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Waterglijbaan, een gerechtvaardigde investering. 
Verhoogt het zwembadbezoek met tientallen procenten. 

Inl. Boer bv Hyacintstraat 2 
Fabrikant van alle soorten 
speeltoestellen 

4255 ZG Nieuwendijk 
Tel. 01834-2366 

SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 
Het Kasteel van Rhoon" 

11 I "-

à la carte Restaurant ' '', :1 
Tevens zalen voor recepties, diners, , c-J 1 ~ ~ 
vergaderingen " 1 ~ U • • 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. 101890)8896- 8884 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

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 
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Het jaar 1985 is hoopvoller begonnen dan vele voorafgaande jaren. Het 
kabinetsbeleid begint zijn vruchten afte werpen. De premiedruk voor werkgevers en 
werknemers is voor het eerst sinds een reeks van jaren omlaag. Dat merkt u aan het 
inkomen. De koopkracht neemt weer toe. Hetfinancieringstekort loopt terug. De 
economie zit in de lift en de werkloosheid is tot staan en de laatste maanden zelfs 
tot enige teruggang gebracht. Dit kabinetsbeleid wérkt! 

Of daar nu echter de directe reactie op moet zijn dat in 1986 een verder 
terugdringen van het financieringstekort van minder belang is dan een sterker 
herstel van de koopkracht, zoals topeconoom Prof dr. Rutten, secretaris-generaal 
van het ministerie van Economische Zaken, in zijn nieuwjaarsbeschouwing in het 
ESB-blad schreef, valt zwaar te betwijfelen. Met een dergelijk beleid zou het 
kabinet niet alleen zijn uitgangspunten verlaten, maar daarmee zou ook de 
gigantische schuld van iedere burger aan de staat weer worden opgevoerd. Wat 
wijsheid is, zal dit jaar moeten/eren. 

De VVD gaat het in 1985 druk krijgen. Ter voorbereiding van het 
verkiezingsprogramma zullen voor het zomerreces zes themadagen worden 
georganiseerd. Inspraak dus voor de gehele partij. Met de resultaten van deze dagen 
kan in juli de commissie die het verkiezingsprogramma gaat schrijven aan de slag. 
Al deze dagen worden uitvoerig aangekondigd in dit blad. Een samenvattend verslag 
van de resultaten ontvangt u echter pas in september. Iedereen die in bepaalde 
onderwerpen geïnteresseerd is, zal dus naar die betreffende zaterdagen toe moeten. 
Dáár immers vindt de besluitvorming plaats. 

Nog even een korte terugblik. De in december gevoerde RSV-debatten worden in dit 
blad behandeld door het Tweede-Kamerlid Dick Dees. Hij zal tijdens de 
februaridebatten over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie het 
woord voeren. 
Verder heeft de algemene vergadering van december 1984 ruimte geschapen voor de 
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD. Ruim twee jaar krijgt 
men de kans om deze overeenkomst gestalte te geven. De resultaten zullen worden 
besproken op de algemene vergadering in 1987. Over deze onderhandelingen treft u 
een interview met het dagelijks bestuurslid Leendert Ginjaar. 

De kop van het jaar is er af In dit blad vindt u de 1985-wensen van onze voorzitter, 
beidefractievoorzitters en de VVD-bewindslieden. 
De redactie wenst u een gezond en dynamisch 1985! 
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Najaarscongres accepteert 
samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 
Het ging zeker niet zonder slag of stoot op het 
najaarscongres. De signalen die het dagelijks bestuur 
tijdens zijn bezoeken aan kamercentrales ontving, 
beloofden een pittige najaarsvergadering. Vanuit het 
standpunt van sommige kamercentra les, zoals Leiden en 
Den Bosch, waar bloeiende jongerencontactgroepen 
bestaan, een niet onbegrijpelijke zaak. Andere 
kamercentrales, waar goede contacten met de JOVD 
bestaan, hadden aanmerkelijk minder moeite. 

E nige jaren lang is gewerkt door 
VVD,JOVD, 
jongerencontactgroepen en de 

Nieuwe Kiezers Werkgroep om te 
komen tot de hernieuwde erkenning 
van één landelijke onafhankelijke 
liberale jongerengroep: de JOVD. Dr. 
Leendert Gin jaar, lid van het dagelijks 
bestuur van de VVD, heeft deze 
discussies met alle betrokken 
jongerengroepen sinds oktober 1983 
geleid. Het was geen gemakkelijk 
karwei. Met eindeloos geduld, scherp 
analyserend, vooral trachtend 
iedereen in zijn waarde te laten- want 
allen werken tenslotte voor dezelfde 
zaak- is hij te werk gegaan. 
Het resultaat is dat de komende tijd de 
samenwerkingsovereenkomst met de 
JOVD op het gebied van scholing en 
vorming gaat functioneren. Ginjaar, 
na afloop van het congres: "Het was 
voor de VVD echt wel "nu of nooit". 
Als deze samenwerkingsovereenkomst 
niet was gelukt, was de huidige 
situatie blijven bestaan. Dat was in 
feite een niet geregelde en vrij 
concurrentievolle situatie. De partij 
zou er dan op korte termijn, denk ik, 
niet aan ontkomen zijn om een keuze 
te doen tussen een jongerenorganisatie 
binnen de VVD en de JOVD. Dat was 
een slechte zaak geweest. Aan de 
andere kant begrijp ik heel goed de 
frustraties die op de vergadering 
aanwezig waren. De overeenkomst 
werd door het hoofdbestuur begin 
september 1984 de partij ingestuurd. 
Er worden 71 amendementen en 

moties ingediend, waarop het 
hoofdbestuur "doodleuk" zegt: 
"Jammer, maar op één motie na 
ontraden we alles". Logisch toch dit 
laatste, omdat immers de JOVD de 
overeenkomst reeds had goedgekeurd 
en elk amendement tot nieuwe 
onderhandelingen zou leiden met alle 
bezwaren vandien." 

Discussies 

D e discussies die hij leidde, 
gingen in feite over een heel 
beperkt terrein. Er waren 

en zijn een aantal jongeren binnen de 
VVD die zich niet voelen 
aangetrokken tot de JOVD en er 
waren en zijnjongeren in de JOVD die 
zich niet tot de VVD voelen 
aangetrokken. Ginjaar: "Meestal was 
het zo dat wanneer de ene partij de 
andere iets verweet, de andere partij 
analoge verwijten terug kon maken. In 
feite is deze discussie altijd gegaan 
over de vraag hoe komen we nou tot 
die ene politieke en organisatorische 
onafhankelijke jongerenorganisatie, 
genaamd JOVD? Daar zaten twee 
aspecten aan. Allereerst heeft 
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Dr. Leendert Ginjaar 

niemand ooit kunnen zeggen wat 
"politiek en organisatorisch 
onafhankelijk" is. Ten tweede moet 
het tegelijkertijd een 
jongerenorganisatie zijn, waarin alle 
jongeren zich kunnen herkennen. Ik 
druk het ook wel eens zo uit dat een 
bol nooit een kubus wordt. Met andere 
woorden die vraagstelling is in mijn 
ogen onoplosbaar en de uitspraak 
gebakken lucht. Op de achtergrond 
spelen heel duidelijke vragen. 
Bijvoorbeeld: "Als ik, jongere, me niet 
aangetrokken voel tot de JOVD, hoe 
zorgt gij, VVD, dan voor mijn vorming 



en scholing?" Dat is een heel 
duidelijke en legitieme vraag, die door 
de VVD op landelijk niveau een aantal 
jaren uit de weg is gegaan. De JOVD 
zegt, aan de andere kant: "Wij zijn een 
eigen organisatie. We hebben eigen 
statuten. We zijn onszelf. Op grond 
daarvan vinden we dat we het recht 
hebben onze eigen bestemming te 
bepalen." Ook dat is volstrekt 
legitiem. 
Tijdens die discussies speelden op de 
achtergrond ook emotionele zaken 
mee. Bijvoorbeeld de persoonlijke 
verhouding tussen mensen die elkaar 
buiten en binnen de JOVD en VVD 
persoonlijk kenden, met verschillen in 
opvatting van jaren her, waarvan ik 
overigens helemaal geen notie had of 
heb. Het klinkt misschien onaardig

.en zo is het niet bedoeld - maar het was 
gewoon een repeterende 
argumentatie. Na een jaar praten 
ontstonden vaak op precies dezelfde 
punten conflictueuze situaties op 
dezelfde manier en met dezelfde 
woorden. Dat heeft geleid tot de 
conclusie dat ik moest zeggen: "Deze 
zaak is volstrekt vastgelopen." Als 
mensen voortdurend tegen elkaar 
staan te botsen, moet je ruimte maken. 
Dat zijn twee boksers die met botte 
koppen tegen elkaar staan te stoten. 
Die worden door de scheidsrechter uit 
elkaar gehaald. Er moet dan ruimte 
worden gemaakt en dan kunnen ze 
weer verder. 
Die ruimte moest zo zijn, dat de 
jongeren in de VVD zich niet in de kou 
gezet voelden, maar ook moest worden 
voorkomen dat er een eigen 
jongerenorganisatie binnen de VVD 
ontstond. De 
samenwerkingsovereenkomst geeft die 
ruimte." 
Het "waarom" is duidelijk. Ginjaar 
onderstreept het nadrukkelijk. "We 
moeten heel goed beseffen dat de 
grote meerderheid binnen de VVD het 
daarover eens is. Er zijn bepaalde 
regio's die naast de JOVD best een 
eigen jongerenorganisatie willen, maar 
de grote meerderheid binnen de VVD 
is daar gewoon tegen. De 
samenwerkingsovereenkomst is er nu 
voor bedoeld, dat jongeren binnen de 

VVD de kans krijgen op de vormings
en scholingsactiviteiten, maar dat 
tegelijkertijd met de JOVD wordt 
gepraat over de toekomstige 
structuur." 

Onafhankelijk 

H et streven van het VVD
bestuur om niet tot twee 
jongerenorganisaties te 

komen, was ondermeer gebaseerd op 
het voorbeeld van de toch al kwijnende 
FDP, die thans worstelt met het 
bestaan van twee 
jongerenorganisaties, die elkaar het 
licht in de ogen niet gunnen. 
Bovendien merkt Ginjaar op: "Je kunt 
wel een eigen jongerenorganisatie 
hebben, maar je kunt niet het 
bestaansrecht van een onafhankelijke 
JOVD betwisten. Als je in Nederland 
kijkt naar de Christen-Democratische 
of socialistische jongeren, die wel in de 
partij zijn ingebed, dan zie je dat ze 
een kwijnend bestaan leiden. De 
JOVD is verreweg de grootste en- om 
in die termen te spreken- de 
machtigste politieke 
jongerenorganisatie in Nederland. De 
JOVD heeft in internationaal verband 
een geweldige invloed en dat noem ik 
nog altijd een liberale invloed. Ze 
draagt geen echt politiek bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Ze is geen club 
die meedoet aan verkiezingen. Ze 
staat buiten het parlementaire 
systeem. Daarom kan de JOVD zaken 
ventileren, die de VVD niet kan 
zeggen. En ook zal er wel eens sprake 
zijn vanjeugdige overmoed, maar dat 
vind ik volstrekt honorabel." 
Los van het gebrek aan samenwerking 
tussen de liberale jongeren onderling 
bleken er nog twee knelpunten te 
liggen, waardoor er stroomlijning 
moest komen. Gin jaar: "Onze jongere 
leden nu zullen straks de politieke 
meningsvorming binnen de VVD gaan 
bepalen, maar wij moeten wel 
constateren dat er vaak nog weinig aan 
wordt gedaan om hen de liberale 
beginselen bij te brengen. Er zijn zelfs 
afdelingen- de goede niet te na 

gesproken - die zeggen: "Die jongeren, 
wat moeten we ermee? Wees nou maar 
koest, jongens, wij ouderen zullen het 
wel bepalen." Daarom zal er voor de 
jongeren een adviserende taak liggen 
naar de besturen van afdelingen, 
ondercentrales en kamercentrales." 

Tweejaar 

D e samenwerkingsovereen
komst is ongewijzigd 
aangenomen. Wel is door het 

hoofdbestuur toegezegd dat in het 
voorjaar 1987 een evaluerende 
rapportage aan de algemene 
vergadering zal plaatsvinden, waarbij 
de moties en amendementen die nu 
niet zijn behandeld tevens in de 
beschouwing worden betrokken. 
Onwillekeurig rijst de vraag: zijn 
jongeren die iets in de politiek willen 
bereiken verplicht lid te worden van 
deJOVD? 
"Nee," zegt Ginjaar, "natuurlijk niet. 
Als het gaat om de partij op een 
bepaald politiek standpunt te zetten, 
zijn er genoeg mensen in de VVD 
aanwezig die op bepaalde 
beleidsterreinen of onderdelen 
daarvan grote invloed op de VVD 
hebben en hebben gehad zonder ooit 
lid van de JOVD te zijn geweest. Het 
grote voordeel van de jongeren is, dat 
ze nog aan het begin staan, dat ze tijd 
hebben om zelf te bepalen wat zij 
willen. Ik denk datjongeren die 
wetenschap wel eens te snel overboord 
gooien en dat ze te vlug invloed in een 
politieke partij willen hebben. Dat is 
ze gegund, maar het moet geen 
axioma zijn." 
Ginjaar toont zich redelijk tevreden 
met het besluit van de algemene 
vergadering. Zijn vele werk is 
gelukkig niet vergeefs geweest. "Het 
is nou eenmaal zo," eindigt hij. "Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst. De 
toekomst wordt meestal door ouderen 
gemaakt. Ik denk dat de algemene 
vergadering nu de toekomst heeft 
gemaakt waarin het jongerenbeleid 
verder gestalte kan krijgen." 

Reny Dijkman • 

22januari 1985 



RSV: een illusie armer of 
een ervaring rijker? 

,:,~~~ 
Begin februari debatteert de 
Tweede Kamer over het 
RSV-drama. Dan zal de 
parlementaire 
enquêtecommissie 
verantwoording afleggen 
over haar onderzoek en 
bevindingen. Zestien lijvige 
rapporten (samen vijftien 
kilo, schoon aan de haak) 
vormen de neerslag van het 
indrukwekkend werk dat de 
commissie in eenentwintig 
maanden heeft verricht. 

Voordat meer definitieve politieke 
conclusies kunnen worden getrokken, 
is het volgens de VVD eerst nodig dat 
een oordeel over de rapportage wordt 
uitgesproken. Heeft de commissie 
haar werk naar behoren verricht? Zijn 
de bevindingen in overeenstemming 
met de feiten? Daarna zallering 
moeten worden getrokken voor huidig 
en toekomstig beleid. Het wordt dus 
een debat in twee étappes: eerst met 
de enquêtecommissie, daarna met de 
regering. 

Tragedie 

Het verslag van de enquêtecommissie 
legt op pijnlijke wijze een tragedie 
bloot. Ondanks gigantische 
overheidssteun aan RSV bleek 
surséance van betaling in 1983 
onvermijdelijk. De ontbinding begon 
en de definitieve balans van een lange 
lijdensweg kon worden opgemaakt. 
Van 1967 tot 1983 was de directe 
overheidssteun aan RSV ruim 2,2 
miljard gulden. Daarnaast plaatste de 
overheid voor een bedrag van 3 
miljard zelf omvangrijke orders bij 
RSV, vooral voor de marine bouw. En 

tenslotte profiteerde RSV indirect van 
overheidssteun aan andere bedrijven, 
die orders gunden aan RSV ( 1,5 
miljard gulden). Dat slechts een 
tiental kleinere bedrijven failliet 
gingen en de rest (de voornaamste 
werkmaatschappijen en vele kleinere 
bedrijven) in stand kon worden 
gehouden, verguldt de bittere pil 
slechts in beperkte mate. Want voor 
dat resultaat was opnieuw 
omvangrijke steun van rijk, provincies 
en gemeenten nodig: 700 miljoen 
gulden na de surséance van betaling. 
Bovendien liep in al deze jaren, 
ondanks de talrijke steunoperaties, het 
aantal arbeidsplaatsen terug van 
30.000 (1975) tot 12.000 (1984). 

Falend management 

De ontbinding van RSV is niet alleen 
toe te schrijven aan externe factoren 
en tegenslagen, maar ook aan een 
falend management en een falend 
overheidsbeleid. Dat er in de grote 
scheepsbouw sprake was van 
structurele overcapaciteit en een niet
concurrerend kostenniveau was al in 
de jaren zestig bekend. Toch bleven 
doeltreffende maatregelen, gericht op 
sanering, herstructurering en 
modernisering uit. Bescheiden 
pogingen daartoe werden doorgaans in 
de kiem gesmoord. Een RSV-plan 
voor herstructurering van de 
scheepsbouw in het Nieuwe
Waterweggebied strandde op een veto 
van de werknemersorganisaties. 
Vernieuwing in de richting van 
kernenergie werd om partijpolitieke 
redenen door het kabinet-Den Uyl 
geblokkeerd. Een poging van minister 
Van Aardenne in 197 8 om wat meer 
orde op zaken te stellen, stuitte op 
onoverkomelijke maatschappelijke en 
politieke weerstand. Intussen ging het 
met de grote scheepsbouw wel steeds 
verder bergafwaarts en werden 
relatief sterke onderdelen van het 
concern meegesleept naar een fiasco. 
Zo ontstond een beleid van pappen en 
nathou den. Een beleid dat structurele 
problemen met conjuncturele .I......t-
middelen trachtte te bestrijden. Een 

beleid ook dat de werkgelegenheid 
eenzijdig en onbeperkt liet prevaleren 
ten koste van bedrijfseconomische en 
financiële overwegingen. 
Daarnaast was er een falend 
management bij RSV zelf. Door een 
gokkerig management werden enorme 
verliesposten geboekt op een beperkt 
aantal projekten: de bouw van schepen 
op de bonnefooi, het Algerije-avontuur 
en de kolengravers. Overheidssteun 
verdween vooral daardoor in een zwart 
gat als sneeuw voor de zon. Zo werden 
overheid en RSV elkaars gevangene. 

Illusiepolitiek 

Dit drama kan niet los worden gezien 
van de politieke en maatschappelijke 
omstandigheden in met name de 
zeventiger jaren. Behoud van 
werkgelegenheid tegen welhaast elke 
prijs, stond toen centraal. Financiële 
en economische overwegingen werden 
naar de achtergrond geplaatst. En wie 
zich veroorloofde daarop kritiek te 
hebben kreeg op oorverdovende wijze 
de wind van voren. Zo ontstond een 
illussiepolitiek, waarin sociale 
overwegingen en partijpolitieke 
dogma's de overhand hadden. 
Industriepolitiek, innovatiebeleid en 
verbetering van het 
ondernemingsklimaat bleven uit. De 
overheid zou wel zorgen voor welvaart 
en werkgelegenheid. De sanerende 
werking van het marktmechanisme 
werd uitgeschakeld. De effecten 
werden later zichtbaar. 
Het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie bevat veel wijsheid 
achteraf. Dat noopt tot 
bescheidenheid bij het geven van een 
oordeel over individuele managers en 
politici die in de periode 1965- 1983 
bij het RSV-drama betrokken zijn 
geweest. 
Bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties, regering en parlement 
zijn alle tekortgeschoten. Uit de 
debatten zal voorallering voor de 
toekomst moeten worden getrokken. 
We zijn een illusie armer, maar een 
ervaring rijker geworden. Helaas, wel 
te verstaan. Dick Dees • 
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Nell Gin jaar: ,, Vorming is méér 
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Het was nog geen twee jaar 
geleden dat een cursusleider 
van de Haya van 
Somerenstichting een mini
enquête hield onder een 
aantal VVD-ers. Zijn 
vraagstelling kwam er op 
neer: "Is scholing nuttig" en 
,,Wie moeten worden 
geschoold?" Iedereen vond 
natuurlijk dat scholing en 
vorming zin heeft, maar
heel zwart-wit gesteld- op 
de vraag: wie? was het 
antwoord: "Ik niet. Ik heb 
dat niet meer nodig." 

Die mentaliteit is gelukkig sterk aan 
het veranderen. Heel duidelijk blijkt 
dat uit de opkomst bij de landdag van 
de Haya van Somerenstichting. Op 
deze jaardagen waarop het totale 
cursuspakket wordt gepresenteerd, 
kwamen de laatste drie jaar 70 
vormingsfunctionarissen in 1983, 140 
in 1984 en voor het jaarprogramma 
1985 waren er ruim 200 professionele 
belangstellenden. 
Staatssecretaris drs. Nell Ginjaar
Maas opende die dag met haar visie op 
scholing (het vergaren van kennis) en 
vorming (hoe ga je met die kennis om 
en met de mensen zelf). 
"Scholing en vorming", zo begon zij, 

dan interne communicatie'' 
"is voor mij essentieel voor het 
weerbaar maken van de mensen. 
Weerbaar maken en weerbaar zijn, 
zijn de belangrijkste liberale 
doelstellingen. Politieke vorming heeft 
te maken met politieke weerbaarheid. 
Het is heel belangrijk dat in die grote 
liberale club anno 1985 de VVD niet 
meer kan drijven op de zindelijke 
burger heren, waarover Vonhoff ooit 
een boek heeft geschreven." 

Waarom lid? 

Tot hilariteit van de zaal noemde Nell 
Ginjaar een aantal motieven waarop 
men soms lid wordt van de VVD. 
"Vanwege de leuke toet van Nijpels. 
Omdat men een hekel heeft aan de 
PvdA. Sommigen vinden onze 
belastingplannen goed en weer 
anderen voelen zich gewoon tot ons 
aangetrokken. 
Laten we proberen die leden vast te 
houden. Laten we ze iets meegeven 
van onze bevlogenheid. Laten we van 
die leden méédenkende leden maken," 
zo bepleitte zij. "Dat heeft niet alleen 
te maken met interne communicatie, 
maar ook met de contacten van onze 
leden met andere mensen. Voor dat 

verkeer moet je heel wat meebrengen. 
Daarvoor zijn vooral de cursussen voor 
gevorderden nodig. Het gaat erom dat 
men niet alleen de kennis en het 
inzicht heeft van en in het VVD
beleid, maar ook van andere 
standpunten. Je blijft in een discussie 
niet overeind als je niet hebt 
nagedacht over de tegenargumenten." 
Zij gaf nog een aantal adviezen. "Wie 
in de politiek wil opereren moet goed 
geïnformeerd zijn, maar het is soms 
beter te zeggen: ik weet het niet, dan 
met smoesjes door de mand te gaan. Je 
moet ook begrijpen waarom bepaalde 
standpunten worden ingenomen, want 
dan ben je in staat om bij onverwachte 
wendingen tot een conclusie te komen. 
Je moet het standpunt van de 
tegenstanders begrijpen." 

Subsidie 

Zorgelijkoer waren de mededelingen 
van Liesbeth van Raalte-Tuijnman 
over de steeds opnieuw dreigende 
kortingen op de subsidiëring van de 
Haya van Somerenstichting,ja, zelfs 
van stopzetting. "In overleg met de 
andere partijen zijn we naar de 
minister van Binnenlandse Zaken 

Liesbeth v. Raalte: "1984 was een goed jaar", achter de tafel Nel/ Ginjaar
Maas en Piet van de Bossche 
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Paul Luijten licht de cursus 
Liberalisme toe 

gegaan en de boel is voor 1985 gered. 
In februari zal over deze subsidiëring 
in een uitgebreide 
commissievergadering worden 
gesproken. We rekenen dan op de 
steun van onze Kamerleden Jan Kees 
Wiebenga en Hans DijkstaL" 
De ondervoorzitter kon gelukkig 
constateren dat 1984 een goed jaar 
was geweest. "Scholing en Vorming 
heeft veel meer begrip gekregen in de 
partij. Dat danken we aan u. Als u het 
niet op pikt, dan kun je vanuit het 
Haagse nog zo enthousiast bezig zijn, 
maar dan ge beurt er niets mee." 
Hans van den Broek, adjunct
secretaris, lichtte de doelstelling van 
de dag nog even toe. In zeven 
verschillende zalen werd door 

cursusleiders toelichting gegeven op 
cursussen. Men kon zelf het 
dagprogramma samenstellen. Voorts 
bestond er ruim gelegenheid om via 
kraampjes en gesprekken onderling 
ervaringen uit te wisselen. 
Een verbijsterde Paul Luijten vertelde 
dat hij bij beide inleidingen over de 
cursus Liberalisme de zaal propvol 
had en de mensen tot in de gang 
stonden. Dit jaar wordt ook- als 
vervolgcursus - georganiseerd een 
cursus: Liberalisme, socialisme en 
christen-democratie. De kiem om niet 
alleen maar naar binnen te kijken, is 
daarmee gelegd. 

Reny Dijkman • 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
zoekt een 

staffunctionaris (m/v) 

Het partijsecretariaat van de VVD is het administratieve 
hart van de partij-organisatie. Kenmerkend voor het werk 
daar zijn de grote verscheidenheid van taken, de 
regelmatige piekbelasting (bijvoorbeeld voorafgaande aan 
verkiezingen), de frequente contacten met enthousiaste 
vrijwilligers (de leden van de partij) en de grote inzet van 
medewerkers. 

Vanaf I maart a.s. is een functie van stafmedewerker met de 
titel van adjunct-secretaris vacant. De taken liggen op het 
terrein van de organisatorische en juridische ondersteuning 
van de partij-organisatie zowel beleidsvoorbereidend als 
beleidsuilvoerend en omvatten onder meer: 

ondersteuning van afdelingen en centrales (bijvoorbeeld 
bij reglementswijzigingen); 

Voor de juiste taakvervulling achten wij een HBO of 
Universitaire-opleiding noodzakelijk. 
Verder gelden de eisen: 
- goede beheersing Nederlandse taal (beheersen van steno 

strekt tot aanbeveling); 
- juridisch inzicht, onder meer in statuten en reglementen 

van verenigingen (kennis van het verenigingsrecht strekt 
tot aanbeveling); 

- bereidheid regelmatig 's avonds te werken; 
- leeftijd maximaal 30 jaar. 

Uiteraard kan deze taak alleen goed uitgevoerd worden als 
betrokkene sympathiek staat tegenover de doelstellingen 
van de VVD. 

- notulering van vergaderingen o.a. van het hoofdbestuur; Inlichtingen omtrent de functie kunt u telefonisch inwinnen 
- inhoudelijke voorbereiding, alsmede notulering van bij de algemeen secretaris, de heer WJA. van den Berg, tel.: 

vergaderingen van de partijraad; 070-6/4121. 
- organisatorische begeleiding van de partijcommissies en Sollicitaties kunt u binnen twee weken richten aan de heer 

van de behandeling van de Teldersstichtingrapporten door J. Kamminga, voorzitter van de VVD, pfa algemeen 
de partij; secretariaat VVD, Koninginnegracht 57, 2514AE s-

- behandeling correspondentie zowel met een Gravenhage . 

• 

----o-rg_a_n-is-a-to-r-is_c_h_a_ls_m_e_t_e_e_n_m_e_e-rp_o_l_it-ie_k_k_a-ra_k_t-er_. ______________________________________________ ~· . _-
Naast de vervulling van deze vaste taken moet er flexibel .. 
bijgesprongen worden waar dat nodig is. 
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Agenda Haya van 
Somerenstichting 

. . ~; 
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Themadag Buitenlandse Zaken 
op zaterdag 9 februari 1985 te Rotterdam 

ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986 

Café Restaurant Engels, Stationsplein 45, Rotterdam 

De kamercentrale Rotterdam organiseert op 9 februari 1985 in samenwerking met de Koepelcommissie Buitenland van 
de VVD een themadag Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986. 
Op de themadag zal een gedachtenwisseling plaats vinden over een beperkt aantal punten van beleid gebaseerd op het 
Verkiezingsprogramma 1981-1985 en het Urgentieprogramma 1982. 
De uitkomsten van de dag worden in handen gesteld van de commissie Verkiezingsprogramma en dienen derhalve als 
basis voor het programma. 

PROGRAMMA 

9.30- 10.00 uur 
10.00- 10.30 uur 
10.30- n .00 uur 
11.00- 12.30 uur 

12.30- 14.00 uur 
l4.00-15.30uur 

15.30 uur 

Inschrijving 
Inleiding van Minister E. Schoo 
Koffie 
Bespreking van de stellingen in tien discussiegroepen 
te weten: Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika, Europese Gemeenschap, wapenbeheersing, 
wapenontwikkeling, personeelsbeleid en organisatie defensie, kosten defensie-apparaat, 
structurele armoede- en hongerbestrijding in het nationaal en internatiónaal ontwikkelingsbeleid, 
pluriform aanbod van opleidingen, trainingen en kadervorming in ontwikkelingslanden, 
ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven. 
Lunch 
Plenaire behandeling van de stellingen: a. wapenbeheersing, wapenontwikkeling, b. Europa: 

· institutioneel, ontwikkelingssamenwerking in Europees verband. 
Sluiting · 

Middels onderstaande aanmeldingsstrook kunt u zich als deelnemer opgeven. Iedereen die zich aanmeldt voor deze 
themadag krijgt de punten van beleid toegezonden. 

AANMELDINGSFORMULIER THEMADAG BUITENLANDSE ZAKEN 
zenden aan: VVD-secretariaat 

afd. Rotterdam 
De Meent 106 
3011 JR Rotterdam 
t.a.v. mevr. Verschuren 

Naam: ..................................................................................................................................................................... . 

Straat: ..................................................................................................................................................................... . 

Postcode en plaats: ................................................................................................................................................. . 

zal deelnemen aan de themadag Buitenlandse Zaken op zaterdag 9 februari 1985. 
Ik noteer [D voor de discussiegroep van mijn voorkeur, ~ voor mijn tweede keus en liJ voor mijn derde keus. 

D Midden-Oosten 0 Personeelsbeleid en organisatie 
D Zuidelijk-Afrika 0 Kosten defensie-apparaat 
D Europese Gemeenschap 0 Armoede- en hongerbestrijding 
D Wapenbeheersing D Opleiding in ontwikkelingslanden 
D Wapenontwikkeling 0 Ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven 

Datum: .............................................. . Handtekening: .......................................... . 
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Deregulering; een liberale visie 
Geschrift no. 53 van de Prof Mr. B. M. Teldersstichting. 
Auteurs: Mr. J. M. Polak, Prof Mr. M. C. B. Burkens, Mr. R. Crinee Ie Roy, Mr. J. W. M. Tijnagel, Mr. J. G. C. Wiebenga. 

Prof mr. M.C.B. Burkensen 
mr. J. G. C. Wiebenga, twee van 

de auteurs van het rapport 
"De regulering" 

Eén van de voornaamste 
uitgangspunten van het huidige 
kabinet was het verminderen en 
vereenvoudigen van de door de 
overheid uitgevaardigde regels. Op 
het moment dat meer en meer 
getwijfeld gaat worden aan het succes 
van deze zogenoemde 
"dereguleringsoperatie" lichten de 
auteurs van geschrift no. 53 van de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting dit 
vraagstuk door vanuit een liberale 
visie. Zij stellen vast dat de overheid 
zich steeds moeilijker kan aanpassen 
aan veranderingen in de samenleving 
en dat de burger te maken krijgt met 
een ondoorzichtig netwerk van regels. 
De individuele keuzevrijheid van de 
burger komt in het gedrang nu zijn 
handelen steeds meer bepaald dreigt 
te worden door op het collectief 
afgestemde regels. Zo wordt afbreuk 
gedaan aan het beginsel dat in 
principe eenieder zelf het beste kan 
beoordelen wat goed voor hem of haar 
is. Men dient zich daarbij af te vragen 
of maatschappelijke problemen ook 
zonder regels opgelost kunnen worden. 
Zodoende komen de auteurs tot een 

aantal aanbevelingen, zoals onder 
andere: 

- Een betere onderlinge afstemming 
van regels (men denke bijvoorbeeld 
aan bouwvoorschriften); 
- Het vooraf overwegen van 
bestuurlijke en maatschappelijke 
effecten van regelgeving; 
- Vereenvoudiging en onderlinge 
harmonisatie van regelgeving komen 

ten goede aan doorzichtigheid, 
toegankelijkheid en rechtsgelijkheid. 

Het ingewikkelde karakter van onze 
huidige samenleving en het idee dat de 
overheid een verzorgingsplicht heeft 
jegens de burger, hebben geleid tot 
een overvloed aan regels op nagenoeg 
elk terrein (ruim 200 administratieve 
wetten, honderden nadere regelingen 
vergezeld gaande van talloze 
ambtelijke richtlijnen). Hiermee hangt 
onder andere samen dat de 
overheidsuitgaven zijn gestegen van 
ongeveer 50 % in 1970 tot 70 % van 
het nationale inkomen nu. 

Geschrift no. 53 is verkrijgbaar door 
overmaking vanf 8,50 (inclusief 
verzendkosten) op postrekening 33.49. 769 
t.n.v. de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 
Koninginnegracht 55a, 2514 AE 
's-Gravenhage; onder vermelding van het 
nummer of de titel van het geschrift. 

Betaling.ledenbijdrage 
··De Iedeli diefhun jaarlijkse bijdrage aán de VVDover het 

· . jaar 198-5 nog niet htbben voldaan, ontvangen 'dezer · 
· dagen een,nveede betalingsverz~k. Het hoofdbestuur 
stelt het (ip prijs indien de betrokken leden aan dit 

· verzbeksjioédig gevolggeven en bij de betaling de 
aan~ijzingen op de bijsluiter vol$en. . · . . . . 
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Met grote droefenis hoordenwe 
11 januari dat Ha.rry Waalkens WilS 

overleden. Plotseling is hij ons 
ontvaUen. De laatste weken ging·· 
. hèt juist wat beter: Hij kon ziciJ ·. 
weer e~n beetje mei. de toekomst 
bezig houden en de gedachtett 
omtrent verdere revalidatie 
begonnen vorm te krijgen. Êven. 
pÎQtseling als hij is overleden, wetd 

. bij in novemb.er getroffen door een 
. zware hersenbloeding. Je staat <l;1n 
even .stil. Harry Waalkens: .. ~ 
sterk, altijd present, die rustige . 

. doordouwer. Hoe is het mogelijk! 
.Dit plotselinge treffen was 
eigenlijk geiJeel in strijd met de. 
Harry die we kenden, Een: · 
bewogen. rus~ige, trefzekere máfl. 
Dat is de Harry Waalkens, zoals 
deze zich in de Nederlandse. 
politiek bewoog. • 
Geboreit op 31 maart 1922.i.n 
Wedde (Gr ), werd hij op 3 . · · 
augustus 197l.lid van de Tweede 
Kamer. Hij was toen liiJ raadsUd 
voordeVVDinde N.O.Polderen 
fractievoorzitter. Hij had al een 
aanzienlijke loopbaan achter de 
rug, zowel in zijn eigen 
boerenbedrijf, al zijnsporen 
verdiend indeaan zijn bedrijfstak . 
verwante organisaties en instanties' 
Als zoon van èen burgemeester . 
koos hij voor bet boerenbedrijf.·. ·. 
Voor velen zoudit een niet zo voor de band liggende keuÏe zijn, voor .• · 
Q(:ze zoon van.het Groningse lartd .. · 
Was het vanzelfsprekend. Evenz~ 
was hetvoor hem va!lzelfsprè~~nd · ·. 
een nieuw bestaan in de Noord~ 
Oost Polder op te bouwen. Het 
kènmerkt zowel de persoon áls de·.· 
politicus Harry Waalkens, 
\:Yaarderirtg voor bet traditiol)èlé, . 
maar tegelijk de uitdaging van hef 
nieuwe aangaan; In die spantlingi 
vond hij zijn evenwicht. ·· 
,ijelangstelling voor het .. 
inftatscbappêlijke gebeuren, 

9 J. 

In memoriam Harry Waalkeus 

was . danook .. ·. " ....• 
van!elfsprekend dat hij ziçb .buit~n ·.• · 

. de kring va~ zijnbedrijfging . · 
·. >bewege11.Jn Gronil)gen wa~.hijlid· .•. 

.van de Grondkameren de · 
provincialediaconale comm;i~ie. 
.Inde N,O:P. was hiJVoorzitter ván .· 
de LandbouwJllaatsch~ppij · 
IJsselmeerpolders.en.Viç~ · . 
voorzitter vanhet Koninl.dijk 
Neqerlá,nd!!e tandbol!.wçomit~ 
(KNLC). NQS tij !lens zij~ . . . 
Ka!11er!id.rnaatschap.oefende bij . •·· · 
andere máatschaj>pe.Ujkftmctiea ·· 
uit,. zoals vice-YoÇJrzitter cie. ..·. •·•" . 
gr.ondgèhruik van h~t ..•. •. '"········ 

· L~nd~u~chaty~~oorti;ttervand~ ·.· 
Shc.hüngFlevoiJof, li<f ·.· .. ··.·•• .· .•.. 
Zuiderzeecommissie van de Raad · 

·van · ~rstaat, Ud vän de . · · .· · 
Ján . commJS.su~ · . •. .. .. · .. 
..antwil(keUngssa,inenwerkingvai:t·.·· 
hei Lîtndhouwschap en lid · .. ··· 
k\dviescie, va.n:.de Rijks H!.'Jg~re ·· 
J,:andbouwschool.te Groningen;. · · 
Daarmee was .Hilto' \Vaalken:s. 
tegelijk deèlneiner. getuige en . . ..•• 
medevorinlleverv:an de ··••··. . . . i' 
stQrmachtige oÁtwikkelingertc:fie: 
de Nederlandse 1andbouw.na d(i · · 

· .oorlog heef't 91\dergaári, .De •· ···· 
.. 'tlit.dági:ng v.a.n hetnieuwe . · . 
. tegemoettte<fend en beJ,!eers~~. 

' 1111 

·> : ' 
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Referendum ja? 
Of toch maar niet? 

8 december jl. genoot de 
partijcommissie 
Binnenlandse Zaken 
gastvrijheid in Den Bosch, 
waar de kamercentrale - in 
samenwerking met de 
commissie- een themadag 
had belegd over het 
referendum. Onder de titel: 
Referendum? Jaj Neen/ 
Geen mening of een andere 
mening? 
heeft genoemde commissie 
(verder Biza te noemen) in 
1983 een rapport 
uitgebracht, dat als VVD
discussienota is 
uitgegeven.*) Behalve deze 
nota werd ook het 7 maart 
1984 verschenen interim
rapport van de 
staatscommissie-Biesheuvel 
in de discussies betrokken. 

Principiële hoofdvraag: Was en is het 
primaat van de vertegenwoordigende 
democratie een axioma, dat onverkort 
moet worden gehandhaafd? Of gaat 
het daarbij slechts om een bepaalde 
vorm van (c.q. noodzakelijk surrogaat 
voor?) regering door "het gehele 
volk?" In het laatste geval zouden 
aanvullingen enjof correcties niet 
alleen nuttig, maar ook noodzakelijk 
kunnen zijn. 
Ruim zestig deelnemers (w.o. een 
staatssecretaris, verschillende leden 
van de Staten-Generaal en een gering 
aantal hoofdbestuursleden) hebben op 
vragen van vorengenoemde en andere 
aard geen gezamenlijk antwoord van 
de inleiders gekregen, noch zelf 
gegeven. De meningen waren en 
bleven verdeeld. 
De eerste inleider, Mr. J. M. Polak, lid 
van de Raad van State en oud
hoogleraar, wierp al direct de vraag 
op, wèlke dringende redenen er 
zouden zijn om, na de afwijzing bij de 
recente Grondwetsherziening en na 
vele eerdere mislukkingen, nu wèl een 

rderendum in te voeren zoals door de 
cie.-Biesheuvel is voorgesteld. Z.i. 
ware in de toekomst meer baat te 
vinden bij het vereenvoudigen en 
harmoniseren van het bestaande. 
Onze CdK in Gelderland, M. de 
Bruijne, als het ware ingeklemd tussen 
de beide andere inleiders, trad in het 
strijdperk als voorstander van het 
referendum in een bepaalde vorm, 
zoals voorgesteld door de 

. staatscommissie waarvan hij deel 
uitmaakt. Verschillende argumenten 
vóór deze vorm, een met waarborgen 
te omkledenfacultatief correctief 
wetgevingsreferendum, passeerden de 
revue. 
Als laatste inleider gaf onze CdK in 
Groningen, H. J. L. Vonhoff, een 
geografisch-krijgskundige 
beschouwing over het referendum in 
vroeger jaren in het Zwitserse 
bergland, met geïsoleerde dalen. Een 
referendum met eigen karakter, z.i. 
niet geëigend voor onze lage landen bij 
de zee. Discussies over het 
referendum leiden de aandacht af van 
de hoofdzaken van noodzakelijke 
verbeteringen; daarom is het 
referendum een doodkist voor de 
democratie. 
Enkele deelnemers aan de discussie 
achtten ons staatsbestel enjof de 
huidige gang van zaken toch al niet 
democratisch. Er werd gesproken over 
een partijcratie; ook werd gepleit voor 
terugkeer naar het districtenstelsel. 
"Bij handhaving van het stelsel van 

evenredige vertegenwoordiging" (door 
de spreker niet wezenlijk 
vertegenwoordigd geacht) "zou 
invoering van referendum of 
volksinitiatief onoprecht en zinloos 
zijn." Zou het referendum werkelijk 
"de bijlleggen aan de wortels van de 
democratie" (in welk geval er hout 
beschikbaar komt voor haar 
veronderstelde doodkist) of zou het 
aan de afgehouwen stam kunnen 
ontspruiten als een krachtige loot? 

~ Het mag m.i. opmerkelijk heten, dat 
:§' vogels van zo verschillende (politieke) 
as pluimage als de twaalf leden van de 
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staatscommissie zich unaniem 
voorstander heb ,ben verklaard van een 
bepaalde vorm van het beslissend 
referendum. In het Biza-rapport is 
eveneens voorkeur uitgesproken voor 
het niet-verplicht beslissend 
referendum; ook in andere opzichten 
vertonen beide rapporten een grote 
mate van parallelliteit. Mocht onze 
discussienota al geen bron van 
inspiratie voor leden van de cie.
Biesheuvel hebben kunnen zijn, zij 
mag zeker wel worden gekenschetst 
als een "reactie-vooraf'. 
Een vrij belangrijk verschil in de 
uitwerking: De staatscommissie wil 
een referendum mogelijk maken over 
een wetsvoorstel nadat dit door het 
parlement {Tweede en Eerste Kamer) 
is aanvaard; in de Biza-nota wordt het 
referendum op zijn plaats geacht 

H. J. L. Vonhoff 



direct na aanvaarding door de Tweede 
Kamer. (In dergelijke, uitzondering 
blijvende gevallen zou dus de 
behandeling door de Eerste Kamer, 
welke voor alle andere wetsvoorstellen 
ware te handhaven, komen te 
vervallen.) 
Proefnemingen met raadplegende 
referenda moeten volgens de cie.
Biesheuvel mogelijk blijven. Evenzo 
Biza, maar alleen onder zekere 
voorwaarden en gedurende een 
periode waarin met facultatief 
bindend referendum nog ervaring 
wordt opgedaan. Zodanige ervaring 
zal van betekenis kunnen zijn voor de 
uiteindelijke beslissing om op 
landelijk- en provinciaal- niveau al 
dan niet tot invoering daarvan over te 
gaan. 
Gezien haar opdracht heeft Biza het 
vo/ksinitiatief. "waarvoor in 
Nederland nooit veel belangstelling 
heeft bestaan", vrijwel onbesproken 
gelaten. De cie.-Biesheuvel is 
voornemens in haar eindrapport met 
een nadere uitwerking te komen; bij 
het thans reeds afwegen van voor en 
tegen spreekt een (kleinst mogelijke) 
meerderheid zich in beginsel uit vóór 
de invoering van het volksinitiatief. 
Tijdens de aan het eind van de 
themadag gehouden opiniepeilingen 
bleek, dat een overgrote meerderheid 
van de aanwezigen de mogelijkheden 
zou willen vergroten om burgers te 
betrekken bij het openbaar bestuur. 
Eén van de andere (schaarse) tamelijk 
eensgezinde uitkomsten: Invoering 
van het volksinitiatief kreeg vrijwel 
geen instemming. 
Ondanks de vele op de alleszins 
geslaagde themadag gesproken 
woorden, zal er nog verdere discussie 
nodig zijn aleer binnen de VVD een 
standpunt omtrent het referendum 
kan worden bepaald. "Het laatste 
woord" was er in Den Bosch nog niet 
bij! 

J. F. Meijeraan, • 
secretaris commissie 
Binnenlandse Zaken 

*) Verkrijgbaar door overmaking van 
f 4,- op gironummer 4018232 VVD
informatierekening, 's-Gravenhage, met 
vermelding "Referendum". 

Krachtige aanzet tot 
criminaliteitsbeheersing 

De 2e-kamerfractie van de 
VVD heeft met het 
uitbrengen van haar 
actieplan ter beheersing van 
criminaliteit en vandalisme 
een evenwichtig, eerlijk 
maar vooral noodzakelijk 
stuk op tafel gelegd. 

De tijd is voorbij dat de stijging van de 
criminaliteit werd miskend; voor de 
gehele Nederlandse samenleving is nu 
de fase ingetreden van het verzetten 
der bakens ter terugdringing van die 
criminaliteit. 
Want dat er bakens verzet moeten 
worden is door het VVD-rapport wee~ 
eens duidelijk gemaakt; de knelpunten 
bij ons strafrechtelijk systeem en bij 
de handhaving daarvan zijn op 
indringende wijze in de nota zichtbaar 
gemaakt. 

Nuances 

Waardering verdient het plan niet 
alleen voor de veelheid van voorstellen 
maar zeker ook voor de gedegen 
onderbouwing daarvan. Op een 
afgewogen manier worden de 
individuele vrijheid van iedere burger 
en de maatschappelijke noodzaak tot 
regelgeving met elkaar in balans 
gehouden, óók als er voorstellen 
worden gedaan die tamelijk 
ingrijpende wijzigingen voor onze 
rechtsorde beogen. Er wordt- en zeer 

terecht- tevens gewaarschuwd voor 
eigenrichting (wat vele vormen van 
criminaliteit in wezen óók zijn) maar 
ook- en evenzeer terecht - voor de 
ongebreidelde almacht van de staat. 

Preventie 

Twee van de hoekstenen van het 
rapport zijn de preventiebevordering 
en de belangrijke rol die de gehele 
samenleving daarin dient te spelen. 
Het wordt inderdaad de hoogste tijd 
dat niet de overheid alleen tegen 
criminaliteit en vandalisme actief is, 
maar dat door de inspanning van alle 
burgers de sociale controle (weer) in 
een hoofdrol ten tonele verschijnt. 
De nadrukkelijke aandacht voor het 
slachtoffer en de voorgestelde hardere 
aanpak van de beroepscriminaliteit
zoals drugshandelaren, fraudeurs en 
(gewoonte-)helers- tenslotte, dragen 
evenzeer bij tot een verbetering van de 
huidige situatie. 
Zowel om de practische 
hanteerbaarheid als om de bijdrage 
aan de (politieke) meningsvorming 
over de aanpak van de criminaliteit 
verdient dit VVD-actieplan lof. 
Nijpels schreef het in het voorwoord: 
"een krachtige aanzet ... voor een 
effectieve bestrijding van criminaliteit 
en vandalisme". 
Ik zeg het hem na. 

Mr. M. A. A. van Capelle, • 
Arrondissementsaffieier van 

Justitie te Utrecht 

22 januari 1985 



Inbraak is geen 
kleine criminaliteit 

Allezende dacht ik: 
Eigenlijk gaat het niet om de 
vraag of ik de nota van de 
VVD een goede nota vind. 
Wat voor mij het 
belangrijkste is, is dat er 
aandacht is voor deze 
problematiek, en wel 
gezonde aandacht. 

Een ieder in onze samenleving moet 
zich vrij en zonder angst kunnen 
bewegen, zowel in als buitenshuis. 

Nu is dat niet het geval, men is bang 
om met vakantie te gaan vanwege de 
spullen in huis en men loopt liever niet 
meer's avonds alleen buiten om tal 
van redenen. 
De auto parkeren in de binnenstad van 
Amsterdam doen veel mensen liever 
niet, als de auto al niet helemaal 
verdwenen is, is hij misschien wel 
opengebroken. Mijn auto is een keer 
opengebroken, heel vervelend maar ik 
rijd nog, zonder cassetterecorder, 
jammer. 
Echter, bij een inbraak in de woning 
zijn de mensen die ik ben 
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tegengekomen altijd het meest 
ondersteboven vanwege het feit dat 
iemand in huis is geweest en daardoor 
het persoonlijk leven van iemand is 
binnengedrongen. In kasten hebben 
gezeten en jouw kleren hebben 
aangeraakt, spullen hebben 
meegenomen waar je aan gehecht 
bent, soms van generlei waarde. 
Maar het feit dat iemand in jouw huis 
is geweest, zonder jouw toestemming 
of hij er zelf woonde, raakt mensen het 
meest. 
Dat geldt ook voor verkrachting. Niet 
dat verkrachting een strafbaar feit is, 
maar dat iemand aan jouw lijf komt 
zonder te vragen of jij dat wel wilt 
hebben. 
Daarom is de term "kleine" 
criminaliteit volgens mij ook uit den 
boze. Een inbraak in de woning hoort 
zeker niet bij de "kleine" criminaliteit 
ook al wordt dat wel zo aangeduid. 
De politie komt niet als er bij jou is 
ingebroken: "U komt maar naar het 
bureau", dat begrijpen mensen niet. 
Bent u verkracht, heeft u het soms 
uitgelokt? 
Is uw auto opengebroken, vult u zelf 
even een formulier in, ze liggen er in 
vijf talen. 
Meer politie? Misschien wel, ik denk 
van niet. De politiemensen op een 
betere manier inzetten wel. Meer op 
straat. Zichtbaar aanwezig. En komen 
als er bij mij wordt ingebroken en daar 
dan ook de tijd voor nemen. 
Meer cellen, ja, en sneller straffen. Als 
je een kind een maand nadat hij uit de 
suikerpot heeft gesnoept, bestraft, 
helpt dat niet, laat staan als het dan 
nog weet waarvoor het was. 
Er hoeft niet zwaarder te worden 
gestraft, als er maar wel wordt 
gestraft. 
Dat er nog heel veel moet veranderen 
heeft de VVD in de nota aangegeven. 
Aan hen die de verantwoordelijkheid 
dragen voor ons aller veiligheid, de 
verplichting om daar wat mee te doen. 
Ik wens u met de voortgang veel 
succes. 

I ne van Brenk-Wietsma • 
Afd. Alg. Zaken. 

gemeentepolitie Amsterdam 



Vrouwen in de 
startblokken 
Verkiezingen plegen hun schaduwen 
ver vooruit te werpen. Zo ook de 
gemeenteraads-en Tweede
Kamerverkiezingen van 1986. De 
politiek maakt zich op voor de grote 
race; de vierjaarlijkse stoelendans is 
begonnen. Naar verwachting zullen 
zich aan de start weer meer vrouwen 
melden. De belangstelling van 
vrouwen voor de politiek neemt toe en 
het wordt tijd dat partijen daarmee 
serieus rekening gaan houden. Niet 
alleen door fraaie beleidsvoornemens 
te formuleren maar vooral ook door 
meer vrouwen te kandideren voor 
verkiesbare plaatsen. 

Van de grote drie is de VVD de partij 
met het laagste percentage 
vrouwelijke kiezers. Daarentegen 
steekt het aantal vrouwelijke VVD
wethouders extra gunstig af tegen de 
aantallen van CDA en PvdA: 
respectievelijk 64 (ofwell8 %), 47 
(6,3 %) en 39 (9,7 %), totaal over alle 
partijen: 173 van de 1951 of 8,9 %. 
Ook wat betreft het aantal vrouwelijke 
gemeenteraadsleden slaat de VVD 
relatief gezien geen slecht figuur: 
20,6 %, CDA 11,4% en PvdA 23,1 % 
(vgl. het totaal aantal raadsleden in 
Nederland 11.788 waarvan 1.830 
vrouwen: 15,5 %) . De grootte van de 
gemeente houdt evenredig verband 
met het aantal vrouwelijke 
raadsleden. 
Van de VVD-statenleden is 21,33% 
vrouw, CDA 14,52 %, PvdA 25,83 %. 
Bij de gedeputeerden spant de VVD 
de kroon: 15 %tegen I 0, 71 %van het 
CDA en 8,70% van de PvdA. Het 
percentage Eerste-Kamerleden van 
VVD-huize is betrekkelijk klein: 
16,67 %, CDA 21,43 %en PvdA 25 %. 
Voor de Tweede Kamer zijn de cijfers 
veel positiever: VVD 33,33 %, CDA 
21,33% en PvdA 14,52%. Al met al 
nog geen resultaat om trots op te zijn. 
De percentages blijven nog altijd ver 
achter bij wat in democratisch opzicht 
wenselijk is. 

Anita Wagernakers 

vrouvven 
I) 

Zakelijk 

Te weinig vrouwen stellen zich 
beschikbaar voor een politieke functie 
en te weinig vrouwelijke kandidaten 
halen de eindstreep. Daarvoor zijn als 
redenen aan te voeren de 
belemmeringen die vrouwen zèlf 
voelen: ze achten zich- vaak ten 
onrechte- niet geschikt door een te 
laag opleidingsniveau, gebrek aan 
politiek of bestuurlijke ervaringen en 
het missen van essentiële 
vaardigheden en belemmeringen die 
de omgeving of hun rol in de 
maatschappij opwerpt. Daar komt bij 
dat mannen meestal welwillend staan 
tegenover een- symbolische- vrouw in 
de fractie maar dat zij meerdere 
vrouwen tegelijk als een bedreiging 
zien voor de eigen positie. 
Ten aanzien van het 
gemeenteraadswerk als zodanig geldt 
dat mannen door beroepsmatige 
ervaring over het algemeen een 
voorsprong hebben die tot uitdrukking 
komt in de verdeling van de 
portefeuilles. Mannen behartigen 
vooral de zakelijke belangen als 
financiën, volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening, 
gemeentebedrijven, juridische en 
economische aangelegenheden. 
Vrouwen hebben meer tijd nodig om 
zich deze materie eigen te maken. De 
uitzonderingen bevestigen de regel. 
Niettemin is het voor vrouwen van 
even groot belang zich in de zakelijke 
sectoren te bekwamen als het voor 
mannen is zich te verdiepen in de meer 
sociale aspecten van het raadswerk. 
Die geijkte verdeling zal geleidelijk 
aan veranderen als meer vrouwen voor 
langere perioden deel gaan uitmaken 
van raadsfracties en wanneer vrouwen 
meer bezigheden buitenshuis zullen 
opnemen. Daarmee is niet aan alle 
voorwaarden voldaan. Vergadertijden 
zijn zelden afgestemd op de spitsuren 
thuis. Dus: Of de huiselijke 

werkzaamheden moeten door anderen 
worden overgenomen of het tijdstip 
van vergaderingen moet worden 
aangepast. 

Opzij 

Mannen zullen ook eens een stap opzij 
moeten doen om vrouwen aan het 
woord te laten en serieus te luisteren 
naar wat zij te zeggen hebben. Dat kan 
bij vrouwen een eventuele angst om in 
het openbaar te spreken wegnemen. 
Verder zou men in afdelingen actief 
moeten zoeken naar capabele 
vrouwen. In deze tijd is het 
onaanvaardbaar om vrouwen 
simpelweg over het hoofd te zien. Ze 
zijn er vaak wel maar hebben niet de 
neiging zichzelf naar voren te 
schuiven. Valse bescheidenheid is hier 
evenmin op zijn plaats. Als vrouwen 
niet zelf uit hun schulp kruipen en 
zich massaal aanmelden zal men met 
recht kunnen zeggen dat ze hun 
kansen niet benutten en alles bij het 
oude laten. Voor kandidaat-raadsleden 
is er nog een vol jaar om zich op het 
raadswerk voor te bereiden door het 
bijwonen van fractievergaderingen, 
het lezen van de stukken, het volgen 
van gemeenteraadscursussen, het 
oefenen in discussie- en 
vergadertechniek enzovoort. Doe dus 
mee voor het te laat is! Alleen een 
democratie waarin vrouwen in 
redelijke mate zijn vertegenwoordigd, 
houdt rekening met vrouwenbelangen 
en vrouwen zijn evenzeer als mannen 
medeverantwoordelijk voor alles wat 
zich in de samenleving afspeelt. 

• 
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In tweeledig opzicht wordt 1985 het jaar van 
de "doe-denkers". Enerzijds moet het 
ombuigingsbeleid van dit kabinet op koers 
blijven en mogen we niet de fout begaan door 
met de verkiezingen in zicht nu reeds mooi 
weer te gaan spelen. Anderzijds moeten dit 
jaar diverse beleidsplannen duidelijk worden 
ingevuld, waarbij ik met name denk aan onze 
veiligheid (zowel in het binnenland qua 
criminaliteitsbestrijding, als in 
bondgenootschappelijk verband, onze 
defensie), aan de werkgelegenheid ( 1985 is in 
dit opzich\ een speciaal jongerenjaar) en aan 
de welzijnsterreinen (milieu, 
ontwikkelingssamenwerking en onderwijs). 
Mijn fractie en ik zullen ons volledig inzetten bij 
het behartigen van deze belangen. Dat doen 
wij in goede samenwerking met onze 
coalitiegenoot, het CDA, en met de 
inspirerende steun van ons partijkader. Deze 
coalitie met 14 WO-ministers en 
-staatssecretarissen kan rekenen op ons 
liberaal doe-denken in 1985 en wat mij betreft 
ook in 1986-1990. 
EdNijpels 

Mijn wens is dat in 1985 het ingezette herstel 
- dat mogelijk is geworden doordat het kabinet 
orde op zaken is gaan stellen- zo sterk doorzet 
dat niet alleen in de bedrijven omzet, winst en 
investeringen omhoog gaan, maar vooral ook 
dat wij de werkloosheid verder zullen zien 
dalen. Daarvoor moeten we ons allen. 
in,_spannen dan blijh het de goede kant 
uitgaan! 

Gijs van Aardenne 

Wij hebben als WO een moeilijke periode 
doorgemaakt. Wij moeten ons daardoor niet 
van de wijs laten brengen. Als elke liberaal op 
z1ïn of haar plaats in partij-organisatie, 
vertegenwoordigend lichaam of bestuur in 
1985 de schouders eronder zet, zal de WO 
haar zelfvertrouwen herwinnen en het 
vertrouwen van de kiezers verwerven. leder 
zijn eigen taak. Ik voor mij heb de roep om 
meer persoonlijke veiligheid verstaan en zal 
met steun van mijn departement en van 
deskundigen binnen en buiten de partij 
voldoen aan de wens, neergelegd in de 
aanvaarde motie-Nijpe/s: het ontwerpen van 
een samenhangend beleidsplan ter beheersing 
van de criminaliteit. Het is mijn opvatting dat 
burgers en groepen in de samenleving, meer 
dan de laatste jaren, zelf verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor bescherming van eigen lijf 
en goed door betere voorzorg, maar 
daarenboven heeft de overheid als dienares 
van burger en samenleving de plicht die 
veiligheid te bevorderen en inbreuken daarop 
een strafrechtelijk vervolg te geven. 
Frits Korthals Altes Minister van Justitie 



I. 

Een gezond en saamhorig 1985! Dat is wat ik 
I u wens. Vorig jaar heb ik 1985 het oogstjaar 
: genoemd. Geen oogst is echter binnen te halen 

zonder intens samen te werken in een goede 
! vrienden band. Als we naar elkaar kunnen 
~ luisteren, begrip hebben voor elkaars 

standpunten, respect hebben voor elkaars 
I inzet, zal de WD weer die eenheid kunnen 

tonen, waar we altijd zo trots op zijn geweest. 
~ Bij mijn goede voornemens heb ik deze zaken 

ingecalculeerd. Doet u dat ook? 

Mijn Nieuwjaarswens luidt: 
Een constructieve en creatieve inzet in 1985 
van ons allen. Opdat Nederland, ons land, nog 
betere mogelijkheden voor ons allen biedt. 

Nee/ie Smit-Kroes 

I 
Minister van Verkeer en Waterstaat 

Ik hoop dat ook in '85 weer meer mensen gaan 
inzien dat bestrijding van honger en armoede 
in de wereld de hoogste prioriteit verdient. 
Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
zal ik mij inzetten voor handhaving van de 
omvang van de hulpinspanning, verbetering 

t van de kwaliteit en actieve inschakeling van 
het bedrijfsleven. 
~Daar bent ook u voor nodig. 

fEegje Schoo 
·''Minister van Ontwikkelingssamenwerking 

Voor 1985 wens ik een consistente 
voortzetting van het beleid, politieke moed om 
onaangename maar noodzakelijke 
beslissingen te nemen, goed samenwerkende 
coalitiepartners, een betere presentatie van 
het beleid en geen in opspraak rakende 
bewindslieden. Kortom, een beleid dat het 
waard is voort te zetten na succesvolle 
verkiezingen in mei 1986. 

Mijn politieke nieuwjaarswens voor 1985 
bestaat uit drie delen. 
1. Dat de regeringspartijen eendrachtig 
blijven in het bieden van ruimte aan het kabinet 
om het afgesproken beleid voort te zetten. 
2. Dat de resultaten van dat beleid vooral op 
het punt van de werkgelegenheid nog sterker 
zichtbaar worden. 
3. Dat de kiezers nog meer dan tot nu toe 
zullen erkennen dat de door de WD terecht 
ondersteunde impopulaire maatregelen wel 
degelijk in hun belang zijn. · 

Koos Rietkerk 

Verantwoordelijk willen zijn voor onze 
omgeving, vorm en inhoud willen geven aan 
een land dat niet alleen nu maar ook in de 
toekomst het waard is om trots op te zijn en je 
thuis te voelen: dat is wat ik een ieder toewens 
voor 1985. 
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vóór 1 februari - de algemeen secretaris vraagt aan de 9maart - Themadag i. v.m. opstellen 1: 

'· ,,. 
zittende leden binnen drie weken Verkiezingsprogramma 1986 over het ;:: 
schriftelijk te berichten of zij bereid zijn onderwerp Leefbaarheid georganiseerd 

1: een kandidatuur voor Tweede Kamer door de KC Leiden 
1986 voor een verkiesbare plaats in !:· 

overweging te nemen (TK) 11 maart hoofdbestuursvergadering 
het hoofdbestuur geeft door een 

13 maart publicatie in het partij-orgaan aan de bezoek delegatie dagelijks bestuur aan 
leden kennis van hun bevoegdheid vóór KC Gelderland 
I maart aan het bestuur van hun afdeling 

19maart namen te noemen van personen die zij Vrijheid en Democratie (A)- mededeling 
wensen voor te dragen als voorlopige dat beschrijvingsbrief 71 ste algemene 
kandidaten (TK) vergadering op aanvraag verkrijgbaar is 

- tegelijkertijd publiceert het bij algemeen secretariaat 
hoofdbestuur de hoofdlijnen van de 

23maart kandidaatstellingsprocedure Tweede - Themadag i.v.m. opstellen 
Kamer 1986 en de daarvoor geldende Verkiezingsprogramma 1986 over het 
termijnen en tijdstippen (TK) onderwerp Onderwijs georganiseerd door 

de KC Limburg 
4februari - hoofdbestuursvergadering 

25maart - dagelijks-bestuursvergadering 
5februari - Vrijheid en Democratie- mededeling dat 

statistische gegevens op aanvraag 27maart - bezoek delegatie dagelijks bestuur aan 
verkrijgbaar zijn bij het algemeen KC Haarlem 
secretariaat (GR) 

vóór 1 april - overleg afdelingsbestuur met zittende 
6februari - bezoek delegatie dagelijks bestuur aan raadsleden (GR) 

KC Zeeland 
1 april - (tot 24.00 uur) indiening amendementen 

9februari - Themadag i.v.m. opstellen c.q. moties op beschrijvingsbrief 38ste 
Verkiezingsprogramma 1986 over het jaarlijkse algemene vergadering bij 
onderwerp Buitenlandse Zaken algemeen secretaris 
georganiseerd door de KC Rotterdam - dagelijks-bestuursvergadering 

11 februari - dagelijks-bestuursvergadering - (tot 24.00 uur) indiening amendementen 
c.q. moties op stellingen partijraad van 

13 februari - bezoek delegatie dagelijks bestuur aan 27 april bij algemeen secretaris 
KC Amsterdam 

2 april - Vrijheid en Democratie (A) publicatie 
19februari - Vrijheid en Democratie (A) eerste gedeelte 

beschrijvingsbrief 38ste jaarlijkse kandidaatstellingsprocedure t.b.v. 
algemene vergadering en kennisgeving raadsverkiezingen 1986 
van het verkrijgen van eerste deel 

5 april kandidaatstellingsprocedure (GR) - Goede Vrijdag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

27februari - bezoek delegatie dagelijks bestuur aan 
KC Drenthe 7 en Sapril - Pasen (algemeen secretariaat gesloten) 

vóór 1 maart - de algemeen secretaris geeft aan de vóór Sapril - het bestuur van elke afdeling brengt de 
secretarissen van kamercentrales en namen van de voorgedragen voorlopige 
afdelingen kennis van de antwoorden die kandidaten ter kennis van de algemeen 
hij van de zittende leden heeft ontvangen secretaris alsmede van de secretaris van 
(TK) de kamercentrale in welker gebied de 

voorlopige kandidaat woont (TK) 
in maart afdelingen houden ledenvergaderingen 

voor het opstellen van een lijst van 10 april - TV-uitzending 
personen die de afdelingen als voorlopige 

15 april kandidaten voor de Tweede Kamer willen - hoofdbestuursvergadering 
stellen (TK) 

- ook het hoofdbestuur is bevoegd 16 april - bestuursvergadering van de afdeling; 
voorlopige kandidaten voor de groslijst concept-voorstel over eventuele 
voor te dragen (TK) deelneming aan verkiezingen (GR) 

4maart - dagelijks-bestuursvergadering 19 april - kennisgeving door afdeling aan dagelijks 
bestuur van besluit tot al of niet 

5 maart - Vrijheid en Democratie (B) deelneming raadsverkiezingen 1986; 
afschrift aan kamercentralebestuur 
(GR) 



lOapril - Themadagen i.v.m. opstellen uiterlijk 31 mei - het bestuur van de kamercentrale maakt 
verkiezingsprogramma 1986 over de van de door de centralevergadering 
onderwerpen Binnenlandse Zaken en genomen besluiten proces-verbaal op en 
Welzijn georganiseerd door resp.deKC's zendt dit proces-verbaal zo spoedig 
Overijssel en Amsterdam mogelijk maar uiterlijk 31 mei, aan de 

algemeen secretaris (TK) 
22 april - dagelijks-bestuursvergadering - het bestuur van de kamercentrale voegt 

bij zijn opgave een advies omtrent de 
:Z3april - Vrijheid en Democratie (A)- publicatie naar zijn mening toe te kennen voorlopige 

amendementen c.q. moties op volgorde van voorkeur en roept op een 
beschrijvingsbrief 38ste jaarlijkse termijn van ten minste 4 weken na de 
algemene vergadering verzending van de alfabetische opgave en 

het bestuursadvies de 
27 april - partijraad over TS-rapport en benoeming centralevergadering bijeen (TK) 

leden ELD-delegatie en amendementen 
in schouwburg Gooiland te Hilversum 31 mei/2juni - vervolg Landelijke Vormingscursus 

JO april - Koninginnedag (algemeen secretariaat 1 juni - buitengewone ledenvergadering 
gesloten) Vereniging van Staten- en Raadsleden 

(vaststelling landelijk 
vóór 1 mei - het bestuur van elke kamercentrale zendt gemeenteprogramma) 

aan de secretarissen van de tot haar 
gebied behorende afdelingen een - antwoorden bestuursleden en voorlopige 
alfabetische opgave van de namen en de antwoorden zittende raadsleden of zij 
persoonlijke gegevens van de in het eventueel bereid zijn (GR) 
gebied van de kamercentrale 
woonachtige voorgedragen verkiesbare vanaftjuni - oproep voor ledenvergadering; eventueel 
voorlopige kandidaten die niet behoren namen noemen voor 
tot de zittende leden (TK) kandidaatstellingscommissie (GR) 

1 mei - kennisgeving kamercentralebestuur aan 3juni - dagelijks-bestuursvergadering 
dagelijks bestuur over raadsverkiezingen 
1986; afschrift aan afdelingen (GR) 5 t/m 7 juni - Congres ELD te Groningen 

- vraag aan bestuursleden van de afdeling 10 juni - hoofdbestuursvergadering 
en aan zittende raadsleden of zij bereid 
zijn een eventuele voorlopige 15juni - Themadag i.v.m. opstellen 
kandidatuur te aanvaarden (GR) Verkiezingsprogramma 1986 over het 

onderwerp Financieel Economische 
6mei - dagelijks-bestuursvergadering Zaken georganiseerd doordeKC's 

- tot 24.00 uur) indiening amendementen Friesland en Drenthe 
c.q. moties op beschrijvingsbrief 71 ste 
algemene vergadering bij algemeen 
secretaris 

vóór 16junl - het dagelijks bestuur stelt de groslijst 
samen (TK) 

7mei - Vrijheid en Democratie 
- de algemeen secretaris verzendt groslijst 

aan de secretarissen van afdelingen en 
kamercentral es, te zamen met het 

tOen 11 mei - 38ste jaarlijkse algemene vergadering in 
het Turfschip te Breda 

technisch advies (TK) 

18juni - Vrijheid en Democratie (A)- mededeling 
13mei - hoofdbestuursvergadering dat groslijst en technisch advies op 

aanvra:-g verkrijgbaar zijn bij algemeen 
16mel - Hemelvaartsdag (algemeen secretariaat secretariaat (TK) 

gesloten) 
:Z2juni - 71 ste algemene vergadering in de 

20mei - dagelijks-bestuursvergadering- o.a. Jaarbeurs te Utrecht (vaststelling 
oordeel over concept- voorstel reglementen op de kandidaatstelling 
deelneming aan de raadsverkiezingen leden EK, TK, EP, PS en GR) 
1986; eventueel ontheffing i. v.m. 
voornemen tot meedoen aan 24juni dagelijks-bestuursvergadering 
gezamenlijke lijst (GR) 

26juni TV -uitzending 
26en27mei Pinksteren (algemeen secretariaat 

gesloten) vóór 1 juli - ledenvergadering; eventueel benoeming 
kandidaatstellingscommissie; voorstel al 

28mei - Vrijheid en Democratie (A)- mededeling of niet deelneming aan verkiezingen; 
dat amendementen c.q. moties op direct na de vergadering mededeling aan 
beschrijvingsbrief 7lste algemene dagelijks bestuur; afschrift aan 
vergadering verkrijgbaar zijn bij kamercentralebestuur (GR) 
algemeen secretariaat, tevens oproeping 
tot noemen van namen van mogelijke vóór 15 juli - mededeling van het hoofdbestuur aan de 
kandidaten en beschikbaarstelling besturen van afdelingen en centrales met 
(verdere) hoofdlijnen betrekking tot het periodiek aftreden van 
-kandidaatstellingsprocedure met leden van het dagelijks bestuur tijdens de 
inachtneming van de gebruikelijke 39ste jaarlijkse algemene vergadering 
termijnen (GR) ( 1986) 
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vóór 1 augustus - kennisgeving gevoelen 21 oktober - hoofdbestuursvergadering-stelt o.a. op 
kamercentralebestuur over besluiten het ontwerp ten behoeve van de in te 
ledenvergaderingen (voor zover nodig) dienen kandidatenlijsten (TK) 
aan dagelijks bestuur met afschrift aan 
afdelingsbestuur (GR) 22oktober - Vrijheid en Democratie 

26augustus - dagelijks-bestuursvergadering- o.a. 
goedkeuring (voor zover nodig); 

25-27 oktober - Landelijke Vormingscursus 

eventueel richtlijnen (GR) 26oktober - verzending door algemeen secretaris van 

- afdelingen houden ledenvergadering om 
o.a. het ontwerp hoofdbestuur aan de 

1-16 september leden van de verkiezingsraad (TK) 
advieslijst van voorlopige kandidaten agendering bijeenkomst verkiezingsraad 1: 
samen te stellen (TK) (TK) I - mededeling hoofdbestuur over plaats, - agendering buitengewone algemene I tijd en agenda van de 39ste jaarlijkse vergadering Uanuari en februari 1986) 

I algemene vergadering ( 1986) (TK) 

2september - hoofdbestuursvergadering 1 en 2 november - congres Vereniging van Staten- en I Raadsleden in De Blije Werelt te I 10 september - Vrijheid en Democratie (A)- herhaling Lunteren 

! 
mededeling bevoegdheid van leden om 
namen van mogelijke kandidaten te 4november - dagelijks-bestuursvergadering 
noemen(GR) 

1-15 november - oproeping tot 
tussen 15 september - het hoofdbestuur en de ledenvergadering kandidaatstellingsvergadering met 
en 31 december van elke afdeling kunnen kandidaten groslijst en bestuursadvies; uitnodiging 

stellen voor de vacatures in het dagelijks aan (ex)-fractie-voorzitters; mededeling 
bestuur ( 39ste jaarlijkse algemene aan voorlopige kandidaten (woord 
vergadering 1986) voeren, geven van inlichtingen) (GR) 

16 september - dagelijks-bestuursvergadering 1-16 november - eventueel initiatief-adviezen van leden 
als bestuur van de afdeling geen advies 

uiterlijk 16 - inzending proces-verbaal aan algemeen heeft opgesteld (GR) 
september secretaris en secretaris kamercentrale 

(TK) 5november Vrijheid en Democratie 

vóór 20 september - voordracht van voorlopige kandidaten vóór 16 november - indiening van voorstellen voor de 39ste 
(namen noemen) (GR) jaarlijkse algemene vergadering ( 1986) 

door de ledenvergaderingen van de 
21 september - partijraad over Troonrede en afdelingen en de centralevergaderingen 

Miljoenennota in 't Spant te Bussum van de centrales bij de algemeen 
secretaris 

22 september - toezending in te vullen gegevens- - de besturen van kamercentrales en 
formulieren aan voorlopige kandidaten afdelingen worden in de gelegenheid 
(GR) gesteld opmerkingen met betrekking tot 

o.a. het ontwerp hoofdbestuur aan de 
24 september - Vrijheid en Democratie algemeen secretaris te doen toekomen 

(TK) 
4 t/m 6oktober congres Liberale Internationale te 

Madrid 18november - dagelijks-bestuursvergadering 

5oktober - Themadag georganiseerd door de 19november Vrijheid en Democratie 
Organisatie Vrouwen in de VVD over 
Informatica in de Jaarbeurs te Utrechts 16-30 november kandidaatstellingsvergaderingen ( G R) 

7oktober - dagelijks-bestuursvergadering 25november - hoofdbestuursvergadering 

Soktober - Vrijheid en Democratie 3december - Vrijheid en Democratie 

noktober kamercentrales houden 
centralevergadering (TK) 

9december - dagelijks-bestuursvergadering 

10-24 december - machtiging aim afdelingen door dagelijks 
uiterlijk 14 oktober - inzending proces-verbaal aan algemeen bestuur tot gebruik van de naam VVD; 

secretaris (TK) verzoek aan centraal stembureau van de 

vóór 16 oktober - terugzending ingevulde gegevens-
formulieren; opmaken groslijst (GR) 

gemeente inzake plaatsen naam boven 
lijst (GR) 



14 december - verkiezingsraad in sociaal cultureel 
centrum De Drietand te Amersfoort 
(TK) 

17 deèember - Vrijheid en Democratie (A) 

25 en 26 december - Kerstmis (algemeen secretariaat 
gesloten) 

31 december - sluitingsdatum kandidaatstelling 

N.B.t. 

periodieke verkiezing leden dagelijks 
bestuur ( 1986) door de 
ledenvergaderingen van de afdelingen 

De toevoeging (TK) en/of (GR) houdt in dat de daar genoemde 
data en handelingen verband houden respectievelijk met de 
Tweede-Kamerverkiezingen 1986 of de raadsverkiezingen 1986. 
Geen rekening is gehouden met de mogelijkheiddat de Eerste 
Kamer in 1986 (tegelijk met de periodieke verkiezing van de 
Tweede Kamer) wordt ontbonden in verband met voorstellen tot 
wijziging van de Grondwet. 

N.B.2. 
De 39ste jaarlijkse algemene vergadering wordt op 18 en 19 april 
1986 gehouden in Musis Sacrum te Arnhem. 

N.B.3. 
In 1986 moet voorts rekening worden gehouden met twee 
buitengewone algemene vergaderingen één in januari en één in 
februari gewijd aan respectievelijk vaststelling 
Verkiezingsprogramma 1986 en vaststelling definitieve 
kandidatenlijsten (TK). 

N.B.4. 
Tweede-Kamerverkiezingen: 
dag kandidaatstelling: 8 april 1986 
dag stemming: 21 mei 1986 

Raadsverkiezingen: 
dag kandidaatstelling: 4 februari 1986 
dag stemming: 19 maart 1986 

Themadag Leefbaarheid 
op zaterdag 9 maart 1985 

ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986 

in het City hotel, Boerhaavelaan te Zoetermeer 

De kamercentrale Leiden organiseert op 9 maart 1985 in samenwerking met de Koepelcommissie leefbaarheid van de 
VVD een themadag Leefbaarheid ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986, waarin de onderwerpen · 
milieu, ruimtelijke ordening en verkeer en waterstaat aan de orde zullen komen. Op de themadag zal een 
gedachtenwisseling pll\ats vinden over een beperkt aantal punten van beleid gebaseerd op het verkiezingsprogramma 
1981-1985 en het urgenlieprogramma 1982. De uitkomsten van de dag worden in handen gesteld van de commissie 
Verkiezingsprogramma en dienen derhalve als basis voor het program. 
Middels onderstaande aanmeldingsstrook kunt u zich als deelnemer opgeven. 

AANMELDINGSSTROOK THEMADAG LEEFBAARHEID 

zenden aan: mevr. A. Smits 
Oltmansdreef 17 
2353 CK Leiderdorp 

Naam: ...................................................................................................................................................................... . 

Straat: ...................................................................................................................................................................... . 

Postcode en plaats: .................................................................................................................................................. . 

zal deelnemen aan de themadag Leefbaarheid op zaterdag 9 maart 1985. 

Voor deelname zijn geen kosten verschuldigd, consumpties en lunch zijn echter wel voor eigen rekening. 

Datum: ............................. ............................................. Handtekening: ............................................................. . 
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Nieuwe visie nodig op 
relatie raadsfracties en afdelingen 
Sinds jaar en dag hanteert 
de Pvd4 interne spelregels, 
waarin de relatie van de 
plaatselijke partij
afdelingen en de plaatselijke 
gemeenteraadsfracties 
zodanig is geregeld, dat de 
afdelingsbesturen 
vèrgaande politieke invloed 
hebben op het beleid van de 
fracties. 

In VVD- en CDA-kring wordt dit in 
strijd met de wet geacht, die immers 
van de raadsleden eist, dat zij zonder 
last of ruggespraak zitting nemen in 
de Gemeenteraden. Er werd lange tijd 
"foei" geroepen over gemelde PvdA
regels. En daarmee was de zaak 
afgedaan. Maar de tijden veranderen. 
En bij steeds meer CDA- en VVD
afdelingen komt het punt "relatie 
fractie-bestuur" regelmatig terug op 
de afdelingsbestuursvergaderings
agenda's. De wettelijke verplichting 
tot zitting zonder last of ruggespraak 
blijkt hoofdzakelijk in verstedelijkte 
gebieden te leiden tot een zeer 
onbevredigende situatie. De reden is, 
dat de kiezer daar, - anders dan in 
dorpssituaties-veelal de door de 
partijen gekandideerde personen -niet 
kent en dus zijn stem uitbrengt op de 
politieke stroming van zijn keuze, in 
de verwachting, dat de kandidaten 
daaraan "verantwoording 
verschuldigd zijn". 

Mandaat 

Het door de kiezer gegeven 
"fractiemandaat" komt in onze steden 
ongeveer volgens de volgende lijn tot 
stand: 
De VVD-afdeling- niet de fractie
stelt een Gemeente
Verkiezingsprogramma op en gaat 
daarmee bij de kiezers "de boer op" 
om hen het door de afdeling gewenste 
beleid voor de komende Raadsperiade 
te verkopen. 
De afdeling- niet de fractie -legt 

daarbij een lijst over van door haar 
geselecteerde kandidaten. Van hen 
wordt verondersteld, dat zij zich met 
de uitvoering van het door de afdeling 
opgestelde beleidsplan (Gemeente 
Verkiezingsprogram) zullen belasten, 
wanneer zij in de Raad zijn gekozen. 
Vervolgens bepalen de kiezers, welke 
van de kandidaten op de lijst in de 
Raad zitting mogen nemen. 
Een enkele uitzondering daargelaten, 
blijkt uit daarnaar verricht onderzoek, 
dat de kiezer in feite dan zijn mandaat 
geeft aan de partij, die het beleid 
voorstelde en de lijst voorlegde. Zijn 
keuze is niet persoonlijk. De 
kandidaten zijn hem zodanig 
onbekend, dat hij ze niet kan 
beoordelen. Zijn "vertrouwen" geeft 

hij derhalve in feite aan de partij van 
zijn keuze. 

Verantwoordelijkheid 

Dit is naar mijn mening voor geen 
andere uitleg vatbaar, dan dat door de 
kiezer de verantwoordelijkheid voor 
het lokale door hem gewenste politieke 
beleid bij de partij-afdeling wordt 
gelegd. De wet, die de Raadsleden 
verantwoordelijk maakt zonder last of 
ruggespraak, is hier dus strijdig met 
de opvattingen van de kiezer. Deze 
problematiek afdoen met "foei" 
roepen, getuigt van minachting van 
onze "levende" democratie. 
Zij dient ieder die een goed 
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functionerende democratie hoog heeft 
juist aan te zetten om te zoeken naar 
manieren om deze door de tijd 
achterhaalde situatie aan de nieuwe 
omstandigheden aan te passen. Dat is 
óók een verantwoordelijkheid van 
partijen en partij-afdelingen. 
De PvdA legt die 
verantwoordelijkheid uit op zodanige 
wijze, dat regels zijn ingesteld, die 
naar onze opvattingen te ver gaan. Bij 
een aantal CDA-afdelingen valt de 
neiging te bespeuren het PvdA
voorbeeld te volgen. 
Het lijkt mij tijd dat de VVD
afdelingen dit onderwerp uit de 
taboesfeer halen en hun 
verantwoordelijkheden in dezen ter 
hand nemen. 

Politiek op Afdelingsniveau 

Zelfs onverlet de positie van de 
Raadsfractie volgens de huidige wet, 
hebben de VVD-afdelingen heel wat 
meer mogelijkheden om politieke 
invloed uit te oefenen, dan veelal 
wordt gedacht. 
Maar dat vooronderstelt wèl, dat de 
VVD-afdelingen èn de fracties zich 
hun politieke verantwoordelijkheden 
èn hun onderlinge relatie daarbinnen 
realiseren en daar regels voor 
scheppen. 

Voor veel afdelingen die daar nu nog 
niet mee bezig zijn, zal dit betekenen, 
dat zij ook politiek actief moeten 

worden of politiek véél actiever dan 
tot nu toe. 
Zij zullen zich moeten gaan 
realiseren, dat een eens per 4 jaar 
gemaakt Gemeentelijk 
Verkiezingsprogram slechts een 
momentopname is en dat de 
afdelingen de taak hebben om 
discussieplatforms te scheppen, waar 
de levende politiek van alledag steeds 
kan worden getoetst aan de 
beleidsuitgangspunten EN 
OMGEKEERD. 

Platforms, waar leden kunnen 
meespreken en niet-leden/kiezers 
kunnen worden gehoord. Platforms 
van waaruit de fracties gevraagd èn 
ongevraagd kunnen worden gevoed 
met ACHTERBAN-informatie. 

Managers 

Een van de grootste bedreigingen van 
onze democratie is het feit, dat het 
maatschappelijk draagvlak (leden) 
van de partijen versmalt en dat de 
beste- meest capabele- personen in 
onze samenleving zich steeds minder 
wagen in de politieke arena. Het 
gevaar bestaat, dat daardoor een 
vicieuze cirkel ontstaat, wanneer 
blijkt, dat de politieke arena straks 
alleen nog bestaat uit middelmatige 
bestuurlijke hobbyisten. Langzaam 
droogt zo het intellectueel potentieel 
van de partijen op, wat nu reeds tot 
uitdrukking komt, doordat de partijen 
voor allerlei functies géén (opvolging 
Den Uyl bij PvdA) of nauwelijks 
kandidaten hebben. Wij zouden 
geblinddoekt zijn, wanneer wij dat 
voor de VVD anders zouden zien. 
Méér politieke activiteiten op 
afdelingsniveau, geleid door 
bestuurders, die als managers een 
maximum aantal mensen (leden) bij 
het werk weten te betrekken, kan ons 
voor het langzaam doodbloeden van 
onze partij behoeden, terwijl zo de 
relatie gekozene-achterban nieuwe 
impulsen krijgt die onze democratie 
sieren. 

J. M. G. Withagen • 

22 januari 1985 



Por fine, la Alternativa 
(Eindelijk het alternatief) 

Spaanse liberalen hebben 
"eindelijk een alternatief'. 
De Part i do Reformist a 
Democratico. Op 23,24 en 
2 5 november kwamen 6. 000 
Spaanse liberalen tezamen 
in Madrid om uit een aantal 
partijen en liberale groepen 
de geboorte van een nieuwe 
partij te vieren: Een partij 
onder de bezielende leiding 
van de innemendeAntonio 
Garrigues Walker en de 
politieke voorman Miguel 
Roca Junyent. 

Voorheen waren in Spanje de Partido 
Dernocrata Liberal (POL) vn Antonio 
Garrigues en de Operación 
Reformista van Miguel Roca actief. 
Zij zagen echter geen kans 
vertegenwoordiging in de Cortes, het 
Spaanse Parlement, te krijgen. Het 
ziet ernaar uit dat hierin bij de 
eerstvolgende parlementsverkiezingen 
(volgens schema 1986) verandering 
gaat komen. Het Spaanse opinie-blad 
Tiempo publiceerde onlangs cijfers 
waaruit blijkt dat de socialisten sterk 
teruggelopen en de Partido Reformista 
door de publicitair goed geleide 
aanloop naar de fusie nu reeds 
belangrijk aan aanhang wint. 
In de naam van de nieuwe partij is niet 

de term -liberaal- opgenomen 
aangezien in Spanje van oudsher de 
aanhangers van het Reformisme sterk 
tegen het liberalisme aanleunen. 

Tijdens zijn tafelrede op vrijdag 23 
november stak Gijs van Aardenne de 
Spanjaarden een hart onder de riem 
door ze een vliegende start toe te 
wensen. Hij verzekerde onze 
gastheren dat de Nederlandse 
onderhandelaar Wim van Eekelen 
alles doet om een vlotte toetreding, 
zonder veel beperkingen, van Spanje 
tot de EG te bewerkstelligen. 
Overigens zal dan de PRO lid worden 
van de Europese Liberaal Democraten 
(ELD), terwijl de Partido Reformista 

vlnr: Ger Teeuwisse, minister Van Aard enne, mevrouw Garrigues en Antonio Garrigues Walker 
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Democratico in 1985 gastheer zal zijn 
van het jaarlijkse congres van de 
Liberale Internationale. Zowel Gijs 
van Aardenne als Sirnone Veil, 
voorzitter van de liberale fractie in het 
Europees Parlement, lieten 
onafhankelijk van elkaar, tijdens 
verschillende persconferenties weten 
dat de toetreding van Spanje tot de 
EG los staat van het lidmaatschap van 
de Navo, alhoewel beiden vertrouwen 
uitspraken in de uitkomst van een 
referendum dat daarover begin 1986 
in Spanje zal worden gehouden. 
Minister van Aardenne sprak de hoop 
uit dat door deze fusie de liberalen in 
Spanje bij de in 1986 verwachte 
verkiezingen duidelijk in de Cortes, 
het Spaanse parlement, 
vertegenwoordigd zullen zijn, evenals 
op plaatselijk en regionaal niveau. 

Vooraanstaande liberalen, die de PRO 
succes kwamen wensen, waren Willy 
de Clerq (voorzitter ELD), Giovanni 
Malagodi (voorzitter Ll), David Steel 
(Engeland) en Vigilio Godoy 
(Nicaragua) in persoon, dan wel 
middels boodschappers. 
Het Palacio de Congressas y 
Exposiciones, buurman van het 
bekende Madrileense Bemabeu 
Stadion, gaf zondagmiddag 25 
november onderdak aan ruim 6.000 
Ua ook op de trappen en in de 
wandelgangen) enthousiaste Spaanse 
liberalen die zeker een positieve 
bijdrage zullen gaan leveren aan het 
liberalisme in de EG van de 12 (in 
1986). De 2600 afgevaardigden uit 
alle 52 provincies van Spanje, alsmede 
ruim 2.000 begeleiders en gasten 
vormden het grootste congres ooit door 
een Spaanse politieke partij gehouden. 

Ger J. W. Teeuwisse • 
secretaris LIGN 
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IN MEMORIAM 
De dag voor de nieuwjaàrwisseling 
o'":erleed plotselin~ op. 82.jarige 
leeftijd Dr. P.G. van de Vliet. · 
Wie hem gekend heeft, b~Îrijpt 
zijn VOOJ?keunoor de wis~, schei· en··. 
natuurkunde,: daarnaast voor de 
·handelswetens.chappen; Dat t>tede 
vakkenpakket te~ootzijn volle . 
. belangstelling; als leraar. doceerde 
hij èr met verve ovc;:r, maar · 
bovendie.n gaf bij er gestalte aan 
als auteur vanleèrboelçel1, als 
examinator en alsstimulator in tal. 
van verenigingen van vak:genötert 
. oe sn)aak vi:)9r de orgluiisàtorische 
kant.en van he~ vereöigin~hwen en ..... 
zijn bredç. n)llatschappelijke · · 
belangstelling brachten hemqa de 
tweedewereld9otl6g altll$ t6tbèt 
lidmaatschap van de V.V.D.; hij 
maakte naam als lid, later als 
wethouder van de gemeenteraad . 
vanHilvets~m(I953, 1962·1974); 
zó kwam hij.bt1960 .în de.~erste .· · 
Kamer. O<lk daar. hield hij zich 
vP<Jrnamelijk bezig met · · · 
gemeentelijke en provinciale 
financlen, m~t binnenla11dse zaken,' 
waaronder de immer delicate 
kwesties van.gemeéntelijke 
herindeling, en 6nderwijs~ ook tra.d 
hij als Jid.van de 
interparlementaire . .Benelux•Raad 
.op. . .· . . . · .. 
In de vergaderzaal toonde hij ziçb 
e~n ~ritiséhe leraar! hoffelijk, iJlaar · 
beslist en scherp formulerénd;hij 
z~g het als taak van de politicus en· 
van de wetgever de . · 
maàtschappelijke ontwikkelingen 
zo zorgvuldig mogelijk te 
begeleiden; zo drong bij bij 
herhaling aan op . . 
kwafîteitsbewakirîg van het 
onderwijs: vàn zijn eigen kennis én 
levenservaring uit vergeleek hij . 
dan diploma~if)flatie en geldbede~f: 
"in schijn denkt men te winnen; de. 
facto lijdt men verlies.'' Oe 
democratie als instelling en 
verschijnsel boeide hem biJzonder; 
hij sprak zich al in dat vroege 

~'J(o,vr,' 

stadrum lljt voor dtcentrallsatiè ilÏ ·~(t< 
~aarscbuwde tegeniel'lie~Jr \'t\11.::~;. ?.~;; 
mind.erhedeniookbel>leitte.hijJn •• ;; ·· 
vertegenw0(lfdigendê tichame~die.;;, 
zetelslee;gt~·tatél1èl1 · ... · ·· ': ' 

. bezèttert, wäarVQ9r. •. eit~ .>: ;; . 
vitîuitild was kiëzer~tem:nienaî~~· .. 
te.brenge.rt! zulkè rijen 6nbe~tw r•·:~~~~ 
zeters kondeneen mooie > · ·. · .• • 
graadareter voqr de ~titi~k:e !: · 1·•\;>;; 
. belangstelling vor.fuep; .. · ... êit.~.• • ;; 
goode collegiale; ~rsta •· . . . j;,; :• ~·. 
met een ieder~m.:Voerde SÓrnS îe.Jf(:i··'· 
het woord Q~meJ1sállefractits. :,; 
ln deli~ale Kàmetfr.;tÇ~ie u. · ·. \; : :>· 
betoortäebij .~idl: èe~mart ~à.n . : ·. .·~.;: 
weinig WQI;lrdeli;.zUn op.mêtk:inge~ .~ : 
raa!ctensteèdsdeketo.·vàn~t ........... ; 
onderwefl) en yielén va~k:wat • ;.c;.]',•: 
cyn.i$çh' uitt Tes~n pngefunt;t,etä~ .'~%·.:, 
o.ngemotiv,er<leri.V:(l(ltal < :. '·. · · 
W,ispelturig overhèidsitl$rij~n · .· .• > ;~~Y; 
fulmdin!:~~ hij f,del: de pre~nti~J ·. ·.• \.:~ 
Vatl ~vpAOlUèfl l,l . , ; • . , )'• 

,.ve,r~örginp$taat;;~et~teka~~~ : :~;i.~ 
gevoelens v:~n ,,fá:ir play~· bij de · · 
rijksoverbeid tegen~r la~é· · .. ··<· .. 
ovetheden~ti.epntrib\iabelè i z ; x/i:~r 
burgê,rs. ergerde hen)~t~()()~, •.•.•. ·•.·••· !~7! 
.Alspliçbtsteldetlij~ar.v(ior. · .. · .. • : c:; 
zicbzelf.teer duidelij,k tège.W~er( ··• 
onbaatzuchtig !láat capllCitêjt · · >: ;• ;i:;;; 
.taken. voor samenleving ,en .. ..· .... ·· . · . ·~. 
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Kandidaatstelling 
Tweede Kamer 1986 

Op woensdag 21 mei 1986 wordt de 
periodieke verkiezing van de Tweede Kamer 
gehouden. 
De kandidaatstelling voor deze verkiezing is 
op dinsdag 8 april 1986. Overeenkomstig 
artikel 6.1 van het reglement* op de 
kandidaatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal publiceert het 
hoofdbestuur hierbij de hoofdlijnen van de 
kandidaatstellingsprocedure en de daarvoor 
geldende termijnen en tijdstippen. 

HOOFDLIJNEN 
I. Alle leden van de partij zijn tot I maart 
a.s. 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. De 
algemeen secretaris vraagt vóór I februari 
a.s. aan de leden van de Tweede
Kamerfractie en aan de liberale 
bewindslieden of zij bereid zijn een 
kandidatuur voor een verkiesbare plaats in 
overweging te nemen. De ontvangen 
antwoorden worden vóór I maart a.s. ter 
kennis gebracht van de secretarissen van de 
kamercentrales en afdelingen. 

2. In alle afdelingen wordt in maart 1985 
een ledenvergadering gehouden. In die 
ledenvergadering worden de antwoorden 
van de zittende kamerleden en de 
bewindslieden bekend gemaakt alsmede de 
namen van hen die door de leden zijn 
genoemd. De ledenvergadering besluit dan 
welke voorlopige kandidaten zij wensen 
voor te dragen. De ledenvergadering kan 
ook personen voordragen die niet tevoren 
aan het bestuur van de afdeling zijn 
genoemd. Voor een kandidatuur kunnen 
alleen leden van de VVD worden 
voorgedragen. Vóór 8 april a.s. brengt het 
bestuur van elke afdeling de door de 
ledenvergadering voorgedragen 
kandidaten ter kennis van de algemeen 
secretaris. Hiertoe moet een formulier 
worden gebezigd dat ook door de 
voorgedragen voorlopige kandidaat moet 
worden ondertekend, tenzij deze zittend 
lid, minister of staatssecretaris is. 
Ook het hoofdbestuur is in maart a.s. 
bevoegd kandidaten voor te dragen. 

3. Vóór I mei zendt het bestuur van elke 
kamercentrale naar de tot hun gebied 
behorende afdelingen een alfabetische 
opgave van de namen en de persoonlijke 
gegevens van de in het gebied van de 
kamercentrale woonachtige voorgedragen 
verkiesbare voorlopige kandidaten die niet 
behoren tot de zittende leden. Uiterlijk 31 
mei a.s. komt de centralevergadering van 
elke kamercentrale bijeen (ook die van 
Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam) 
en besluit in welke volgorde van voorkeur 
deze voorlopige kandidaten in de groslijst 
dienen te worden opgenomen. 
Direct, en ten laatste op 31 mei, doet het 

bestuur van elke kamercentrale deze 
besluiten aan de algemeen secretaris 
toekomen. 
Vóór 16 juni a.s. stelt het dagelijks bestuur 
aan de hand van de ontvangen formulieren 
de groslijst samen. 
Groslijst en technisch advies zijn vanaf 18 
juni a.s. voor alle leden op aanvraag 
beschikbaar. 

4. Op I 0 en 11 mei 1985 wordt de 38ste 
jaarlijkse algemene vergadering in het 
Turfschip te Breda gehouden. Deze 
algemene vergadering besluit o.a. over het 
technisch advies dat is opgenomen in de 
beschrijvingsbrief voor deze vergadering. 

5. In alle afdelingen, behalve de 
afdelingen Rotterdam, 's-Gravenhage en 
Amsterdam die tevens kamercentrale zijn, 
wordt na de in 4 genoemde 
beschikbaarstelling een ledenvergadering 
bijeengeroepen tegen een tijdstip dat is 
gelegen tussen I en 16 september a.s. In die 
ledenvergadering wordt uit de groslijst een 
advieslijst samengesteld, die in volgorde 
van voorkeur de namen bevat van de 
voorlopige kandidaten die de 
ledenvergadering in aanmerking wenst te 
doen komen voor een plaats op de 
kandidatenlijst zulks met het aantal namen 
en overeenkomstig het schema als in het 
technisch advies is vastgesteld. Het bestuur 
van de afdeling dient tevoren een 
bestuursadvies op te stellen, dat het 
tenminste zeven dagen voor de 
ledenvergadering aan de leden van de 
afdeling doet toekomen. De 
ledenvergadering benoemt ten slotte 
afgevaardigden en hun plaatsvervangers 
naar de centralevergadering van de 
kamercentrale waartoe de afdeling behoort 
(zie nr. 6). Van de door de ledenvergadering 
genomen besluiten maakt het bestuur van 
de afdeling proces-verbaal op volgens een 
door het hoofdbestuur vastgesteld model. 
Dit proces-verbaal moet zo spoedig 
mogelijk na de ledenvergadering, maar 
uiterlijk 16 september a.s. aan de algemeen 
secretaris en aan de secretaris van de 
betrokken kamercentrale worden 
gezonden. 

6. In alle kamercentrales wordt een 
centralevergadering bijeengeroepen, die op 
12 oktober a.s. moet worden gehouden. 
Voor de kamercentrales Rotterdam, 
's-Gravenhage en Amsterdam is deze 
vergadering tevens de onder 5 omschreven 
ledenvergadering. 
In de oproepingen moet worden verwezen 
naar het nummer van Vrijheid en 
Democratie waarin de verkrijgbaarstelling 
van het technisch advies en de groslijst is 
gepubliceerd ( 18 juni 1985). Voorts moet 
een overzicht zijn bijgevoegd van de 
advieslijsten die zijn opgesteld door de 
ledenvergaderingen van de afdelingen die 
tot dezelfde kamercentrale behoren (geldt 
niet voor Rotterdam, 
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's-Gravenhage en Amsterdam) met een 
berekening van de gemiddelde rangorde 
van de voorlopige kandidaten volgens deze 
advieslijsten, moet een bestuursadvies 
worden bijgevoegd (geldt ook voor 
Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam) 
en moet een advies van het bestuur van de 
kamercentrale dat een deugdelijke 
motivering dient in te houden waarvan het 
bestuur eventueel afwijkt van de 
opgemaakte lijst met gemiddelde rangorde 
worden bijgevoegd. In deze 
centralevergadering wordt uit de groslijst 
een advieslijst samengesteld, die in 
volgorde van voorkeur de namen bevat van 
de voorlopige kandidaten die de 
centralevergaderingen in aanmerking 
wenst te doen toekomen voor een plaats op 
de kandidatenlijsten zulks met het aantal 
namen en overeenkomstig het schema als 
in het technisch advies is vastgesteld. 
De centralevergadering benoemt ten slotte 
afgevaardigden en hun plaatsvervangers 
naar de verkiezingsraad, een orgaan dat op 
14 december a.s. vergadert (zie nr. 8). Van 
de door de centralevergadering genomen 
besluiten maakt het bestuur van de 
kamercentrale proces-verbaal op volgens 
een door het hoofdbestuur vastgesteld 
model. Dit proces-verbaal moet zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 14 oktober a.s. aan 
de algemeen secretaris worden 
toegezonden. 

7. Op 21 oktober a.s. vergadert het 
hoofdbestuur. Dit stelt op: 
I. een overzicht van de door de 
centralevergaderingen van de 
kamercentrales samengestelde 
advieslijsten; 
2. een overzicht van de in elke 
kamercentrale aan de zittende leden 
toegekende onderlinge rangorde, alsmede 
de uit deze rangorden berekende gewogen 
gemiddelde onderlinge rangorde; 
3. een overzicht zoals onder 2 bedoeld 
betreffende ten minste die overige 
verkiesbare voorlopige kandidaten die op 
vijf of meer advieslijsten van 
kamercentrales voorkomen; 
4. een nader technisch advies met 
betrekking tot: 
I. mogelijke wijzigingen, die het 
hoofdbestuur als gevolg van bijzondere 
omstandigheden wenselijk acht ten 
opzichte van het technisch advies zoals 
door de 38ste jaarlijkse algemene 
vergadering is vastgesteld; 
b. mogelijke combinatie(s) van 
kieskringen waarbinnen op bepaalde 
plaatsen dezelfde kandidaten zullen 
worden gesteld, hetzij in dezelfde hetzij in 
wisselende volgorde;** 
c. mogelijke lijstencombinatie door 
verbinding van de in te dienen 
kandidatenlijsten met door één of meer 
politieke partijen of groeperingen in te 
dienen lijsten; 
5. een ontwerp van de in de onderscheiden 



rijkskieskringen in te dienen 
kandidatenlijsten; 
6. een toelichting op het verband tussen 
het onder 5 bedoelde ontwerp van de onder 
2 en 3 bedoelde overzichten, met 
motivering van eventuele afwijkingen van 
het ontwerp t.o.v. de in die overzichten 
berekende gewogen gemiddelde onderlinge 
rangorden. 
Deze stukken zendt de algemeen secretaris 
vóór 26 oktober a.s. toe aan: 
I. de leden en plaatsvervangende leden 
van de verkiezingsraad (zie nr. 8); 
2. de secretarissen van de kamercentrales 
en afdelingen; 
3. de zittende leden voor zover dezen zich 
bereid hebben verklaard een kandidatuur 
in overweging te nemen. 

* Dit reglement is zeer sterk gewijzigd 
t.o.v. het reglement zoals vastgesteld door 
de algemene vergadering in 1979. De 
adviezen van de commissie 
Kandidaatstelling en Technisch Advies 
werden aanvaard door de 36ste jaarlijkse 
algemene vergadering 1983. De definitieve 
tekst zal door de 71 ste algemene 
vergadering van 22 juni 1985 worden 
vastgesteld. 
De 69ste algemene vergadering van 15 
december 1984 heeft echter bepaald dat de 
kandidaatstelling zal geschieden op basis 
van de aanvaarde adviezen. Inmiddels 
heeft de commissie Kandidaatstelling en 
Technisch Advies de tekst van het 
reglement vastgesteld. Het reglement 
wordt toegezonden met de Mededelingen 
hr. 213 aan de besturen van afdelingen en 
centrales en het is op aanvraag 
verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat 
(070-614121 ). 
In het Jaarboek '85 zal dit reglement met 
de overige reglementen op de 
kandidaatstelling worden gepubliceerd. 

** Er zal in tegenstelling tot het gebruik in 
het verleden geen combinatiesamenstelling 
worden opgenomen in het technisch advies. 
Dus combinatiesamenstelling pas na het 
vaststellen van de advieslijsten door de 
kamercentrales op 12 oktober 1985! 

VERKIEZINGSRAAD 
8. Op zaterdag 14 december a.s. vergadert 
in sociaal cultureel centrum De Drietand te 
Amersfoort de verkiezingsraad. 
De verkiezingsraad bestaat uit met 
adviserende stem: de in artikel 50.1 onder 
I, 2, 3, 4 en 7 h.r.genoemde leden van de 
partijraad (uitgezonderd de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal
behalve de fractievoorzitter of degene die 
hem vervangt); 
de voorzitters van de kamercentrales of hen 
die door de jaarlijkse centralevergadering 
als hun plaatsvervanger zijn aangewezen; 
en een aantal door de onder 6 bedoelde 

centralevergadering van elke 
kamercentrale benoemde afgevaardigden 
(en hun plaatsvervangers), waarbij elke 
kamercentrale één lid benoemt voor elke 
keer dat het aantalleden op I januari 1985 
ingeschreven bij de tot de desbetreffende 
kamercentrale behorende afdelingen 
deelbaar is door één procent van het totale 
ledental van de VVD, waarbij de uitkomst 
naar boven wordt afgerond tot een geheel 
getal (de aspirant-leden worden bij de 
berekening buiten beschouwing gelaten). 
Plaatsvervanging is dus alleen mogelijk 
voor zover het de voorzitters van de 
kamercentrales en de afgevaardigden van 
de kamercentrales betreft. Andere leden 
van de verkiezingsraad kunnen zich niet 
laten vervangen. Vervanging is bovendien 
slechts toegestaan voor de gehele duur van 
de vergadering; tijdens de vergadering is 
vervanging niet meer mogelijk. De 
verkiezingsraad beslist over het nader 
technisch advies en stelt aan de hand van 
het ontwerp van het hoofdbestuur naar 
volgorde van voorkeur de in te dienen 
kandidatenlijsten voorlopig vast. Voordat 
de beraadslaging over deze besluiten 
begint, kunnen zittende leden die 
kandidaat zijn en die daarom hebben 
gevraagd, het woord voeren. 

ALGEMENE VERGADERING 
9. Op I februari 1986 vindt de 7 3ste 
algemene vergadering plaats. Deze 
vergadering stelt de technische inrichting 
en de in te dienen kandidatenlijsten 
definitief vast. De vergadering kan slechts 

besluiten tot wijzigingen in de technische 
inrichting en veranderingen in de 
kandidatenlijsten, zoals deze voorlopig door 
de verkiezingsraad zijn vastgesteld, indien 
daartoe wordt besloten met een 
meerderheid van ten minste 2/3 van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen. Ook 
in deze vergadering hebben zittende leden 
desgevraagd het recht het woord te voeren. 

10. Zij die zich voorlopig bereid hebben 
verklaard een kandidatuur voor een 
verkiesbare plaats in overweging te nemen, 
zijn van elke deelneming aan de 
kandidaatstellingsprocedure uitgesloten 
met ingang van het ondertekenen van hun 
bereidverklaring. 

KANDIDAATSTELLING EN 
STEMMING 
11. Op de tweede dinsdag van april-
8 april 1986 vindt de kandidaatstelling 
plaats. In elke rijkskieskring dient een 
bestuurslid van de desbetreffende 
kamercentrale de intussen door het 
algemeen secretariaat gereed gemaakte 
kandidatenlijst met bereidverklaringen in. 
De dag van de stemming is woensdag 21 
mei 1986. 

W. J.A. van den Berg, • 
algemeen secretaris 
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Tevredenheid over nieuw verdrag 
met 64 ontwikkelingslanden 
Het komt niet vaak voor dat 
regels over mensenrechten 
deel uitmaken van een 
handelsverdrag. Een 
combinatie van 
mensenrechten en afspraken 
over ontwikkelings
samenwerking is evenmin 
alledaags. De EG heeft een 
niet alledaags verdrag met 
64 ontwikkelingslanden 
ondertekend, waarin 
genoemde drie elementen 
voorkomen: handel, 
ontwikkeling en 
mensenrechten. Heel 
voorzichtig mogen we 
stellen: dit verdrag is een 
unicum. 

"Het Europees parlement", zo zegt 
Hans Nord, "denkt er in meerderheid 
gunstig over." Het parlement 
behandelt binnenkort genoemd 
verdrag, dat de naam "Lomé 3" 
draagt, genoemd naar de stad in het 
Afrikaanse Togo waar de 
ondertekening plaats vond. De "3" 
geeft aan dat het om de derde versie 
gaat. Het volgt Lomé 1 en 2, twee 
maal vijf jaar handel en ontwikkeling. 
Deelnemers eraan zijn de EG en 
landen uit Afrika, Caraiben en Stille 
Oceaan. 
De derde termijn van vijf jaar
ingaande maart- heeft als nieuw 
aspect dus het opnemen van 
mensenrechten. Staatssecretaris dr. 
Wim van Eekelen (op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken belast met 
Europese zaken) vertelt dat hij voor 
Nederland heel speciaal heeft 
aangedrongen op uitbreiding van de 
samenwerking met de regels over 
mensenrechten. 
"Niets nieuws, hoor. We hebben tekst 
overgenomen uit de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens." Een opmerking, die om een 
verklaring vraagt, want de Universele 
Verklaring wordt onderschreven door 
de staten, die lid zijn van de Verenigde 
Naties. Alle staten zijn lid, dus het 
lijkt erop dat de EG met het 
dupliceren van de tekst overbodig 
werk heeft gedaan. 
Van Eekelen vindt van niet. "De 
ervaring leert, dat de VN-organisaties 
een verpolitiekte werkwijze erop na 
houden." Daarin kunnen kennelijk 
regels over mensenrechten niet goed 
tot hun recht komen. Naleving van die 
regels komt in een politieke sfeer 
gemakkelijk in de verdrukking. "Wij 
meenden", vertelt Wim van Eekelen, 
"dat opname van die rechten in een 
zakelijk verband tot gevolg zal 
hebben, dat de kans op naleving groter 
is." 
Een mening, die nog niet weersproken 
kan worden, omdat zij de eerste in 
haar soort is. Een opvatting ook, die de 
moeite van het proberen waard is. De 
ontwikkelingslanden zagen overigens 
tijdens de onderhandelingen over 
"Lomé 3" met angst en beven het 
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menselijk aspect op zich afkomen. 
Zou het overnemen van enige tekst uit 
de Universele Verklaring niet tot 
gevolg hebben, dat de EG bij niet 
naleving tot het nemen van sancties 
zou overgaan? De staatssecretaris zegt 
heel wat te hebben moeten praten om 
die angst weg te nemen. "We waren en 
zijn helemaal niet van zins sancties op 
niet naleving te hanteren. Maar we 
hechten er wel aan, dat het aspect van 
de mensenrechten onder de aandacht 
wordt gebracht." Toen de 
ontwikkelingslanden schoorvoetend 
op de wens van de EG ingingen, 
vonden zij ineens een veel 
welwillender onderhandelingspartner 
tegenover zich. 
"We hebben die rechten niet verkocht 
en de ontwikkelingslanden hebben 
niets gekocht", meent Van Eekelen. 
Maar na het accepteren van dit 
nieuwe element kregen de 64 wel meer 
begrip voor hun nog niet vervulde 
wensen. 

A min 

Niet uitgesloten wordt, dat de tien 
EG-landen toch sancties hanteren als 
een van de Lomé-staten ver buiten het 
boekje gaat. Van Eekelen: "Je moet 
dan denken aan Amin-achtige 
toestanden." I diAmin heeft jaren 
geleden de beest uitgehangen in 
Oeganda, waar hij als staatshoofd zijn 
eigen bevolking door het leger liet 
afslachten. Wanneer in een van de 
Lomé-staten dus een leider opstaat, 
die qua werkwijze de evenknie is van 
Amin dan kan de EG niet anders dan 
de ontwikkelingshulp en de zakelijke 
overeenkomst opschorten. 
Volgens Van Eekelen mogen we echter 
niet denken dat de schokkende 
gebeurtenissen in Suriname, die voor 
ons land aanleiding waren om de hulp 
te bevriezen, voor de EG aanleiding 
zijn om in te grijpen. De historie laat 
zien, dat de EG de hulp aan Suriname 
normaal voortzette, nadat Nederland 
deze had stopgezet. In zo'n geval staat 
het een lidstaat vrij om bilaterale hulp 
te blokkeren. De negen andere dringen 
dan niet aan op voortzetting ervan. En 



het tiende lid (in geval van Suriname 
was dat Nederland) onderneemt niets 
om de andere negen van gedachten te 
doen veranderen. Als de leiders van 
staten respect hebben voor de rechten 
van hun landgenoten, zal het hen 
minder moeite kosten om de 
ontwikkeling op gang te helpen. En die 
ontwikkeling is al vanaf 1963 een zorg 
voorde EG. 
In 1963 kregen achttien Afrikaanse 
staten, voormalige koloniën, een 
verdrag voorgelegd, waaruit 
voortgezette zorg sprak. In 1974 werd 
de eerste Lomé-overeenkomst 
gesloten. Bij elk nieuw verdrag 
dienden zich nieuwe deelnemers aan. 
En de 64 van nu zijn mogelijk 
inmiddels aangevuld met Angola en 
Mozambique, waardoor voor de 
komende vijf jaar 66 staten grote 
voorrechten genieten. 
Zij kunnen, om met de handelspoot 
van het verdrag voort te gaan, hun 
produkten onbelemmerd op de 
Europese markt brengen. De EG 
vraagt daarvoor niets in ruil. De 
gemeenschap staat er niet op, dat de 
ontwikkelingslanden op hun beurt 
produkten uit Europa afnemen. En als 
de ontwikkelingslanden problemen 
hebben met de oogst dan zorgt een 
speciale regeling (STABEX) ervoor 
dat zij een "gegarandeerd inkomen" 
krijgen. De EG past bij. 
De ST AB EX-regeling geldt voor 
grondstoffen: landbouwprodukten, 
maar ook delfstoffen. Als men 
bedenkt, dat in veel 
ontwikkelingslanden het bestaan van 
een mono-cultuur afhangt dan is beter 
te begrijpen, dat de regeling van het 
gegarandeerde inkomen van 
levensbelang kan zijn. 

Honger 

Voor ontwikkelingswerk heeft de EG 
het meeste geld uitgetrokken. De 
gemeenschap tracht hiermee onder 
andere te voorkomen, dat het lijden 
van honger, zoals op dit moment in 
Ethiopië, Tsjaad, Soedan, een 
algemeen verschijnsel wordt. 
"De ontwikkelingshulp moet op den 

Staatssecretaris Wim van Eeketen 

duur honger uit de wereld verdrijven. 
Maar de EG hanteert bij die hulp het 
uitgangspunt, dat de 
ontwikkelingslanden zelf met plannen 
komen", zegt Van Eekelen. In het 
(recente) verleden maakten de 
ontwikkelde landen uit wat men elders 
nodig had. Gevolg: machines bleven 
ongebruikt staan, geld was 
weggegooid. Staatssecretaris Wim van 
Eekelen, die zelf twee jaar in Afrika 
werkzaam was, heeft al dat 
ongebruikte, nutteloze materiaal zien 
staan. De EG leerde ervan: de 
ontwikkelingslanden maken plannen, 
al of niet met hulp van specialisten van 
elders, en de EG financiert. 
Voor noodgevallen, zoals in Ethiopië, 
heeft de EG een noodhulppoL "We 
helpen direct en op termijn. We zijn 
echter niet bereid daar waar honger 
heerst ongebreideld en voor jaren 
voedsel te dumpen. Je moet de mensen 
niet de prikkel ontnemen zelf iets aan 
hun probleem te doen", verklaart Van 
Eekelen. 
De EG heeft voor de komende vijf jaar 
2.1 ,25 miljard gulden uitgetrokken. 
Het Europees ontwikkelingsfonds 
beheert 18,5 miljard plus 250 miljoen 
gulden voor "landen en gebieden 
overzee", de Antillen bijvoorbeeld. De 
Europese Investeringsbank heeft 2,75 
miljard beschikbaar. Het totaal omvat 

vijftig procent meer dan in het vorige 
verdrag. 
Van Eekelen: "Bij vergroting van het 
bedrag is rekening gehouden met 
inflatie, uitbreiding van het aantal 
EG-lidstaten en het aantal 
deelnemende arme landen, en met 
extra nood bestrijding." 
Niet deelnemende landen (de 64 plus 
de 10 EG-landen maken bijna de helft 
van het aantal staten op de wereld uit) 
zijn razend jaloers op de voorrechten 
van het Lomé-verdrag. Zij laten geen 
gelegenheid onbenut om voor het 
forum van de wereld hun afgunst te 
spuien of om de EG aan andere rijke 
landen ten voorbeeld te stellen. Toch 
verloopt de afwikkeling van "Lomé" 
niet vlekkeloos. De Europese 
Rekenkamer heeft immers onlangs in 
het verslag over 1983 meegedeeld, dat 
het verlenen van hulp soms 
achterwege blijft, te Iaat op gang 
komt, lijdt onder grenzeloze 
nonchalance van mensen die aan niets 
gebrek hebben. Maar daar kan 
staatssecretaris Van Eekelen niets aan 
doen. Beleid en uitvoering liggen in 
verschillende handen. 
Hij vertelt tot slot: "Ons land brengt 
1 ,5 procent van het nationaal inkomen 
op voor ontwikkelingshulp. Daarmee 
helpen we direct, via VN-organisaties, 
en via de Europese Gemeenschap." 

Jan van de Ven • 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

NCO 

Op 30 nov. is het resultaat van .. Een voor 
Afrika" ruim 
/61.000.000.-, waarbij nog 
f 15.000.000.- van de regering komt. Een 
kostelijk resultaat. En hiermede is 
duidelijk bewezen hoe goed het 
Nederlandse volk doordrongen is van de 
noodzaak van ontwikkelingshulp, want al 
heeft de emotionelefactor .. honger" een 
belangrijke rol gespeeld, er is voldoende 
meegedeeld dat 't geld niet alleen hiervoor 
was, maar ook voor de toekomst van het 
Afrikaanse volk. 
Het is nu het moment enorme druk uit te 
oefenen op de regering het NCO op te 
heffen als zijnde niet meer nodig en de 
toegezegde/ 12.000.000,- dient 
toegevoegd te worden aan de post waarmee 
hongerenden worden geholpen. VVD doet 
uw best! 

L.A. Kolkert 
DenHaag 

Tweeverdieners 

De vrouw van een éénverdiener is werkster, 
vangt de kinderen op, kookt eten en maakt 
minstens 40 uur per week. Er is dus geen 
enkele reden om tweeverdieners te 
bevoordelen boven alleenverdieners. 
Eerlijk zou zijn als:- het percentage van 
inkomstenbelasting voor iedereen gelijk 
zou zijnof-de alleenverdiener, maar ook 
de tweeverdiener zijn inkomen naar eigen 
inzicht voor de fiscus over twee personen 
mag verdelen. De vrijgezel zou een vriend 
of vriendin daartoe moeten opzoeken. 
(ingekort) 

Th. M. Stikvoort 
Eerbeek 

Maximumsnelheid 

Minister Smit-Kroes komt 
begripsvermogen te kort of Iaat bewust 
relevante argumenten weg bij haar 
vertelsels over de maximumsnelheid. Het 
juiste verhaal is dat de automobilist op 
zijn eigen snelheidsmeter mag afgaan. 
Deze wordt geacht tot JO% te kunnen 
afwijken. Daarbovenop moet de politie een 
paar procent zetten voor de onzekerheid in 
haar eigen meting. Ter besparing van 
proceskosten gaat de politie]'f'as tot 
bekeuren over vanaf I 20 km per uur. Dan 
staat de overtreding van de /00 km-grens 
onomstotelijk vast. Bij een toegestane 
snelheid van 120 km per uur gaat de 
bekeurgrens naar 140 km per uur. 
Snelheden tussen de /00 en 120 km per 
uur zijn geen overtredingen, dat zijn 
snelheden in de marge van de 
meetonzekerheid. 
(ingekort). 

R. Muijlwijk 
Oegstgeest 
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De middenschool 

De VVD heeft het gelijk aan haar zijde: 
invoering van de middenschool betekent 
niets meer of minder dan een voetval van 
het CD4 voor de PvdA. De middenschool 
beoogt niets anders dan de tegenwoordige 
schooltypen om te vormen tot een 
leerfabriek, waarin hoogbegaafden, 
minder begaafden en zwakbegaafden tot 
een soort eenheidsworst worden gemaakt. 
De pogingen van minister Deelman om tot 
de volledige invoering van de 
middenschool te komen, moet dan ook in 
het belang van de Nederlandsejeugd 
worden afgewezen. Deze belangrijke zaak 
wettigt zelfs een kabinets-crisis. 
(ingekort) 

Haagse Bluf 

A. Smit 
Rotterdam 

De VVD-woordvoerders in onze regering 
kunnen dan wel eens te hard van stapel 
lopen en zich kwetsbaar opstellen met als 
gevolg grote afkeuring en kritiek van hun 
kiezers. Twee bekwame respresentanten 
van de VVD verdienen alle lof en wel 
F KorthalsAites en R. de Korte. 
Voortreffelijk waren zij in het J{4R4-
programma Haagse Bluf(eind nov. /984). 
Er is moed voor nodig in dit .. hol van 
tendentie" luisterend en waardig je 
democratische beginselen uit te dragen. 
Respect heren! 

G.H. Heezen-Willemsen 
Laag-Keppel 
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Alimentatie I 

Uit de kranten heb ik vernomen dat de 
Minister van Justitie, ondanks zijn belofte, 
nog geen voorstel heeft voor de wet 
betreffende de alimentatieduur. Heeft men 
al eens nagegaan, wat het de gcmeenschap 
kost door het- meestal zinloos- gratis 
procederen? Mijn ex-echtgenote heeft niets 
te verliezen en jaagt mij op kosten, eist 
steeds verhoging van de alimentatie op 
grond van gewijzigde omstandigheden. De 
procedure zet zij door tot de Hoge Raad. 
Ondanks een eigen vermogen van 
f 300.000,- wat zij heeft gebruikt voor de 
aankoop van een huis, een alimentatie van 
f 1.750,- per maand en een parttime job, 
kan zij door een lening van f 150.000,
waarvan de te betalen rente op haar 
belastbaar inkomen drukt, in aanmerking 
komen voor gratis admissie. Van deze 
mogelijkheid maakt zij dan ook veelvuldig 
gebruik tot aan de Hoge Raad. 
(ingekort) 

Naam en adres bij redactie bekend) 

Alimentatie 11 

Ik pleit ervoor de duur van de alimentatie 
te beperken en deze niet levenslang te laten 
voortduren. Bijvoorbeeld: alimentatieduur 
vier à vijf jaar. daarna gedurende twee à 
drie jaar aflopend. Nog beter acht ik deze 
"persoonlijke verplichting" via de 
bel asting.dienst door middel van een extra 
heffing te verrekenen gedurende een 
beperkt aantal jaren. Dat schept de 
mogelijkheid aan beide betrokkenen een 
kans te bieden op .. een eigen menswaardig 
bestaan" en een zelfstandig leven. Het is 
toch absurd dat doodslag in wezen minder 
gestraft wordt dan het scheiden van je 
partner. 
(ingekort) 

C. Spoon 
Amsterdam 

Alimentatie 111 

Weet u dat in Nederland nog levenslange 
alimentatie bestaat? Dat een rapport 
betreffende de grenzen aan de 
alimentatieduur reeds in nov. I 981 aan de 
Minister is aangeboden? Dat 
opiniepeilingen reeds vier jaar geleden 
hebben aangetoond dat 70 % van ons volk 
voorstander is van een wettelijke limitering 
van de alimentatieduur. Dat dit nog steeds 
niet wettelijk is bevestigd. Weet u hoeveel 
mannen en "tweede echtgenotes" 
inmiddels ernstigziek en overspannen zijn. 
geheel psychosomatisch aangetast, 
depressief en wanhopig door de 
levenslange veroordeling tot betaling? 
Wanneer zal onze regering nu eindelijk tot 
actie overgaan om de alimentatieduur te 
limiteren? 

G. Stoots 
Eindhoven 
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ALBLASSERDAM - 11 februari. mevr. 
drs. N. Ginjaar-Maas. "De Wipmolen". 
20.00 uur. Actuele politiek. AMSTER
DAM - 31 januari. drs. L.M.L.H.A. Her
mans. Stikkerhuis. 19.30 uur. Jongerenbe
leid en actuele politiek. BARENDRECHT 
- 28 januari. G.W. Keja. Ie Barendrechtse
weg 96. 20.15 uur. Mediabeleid. BEILEN-
26 januari. R.L.O. Linschotcn. Hotel Prak
ken. 20.00 uur. Actuele politiek. BERGEN 
OP ZOOM- 28 januari. A.A.M.E. van Erp. 
Hotel de Draak. 20.30 uur. Midden- en 
kleinbedrijf. BRIELLE EN oe VOORNE
PUTTEN-ROZENBURG - 11 februari. 
G.W. Kcja. Zaal Dedcrt. 20.00 uur. Media
beleid. BRUSSEL- 4 februari. prof. dr. ir. 
J.J.C. Voorhoeve. Hotel Charlemagnc. 
20.00 uur. Actuele politiek. DIEPEN
HEIM- 15 februari. mr. A.J. te Veldhuis. 
Hotel Roelof sen. 20.00 uur. Meststoffen en 
Wet bodemverontreiniging. oe OOKKUM 
- 5 februari. J. Kamminga. Hotel de Post
hoorn. 20.00 uur. Wie regeert er eigenlijk in 
ons land. EDE - 4 februari. J. Franssen. 
cult. congrescentrum "de Reehorst". 20.00 
uur. Onderwijs. EINDHOVEN- 12 februa
ri. dr. P. Winsemius. Motel Eindhoven. 
20.00 uur. Milieu. ENSCHEDE- 29 janua
ri. J. Kamminga. Hotel-rest. "Parkhotel". 
20.00 uur. "De VVD in de politiek". oe 
GOES - 28 januari. mr. A.J. te Veldhuis. 
Hotel Terminus te Goes. 17.30 uur tot 
19.30 uur. Deregulering. OA 4 's-GRA
VENHAGE- M.J.H. den Ouden-Dekkers. 
18 februari. Wijk- en dienstencentrum "de 
Kronkel". 20.00 uur. Hagenaars van bui
tenlandse herkomst. oe HENGELO - 4 fe
bruari. mr. J.G. Rietkerk. café-rest. 
Schwarzwald, Rijssen. 20.00 uur. "Naar 
een beter evenwicht". KC 's-HERTOGEN
BOSCH - 28 januari. drs. E.H.T.M. Nij
pels. Brabant-hallen, Den Bosch. 20.00 uur. 
Actuele politiek. VROUWEN IN DE VVD 
HILLEGOM - 11 februari. mr. F.H.G. de 
Grave. Café Zomerzorg. 20.00 uur. Twee
verdieners. oe HOGELAND WEST EN 
OOST - 6 februari. dr. W.F. van Eekelen. 
Het Dorpshuis, Baflo. 20.00 uur. Algemene 
politiek. Wordt 1985 een oogstjaar? 
VROUWEN IN DE VVD HOOGEVEEN-
28 januari. mevr. A. Jorritsma-Lebbink. 
Hotel Homan. 20.00 uur. "Invloed van ka
merlidmaatschap op je leven". HOOGE
VEEN- 18 februari. A.J. Evenhuis. Hotel 
Homan. 20.00 uur. Actuele politiek. 
VROUWEN IN DE VVD KENNEMER
LAND ZUID (i.s.m. VVD-afd. Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek) -
11 februari. dr. R.W. de Korte. Hotel Lion 
d 'Or, Haarlem. 20.15 uur. Actuele politiek. 
LEIDERDORP - 13 februari. drs. F.W. 
Weisglas. De Spetter. 20.30 uur. Apart-
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heidsproblematiek. LOCHEM/LAREN -
11 februari. A.J. Even huis. café-rest. 
MeenderinkjScholten, Lochem. 20.00 uur. 
Actuele politiek. MEERSSEN- 5 februari. 
drs. N. Smit-Kroes. café-rest. de Keizer. 
20.00 uur. Actuele politiek. VROUWEN 
IN DE VVD NIEUWEGEIN/ 
UTRECHT /BILTHOVEN/ZEIST- 12 fe
bruari. drs. E. Schoo. Mercuryhotel, Nieu
wegein. 20.00 uur. Ontwikkelingssamen
werking. VROUWEN IN DE VVD 
NOORD-HOLLAND, oe AMSTEl-
VEEN, OCVECHTSTREEK- 28 februari. 
drs. N. Smit-Kroes. Cultureel Centrum, 
Amstelveen. 20.00 uur. ODOORN - 11 fe
bruari. drs. W.K. Hoekzema. Hotel de Zie
tak, Klijndijk. 20.00 uur. Actuele politiek. 
ST.OEDENRODE- 11 februari. de heer P. 
Blauw. Rest. de Kooise Boerderij, Schijn
delscheweg 2. 20.30 uur. Ruilverkaveling. 
OLDENZAAL - 4 februari. R.L.O. Lin-

schoten. Rest. Wessels. 20.00 uur. Algeme
ne politiek. OOSTSTELLINGWERF - 28 
januari. ir. H.J. Louwes. Hotel de Zon. 
20.00 uur. "Europese Landbouwpolitiek". 
KC OVERIJSSEL - 25 februari. drs. 
E.H.T.M. Nijpels. Cult. centrum "De Ha
gen", Almelo. 20.00 uur. Algemene poli
tiek. RENKUM - 4 februari. dr. R.W. de 
Korte. cult. centrum "De Rijnkom". 20.00 
uur. Forumsociale politiek. ROSSUM/ 
HEEREWAARDEN- 8 februari. A. Ploeg. 
Café-rest. "De Buke", Heerewaarden. 
20.30 uur. Actuele politiek. JONGEREN
CONTACT VECHTSTREEK - 25 januari. 
dr. P. Winsemius. Hotel café de Nonnerie, 
Maarssen. 20.00 uur. VOORSCHOTEN - 4 
februari. mevr. E.G. Terpstra. Ambacht
zaal, Ambachts- en Baljuwhuis. 20.30 uur. 
Forum, euthanasie. WAGENINGEN - 4 fe
bruari. drs. N. Rempt-Halmmans de 
Jongh. Petit-rest. Regina, Wageningen. 

20.00 uur. Emancipatie. WESTERBORK-
11 februari. mr. J.G.C. Wiebenga. Rest. 
Slomp. 20.00 uur. WESTER KOGGEN
LAND - 11 februari. H.H. Jacobse. De 
Ridder St. Joris, Berkhout. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. WIERINGERMEER - 4 fe
bruari. A.J. Evenhuis. Café-rest. De 
Maaier. 20.00 uur. Actuele politiek. 
ZAANSTAD- 15 februari. H.H. Jacobse. 
De Bres. Wormerveer. 20.00 uur. Kleine 
criminaliteit. ZEIST - 18 februari. drs. 
L.M.L.H.A. Hermans. Zaal Een 't Slot. 
20.00 uur. Politie en Veiligheid. ZOETER
MEER- 13 februari. mr. W.J. Geertsema. 
Rest. de Hoeve de Sniep. 20.00 uur. oe 
ZUID WEST SALLAND- 12 februari. mr. 
drs. F. Bolkestein. Foyer Schouwburg, De
venter. 20.00 uur. Export, betalingsbalans, 
werkgelegenheid. 

,EXCLUSIEF••·. 

Ons atelier giet voor u in brons, tin of aluminium: 

Familiewapens- Penningen- Emblemen 
Deurknoppen- Ornamenten- Naamplaten 

Restaureren van antieke bronzen en tinnen 
voorwerpen 

Specialiteit G1eten van tinnen schalen 36 cm 0 en 
gietijzeren haardplaten met famil1e- of stadswapen 

(ook met tekst) 

Haagsemarkt 22, Postbus 9520.4801 LM Breda. 
tel 076-132153 

Stadsherberg 
De Campveerse Toren 
Kaai 2, 4351 AA Veere 
Telefoon 01181-291 

~ 
500 jaar vast gebruik 

ORIGINELE FRIESE KLOKKEN 
worden biJ ons reeds jaren op ambachtelijke wijze gemaakt 
zowel uurwerken als massief eiken kasten. 
U kunt bij ons uw eigen klok samenstellen door b.v. kast en 
wiJzerplaat zelf uit te zoeken of een beschildering naar eigen 
keuze. Komt u eens geheel vriJbliJvend onze collectie beZICh
tigen of vraag even een folder aan. 
Vanzelfsprekend kunnen wiJ ook uw ant1eke klok restaureren 

Klokkenmakerij V.d. GMeuJe11 
Roazebosk 13. 8517 HA Scharsterbrug. tel 05138-2751 
vanaf rotonde Jou re richting Scharsterbrug 
Zaterdags tot 17.00 uur open 

..... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en tracteeren op costelijke spij
zen van zee, vee en veldt." 

alle dagen geopend 
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WINTERVAKANTIE IN HET WALLIS 
met gezelligheid en comfort 

Als u dat zoekt, zult u zich bij ons in Les Marécottes zeker thuis 
voelen. Het familieskigebied ( 1100-2300 m) is gezellig en 
sneeuwzeker. Cabinebaan vanaf en pistes tot aan ons hotel. 
Ski school. Bovendien bieden wij u een zeer persoonlijke verzor
ging, uitstekende keuken, veel verblijfs- en speelruimten, groot 
overdekt zwembad (28 o). sauna, huisbioscoop, intieme dan
cing, diverse aktiviteiten en aantrekkelijke condities voor uw 
kinderen (o.a. tot 6 jaar in ouderkamer gratis). alsmede kinder
oppas. U vindt ons op 10 km afstand van Martigny. Bereikbaar 
over goede weg of per trein. 
In januari en maart kunt u profiteren van onze zeer gunstige 
.,all-in" weekarrangementen. 

Belt u nu meteen met Elly 
en Jan Mol (Ned.). Wij 

zenden u omgaand yf-UXjQ~Liffv*'b*ioift.**. i.)" vrijblijvend offerte en folder. 
Lid Club Kindervriendelijke 
Hotels in Zwitserland. 

CH- 1923 Les Marécottes (Wallis) 
Tel.: 09.4126.61666 

BELASTINGVRIJ BELEGGEN 
Looptijd 1;j jaar 
Opbrengst ± 15% op jaarbasis 
Referentielijst aanwezig 

Nederland: 
De Waaijer + Partners B.V., Willemsplein 44, 
6811 KD Arnhem, tel.: 085 - 420303, telex 
45788 WAPAR NL. 

INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 

- waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet 

onderwijs; 
waar jonge, enthousiaste, bevoegde assistenten, voor zover nodig, in
dividuele studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
waar kwaliteit in opvoeding en opleiding de hoogste prioriteit geniet; 
waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe
den zijn; 
waar, en dat is o.i. het belangrijkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 
zal voelen. 

Inlichtingen omtrent plaatsingsmogelijkheden en prospectus bij de di
rectnce. M. A. Boerma. Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel, tel.: 
05995- 1642. 

WESTDUIN HOTEL • • • • 
op 50 m van zee en strand te Koudekerke bij Vlissingen biedt in samenwerking met 
restaurant "d" Ouwe Werf' te Veere een week-end arrangement voor hen, die van RUST, 
RUIMTE en FRISSE LUCHT houden. "' 

f 120.- p.p. incl. diners. Verder alle faciliteiten 
en equ1pment voor seminars en cursussen. Vraag 
een folder of reserveer direct: 
tei..01185-2510. 

Een Dagje Uit 
in Amsterdam of voor Zaken 

Logeren in Amsterdam hoeft niet duur te zijn. Blijf slapen in eenvoudig, maar 
schoon hotel. 1 en 2 persoons kamers f 35,- p.p. Modern comfort. tv, cv, 
douche. 

Petit-Hotei-Restaurant 
Huize Otten 

Utrechtsedwarsstr. 79 
1017 VJ Amsterdam Centrum. 

Telefoon 020- 250345. 

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 

H1er vmdt u de grootste collectie 
hedendaags zilveren Sieraden en 
gebrUiksvoorwerpen van Nederland 

Enorme coflect1e zilveren brood- en 
bonbonmanden 

Haven 1 + 5- Schoonhoven. tel.: 01823-2651 

Onze edelsmeden verzorgen al uw vakkundige goud- en 
z1lverrestaur at1es en vewlvermgen 

. 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

Gevestigd 

J.J. BRASKAMP 
pensioenadviseur 

Nationaal en Internationaal Voorlichting 
Individueel en Collectief 

Willaertpad 2, 3055 JR Rotterdam 
Tel. 010-228544 

TOSCANE
UMBRIË 
ZON - CULTUUR -
KWALITEITSVAKANTIES 

Dit is één van de ca. 1500 ekskl. 

huizen - villa's- kasteeltjes -

boerderijtjes. 

Vraag 220 pag. dikke full-colour 

brochure met gedet. informatie 

à I 10,-

REISADVIESBUREAU 
HAGEMAN - CUENDET 
Leidsestraat 39, 
1017 NV AMSTERDAM 
TEL. 020-26 75 20 - 22 00 01 

Lid A.N.V.R.- Stichting Garantiefonds 



Ziek zijn is bij 
Het Noorden ècht 

'n zorg minder. 

Kosten huisarts + apotheek 
100% inbegrepen 

Nóg goedko/er 
met 'ngering 

eigen risiko 

Vrijwel 
100% dekking 

van al uw 
ziektekosten 

Lage premie. 
Vergelijk prijs en 

pakket! 

/r; 
"; I 

HetNoorden 
betaalt alle 

rekeningen 
rechtstreeks 

fGr~ ;;v-;;gik ~blijv;,;-d :-w ï;";;k;;;;pte, heldere dok:"m-;"t;;tie---- vvDJ 
1N~m I 
I~ I 
I Postcode/Plaats J 

I Telefoon Het Noorden ~I 
1 Leeftijd!enl (tot SS jaarl Onderlinge Ziektekostenverzekering I 
1 In open, ongefrankeerde enveloppe op de MaatschappiJ Het Noorden 1 
I post aan Het Noorden, Antwoordnummer Hoornsediep 131, 9727 GH Gronmgen I 
~3!_ ~~~G.:_ning':: ____ ,2e~o_:: 050-26~~ --__ .J 

Bent u geinteresseerd in de 
optie als speculatie instrument 

en I of als verstandige 
toevoeging aan het bezit van 

effecten-goud-zilver 
of valuta's, 
bel dan: 

G.W. & H. van Ophoven en Co. bv 
Damrak 40a - Amsterdam 

Tel: 020- 24 34 34 

Specialisten op het gebied van 
strategische en defensieve 

beleggingsadviezen. 

of onze vertegenwoordiger in NH: 
Beleggingsadviesburo Visser 

Account Manager 
Bulledik 14 - 1693 KS Wervershoof 

Tel. 02288 - 2950 

~ ~ 
~~-=. DJW /;;/,1 Voedsel voor mens en dier, 

1<::/i · ', dat is eten en drinken 
1 voor W essanen. 

WESSANEN 
meer dan twee eeuwen 
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Het gelijkachtetllf 

Het gebeurde tijdens de twee dagen durende VVD-fractie
bezinningsbijeenkomst: Op dergelijke bijeenkomsten druppelt het nieuws van 
buiten slechts spaarzaam tot de confererenden door. De mededeling dat CDA
fractieleider De Vries op een spreekbeurt had verklaard dat de gevolgen van 
de derde fase van de Wet op de tweeverdieners te hard waren en dat een 
soepeler regeling moest worden gezocht en dat er vooraf onvoldoende 
informatie over de gevolgen van die wet was gegeven, verbijsterde de VVD
fractie. Niet alleen de fractie, ook de liberale staatssecretaris Henk Koning 
(Financiën) en CDA-voorman Lubbers vielen over deze uitspraken. 
Staatssecretaris Koning noemde de uitspraken van De Vries: 
"Verbazingwekkend . .. En dan laat ik me nog onderkoeld uit." En premier 
Lubbers koos na het wekelijks kabinetsberaad partij voor de VVD
staatssecretaris, want er was voor de invoering van deze wet genoeg 
cijfermateriaal voorhanden. 
U herinnert zich vast het onverkwikkelijke debat nog wel dat vorig jaar 
november werd gevoerd. De hoogoplopende ruzie tussen CDA en VVD, die 
bijna leidde tot een Kabinetscrisis, ging namelijk over dat 
draagkracht principe. Het CDA ging er van uit dat de gezamenlijke 
draagkracht van mensen, al dan niet getrouwd samenwonend, als maatstaf 
moest worden gehanteerd. Volgens de VVD past het de overheid niet zich met 
het fiscale wapen in de hand te bemoeien met de wijze waarop mensen hun 
leven inrichten. Ik citeer hier Frank de Grave (V & D, 20 november) die samen 
met fractieleider Nijpels het uiterste heeft getracht om dan tenminste via 
een behoorlijke arbeidstoeslag de pijn van deze wet wat te verzachten. 
Men was boos en geïrriteerd dat deze zaak zo hoog was opgespeeld . .. tot nu 
de gevolgen blijken. En nu komt het CDA opeens als de vermoorde onschuld, 
zich erop beroepend dat er onvoldoende informatie over de gevolgen van de 
tweeverdienerswet was verstrekt, met het voorstel de pijn van deze wet alsnog 
wat te verzachten. Dat is appels stelen uit de boomgaard van de buurman, de 
VVD. 
Dat Henk Koning woedend is, is begrijpelijk. Alle informatie was voordien 
voorhanden. Dat het Nijpels en De Grave ook een vreemde smaak in de mond 
geeft, hoeft niet te worden toegelicht. Daarom komt Frank de Grave in dit 
blad nogmaals terug op de tweeverdieners. Hij zal daarin nader ingaan op de 
grote verwarring die in het land door de invoering van deze wet is ontstaan. 
Banen zijn opgezegd door vrouwen met kleine verdiensten doordat voor hen 
foutieve berekeningen zijn gemaakt van het bedrag dat zij straks netto 
overhouden. 
Een onderzoek naar de effecten van deze wet zal over drie maanden zijn 
afgerond. Opzeggen is dus nog wat voorbarig. 

' flit~ 
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Opnieuw 
de Tweeverdieners 

De nieuwe belasting-
. wetgeving inzake de 

.. Tweeverdieners" blijft de 
politieke gemoederen bezig 
houden. De 
voorgeschiedenis is de lezers 
van Vnjheiden Democratie 
bekend. De dringende wens 
van het CDA om 
tweeverdieners zwaarder te 
belasten is na enige politieke 
stnjd middels een 
compromisformule in het 
Regeeraccoord opgenomen. 

Vanaf het begin heeft de VVD 
duidelijk gemaakt dat vanuit het 
principiële, liberale uitgangspunt dat 
burgers individueel naar draagkracht 
moeten worden belast, en dat de wijze 
waarop mensen hun leven inrichten 
daarbij niet relevant is, geen behoefte 
hebben aan een verzwaring van de 
belastingdruk voor tweeverdieners. 
Maar in een coalitie samenwerken 
betekent ook rekening houden met 
dringende verlangens van de 
coalitiepartner en de bereidheid tot 
het sluiten van compromissen. 

Vandaar dat de VVD met behoud van 
haar eigen uitgangspunten loyaal 

Frank de Grave 
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heeft meegewerkt aan de uitvoering 
op dit punt van het Regeeraccoord. 
Dat verwachten wij immers ook van 
het CDA op andere punten van het 
Regeeraccoord? 

Onder leiding van onze partijgenoot 
Henk Koning, Staatssecretaris van 
Financiën, slaagde het kabinet erin de 
verschillende principiële 
uitgangspunten van de 
regeringspartijen in een compromis te 
vervatten, dat ook de steun van de 
PvdA verwierf. Deze eerste en tweede 
fase is per 1-1-1984 wet geworden. 

Het was echter nodig in een derde fase 
de nieuwe regelgeving afte maken. 
Aan de eerste en tweede fase kleefden 
immers een aantal belangrijke 
bezwaren. Zo was de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer 
onvoldoende geregeld en veroorzaakte 
de in wet staande drempels de 
befaamde schokeffecten. Beide 
problemen zijn na uitvoerige studie 
opgelost door in de 3e fase per 1-1-
1985 een systeem in te voeren van, wat 
in fiscale jargon heet, soepele 
wetoverheveling. Kort gezegd houdt 
het nieuwe systeem in, dat het 
gedeelte van de belastingvrije som dat 
één der partners niet of niet geheel 
gebruikt bij de belastingvrije som van 
de andere partner wordt opgeteld. 

Zoals gezegd, dit nieuwe systeem loste 
de privacyproblematiek en de 
schokeffecten geheel op. 
Nadeel was, dat de voetoverheveling 
niet in de loonbelasting kon worden 
verwerkt. Dat zou vele duizenden 
loonbelastingtabellen hebben 
gevraagd, en de 
uitvoeringsproblematiek voor de 
werkgevers zou enorm zijn geweest. 
Vandaar dat de voetoverheveling via 
de inkomstenbelasting loopt. De te 
veel betaalde loonbelasting over een 
jaar wordt halverwege het jaar in één 
keer geheel teruggegeven. Dat 
betekent in feite dat de 
belastingplichtige een half jaar de 
belastingdienst geld voorschiet, maar 
anderzijds de belastingdienst op 1 juli 
loonbelasting terugbetaalt de nog niet 



door de werkgever op het loon is 
ingehouden. 
Uit vele gesprekken met 
belastingplichtigen, die ik over dit 
onderwerp heb gehad, bleek op dit 
punt sprake van veel misverstanden. 
Mensen schrokken enorm van het feit 
dat over januari meer loonbelasting 
werd ingehouden, indien de partner 
een klein inkomen heeft, maar wisten 
niet dat in juli de belastingdienst de te 
veel betaalde loonbelasting over het 
hele jaar in één keer terugbetaalt. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
inderdaad vele tweeverdieners, ook 
indien de ene partner slechts weinig 
bijverdient, er per 1-1-1985 op 
achteruitgaan. Want daar is het voor 
het CDA vanaf het begin aan om 
gegaan. Tweeverdieners moesten 
inleveren ten gunste van alleen
verdieners. Ook de zogeheten kleine 
tweeverdieners. 
CDA-woordvoerder Joost van Ierse! 
heeft dat in het Kamerdebat ook 
nadrukkelijk uitgesproken. De hele 
politieke strijd tussen CDA en VVD 
gingjuist over dit punt. De VVD vond 
dat de tweeverdieners té veel moesten 
inleveren. Juist daarom streed de 
VVD zo krachtig voor een hogere 

Henk Koning 

arbeidstoeslag die met name voor 
kleine tweeverdieners relatief gunstig 
uitpakt. En wie wenste juist dat die 
arbeidstoeslag werd verlaagd? Dat 
was het CDA. 
Dit alles neemt niet weg dat de VVD 
verheugd is dat nu ook het CDA 
erkent dat aan het zwaarder belasten 

van tweeverdieners belangrijke 
bezwaren zijn verbonden. Door de 
VVD is één en andermaal gewezen op 
de mogelijke negatieve gevolgen voor 
de toetreding van met name de vrouw 
tot de arbeidsmarkt. De VVD is van 
harte bereid samen met het CDA te 
bekijken hoe de pijnpunten in de 
tweeverdienerswetgeving kunnen 
worden weggenomen. Inmiddels heeft 
VVD-Staatssecretaris Henk Koning 
medegedeeld dat het kabinet terzake 
met voorstellen zal komen op basis van 
een studie die momenteel wordt 
verricht. Zo hebben de uitspraken van 
de fractievoorzitter van het CDA per 
saldo toch een positief effect. 

Ter, verduidelijking van waar het om 
gaat in de 3e fase wat betreft de 
inkomenseffecten bijgaande tabel uit 
onvervalste bron, namelijk het PvdA
kamerlid en belastingdeskundige 
Vermeend. De negatieve effecten zijn 
het grootst bij tweede inkomens net 
onder de drempels van de tweede fase. 
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat juist deze belastingplichtigen in de 
tweede fase per 1-1-1984 een 
belastingvoordeel hebben genoten. 

Frank de Grave • 

Overzicht van de gezamenlijke belastingvermindering (-)en verzwaring(+) voor gehuwde tweeverdieners in 1985 
Lo.v. 19M waarbij de ene partner slechts een klein inkomen heeft 

Belastbaar 
inkomen*) Belastbaar jaar-inkomen *) gehuwde vrouw 
gehuwde 

[1000 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 f7000 /8000 man 

/20.000 (1) 149 + 11 + 171 + 311 + 538 + 298 + 548 + 4 
(2) 395 235 75 + 85 + 245 85 + 164 271 

/25.000 (1) 247 + 3 + 253 + 503 + 753 + 249 + 522 35 
(2) 620 381 131 + 119 + 369 135 +, 115 374 

/30.000 (1) 317 43 + 277 + 597 + 927 + 298 + 628 35 
(2) 701 451 201 + 116 + 436 183 + 137 387 

/40.000 (1) 363 43 + 277 + 597 + 917 + 308 + 729 65 
(2) 854 534 214 + 105 + 424 185 + 136 528 

/50.000 (1) 507 77 + 343 + 763 + 1183 + 384 + 804 65 
(2) -1142 722 302 + 118 + 538 216 + 159 528 

* Het gaat hier om het 6sc.aal belastbaar inkomen. Dat wil zeggen het bruto-inkomen verminderd met de 6sc.aal aftrek· 
bare kosten, premies enz. Aangenomen is dat er geen te verrekenen fiscale verliezen zijn. 
(1) Deze bedragen gelden, indien er geen kinderen zijn die op 31 december 1984 jonger dan 12 jaar zijn. 
(2) Deze bedragen gelden als er één of meer kinderen zijn die op 31 december 1984 jonger dan 12 zijn en het inkomen 
verdiend· wordt met werk buiten de eigen huishouding. 
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.. Wij moeten minder met elkaar over elkaar spreken . . . Als 
wij naar buiten treden, naar andere politieke partijen, dan 
merk ik dat we als VVD-ers op één lijn zitten" . .. "Het is 
belangrijk dat we meer aandacht besteden aan de inhoud en 
wat minder aan de vorm". Twee uitspraken van de jongste 
VVD-kamercentralevoorzitter, Pam Evenhuis (34), die 
sinds medio 1984 de scepter zwaait over de kc-Amsterdam. 
Onze hoofdstad telt ruim 2100 leden. Op een betrekkelijk 
gering oppervlak zijn daar alle melanges VVD-ers te 
vinden, van licht anarchistisch tot conservatief liberaal. De 
voorzitter van de kc-Amsterdam behoort - voor zover een 
mens indeelbaaris-tot de generatie nieuwe actieven binnen 
de VVD. De besloten gezelligheidspartij verliest langzaam 
terrein aan degenen die het effect van hun inzet vertaald 
willen zien in een open en weerbare partij. 

·:>~·-·"''·""". ··:v·· 
· ···~~~tjë,zelt";;fM, 
:7_ftMN,J·~~~;a~be._t~,2-
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0 p zijn achttiende verjaardag 
vroeg hij alle programma's, 
op van de politieke partijen 

om alles grondig te bestuderen. "Ik 
vond dat ik als goed staatsburger lid 
moest worden van een politieke partij. 
Ik kom uit een politiek nest. Mijn 
zusje zit bij D'66 en is lid van de 
Emancipatieraad. Mijn moeder is 
CDA-kamerlid. Rond mijn 
negentiende ben ik lid geworden van 
de VVD. Daarna ben ik binnen die 
partij langzamerhand verder gegaan, 
te beginnen bij de liberale 
Studentenvereniging Amsterdam, van 
daar uit Scholing en Vorming. 

Vervolgens ben ik lid geweest van de 
Landelijke Propagandacommissie. 
Verder heb ik in het 
wijkafdelingsbestuur van Amsterdam
Zuid gezeten en in de 
buitenlandcommissie van 
Amsterdam. Ook ben ik lid geweest 
van het VVD-bestuur van Amsterdam. 
Al die activiteiten speelden zich af in 
mijn studententijd. Toen ik ging 
werken, heb ik gezegd: Ik wil geen 
carrière-politicus worden. Eerst moet 
ik een beroep hebben. Maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, die 
binding met de partij wilde ik toch 
houden. In 1981 heb ik de landelijke 
campagne voor de jongeren rondom 
Nijpels en Hermans geleid. Daarna 
ben ik cursussen discussie- en 
vergadertechniek gaan geven en 
presentatietechniek ... " 

Pam Evenhuis kijkt zoals hij praat: 
doelgericht. Bij het uittypen van de 
interviewtekst blijkt dat er geen wollig 
woord tussen zit. Zijn doelstellingen 
poneert hij met grote zekerheid, maar 
hij zit er beslist niet mee als anderen 
daar fel tegen fulmineren. Alleen, je 
moet wel samen tot een conclusie 
komen. Op een van de cursussen die 
hij gaf, stelde hij de vraag: "Waarom 
ben je nou lid van de VVD en wat is 
het liberalisme voor jou?" Pam 
Evenhuis: "Dan zeggen mensen: 
'Liberalisme is gelijkwaardigheid, 
sociale gerechtigheid' en nog een paar 
van dat soort zaken. Als je dat op een 
flip-over ziet, dan zitten we bij D'66 of 



bij het CDA. Ik wil van cursisten vijf 
redenen waarom iemand liberaal is. 
Meestal komen zij dan eerst met 
sociale rechtvaardigheid. Als tweede 
argument wordt vaak gebruikt dat wij 
voor een sterke defensie zijn. Als 
derde wordt genoemd: Wij hebben een 
optimistische levensvisie en geloven in 
de kracht van het individu ... maar 
daarna moeten de mensen gaan 
nadenken. 

Wanneer je als VVD-er je mening uit 
wilt dragen, er inhoud aan wilt geven, 
zal je eerst zelf moeten weten waarom 
je van de VVD lid bent. Kijk, we 
kunnen allemaal heel goed een feest 
organiseren en in verkiezingen zijn we 
reuze goed, maar wij zouden veel meer 
aandacht moeten besteden aan wat het 
liberalisme nu eigenlijk in de praktijk 
betekent. Hoe geven we dat vorm? Ik 
heb altijd geleerd dat inhoud 
belangrijker is dan vorm. Ik denk dat 
het heterogene gezelschap dat de 
VVD is, wat homogener zou worden 
als we structureel wat harder aan onze 
inhoud zouden werken". 

Motie 

Z ijn werkwijze is doelgericht. 
Neem nou Amsterdam. "Mijn 
prioriteit ligt dit eerste jaar in 

het kijken hoe we de organisatie 
kunnen professionaliseren, kunnen 
uitbouwen, goed kunnen laten 
verlopen. Als kc moet je niet alleen 
reageren op activiteiten die in de 
partij plaatsvinden. Je moet een 
projectie maken van wat staat te 
gebeuren. Het is zo makkelijk ... al 
die data die vastliggen. Zou het niet 
veel aardiger zijn als we af en toe ook 
zelf eens met ideeën kwamen?" 

Zo diende Evenhuis op de partijraad 
in september vorig jaar als kersverse 
voorzitter van de kc-Amsterdam een 
motie in over de bestrijding van de 
criminaliteit en het vandalisme. 
Aanleiding daartoe vormden de 
plundering van een aantal winkels in 
de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat 
en het besmeuren van rondvaartboten. 

Pam: "Wil je ideeën van beneden naar 
boven naar voren brengen, dan moet je 
de zaken goed georganiseerd hebben, 
zodat 'boven' een mentaliteit heerst 
van 'Dat is leuk; dat doen we!' Ik denk 
dat bij de huidige bemanning van het 
dagelijks bestuur die mentaliteit best 
aanwezig is, maar tegelijkertijd denk 
ik dat we als kc's best wat actiever 
mogen worden. Ik heb het gevoel dat 
we nog veel te veel de zaken maar over 
ons heen laten komen ... " 

Delegeren 

P am Evenhuis kent de handicaps 
die in elke politieke partij een 
rol spelen: het te lange en te 

vele vergaderen en de te vele papieren 
stukken. Daarnaast noemt hij het 
delegeren als een van de belangrijkste 
problemen binnen de partij. In 
essentie is dat niet: "Jantje
vingerknip- nu doe je dit". Je moet de 
mensen de mogelijkheid bieden 
zichzelf te ontwikkelen. Je moet 
verantwoordelijkheid over weten te 
dragen. Daarbij moet je zelf vanuit 
een visie werken en weten aan wie je 
die verantwoordelijkheid geeft. Ik zeg 
altijd: "Als het goed gaat, geef je aan 
degenen aan wie is gedelegeerd tien 
pluimen. Gaat het fout, moetje mij 
bellen". Als voorzitter van de 
kamercentrale heb ik officieel twee 
vergaderingen per maand te leiden. 
Toch gemiddeld besteed ik drie 
avonden per week aan de partij plus 
een dagdeel in het weekeind, waarop 
ik de zaken voorbereid. Dan zit ik 
zondagmiddag of -avond te kijken wat 
ik de komende week ga doen. Toen ik 
voorzitter werd, hebben wij gezegd: 
"alle gekozen functies blijven gekozen 
functies. De overige taken liggen nu 
op tafel en we gaan met een schone lei 
beginnen. Wil iedereen nadenken wat 
hij wil doen?" En op de volgende 
vergadering kwam de vraag: "wat 
willen jullie?" Zo krijg je de juiste 
mensen voor de juiste functies. 
Afgelopen zomer hebben we dat op 
papier gezet. Dat houdt in dat nu heel 
duidelijk vastligt wie waarvoor 
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verantwoordelijk is. 
Op de ledenvergadering heb ik 
gezegd: "als er iets fout gaat met de 
papierhandel moetje mij niet bellen. 
Dan ben je bij mij aan het verkeerde 
adres." Mijn functie binnen de VVD
Amsterdam is leiding, agenderen, 
representatie, voorlopig nog de 
perscontacten en wat andere dingen. 
Daarvoor ben ik ingehuurd en niet om 
constant voor mijn mede
bestuursleden actief te zijn. Ook heb 
ik afgelopen zomer een briefje naar 
alle bestuursleden gestuurd om hen te 
vragen: "Wat is de doelstelling van 
jouw functie? Wat ga je dit politiek 
seizoen bereiken?" Daar was een in te 
vullen agenda bijgevoegd voor de 
eerste drie maanden. Het is 
verschrikkelijk leuk om te lezen wat 
mensen dan op papier zetten. 
Daarmee geef je hun opeens de 
mogelijkheid een eigen functie in te 
vullen." 

Deelraadsverkiezingen 

Veel tijd voor vrijblijvendheid is 
er niet in Amsterdam. Op 30 
oktober 1985 kunnen de 

inwoners van Amsterdam-Noord 
(90.000) en die van Osdorp naar de 
stembus voor de 
deelraadsverkiezingen. Pam 
Evenhuis: "Ik denk dat we er vergif op 
kunnen innemen dat deze 
verkiezingen niet alleen een lokaal, 
maar ook een landelijk karakter 
krijgen. Op I november heeft onze 
regering het plaatsingsbesluit na te 
komen. Bovendien zitten hier -los van 
Radio Stad- de grote redacties van de 
meeste landelijke media en die komen 
echt wel kijken. Dat houdt in dat voor 
de partij het belang van deze 
verkiezingen vrij groot is. Ik zou dus 
stapelmesjokke zijn als we daar niets 
aan deden. Al in september vorig jaar 
zijn we begonnen met de vraag: "Wat 
willen we?" Vervolgens zijn we gaan 
kijken naar de juiste mensen op de 
juiste plaatsen. We zijn toen ook 
gestart met het 
verkiezingsprogramma, waarvoor de 
wijkafdelingen hun bouwstenen op 15 
januari klaar hadden. Omdat de 
gemeenteraadsverkiezingen een half 
jaar later volgen, moet een en ander op 
elkaar worden afgestemd. Met de 
verdere verwerking daarvan houdt een 

Pam Evenhuis 
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apart clubje zich bezig. Het 
campagneplan voor de 
deelraadsverkiezingen ligt in feite al 
klaar. Wij zijn nu de details aan het 
invullen. En natuurlijk halen we er 
landelijke politici bij." 

Naar buiten 

D eVVD-Amsterdam keert zich 
naar buiten. Men woont 
vergaderingen bij van andere 

politieke partijen, waarvan 
vertegenwoordigers op hun beurt weer 
welkom zijn bij de VVD
bijeenkomsten. De Libertijn, het 
restaurant- en bargedeelte in het 
Stikkerhuis, draait sinds september 
weer vijf avonden per week. Ook is er 
regulier overleg begonnen met de 
PvdA en andere partijen over racisme. 
Dat initiatief heette oorspronkelijk 
"het progressief partijenover leg", 
maar sinds de VVD mee aan tafel zit: 
"het partijenoverleg". "We moeten 
minder met elkaar over elkaar 
praten", zegt Pam Evenhuis. "Juist bij 
het naar buiten treden naar de andere 
politieke partijen, merkje dat we als 
VVD-ers op één lijn zitten. Bovendien 
neemt het de vooroordelen weg die zo 
hier en daar nog leven. Bij andere 
partijen is dat vaak het VVD-beeld 
van "grijs-driedelig" en in onze 
gelederen het "geitenharensokken" 
image van de progressieve partijen. Ik 
denk trouwens dat mensen die 
dergelijke uitspraken doen, niet door 
enige kennis worden gehinderd. 

Reny Dijkman • 
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Reactie op het artikel van Hans Withagen in V & D van 22 januari: 

,,Nieuwe visie nodig op relatie raadsfracties 
en afdelingen'', 
Dat artikel wil ik van een 
mijns inziens toch 
belangrijke kanttekening 
voorzien. Dit mede met het 
oog op de spoedig weer in 
gang te zetten 
kandidaatstellingen en om 
het onderwerp - volgens de 
auteur- uit de "taboe"
sfeer te halen. 

De schrijver spiegelt zich aan de 
spelregels die de PvdA hanteert, 
waardoor de afdelingsbesturen van 
deze partij vèrgaande politieke 
invloed hebben op het beleid van de 
fracties. "Foei," riepen lange tijd 
VVD en CDA; máár ... zo gaat het 
artikel verder "de tijden veranderen" 
en al is er dan wel een wettelijke 
verplichting tot zitting zonder last of 
ruggespraak, het blijkt steeds meer 
gewenst en noodzakelijk dat de 
achterban via de 
afdelingsbestuursvergadering 
meedenkt (mee stuurt?). Dit alles in 
de verwachting dat de geselecteerde 
kandidaten uitvoering zullen geven 
aan het door de afdeling opgestelde 
beleidsplan (Gemeente 
Verkiezingsprogramma) na de 
verkiezing. 
Deze stelling is dan mede daarop 
gebaseerd dat de kiezer niet de 
persoon kiest maar (vooral in grote 
steden) zijn vertrouwen geeft aan de 
partij, waarmede de partij-afdeling 
dan het orgaan is dat verantwoordelijk 
is voor het lokaal beleid. Voor een 
goede oplossing wordt dan gepleit voor 
een intensivering van de onderlinge 
relatie gekozene-achterban via de 
afdelingsbesturen. 

Verkeerde stelling 

Hoewel ik het met het laatste eens kan 
zijn en een partij slechts goed kan 
functioneren als ook de achterban 
intens mee leeft (en zich ook volledig 
van de zaken op de hoogte stelt) gaat 
het artikel toch van een verkeerde 

stelling uit. Sinds de Grondwet van 
1983 is- "of ruggespraak" -vervallen 
en stemmen leden "zonder last". 
Artikel67 lid 3 van de Grondwet 
bepaalt dat voor de leden van de 
Staten-Generaal en voor de leden van 
provinciale staten en van 
gemeenteraden art. 129 lid 6 van de 
Grondwet geldt. 
De term "ruggespraak" is namelijk 
geschrapt, omdat deze- ten onrechte
de indruk wekte dat overleg tussen 
gekozenen en hun diverse 
"achterbannen" verboden is. Aan het 
verbod van last is tijdens de 
parlementaire behandeling veel 
aandacht besteed. De regering stelde 
terzake dat elk bindend mandaat van 
een lid van een bestuursorgaan nietig 
is en dat het resultaat van een 
gehouden stemming niet kan worden 
aangevochten op grond van het feit dat 
een lid zich aan de fractiediscipline 
heeft onttrokken. De regering erkende 
dat er wel een politieke gebondenheid 
van de gekozene aan het 
verkiezingsprogramma van zijn partij 
bestaat, maar om deze politieke 
gebondenheid ookjuridisch te 
sanctioneren door o.a. het reeall-recht 
(terugroepingsrecht) werd terecht 
afgewezen. 
Dit zou een te grote druk leggen op de 
afgevaardigde in zijn kwaliteit van 
"volksvertegenwoordiger". 

Zonder last 

We zien dus dat de grondwet de 
mogelijkheid biedt om als 
afgevaardigde "geïnformeerd" te 
worden. Maar op het moment van 
besluitvorming stemt hij/zij zonder 
last. En als het een goede 
vertegenwoordiger is met een "rechte 
rug". Hij/zij heeft zich laten 
informeren; er is tegen hem/haar 
ingepraat; heeft de stukken 
bestudeerd; heeft hoor en wederhoor 
toegepast in de 
commissievergaderingen. Zó is de 
afgevaardigde gegroeid naar een 
besluit en misschien wijkt dat wel af 
van de mening van een 
afdelingsvergadering. Alles 
afwegende zegt hij/zij, zonder last: 
"Vóór" of "tegen". 
Dát is representatieve democratie. 
Daarbij behoort verantwoording 
afleggen en willen luisteren naar 
elkaars argumenten. Als de afdelingen 
van de VVD allemaal zó met hun 
vertegenwoordigers omgaan, dan 
behoeven we ons over het functioneren 
van de democratie in de VVD geen 
zorgen te maken. 

B. van der Wal • 
Statenlid Overijssel 

5 februari 1985 



LPC . .. geen stelletje wilden 

't Was na afloop van de laatste LPC
vergadering van 1984 dat er wat werd 
nagekaart .. onder de boom" over de 
aktiviteit en van het bijna afgelopen 
jaar. Er werden links en rechts wat 
bomen opgezet, want de beloofde 
boom was er helemaal niet, maar het 
goede glas voor het toekomstig heil en 
zegen was er wel. 
Ik geloof dat het Jan Siep was die op 
een gegeven ogenblik vroeg: .. Wie 
heeft Rudolf de Korte nog 
meegemaakt als voorzitter?" en nadat 
er hier en daar een enkele vinger 
omhoog ging, volgde toen al snel de 
bonte rij voorzitters die de LPC de 
afgelopenjaren versleten heeft: Len 
Rempt, Jaap van der Meuten, Koos 
Combee, Jan Hendrik Klein 
Molenkamp. En daarmee was de 
jongste historie afgerond, sinds Ben 
Verwaoyen de scepter zwaait. Het 
aantal vingers was aangegroeid en 
geconstateerd werd dat nog al wat 
.. knarren" jachtherinneringen konden 

· ophalen. Dat gebeurde dan ook 
prompt en daarmee werd het weer 
eens een latertje. Toen Reny Dijkman 
dan ook onlangs vroeg of de stijl van 
de LPC in de afgelopen jaren erg 
veranderd was en of daar eens een 
.. stukkie" over geschreven kon 
worden, kwam dat eigenlijk wel goed 
uit. 
Toch is .. stijl" een wat beladen 
uitdrukking, want voorzitters bepalen 
mede de stijl van de vergadering en je 
houdt er van of niet. Dan is het even 
wennen en dat wennen is dan 
wederzijds. 
Het eerste dat Len Rempt tegen m1j 
zei toen ik mijn entree maakte in de 
propagandaclubwas zoiets als: .. Ga 
daar maar zitten, het lijkt net een stel 
wilden, maar ze zullen je niet 
opvreten." Daarmee werd de 
toenmalige werkwijze van de LPC 
markant neergezet. Het waren 
inderdaad geen wilden, maar de 
ideeën waren dat wel. Het was de tijd 
dat het rapport van de kamercentrale 
Dordrecht dampend op tafel stond en 

Wils van der Voorn 

ik denk dat Ben Verwaayen, die toen 
ook al in de LPC zat het best kan 
beoordelen wat er sindsdien is 
veranderd. Het is als dezelfde wijn uit 
'opeenvolgende jaren, die steeds wat 
anders smaakt en als het gerecht 
daarbij ook verandert, dan verandert 
de smaak nog meer. 
Na de .. wilde" start werden de teugels 
eerst strak aangehaald en daarna 
weer zachtjesaan gevierd. Dat uitte 
zich in de vorm van ad hoc 
werkgroepen die uitgroeiden tot 
stevige commissies, opererend met 
wisselend succes. 
Wij oreerden met mate bij Koos en te 
lang b1j Jan-Hendrik, dus vond Ben 
dat wij ruim voor tienen klaar konden 
zijn door wat zakelijker te 
vergaderen. 
Er kwam geleidelijk aan meer 
inbreng vandeLPC-leden in de 
campagnes, de vaste ploeg in Den 
Haag stelde zich daar op in en wij 
gingen het steeds beter doen. Was het 
vroeger zo dat een campagneleider 
met een uitgedokterd draaiboek naar 
de LPC kwam dat- na toelichting en 
commentaar- vrijwel onaangetast in 
uitvoering ging, bij de laatste 
Europese campagne kwam de LPC 
zelf met campagnevoorstellen die in 
een commissie waren voorbereid. 
Omdat het een experiment betrof 
maaktenGerlof Boosman en Hu go 
Dittmar voor alle zekerheid nog wat 
schaduwvoorsteil en, maar bij de 
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confrontatie van alle ideeën bleek dat 
campagneleiding en LPC zeer 
eensgezind waren in hun gedachten. 
Het initiatief had echter duidelijk 
voordelen opgeleverd: 
- Qua planning waren wij op tijd, dat 
was wel eens anders geweest. 
- Men voelde zich betrokken, had een 
bijdrage geleverd, kon zich herkennen 
en speelde niet uitsluitend voor 
uitvoerder. 

Ik denk dan ook dat het goed is in de 
toekomst op deze weg voort te gaan. 
Naast verkiezingscampagnes komt er 
nu eindelijk ook ruimte voor 
permanente publiciteit en 
ledenbinding. In de planning lopen wij 
niet voortdurend meer achter elkaar 
aan te hollen. Natuurlijk zijn er ook 
tegenvallers. Niet alle 
ledenwerfacties verlopen even 
voorspoedig en bij de aanloop van de 
campagne van de Europese 
verkiezingen van 1984 moest de 
.. Fievohof-warming up" wegens 
gebrek aan belangstelling worden 
geannuleerd. Wat dat laatste betreft. 
het was een van de moeilijkste 
campagnes van'de afgelopen jaren, 
maar gelukkig werd de 
slotmanifestatie in Amsterdam 
toch een groot succes. 

Belaf!grijk is ook dat wij er steeds in 
geslaagd zijn mensen met ervaring in 
de LPC te houden; naast jonge 
drammers staan altijd weer oude 
rotten in het vak, en wat naar buiten 
komt aan campagnes en akties
visitekaartjes van de VVD- daar staat 
de hele LPC achter. 
Een LPC die de afspiegeling is van 
alle sjouwers in het land, 
propagandisten en allen die door hen 
worden aangespoord, die tezamen het 
kloppend hart vormen van de partij. 

Wils van der Voorn • 
Propagandist 
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De nieuwe Europese 
Commissie begint moedig. 
Zij zegt in haar 
ambtstermijn (vier jaar) een 
ander Europa tot stand te 
willen brengen. Een Europa 
dat in economisch, 
technologisch,financieel en 
monetair opzicht sterk 
staat. 

Europese Commissie 
maakt een kans 

Mogelijk zijn er nu Europa-kenners 
die wat lacherig reageren. Hebben 
voorzitters van de Commissie niet 
eerder zich in deze zin uitgelaten? En 
wat is er van die goede bedoelingen 
terecht gekomen? Weinig tot niets 
immers? De laatste jaren, zo kunnen 
de niet-kenners toevoegen, horen we 
toch alleen maar praten over stagnatie 
van de Europese integratie. Over 
regeringsleiders, die tijdens 
opeenvolgende topconferenties niets 
tot starid weten te brengen. Over 
lidstaten, die ten koste van andere 
zoveel mogelijk profijt voor zichzelf 
uit de gemeenschappelijke pot willen 
halen. 
Zeker, niet ontkend kan worden dat 
Commissies van andere samenstelling 
even moedig aan hun ambtstermijn 
zijn begonnen. En ondanks verwoede 
pogingen liepen alle inzet en 
enthousiasme vast in de brei van 
politieke onwil of mogelijk onmacht 
van regeringen, die hun politiek 
demonstreerden in de Raad 
(ontmoetingspunt voor ministers) en 

Europese Raad (overlegniveau voor 
regeringsleiders). 
Toch denk ik, dat de Commissie, die 
op 6 januari van dit jaar is 
aangetreden, een betere kans heeft 
plannen te verwerkelijken dan 
voorgaande. Niet alleen vanwege de 
voorzitter, de Fransman Jacques 
Delors, die volgens ingewijden een 
politieke krachtfiguur is. Doordat hij 
een ruime politieke ervaring heeft, op 
goede voet staat met zijn president 
Francais Mitterrand, 
vertegenwoordiger is van een 
belangrijk en zwaarwegend lid van de 
gemeenschap, kan zijn aanwezigheid 
de Commissie aan kracht doen 
winnen. Toch heeft ook een 
krachtfiguur een stevige bries in de 
rug nodig om wat sneller vooruit te 
komen. 
Die bries lijkt op te steken, als we de 
signalen in Europa goed waarnemen. 

• Om met de man in de straat te 
beginnen, "Teletekst" -lezers 
hebben kunnen vernemen, dat volgens 
een enquête-uitslag zeventig procent 
van de Europese kiezers zich 
uitspreekt voor een verder 
geïntegreerd Europa, voor een 
Europese Unie. 
De meeste Europeanen mogen dan 
geen weet hebben van de werking van 
de Europese instituties en de 
ingewikkelde structuren aan hun laars 
lappen, zij geven toch maar 
onomwonden te kennen dat de huidige 
vorm van samenwerking door een 
verdergaande integratie vervangen 
dient te worden. Zij merken en horen, 
dat het op de huidige manier niet 
langer kan. Voor politici kan deze 
kiezersuitspraak niet anders dan een 
waarschuwing zijn. 
De zeventig procent van de enquête 
krijgt ruggesteun, van de Unie van 
Europese Federalisten bijvoorbeeld. 
De Unie heeft onlangs tijdens een 
congres in Keulen de verwezenlijking 
van de Europese Unie tot actiethema 
verheven, omdat een Europese Unie 
het middel is voor een effectief 
economisch beleid tegen 
werkloosheid, voor een versterking van 
de politieke rol van Europa en voor het 
scheppen van de economische 

voorwaarden voor de emancipatie van 
de derde wereld. 
De Unie van Europese Federalisten 
denkt in de komende maanden sterke 
druk op alle parlementen in de EG
landen uit te oefenen om voorstanders 
te krijgen voor het ontwerp-verdrag 
Europese Unie. Daarnaast lopen de 
federalisten met het plan rond om in 
juni, wanneer in Italië een 
topbijeenkomst van de 
regeringsleiders wordt gehouden, een 
indrukwekkende demonstratie te 
houden. 

Inzet industrie 

Het roerige wereldje krijgt versterking 
van de industrie, die niet langer op de 
politiek wil wachten maar zelf de 
handen uit de mouwen gaat steken. Zo 
heeft Philipsdirecteur dr. Wisse 
Dekker in Brussel verkondigd, dat zijn 
multi-national zich in de komende 
jaren werpt op de Europese 
eenwording. Een plan de campagne 
tot 1990 ligt klaar. 
Over het waarom van de áctie zei 
Wisse Dekker voor het Centre for 
European Policy Studies: "Het is 
economisch van levensbelang, dat 
Europa voor het begin van de jaren 
negentig de achterstand ten opzichte 
van Japan en de Verenigde Staten 
inloopt". Die achterstand is ontstaan 
doordat in Europa de 
loonkostenontwikkeling de 
produktiviteitsstijging heeft 
overtroffen door de veel snellere 
stijging van de sociale kosten dan 
elders en door het en.orme beslag, dat 
overheden leggen op de nationale 
middelen, meent Dekker. 
"Door schaalvergroting moet het 
mogelijk worden gemaakt de 
gigantische stijging van research- en 
ontwikkelingskosten te dekken. Door 
markt- en dus omzetverhoging moeten 
ondernemingen in Europa komen tot 
lagere kostprijzen. De toepassing van 
nieuweproduktenen systemen moet 
door een homogene infrastructuur, 
gebaseerd op uniforme Europese 
standaarden, worden versneld," zo zei 
dr. Dekker. 
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dringende wensen onder de aandacht 
van de politiek te brengen. En dat de 
industrie als sterke belanghebbende 
een geweldige politieke druk kan 
ontketenen, die veel sterker is dan de 
druk van bijvoorbeeld gewone kiezers 
of een Unie van Europese 
Federalisten. Kiezers moeten al echt 
te hoop lopen om iets van een vuist te 
laten zien. 
De opstekende bries in Europa kan 
echter niet ongemerkt blijven bij de 
politici. Zijn zij in hun politieke 
bestaan niet afhankelijk van 
herverkiezing? Dus mogen we 
veronderstellen, dat de politiek zich 
meer gaat uitlaten ten gunste van 
Europese integratie, dat er ook aan dat 
doel zichtbaar gewerkt gaat worden. 
Pratend over de Europese Unie heeft 
Hans Nordal aangegeven, dat 
mogelijk een twee-snelheden
integratie praktijk gaat worden en wat 
daarvan de konsekwenties zijn. Het 
lijkt erop, dat Europa inderdaad die 
weg opgaat, want de kiezers van 
Engeland en Denemarken hebben in 
de al genoemde enquête te kennen 
gegeven dat zij geen belang menen te 
hebben bij de Europese Unie. Als de 
man in de straat dit gevoel heeft, zal 
een regering- zo zij het al van plan was 
- zeker niet hard lopen om aan de 
Europese Unie mee te doen. 
Een weinig voorbarige conclusie, 
hoewel het Comité-Dooge dat zich 
heeft belast met het "doen van 
suggesties ter verbetering van de 
Europese samenwerking, zowel op het 
communautaire gebied als op dat van 
de politieke samenwerking of op enig 
ander gebied", hetgeen is uitgelopen 
op een ontwerp-verdrag Europese 
Unie, op dit moment nog onderhandelt 
met regeringen. 
Binnenkort hoop ik wat uitvoeriger in 
te gaan op het Dooge-plan, dat dit 
voorjaar bij ons nationale parlement -

Jan van der Ven 

maar ook bij parlementen van andere 
lidstaten- in behandeling komt. Er 
wordt onder andere een versterking 
van de (wetgevende) bevoegdheid van 
het Europees parlement voorgestaan. 
Het werk van het Comité-Dooge past
en dat te signaleren is nu voldoende - in 
de in Europa voelbare bries, die voor 
de nieuwe Europese Commissie een 
vergemakkelijking van het werk kan 
en moet bewerkstelligen. 
Als men voorgaande signalen mede in 
ogenschouw neemt, is het moedige 
optreden van Commissie-voorzitter 
Delars in het Europees parlement niet 
te duiden als "euvele moed" of "moed 
der wanhoop". Hij ontvouwde slechts 
plannen die niet anders dan uitgevoerd 
moeten worden. 

Afschaffing binnengrenzen 

Aan het programma van de 
Commissie wordt nog gewerkt. Het 
zal tijdens de maartzitting van het 
Europees parlement worden 
geopenbaard, maar zeker is al wel, zo 
zei Delars tijdens de januarizitting van 
het parlement, dat de Commissie 
ernaar zal streven om voor 1992 alle 
binnengrenzen in Europa af te 
schaffen. Bovendien wil de Commissie 
er binnen twee jaar in slagen om "de 
duivelse spiraal van de werkloosheid 
om te buigen". 
Delars kon het parlement verder 
meedelen, dat de Commissie de 
komende vier jaar beslissende stappen 

Een zwak punt in de uiteenzetting van 
Delars is mogelijk zijn opmerking over 
de besluitvorming. Mocht de Raad 
namelijk niet snel genoeg een voorstel 
van de Commissie in behandeling 
nemen of er te veel aan veranderen 
dan zal de Commissie het voorstel 
terugnemen. Getuigt de Raad de 
komende tijd van onbegrip voor de wil 
tot versnelde integratie, wat tot uiting 
komt in het laten liggen of sterk 
wijzigen van Commissie-voorstellen, 
dan zou de Commissie kiezen voor het 
wapen van de terugtrekking. 
Een onbegrijpelijke stellingname. Wie 
iets in Europa wil bereiken (Raad, 
Commissie, parlement) komt er niet 
met het laten vallen van voorstellen. 
Op die manier blijft de stagnatie 
bestaan. Delars zal toch niet menen, 
dat de Raad onder zijn politieke 
gewicht zal bezwijken? 
De tijd voor vervelende opmerkingen 
is evenwel nog niet aangebroken. 
Delars hoeft niet meteen te zwaaien 
met de mogelijkheid van de 
Commissie en parlement om via het 
Hof in Luxemburg de Raad tot 
besluitvorming te dwingen. En we 
mogen veronderstellen, dat de man 
ook niet aan grenzeloze 
zelfoverschatting lijdt. 
Hem is gebleken, dat tijdens de 
gesprekken op regeringsniveau over 
het Spinelii-plan en het daarop 
volgende werk van het Comité-Dooge 
een grote eensgezindheid bestond 
tussen de beginners van de EG: 
Frankrijk, Duitsland, Italië en de 
Beneluxlanden. Dit zestal gaat- als 
het erop aan komt- de Europese kar 
trekken, versneld of in gelijke tred met 
de landen die mee willen. Daar gokt 
Delars op. 
1985 wordt een interessant Europees 
politiek jaar. 

Jan van de Ven • 



Telefonade: 
inhaken op het dagelijks gebeuren 

Een: uitbraak uit de 
Bijlmerbajes was een van de 
niefJwsspeerpunten op 23 
}aff!lári. [)aarop werd o.a. 
gr~ig ingehaakttijdens de 
mogelijkheid om 
bewindslieden en 
fractieleden te bellen,na de 
VVD-televisie-uitzending. 
Eén ding is bewezen: zonder 
de aankondiging van dit 
speciale telefoonnummer in 
de dagbladen en het 
partijblad stonden de 
veertien telefoons 
tweeëneenhalf uur niet stil. 
Het feit dat bellenden 
klaagden dat ze zo moeilijk 

·aan de bak kwamen (een 
aantal belde heel slim, maar 

. het werkte niet, het gewone 
Kamernummer), bewijst dat 
de televisie-uitzendingen 
goed worden bekeken en ook 
hoe groot de behoefte is aan 
direct contact met de 
volksvertegenwoordigers. 

·Serviceverlening 

De klachten die over het algemeen 
secretariaat binnen kwamen, kunnen 
zo uit de wereld worden geholpen. 
Men heeft daar met een dagenlange 
storing van de telefoons gekampt. 
Eerst kon intern niet worden 
doorverbonden en toen dat was 
verholpen, bleek de telefoon daar in 
het geheel niet meer over te gaan. Zo 
heeft men daar vier dagen met 
monteur~ gezeten, maar als u belt, 
heeft u daar geen weet van. Alles is 
gelukkig weer in orde! 
Voor beWindslieden en fractieleden 

· zijn dezetelefonades "hete" uurtjes. 
Gesprekken kunnen niet naar . 
specialisten worden overgeheveld. Op 
heel persoonlijke en gedetailleerde 

Ed Nijpels en Herman Lauxtermann 
luisteren aandachtig naar de stroom 
van vragen, suggesties, klachten en 
aanmoedigingen die via de nin:zmer 
stilstaande lijnen gedurende 
tweei!neenhalf uur binnenkomen . 

Pol de Beer gaat volledig op in de 
problematiek van degene die hem 
belt. 

vragen komt nog een persoonlijk 
·antwoord. Het is menselijk onmogelijk 
om op 306 gesprekkenaltijd een 
passend antwoord te hebben. 
Het Tweede-Kamerlid Hans Dijkstal 
boekte twee nieuwe leden en ook Broos 
van Erp wist een bellende over die 
streep te trekken. 
Eegje Schoo kreeg van iemand het 
ad vies de ontwikkelingsgelden tot 3 % 
op te voeren. 

BenkJ(ol'thals zit hier uit\ 
leggen dat de maatregelen 
kabinet treft juist zijn gerl 
zwakken in de samenlevin1 

' in de toekomst ook een uit, 
kunnen blijven krijgen. 

Terwijl Huub Jacobse.duidelijk met een 
Weisglas een opbeurender gesprek te hebben. 
secretaresse van de ambtelijk secretaris. 

Ed Nijpels kreeg bijzonder veel 
vragen over de heersende 
criminaliteit. Duidelijk bleekdat de 
fractie-nota "Criminaliteit en 
Vandalisme" het n6dige heeft los 
gemaakt. 

Nut 

. Elke telefonad.e bewijst opnieuw het 

12 



Frans Weisglas en Robin Linschoten. 
Frans tracht een geel formulier te. 
bemachtigen, waarop elke vraag 
wordt genoteerd. 

zaak bezig' is. schijnt Frans 
t hem staatArta Ament, 

Hetis kwart over negen. De gesprekken worden afgerond. Frans Weisglas, 
Annemar(e Jorritsma en Jos van Rey hebben hun gesprekken afgerond en nu 
éven Jan Dirk Blaauw pesten. 

nut van de mogelijkheid om af en toe 
direct contact te Jcunnen·hebben met 
de door u gekozen 
volksvertegenwoordigers. Lang niet 
iedereen neemt de drempel en zet zich 
tot het schrijven van èen brief over 
persoonlijke onlustgevoelens of ter 
ondersteuning van het VVD-beleid. . 
Een telefoon pakt men gemakkelijker 
om het een en ander eens te kunnen 
spuien. 

Duidelijk bleek ook weer deze keer uit 
de vraagstelling dat - in jargon - "het 
politiek circuit" over geheel andere 
zaken bij wijze van spreken slapeloze 
nachten kan hebben, dan u <tie belt. 

Daarom zijn dergelijke telefoonuren 
bijzonder geschikt om weer eens op de 
situaties te worden gedrukt die u 
belangrijk vindt. Het blijft een goede 
gelegenheid ~m die vaak te grote 

afstand tussetru en ."Den Haag" wat 
te verkleinen. · 

Reny Dijkman • 

. (foto's Miehiel Sablerol/e) 
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Commentaren op het 
VVD-actieplan: 
Bestrijding Criminaliteit en Vandalisme 

Hard drugsproblematiek: 

"Er moet gewerkt worden aan een 
realistisch beleid", zo wordt 
aangegeven op pagina 50 van de nota. 
Als belangrijkste maatregelen worden 
aangegeven: 
- Drugshandel hard aanpakken 
- Gebruik decriminaliseren 

Is dit nu wel realistisch genoeg, zou 
men zich kunnen afvragen. Lossen wij 
hiermede het probleem van de vele 
verslaafden en de met het 
drugsgebruik verband houdende 
criminaliteit op? Harde aanpak 
drugshandel prima, decriminaliseren 
van het gebruik lijkt ook wel redelijk, 
maar waarom toch niet naar een 

systeem van dwangverpleging van 
verslaafden? 

"Kansen geven aan drugsgebruikers 
om via voorwaardelijke veroordeling 
of voorwaardelijk sepot in het 
hulpverleningscircuit te komen"? (blz. 
52) En wat dacht u van die "stakkers", 
die zich dagelijks overgeven aan 
prostitutie om aan geld te komen voor 
drugs? 

Indertijd waren wij wel bereid de 
bromfietsberijders te verplichten een 
helm op te zetten, autobestuurders 
veiligheidsriemen om te laten doen, ja 
nog sterker: Dronken automobilisten 
moeten een vrij forse (medische) 
ingreep ondergaan om hun eigen 
bloedalcoholgehalte te laten bepalen! 

Drugsverslaafden zouden wij nu niets 
moeten verplichten? Wie de film 
"Christiane-F" onlangs op de 
beeldbuis heeft gezien, zal beseft 
hebben, dat drugsverslaafden onze 
hulp dringend nodig hebben en ... 
alleen en zonder (enige) dwang redden 
zij het vrijwel nooit. Mits onder 
bepaalde voorwaarden zou mijns 
inziens het gedwongen afkicken 
mogelijk moeten zijn. De stijgende lijn 
van de criminaliteit door toedoen van 
deze verslaving zal bovendien ook 
moeten worden doorbroken. En dacht 
u niet dat ouders van de veelal jonge 
verslaafden en naar ik meen, ook de 
verslaafden zelf later niet dankbaar 
zijn? Denkt u ook eens aan het 
groeiende aantal heroïne-doden! En 
laat men binnen de VVD nu niet 
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komen met fraaie uitgangspunten, als: 
"Het is toch ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid en het is van 
belang eigen verantwoordelijkheid 
weer nieuwe impulsen te geven." De 
verslaafden zijn in feite toch niet meer 
toerekeningsvatbaar en beschikken 
niet meer over een eigen wil. Ja slechts 
één zaak houdt hen bezig: "Hoe kom 
ik aan mijn portie voor vandaag?" 

Daarom pleit ik konkreet voor: 
a. Harde aanpak van de handel in 
harddrugs en 
b. Dwangverpleging van 
drugsverslaafden, mits onder 
stringente voorwaarden. (En wat denkt 
u van een groots opgezette campagne 
antidrugsgebruik: "drugs? Uit de 
mode", of iets dergelijks. 

Verbetering van de samenwerking 
tussen politie en 
hulpverleningsinstanties 
(slachtofferhulp): 

Een prima initiatief, doch (ook) de 
plaatselijke politiek zal zich hiervoor 
dienen in te zetten, wil dit tot succes 
leiden. De "taal" van hulpverleners is 
nogal eens minder concreet dan die 
van politiemensen en de 
bereikbaarheid van hulpverleners laat 
ook nog wel eens te wensen over, met 
name in de nachtelijke uren en de 
weekends. In politiekorpsen zal echter 
ook de service-gedachte moeten 
groeien. Het "klant-gericht werken", 
de dienstbaarheid aan de bevolking 
kan niet altijd de toets der kritiek 
doorstaan, hoewel in vele korpsen de 
goede weg is ingeslagen. 

De opmerkingen over de groei van 
de politiekorpsen: 

Ogenschijnlijk is er door de 
uitbreiding van het aantal 

politiemensen ruimte gekomen om de 
politietaak beter uit te voeren. Maar 
wat denkt u van een gemeente als 
HilversUm, waar de criminaliteit in 
vier jaar met ca. 43 %steeg en in feite 
het korps bijna vijftien man/vrouw 
dreigt te moeten inleveren ten 
opzichte van 1981? Onder meer de 
arbeidstijdverkorting, het grote( re) 
aantal misdrijven, de bemoeienis met 
het steeds drukker wordende verkeer, 
de veelal ingewikkelde juridische 
verwerking van zaken 
( fraudemisdrijven e.d.) geven een 
zware werkdruk bij de politie. Om nog 
maar niet te spreken van de 
verwerkingscapaciteit van het 
Openbaar Ministerie, de Rechterlijke 
Macht en het Gevangeniswezen, die 
ook een terugslag heeft op de politie. 

Teleurstellend is te ervaren, dat het 
VVD-plan niet ingaat op de voor de 
Nederlandse politie zolang verwachte 
reorganisatie. Reeds jaren geleden 
hebben vele gezaghebbende 
politiechefs als Perriek (hoofd
commissaris van Nijmegen) en Peyster 
(hoofdcommissaris van 
's-Gravenhage) gepleitvoor grotereen 
meer doelmatig georganiseerde 
beheerseenheden. 
Echter ... onze bewindslieden op 
Binnenlandse Zaken en Justitie 
hebben zich onlangs negatief 
uitgesproken over het ontwerp van wet 
voor de provinciale politie. De 
machtstrijd over de politie blijft 
voortduren en nu zal er binnen de 
huidige organisatie met ongeveer 150 
gemeentelijke politiekorpsen en vele 
onderdelen van het korps Rijkspolitie 
meer samengewerkt moeten worden. 
En zo blijven op ca. 170 plaatsen 
aparte beheersafdelingen, eenzelfde 
aantal meldkamers, ondoelmatige 
(versnipperde) aanschaffingen van 
politievoertuigen, 
verbindingsmiddelen en andere 
materiële zaken, om nog maar niet te 

spreken van een versnipperd 
personeelsbeleid. Natuurlijk dient er 
een dualisme in gezag te blijven, te 
weten bij de burgemeester en de 
officier van Justitie, maar een 
doelmatiger, grootschaliger beheer 
had vele problemen kunnen oplossen. 
Bij beheerseenheden van minimaal 
500 mannen/vrouwen per korps zou er 
mijns inziens meer ruimte zijn 
gekomen voor het praktische 
politiewerk, meer "politie op straat". 
Zeker de zware criminaliteit zou 
doelmatiger kunnen worden 
aangepakt met goede volg- en 
arrestatieteams, gespecialiseerde 
recherchegroepen, geautomatiseerde 
herkenningsdiensten (niet 
herkeuringsdiensten, zoals in de nota 
is vermeld!), enz .... 

"Het rendement van de 
bedrijfsvoering moet worden 
verbeterd", aldus de minister van 
Binnenlandse Zaken. Welnu in het 
regeerakkoord was de aanzet gedaan, 
maar de samenwerking tussen korpsen 
zal het nu moeten doen. Het zij zo! 

Toch meen ik: Het VVD-plan is een 
uitstekend initiatief van de Tweede
Kamerfraktie. Zoals de heer Nijpels 
in zijn inleiding schrijft, heeft het plan 
tot doel: 
- Aandragen van bouwstenen voor de 
criminaliteitsnota van het Kabinet; 
- Een konkreet richtsnoer voor het 
beleid van VVD-Tweede-Kamerleden; 
- Eeri discussie op gang brengen over 
de grenzen, die de overheid zichzelf 
moet stellen bij het handhaven en 
uitbouwen van de rechtstaat. 

Het is te hopen, dat de discussie nu 
goed op gang komt en het niet bij 
discussiëren blijft! 

P. van der Molen • 
commissaris van politie te Hilversum 
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Commentaar IJ 

"Bestrijding Criminaliteit en 
Vandalisme" 

"De aandacht voor sociale controle te
bestrijding van criminaliteit en 
vandalisme in de VVD-nota terzake, 
raakt naar mijn mening de kern van de 
problematiek. Naast de noodzakelijke 
aandacht voor de strafrechterlijke 
reactie, waarover in de nota 
behartenswaardige dingen worden 
gezegd, zal preventie door middel van 
betere sociale controle 
normoverschrijdend gedrag moeten 
terugdringen. 
Tijdens de algemene beschouwingen 
over de begroting op 29 oktober jl. in 
de gemeenteraad van Gouda, heb ik er 
een pleidooi voor gevoerd om de 
sociale controle, waar die niet meer zo 
gemakkelijk spontaan ontstaat omdat 
men liever de andere kant opkijkt, te 
organiseren in de vorm van buurt
attentieprogramma's. Om te 
voorkomen dat deze 
buurtattentieprogramma's ontaarden 

in burgerwachten die optreden als 
eigen rechter, zullen ze moeten 
worden opgezet in nauwe 
samenwerking met en onder controle 
van de politie. Ervaringen in angel
saksischelanden hebben uitgewezen 
dat die samenwerking eigenrichting 
voorkomt en tegelijkertijd de 
effectiviteit van het politie-optreden 
aanzienlijk vergroot. De zogenoemde 
neighbourhood-programma's doen 
zich daar in vele variaties voor, van 
voorlichting en passieve beveiliging 
tegen inbraak tot georganiseerde 
inspectieronden en 
alarmeringssystemen toe. 
Het duidelijk afwijzen in de VVD
nota van het fenomeen burgerwacht, 
past in de liberale traditie ter 
ondersteuning van de rechtsstaat. Het 
is verheugend dat daarmee in de nota 
niet de mogelijkheid van buurt
attentieprogramma's terzijde wordt 
geschoven. In plaats daarvan wordt 
zelfs nadrukkelijk de wenselijkheid 
van dergelijke vormen van sociale 
controle benadrukt. Dat sluit volledig 
aan bij onder andere in Gouda door de 
VVD-gemeenteraadsfracties bepleite 
aandacht voor deze mogelijkheid van 
georganiseerde sociale controle. 

Roy Lantain • 
voorzitter VVD-fractie in de 

gemeenteraad van Gouda 
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Besluiten 
van de 69ste algemene 
vergadering van 
15 december 1984 en 
de door het hoofd
bestuur gedane 
toezeggingen 

o Aanvaard werd het voorstel van het 
hoofdbestuur tot het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met de 
JOVD. Door het hoofdbestuur werd 
toegezegd dat het in de 
samenwerkingsovereenkomst onder 3, lid I 
genoemde plan jaarlijks door het 
hoofdbestuur becommentarieerd zal 
worden en dat dit commentaar in de 
jaarlijkse algemene vergadering bij het 
vaste agendapunt "Bespreking beleid 
hoofdbestuur" kan worden besproken. 
Voorts zegde het hoofdbestuur toe tijdens 
de jaarlijkse algemene vergadering 1987 de 

. samenwerkingsovereenkomst te zullen 
evalueren. In het commentaar dat het 
hoofdbestuur in dat jaar op het ingediende 
jaarplan zal leveren, zal het tevens ingaan 
op de thans bij dit agendapunt ingediende 
amendementen (punt 2). 

o Besloten werd in het huishoudelijk 
reglement op te nemen een nieuw artikel 
79, luidende: "De Jongerenorganisatie 
Vrijheid en Democratie (JOVD), statutair 
gevestigd te 's-Gravenhage, is een 
bijzondere groep voor de duur van een 
conform de besluiten van de algemene 

· vergadering van de VVD en de algemene 
vergadering van de JOVD te sluiten 
samenwerkingsovereenkomst. Het gestelde 
in de artikelen 78.1, 78.2 en 78.3 is daarbij 
niet van toepassing." (punt 3) 

o Met twee derden van de uitgebrachte 
geldige stemmen werd een voorstel 
aanvaard tot aanvulling c.q. wijziging van 
artikel 23.1 onder 4 en artikel 23.2 onder 6 
van de statuten:" ... stem: de voorzitters 
van de Kamerfracties en de 
vertegenwoordiger van de VVD-leden in 
het Europese Parlement of zij die ... (punt 
4) 

o Aanvaard werd een motie van het 
hoofdbestuur waarbij aan de commissie 
Kandidaatstelling en Technisch Advies 
werd verzocht bij het concipiëren van het 
reglement TK met betrekking tot het te 
hanteren tijdschema rekening te houden 
met het feit dat de verkiezingsraad in 
december dient te worden gehouden en de 
algemene vergadering ter definitieve 
vaststelling van de kandidatenlijst TK ten 
laatste in de eerste helft van februari, zodat 
het verkiezingsprogramma wordt 
vastgesteld in januari 
(punt 5). 
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• Bijzondere besluitvormingsprocedure 
(art. 48 h.r.) (punt 5). 
- Het hoofdbestuur zegde toe zich te zullen 

beraden of en op welke wijze 
reglementering zal plaatsvinden van de 
vraag aan welke organen de opstelling 
van programma's en resolutles behoort te 
worden toevertrouwd en hoe de 
afvaardiging van de als "opstellers" te 
beschouwen organen naar de 
amendementencommissie dient te 
worden geregeld (motie 73 van de 
commissie Binnenlandse Zaken). 

- Aanvaard werd amendement 84 van de 
afdeling Sneek op artikel48.3. 

- Aanvaard werd amendement 87 van de 
kamercentrale Leiden op artikel48.4 lid 
I. 

- Overgenomen werden de amendementen 
88, I 03 en 110 van de afdeling Utrecht 
op resp. artikel48.4lid 2, artikel48.8 lid 
2 en artikel 48.12. 

- Overgenomen werd een niet 
gepubliceerd voorstel van de afdeling 
Nieuwegein om in artikel48.9 de 
woorden "uit het bestuur" te schrappen. 

- Overgenomen werd in artikel 48.13 
onder 2 de toevoeging vóór "opstellers": 
"(vertegenwoordigers van de)" en 
geschrapt werd: "waarop de 
amendementen c.q. moties betrekking 
hebben" (amendement lil van de 
commissie Binnenlandse Zaken). 

- Overgenomen werd amendement 112 van 
de ondercentrale Rijswijk op artikel 
48.15. 
Overgenomen werd amendement 114 van 
de kamercentrale Gelderland op artikel 
48.15lid 3. 

Over amendement I 0 I van de 
kamercentrale Limburg werd, in verband 
met een foutieve publicatie in Vrijheid en 
Democratie, gesproken aan de hand van 
een ter vergadering ingediende tekst. 
Achteraf is gebleken dat het hier slechts 
om een concept ging dat in de 
gepresenteerde vorm niet door de 
kamercentralevergadering was 
overgenomen. 
De algemene vergadering machtigde het 
hoofdbestuur om, waar noodzakelijk, in de 
definitieve formulering van artikel 48 
redactionele aanpassingen aan te brengen. 

• Aanvaard werd een voorstel van het 
hoofdbestuur tot toevoeging van een artikel 
aan elk van de reglementen op de 
kandidaatstelling, dat zal gelden zolang de 
definitieve reglementen nog niet door de 
algemene vergadering zijn aanvaard. De 
tekst daarvan luidt als volgt: 
"Artikel 14 EK, Artikell7 TK, Artikel 18 
PS, Artikell8 GR. Tijdelijke afwijkende 
regeling. Zolang de algemene vergadering 
nog niet de wijzigingen heeft vastgesteld 
ter aanpassing van dit reglement aan de in 
1983 en 1984 door de algemene 
vergadering ter zake genomen besluiten, 
stelt het hoofdbestuur de 

kandidaatstellingsprocedure vast 
overeenkomstig die besluiten en overigens 
zoveel mogelijk met inachtneming van de 
bepalingen van dit reglement." (punt 6) 

• Voorstellen commissie Kandidaatstelling 
en Technisch Advies. 
Adviezen gemeenteraad 
- Overgenomen werd amendement 123 van 

de afdeling Arnhem. 
Aanvaard werd amendement 126 van de 
ondercentrale HaarlemfVelsen. 

- Overgenomen werd amendement 132 van 
de afdeling Zoetermeer. 

- De commissie Kandidaatstelling en 
Technisch Advies zegde toe zich te zullen 
beraden op de inhoud van amendement 
13 3 van de kamercentrale Gelderland. 

- Overgenomen werd amendement 134 van 
de afdeling Deurne. 

- Overgenomen werd amendement 135 van 
de afdeling Leiden. 

- Overgenomen werd amendement 141 van 
de afdeling Haren. 

- Overgenomen werd amendement 143 van 
de afdeling Zoetermeer. 
Overgenomen werd amendement 144 van 
de kàmercentrale Gelderland. 

- Overgenomen werd amendement 149 van 
de afdeling Vught. 
Overgenomen werd amendement 150 van 
de afdeling Arcen en Velden/Bergen. 

- Aanvaard werd amendement 154 van de 
afdeling Arnhem. 

- Overgenomen werd motie 157 van de 
afdeling Breda. 
Overgenomen werd amendement 158 van 
de afdeling Woerden. 
Bij de verwerking daarvan wordt tevens 
de inhoud van de amendementen 159 van 
de ondercentrale Haarlem/Velsen, 
amendement 160 van de afdeling 
Arnhem en amendement 161 van de 
afdeling Breda overgenomen, alsmede 
amendement 171/172 van de afdeling 
Arnhem, amendement 173 van de 
afdeling Oosterhout en amendement 187 
van de afdeling Deurne. 
Overgenomen werd amendement 170 van 
de afdeling Groningen. 
Overgenomen werd amendement 174 van 
de afdeling Zoetermeer. 
Overgenomen werd amendement 184 van 
de ondercentrale Den Bosch en 
Ommelanden. 
Overgenomen werd amendement 188 van 
de afdeling Arnhem. 
Overgenomen werd amendement 189 van 
de kamercentrale 's-Gravenhage. 
Overgenomen werd amendement 190 van 
de ondercentrale Nijmegen. 
Overgenomen werd amendement 193 van 
de afdeling Sneek. 

- Overgenomen werd amendement 195 van 
de afdeling Groningen. 
Overgenomen werd amendement 197 van 
de afdeling Rosmalen. 

- Overgenomen werd amendement 209 van 
de ondercentrale Haarlem/Velsen. 
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Overgenomen werd motie 211 van de 
ondercentrale Den Bosch en 
Ommelanden. 

- Overgenomen werd amendement 213 van 
de ondercentrale Den Bosch en 
Ommelanden. 

- Overgenomen werd amendement 215 van 
de afdeling Arcen en Velden/Bergen. 
Overgenomen werd amendement 216 van 
de afdeling Arcen en Velden/Bergen. 

Adviezen provinciale staten 
- Overgenomen werd amendement 219 van 

de kamercentrale 's-Gravenhage. 
- Overgenomen werd amendement 221 van 

de afdeling Deurne. 
- Overgenomen werd amendement 223 van 

de kamercentrale Limburg. 
- Overgenomen werd amendement 224 van 

de afdeling Zoetermeer. 
- Bij de opstelling van de 

reglementsteksten zal rekening worden 
gehouden met amendement 225 van de 
afdeling Sneek. 

- Overgenomen werd amendement 227 van 
de kamercentrale 's-Gravenhage. 

- Bij de uitwerking van het tijdschema zal 
rekening worden gehouden met 
amendement 229 van de kamercentrale 
Gelderland. 

WJ A. van den Berg • 
algemeen secretaris 
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Secretarissen: de spil waar 
de partij om draait 

'-~;: ' J. i, 

Aan de vooravond van de 
afgelaste elfstedentocht 
hield de kamercentrale 
Groningen een bijeenkomst 
van secretarissen van 
afdelingen en 
ondercentrales.Algemeen 
secretaris Wim van den Berg 
reisde daartoe speciaal naar 
het hoge Noorden. 

Op zo'n avond wordt weer eens 
duidelijk dat het "secretarisschap" de 
spil is, waar een hele afdeling, 
ondercentrale en kamercentrale om 
draait. Japke Dol, onlangs verhuisd 
naar Leeuwarden, hield daarover als 
oud-kc-secretaris Groningen een zeer 
duidelijke inleiding. "Als secretaris 
ben je de spil in het bestuur. Om met 
liefde te kunnen werken, moetje 
vierkant achter de VVD staan. Dat 
houdt in dat je de landelijke politiek af 
en toe moet kunnen relativeren. Je 
moet zorgen dat de sfeer in het bestuur 
goed is ... Dat je orde hebt in je 
papierwinkel en dat je zorgt voor wat 
huishoudelijke kennis van de VVD." 
Aan de nieuwelingen in het métier gaf 
zij het advies: "Inventariseer je 
papieren. Leg ordners aan voor 
bepaalde rubrieken. Sluis de post voor 
medebestuurders snel door. U bent de 
persoon die over de meeste informatie 
beschikt; dóe er wat mee!" Ook deed 
zij een beroep op de 22 aanwezige 
secretarissen dat het p,rimair de taak 
van de afdelingen is om de leden te 
koesteren ... aandacht te geven. 
Zeker nieuwe leden niet in de kou 
laten staan. "Als nieuw lid wil je 
aandacht, vooral via je afdeling." Ze 
benadrukte nog eens het recht op 
privacy van de leden. Ledenlijsten zijn 
geen gemeengoed. Ze mogen niet 

zwerven of aan andere bestuursleden 
worden uitgeleend. 

W J. A. van den Berg 

Activiteitenschema 

Algemeen secretaris Wim van den 
Berg merkte ten aanzien van de 
kandidaatstellingsprocedure op: 
"Zorg dat u nu bij aanvang het goede 
pad inslaat. Let nu op de spelregels, 
die u in de gaten moet houden. Een 
steun daarbij is het activiteitenschema 
dat in Vrijheid & Democratie van 22 
januari werd afgedrukt." Hij nodigde 
de aanwezigen uit om bij een bezoek 
aan Den Haag het Thorbeckehuis 
zeker niet over te slaan, zodat men de 
gezichten achter de 
(telefoon)stemmen leert kennen. 
"Van de drie grote partijen beschikt de 
VVD verreweg over de kleinste staf," 
vertelde hij. "Twintig mannen en 
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vrouwen knappen gezamenlijk de 
klussen op. We hebben gedacht dat de 
groei van de partij anders moest 
worden opgevangen dan door 
uitbreiding van het personeel. Door 
mechanisatie van de 
ledenadministratie en tekstverwerkers 
zijn we daar tot nu toe redelijk in 
geslaagd. Onze partij heeft immers 
altijd de nadruk gelegd op 
decentralisatie; de 
verantwoordelijkheid overhevelen 
naar de mensen in het land in plaats 
van alle zaken in handen leggen van 
betaalde krachten. Zij doen u de 
handreikingen, maar aan de 
inventiviteit van bestuurderen wordt 
veel overgelaten. Zo heeft u met het 
activiteitenschema het raamwerk in 
handen. Aan u is de invulling." 

Spreekbeurten 

De algemeen secretaris ging nog wat 
nader in op enkele punten van de 
landelijke serviceverlening. Zo 
kwamen ook de spreekbeurten ter 
sprake. Eenorganisatiedie de adjunct
algemeen secretaris dagelijks vele 
uren kost. Soms loopt het radicaal mis 
doordat een Kamerlid een paar uur 
voor de aanvang van een spreekbeurt 
het om gegronde redenen moet laten 
afweten. Op de Gracht klimt men dan 
in de teléfoon en belt men stad en land 
af om nog een vervanger te vinden. 
Lukt dat, dan staat het betrokken 
afdelingsbestuur niet in de kou. Slaagt 
men daar niet in, dan zijn de reacties 
wel eens minder aangenaam. Aan dit 
systeem zal in de nabije toekomst 
vermoedelijk wel gesleuteld moeten 
worden, want de huidige situatie is 
niet houdbaar. 
Van den Berg vroeg nog eens 
nadrukkelijk aan de secretarissen van 
essentiële afdelingszaken een 
fotokopie naar het Thorbeckehuis te 
sturen, zodat men niet alleen goed op 
de hoogte blijft, maar het ook 
mogelijk is de "couleur locale" voor de 
geschiedschrijving vast te leggen. 

Reny Dijkman • 



Verkiezingsprogramma 
1986-1990 

In de hoofdbestuursvergadering 
van 7 januari 1985 werd de 
commissie benoemd, die zich zal 
gaan bezighouden met de 
opstelling van het concept
verkiezingsprogramma 1986-1990. 
Besloten werd dat, in afwijking van 
de in het verleden gevolgde lijn, de 
commissie niet zou bestaan uit de 
voorzitters van partij en fracties, 
maar dat de partij een zwaarder 
stempel op de inhoud van het 
concept-verkiezingsprogramma 
zou moeten drukken. Het 
hoofdbestuur heeft dr. L. Ginjaar 
tot voorzitter van de commissie 
benoemd. De leden zijn mevrouw 
A.M.Th. Windendeheren mr. A. 
Geurtsen, drs. C. de Hart, mr. R.R. 
Hazewinkel, H.A.M. Hoefnagels, 
dr. R. W. de Korte en mr. drs. 
H.N.A.J. Zijlmans. Mevrouw 
M.Th.M. Tangel is secretaris van 

• ;' ..• >:• 

de commissie. Taakopdracht aan 
de commissie is: "het schrijven van 
het verkiezingsprogramma 1986-
1 990, rekening houdend met de 
inbreng van de partijcommissies, 
de fracties en de bewindslieden, en 
gehoord de uitspraken van de 
themacongressen". 

Het hoofdbestuur heeft in zijn 
vergadering van 7 januari jl. 
uitgesproken dat, naast 
bovengenoemde informatie die de 
commissie krijgt aangeleverd, ook 
individuele leden van de VVD in de 
gelegenheid moeten zijn originele 
ideeën bij het hoofdbestuur in te 
dienen. Deze zullen dan, voorzien 
van een advies, door het 
hoofdbestuur onder de aandacht 
van de commissie 
Verkiezingsprogramma worden 
gebracht. Deze commissie zal dan 

deze voorstellen en adviezen bij haar 
activiteiten betrekken. 

Oproep 

Individuele leden van de VVD die 
originele voorstellen en ideeën willen 
aandragen die zouden kunnen worden 
opgenomen in het 
verkiezingsprogramma, kunnen hun 
bijdrage uiterlijk I maart a.s. 
toezenden aan: Hoofdbestuur VVD, 
Koninginnegracht 57,2514 AE 
's-Gravenhage, met op de enveloppe in 
de linker bovenhoek de vermelding: 
"verkiezingsprogramma". Wellicht 
ten overvloede zij vermeld dat het hier 
gaat om originele suggesties en niet 
om bijdragen over reeds vele malen in 
de partij besproken onderwerpen. 
Het hoofdbestuur hoopt dat de leden 
in groten getale van deze nieuwe 
mogelijkheid tot het leveren van een 
inbreng gebruik zullen maken. 

WJA. van den Berg • 
algemeen secretaris 

• ORIGINELE FRIESE KLOKKEN LIJST VAN ADVERTEERDERS 

worden biJ ons reeds jaren op ambachtelijke wijze gemaakt. 
zowel uurwerken als massief e1ken kasten. 
U kunt biJ ons uw eigen klok samenstellen door b.v. kast en 
wijzerplaat zelf uit te zoeken of een beschildenng naar eigen 
keuze. Komt u eens geheel vnJbliJvend onze collectie bezien
tigen of vraag even een folder aan. 
Vanzelfsprekend kunnen wiJ ook uw antieke klok restaureren. 

KlokkenmakeriJ V.d. GMeuJeiL 
Roazebosk 13, 8517 HA Scharsterbrug, tel 05138-2751 
vanaf rotonde Jou re richting Scharsterbrug. 
Zaterdags tot 17.00 uur open 

Serviceflatcentrum "Belmonte", Wageningen I Willie Egbers, 
Arnhem I Gemeentelijk Internaat Ter Apel, Ter Apel I B. Kou
denburg, Goes I Memoschool, Haarlem I Klokkenmakerij v.d. 
Meulen, Scharsterbrug I G.W. & H. van Ophoven & Co b.v., 
Amsterdam I J. Pes, Wassenaar I Stichting Vaar-Vast, Leid
schendam I Westduin Budget Hotel, Koudekerke 
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Werkeloos Toezien 
Bij Werkloosheid? 
Meer dan een half miljoen 
vrouwen zoeken werk. 
Slechts een klein deel 
daarvan staat geregistreerd 
bij de arbeidsbureaus. Veel 
vrouwen hebben door de 
schaarste op de 
arbeidsmarkt het zoeken 
opgegeven. Daardoor wordt 
de werkelijke behoefte van 
vrouwen aan banen niet 
zichtbaar en wordt er ook te 
weinig rekening mee 
gehouden in het economisch 
beleid. 

Het napluizen van 
personeelsadvertenties en het steeds 
weer vruchteloos solliciteren doet 
mensen op de lange duur de moed 
verliezen. Men legt zich er bij neer dat 
er geen geschikt werk is. De 
organisatie Vrouwen in de VVD wil 
die moedeloosheid doorbreken door 
vrouwen te activeren samen wegen te 
vinden om uit die vicieuze cirkel te 
komen "'t heeft geen zin om verder te 
zoeken want er is toch geen werk". 
Met een subsidie van het Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur gaan de VVD-vrouwen de 
problematiek te lijf met het landelijke 
project "Werkeloos Toezien Bij 
Werkloosheid?". In het voorjaar van 
1985 hoopt men in zoveel mogelijk 
regio's vrouwen uit allerlei 
groeperingen bij elkaar te brengen om 
initiatieven te ontwikkelen ter 
verbetering van de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Daar ligt 
nog een schone taak voor een ieder die 
ernst wil maken met de gelijke kansen
theorie. Want, zoals ook blijkt uit een 
recent weekblad-artikel: "de man is 
nog steeds veel gelijker dan de 
vrouw", alle moeite van de 
Rijksoverheid ten spijt. De doorsnee-

Anita Wagernakers 

werkgever ziet in het stimulerend 
overheidsbeleid en in de Wet Gelijke 
Behandeling geen aanleiding zijn 
vooroordeel over vrouwen op de 
werkvloer te herzien. 
Niet bij de pakken neerzitten is het 
advies van de Vrouwen in de VVD. 
Door middel van genoemd project 
worden vrouwen gestimuleerd tot 
positieve actie. In een eerste plenaire 
bijeenkomst per regio wordt inzicht 
verschaft in de problematiek door 
tentoonstellingen, workshops, 
sprekers, audio-visuele middelen en 
dergelijke. Tevens wordt gestart met 
plannenmakerij. De ideeën worden 
vervolgens in de eigen omgeving door 
de deelneemsters uitgewerkt waarna 
iedereen terugkomt en verslag 
uitbrengt. Dan wordt overwogen 
welke voorstellen zinvol en 
uitvoerbaar lijken waarop tot 
daadwerkelijke actie wordt 
overgegaan. 

Zelfwerkzaamheid 

Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Hilversum dat werd voorafgegaan 
door de informatiemarkt: tien procent 
van alle scholingsactiviteiten moet 
worden besteed aan activiteiten voor 
vrouwen om de stap van huishoudelijk 
werk naar betaald werk te 
vergemakkelijken. Een ander 
initiatief, voor academici te 
Wageningen, heet "Ondernemend 
solliciteren". Voorts is er een rapport 
uitgebracht onder de titel 
"WeerWERK" waarin aandacht 

·wordt gevraagd voor Tussen-scholing 
voor vrouwen die willen herintreden 
op de arbeidsmarkt. Het biedt veel 
feitelijke informatie over de huidige 
stand van zaken en mogelijkheden en 
aandachtspunten (te verkrijgen door 
storting van f 10,- op girorekening 
4217143 t.n.v. Commissie 
WeerWERKcentrum i.o. te 
Bloemendaal). 
Hoewel de vrouwen in de VVD de 
verantwoordelijkheid dragen voor het 
totale project "Werkeloos Toezien bij 
Werkloosheid?" is bewust gekozen 
voor samenwerking met andere 

De activiteiten kunnen zowel vrouwengroeperingen. Het project 
individueel gericht zijn als algemeen biedt de mogelijkheid om politiek 
bijvoorbeeld op het gebied van denken om te zetten in concn~et 
sollicitatietraining, onderwijs en handelen. Tegelijkertijd kan de 
scholing of gericht op gemeenten, organisatie bewijzen W$..rewaàrd is 
politici, werkgevers, vakorganisaties, en een hecht ka~kW.:kêri. De 
arbeidsbureaus, werkwinkels enz. contacten me~f~~~~-'vrouwen kunnen 
Afhankelijk van de situatie waarin ook in q~~t van groot nut 
vrouwen zich bevinden kan de blij keft, 
invulling van het project per regio .·. Vrouwtm die aan het project mee 
verschillen. De mogelijkheden zijn .. _,, :•willen werken kunnen zich melden bij 

talrijk. Wa~r het me~ name o .. m g~''· --~·-''~<'·de ver_t .. eg~nwoordige~s van. de·. . . , 
dat de passieve houdmg tege,i,?Vt\:'i~ · orga~atie Vrouwen m de VY,l>Jn Ifun 
werklo~s?eid wordt~~-!}· ~,.aa:r _Ji~~~ntrale of voo~. !:lader_~"" .. 
een positieve ment~.t;~.t .• t.t.~ .. .kán 1l;~.-, öJ:dta~Ie b. el.lenp'à .. rk4!~ la~dehJk 
worden aanges p ~ s "te"êretanaat \laJl de~~amsatie (tel. 
bestaand~ . . ,., 'en 070-614 ~~r~·~f]'\Î'Oorkeur op 
samen,w~i . rbanden van vrijd~lftend). Voor deelnemende 
vrouw·~arlisaties. Natuurlijk kan 1 ~uWêngroepen is een folder 
tevens een beroep worden gedaan op ,, ·+ttJ;y,e~Hikbaar. Hoe meer vrouwen 
allerlei instanties om mèdewerkill&t'CI '~, <~;J1leedoen hoe groter het effect! 
verlenen. .· "{:~.;. \~; ' ' 
Een voorbeeld van positie~e'ls 
een scholings-project van he~ "" 

Anita Wagernakers • 
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Irina Grivnina 
nu echt in de 
problemen 

De Moskouse dissidente 
Irina Grivnina en haar gezin 
worden momenteel direct 
bedreigd met onmiddellijke 
uitzetting uit hun Moskouse 
woning. Mogelijk worden zij 
verbannen naar een ander 
deel van de Sovjet Unie. Het 
is heel waarschijnhjk dat 
Irina Grivnina en haar 
echtgenoot binnenkort voor 
de rechtband moeten 
verschijnen "wegens 
schending van het 
binnenlands paspoort". 
(Volgens de autoriteiten 
wonen zij illegaal in 
Moskou.) Zij kunnen dan 
een gevangenis-, kamp- of 
verbanningsstral krijgen. 

Aldus de laatste gevens van de 
Boekovski Stichting in Amsterdam. 
Deze stichting zet zich onder meer in 
voor het lot van Russische dissidenten. 
I rina Grivnina is 39 jaar oud en zat al 
eerder een verbanningsstraf van vijf 
jaar uit wegens haar deelname aan een 
werkgroep tot onderzoek van het 
gebruik van de psychiatrie voor 
politieke doeleinden. Nu dreigt zij 
opnieuw in de problemen te komen. 
Acties van vrijwel alle Nederlandse 
politieke partijen, onder meer voor de 
Russische ambassade, hebben (nog) 
niet mogen baten. Ook latere stappen 
van individuele politici, actiegroepen 
en Kamerbezoeken aan de Sovjet
Unie hebben geen positieve resultaten 
opgeleverd. Voor hulpverzoeken 
richting I rina Grivnina geven de 

Sovjetleiding en de ambassade niet 
thuis. 
Zoals al eerder in Vrijheid en 
Democratie vermeld, heeft met name 
Ed Nijpels Irina en haar gezin 
gevraagd naar Nederland te komen. 
De Nederlandse regering heeft hier 
alle formaliteiten voor rond gemaakt. 
Er is zelfs een adoptie-adres voor de 
familie Grivnina. 

Verklaring 

Om nogmaals aan te geven hoe ernstig 
de situatie is, heeft Irina Grivnina op 
7 januari jongstleden een persverklaring 
uitgegeven. De tekst hiervan luidt als 
volgt: "Ik ben een gelukkig moeder 
van twee dochters. De ene is anderhalf 
jaar oud, een fantastisch kind. De 
ander wordt binnenkort dertien, is een 
talentvol meisje, schildert en schrijft 
gedichten. Twee dagen geleden ben ik 
met de oudste dochter naar de oogarts 
geweest. Deze heeft een oogkwaal 
vastgesteld, waardoor mijn dochter 
steeds slechter gaat zien. Zij kan 
worden behandeld, maar voor gewone 
mensen in de Sovjet Unie zijn de 
benodigde medicijnen niet voor 
handen. Men stelde een operatie voor, 
maar die kan ik niet betalen. Twee 
jaar geleden hebben artsen getracht 
mij tot een abortus te dwingen om zo 
de mogelijkheid te kunnen geven aan 
de autoriteiten mij te kunnen 
arresteren. Door tussenkomst van 
Westerse politici en belangrijke 
vrouwen als mevrouw Mitterand, 
Rosalyne Carter en Coretta Scott-
King heeft men dit weten te 
voorkomen. Sindsdien vertrouwen wij 
de Sovjet-artsen niet meer en zijn wij 
verstoken van medische hulp. Wij 
verzoeken u dringend ons te helpen te 
voorkomen dat onze dochter haar 
zicht kwijt raakt.", aldus Irina 
Grivnina. 

Politieke druk volhouden 

Na alle pogingen van Ed Nijpels, 
Frans Weisglas, Albert Jan Evenhuis 
en Joris Voorhoeve is de zaak "Irina 

Grivnina" opnieuw aan de orde 
gekomen. In de vergadering van de 
VVD-Tweede-Kamerfractie van 22 
januari 1985. De VVD-fractie wil 
opnieuw gezamenlijk met andere 
partijen druk op de Sovjet-Unie gaan 
uitoefenen. Joris Voorhoeve zei: "Er 
moet nu snel iets gebeuren. Irina zit in 
grote problemen. We moeten 
doorgaan met parlementaire acties. 
En dat zal zoveel mogelijk door alle 
politieke partijen gezamenlijk moeten 
gebeuren. Alleen met z'n allen kunnen 
we misschien tot een oplossing komen. 
Dit is geen partijpolitieke zaak." Het 
bij deze fractievergadering aanwezige 
lid van de liberale fractie in het 
Europees Parlement, Gijs de Vries, 
wist te melden dat ook het Europees 
Parlement zich publiekelijk inzet voor 
de zaak Grivnina. Ed Nijpels: "We 
moeten de politieke druk vanuit het 
westen om Irina en haar gezin hier 
naar toe te laten komen, blijven 
vasthouden." 

Merkwaardig 

Het is merkwaardig dat de Sovjet
autoriteiten Irina Grivnina en haar 
gezin niet naar Nederland laten 
emigreren. Zij loopt immers toch niet 
in het Russische gareel. Zij is toch 
alleen maar lastig voor de Sovjet-Unie. 
Het kost toch alleen maar moeite om 
haar steeds opnieuw dwars te zitten. 
Bovendien wil ze zelf graag weg en in 
Nederland kan zij meteen terecht. Het 
is te hopen dat de Sovjet-Unie stopt 
met haaraktiestegen Irina Grivnina 
en eindelijk het volledige gezin naar 
Nederland laat afreizen. 

Miehiel Krom • 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Nederland, een land van miljonairs 

Nederland staat altijd klaar als er hulp 
moet komen voor een andere natie. Ook 
voor Afrika hebben we weer flink in onze 
beurs getast. Die beurs. blijkt nu bij onze 
landgenoten uit minstens één miljoen te 
bestaan. Wat klagen we nu nog in dit super 
de luxe landje. als we met ons allen 
enthousiast een kleine 100 miljoen op 
kunnen brengen voor Afrika en er niets voor 
over hebben om onze eigen economie weer 
wat omhoog te krikken? 

Joke Groen, Velp 

ALBLASSERDAM - 11 februari. mevr. 
drs. N. Ginjaar-Maas. "De Wipmolen". 
20.00 uur. Actuele politiek. BEVERWIJK-
6 februari. mevr. mr. J.E.S. Larive. Cultu
reel centrum "de Slof'. 20.00 uur. Europa. 
BREDA- 8 februari. drs. L.M.L.H.A. Her
mans. Café de Vrachtwagen. 17.30 uur. 
Mediabeleid. BRIELLE EN OC VOOR
NE-PUTTEN-ROZENBURG - !I februa
ri. G.W. Keja. Zaal Dedert. 20.00 uur. Me
diabeleid. DIEPENHEIM - 15 februari. 
mr. A.J. te Veldhuis. Hotel Roelofsen. 
20.00 uur. Meststoffen en Wet bodemver
ontreiniging. OC DOKKUM- 5 februari J. 
Kamminga. Hotel de Posthoorn. 20.00 uur. 
Wie regeert er eigenlijk in ons land. OC an
nex STATENCENTRALE EDE - 4 maart. 
drs. Th.H. Joekes. De Reehorst, Ede. 20.00 
uur. "Het nut van een parlementaire en
quête-commissie". EINDHOVEN - 12 fe
bruari. dr. P. Winsemius. Motel Eindhoven. 
20.00 uur. Milieu.- 4 maart. mr. H.Th.M. 
Lauxtermann. Trafelgar Pub. 20.00 uur. 
Gemeentepolitiek, Gemeentelijke herinde
ling. EPE- 25 februari. R.L.O. Linschoten. 
Rest. Stern. 20.00 uur. Sociale zekerheid. 
ERMELO- 18 februari. J. Franssen. Wijk
gebouw De Leemkuil. 20.00 uur. Actuele 
politiek. GORINCHEM - 4 maart. J. 
Franssen. "De Knijp". 20.00 uur. Actuele 
onderwijszaken. OA 'S-GRAVENHAGE -
M.J.H. den Ouden-Dekkers. 18 februari. 
Wijk- en Dienstencentrum "de Kronkel". 
20.00 uur. Hagenaars van buitenlandse 
herkomst. HELLENDOORN - 4 maart. 
R.L.O. Linschoten. Hotel "Buursink", Nij
verdal. 20.00 uur. Actuele politiek. VROU
WEN IN DE VVD HILLEGOM - 11 fe
bruari. mr. F.H.G. de Grave. Café Zomer
zorg. 20.00 uur. Tweeverdieners. OC HO
GELAND WEST EN OOST - 6 februari. 
dr. W.F. van Eekelen. Het Dorpshuis, Baf
lo. 20.00 uur. Algemene politiek. Wordt 
1985 een oogstjaar? HOOGEVEEN- 18 fe
bruari. A.J. Evenhuis. Hotel Homan. 20.00 
uur. Actuele politiek. VROUWEN IN DE 
VVD KENNERMERLAND ZUID (i.s.m. 
VVD-afd. Haarlem, Heemstede, Bloemen
daal en Bennebroek)- 11 februari. dr. R.W. 
de Korte. Hotel Lion d'Or, Haarlem. 20.15 
uur. Actuele politiek. KRIMPEN A/D 
IJSSEL- 4 maart. mr. G.B. Nijhuis. Café
rest. de "Likkebaard". 20.00 uur. Algeme
ne politiek. LEIDERDORP - 13 februari. 
drs. F.W. Weisglas. "De Spetter". 20.30 
uur. Apartheidsproblematiek. KC LIM
BURG (Ver. v. Staten- en Raadsleden) - 2 
maart. mr. H.E. Koning. Rest. "Het Witte 

• Huis", Baexem. 10.00 uur. Algemene poli
tiek en financiën. LOCHEM/LAREN - !I 
februari. A.J. Evenhuis. Café-rest. Meen
derink/Scholten, Lochem. 20.00 uur. Ac-
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tuele politiek. LOPPERSUM - 4 maart. 
P.M. Blauw en J.W. Remkes. Hotel Spoor
zicht. 20.00 uur. Bodemdaling. VROU
WEN IN DE VVD MAASTRICHT- 8 fe
bruari. mevr. E. Terpstra. Hotel Maas
tricht. 20.00 uur. Liberale uitdaging in 
1985. MEERSSEN- 5 februari. drs. N. 
Smit-Kroes. Café-rest. De Keizer. 20.00 
uur. Actuele politiek. VROUWEN IN DE 
VVD NIEUWEGEIN/UTRECHT /BILT
HOVEN/ZEIST - 12 februari. drs. E. 
Schoo. Mercuryhotel, Nieuwegein. 20.00 
uur. Ontwikkelingssamenwerking. VROU
WEN IN DE VVD NOORD-HOLLAND, 
OC AMSTELVEEN, OC GOOI- en 
VECHTSTREEK - 28 februari. drs. N. 
Smit-Kroes. Cultureel Centrum, Amstel
veen. 20.00 uur. ODOORN - 11 februari. 
drs. W.K. Hoekzema. Hotel de Zietak, 
Klijndijk. 20.00 uur. Actuele politiek. KC 
OVERIJSSEL- 25 februari. drs. E.H.T.M. 
Nijpels. Cult. centrum "De Hagen", Alme
lo. 20.00 uur. Algemene politiek. - 4 maart. 
mevr. E. Terpstra en H.F. Heijmans. "De 
Leeren Lampe", Raalte. Emancipatie en 
sociale zekerheid. RIDDERKERK - mr. 
A.H. Korthals. Rest. St. Joris. 20.00 uur. 
Drugsproblematiek. ROSSUM/HEERE
WAARDEN- 8 februari. A. Ploeg. Hotel
café-rest. De Gouden Molen. 20.30 uur. 
Actuele politiek. VROUWEN IN DE VVD 
WASSENAAR - 11 februari. mevr. drs. 
M.M.H. Kamp. Gebouw Ned. Protestan
ten Bond. 20.30 uur. Bejaardenbeleid. WA
TERINGEN-KWINTSHEUL - 28 februa
ri. J. Kamminga. Ver. gebouw "De Win
gerd", Wateringen. 20.30 uur. Algemene 
politiek. WESTERBORK- 11 februari. mr. 
J.G.C. Wiebenga. Rest. Slomp. 20.00 uur. 
WESTER KOGGENLAND - 11 februari 
H.H. Jacobse. De Ridder St. Joris, Berk
hout. 20.00 uur. Actuele politiek. ZAAN
STAD - 15 februari. H.H. Jacobse. De 
Bres, Wormerveer. 20.00 uur. Kleine crimi
naliteit. KC ZEELAND - 4 maart. A.J. 
Evenhuis. Prins van Oranje, Goes. 19.30 
uur. Algemene/actuele politiek. ZEIST -
18 februari. drs. L.M.L.H.A. Hermans. 
Zaal Een 't Slot. 20.00 uur. Politie en vei
ligheid. ZOETERMEER- 13 februari mr. 
W.J. Geertsema. Rest. de Hoeve de Sniep. 
20.00 uur. OC ZUID WEST SALLAND -
12 februari. mr. drs. F. Bolkestein. Foyer 
Schouwburg, Deventer. 20.00 uur. Export, 
betalingsbalans, werkgelegenheid. oe 
ZUTPHEN - 4 maart. drs. L.M.L.H.A. 
Hermans en mr. A.J. te Veldhuis. Hotel 
Bakker, Vorden. 19.30 uur. Landbouw, 
middenstand, algemene politiek. 



CANADA 
Beleggingen in eerste klas Canadese 
MUTUAL FUNDS. 

Zeer aantrekkelijke belastingvrije vermogensgroei op 
lange termijn. 

Inlichtingen: 

Croydon lnvestment Agencies Ltd. 
561 Croydon Place, North Vaneauver B.C. 
Canada V7N 2Z9 

INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 

- waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet 

onderwijs; 
- waar jonge, enthousiaste, bevoegde assistenten, voor zover nodig, in

dividuele studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
- waar kwal1teit 1n opvoeding en opleiding de hoogste prioriteit geniet; 

waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe
den zijn; 

- waar. en dat 1s o.i. het belangrijkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 
zal voelen. 

inlichtmgen omtrent plaatsingsmogelijkheden en prospectus bij de di
rectnce, M. A. Boerma, Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel, tel.: 
On995 - 1642. 

WESTDUIN HOTEL * * * * 
op 50 m van zee en strand te Koudekerke bij Vlissingen biedt in samenwerking met 
restaurant .,d' Ouwe Werf' te Veere een week-end arrangement voor hen, die van RUST 
RUIMTE en FRISSE LUCHT houden. 

f 120,- p.p. incl. diners. Verder alle faciliteiten 
en equipment voor seminars en cursussen. Vraag 
een folder of reserveer direct: 
tel.: 01185-2510 

Willy Egbers 
Een begrip in Nederland 

Bovag - Garage 
AUTO-AIRCONDITIONING 
ELEKTRISCHE RAMEN 
6827 AA Nieuwe Kade 108, ARNHEM 085-421430 

(bemande vaart) 
15 zeesche
pen(5à 12 
pers.) in de 
Noordzee, 
Middellandse
zee + W. Indië. 
SAIL '85!! 

'VAAR-VAST' (ZEEIZEILCHARTERS 

tel.: 070- 863292 

(zomer en winter) 
20 tjalken 

en klippers 
(10 à 20 
pers.) in 

Nederland 
en de Oostzee. 

SAIL '85!! 

(Tevens 'Party' -schepen, rondvaarten) 
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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. 
INJECTIDN BV, POSTBUS 230, 4130 EE VIANEN 
TEL 03473-75774, TELEX 70559 

INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 
- waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet on-

derwijs; 
- waar Jonge, enthousiaste, bevoegde assistenten, voor zover nodig, in

dividuele studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
- waar kwaliteit in opvoeding en opleiding de hoogste prioriteit geniet; 
- waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe-

den zijn; 
- waar, en dat is o.i. het belangrijkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 

zal voelen. 

Inlichtingen omtrent plaatsingsmogelijkheden en prospectus bij de direc
teur, Ph. F. H. B. Verwaayen, Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel, tel.: 
05995 - 1642. 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 

3\W(iz 
"1Jn 't ~tlbtrbups" 

H1er vmdt u de grootste collectie 
hedendaags zilveren s1eraden en qebrwks 
voorwerpen van Nederland 

zilveren zeilschepen m ca 
40 verschillende modellen 

Haven 1 + 5- Schoonhoven, tel.: 01823- 2651 

WIJ verzorgen al uw vakkundige goud- en zilverrestauratieS en verZ!Ivenngen 

SPECIALITEITEN RESTAURANTeA 

"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant ' -. 

Tevens zalen voor recepties, diners, . '~', \ il . 
vergaderingen '" '~ L~J , . · . 

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

Een Dagje Uit 
in Amsterdam of voor Zaken 

Logeren in Amsterdam hoeft niet duur te zijn. Blijf slapen in eenvoudig, 
maar schoon hotel. 1 en 2 perseons kamers f 35,- p.p. 

Petit-Hotei-Restaurant 
Huize Otten 

Utrechtsedwarsstr. 79 
1017 VJ Amsterdam Centrum. 

Telefoon 020- 250345. 

--
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Uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie (PEC) over de RSV
affaire is komen vast te staan dat de Raad van Commissarissen, de Raad van 
Bestuur, de vakbonden, de ondernemingsraad, de regeringswaarnemer, alle 
erbij betrokken ministers en de Kamer ten aanzien van RSV hebben gefaald. 
Deze tragedie was voor de Kamer aanleiding om uit haar midden een 
parlementaire enquêtecommissie samen te stellen. Deze PEC heeft zich ruim 
twintig maanden bezig gehouden met en verdiept in de oorzaken, die hebben 
geleid tot de ondergang van het mammoetbedrijf om daaruit lering te kunnen 
trekken voor de toekomst. 
Toen begin december de PEC met haar bevindingen tijdens een 
persconferentie naar buiten kwam, werd door een deel van de media de 
campagne "beschadiging van VanAard enne" officieel gestart. Vooropgesteld: 
de bewindsman heeft tijdens zijn vorige kabinetsperiode en bij de afhandeling 
van de RSV-zaak een grote fout gemaakt. Niemand ontkent dat. Hijzelf is de 
laatste om dat te doen. Hij heeft dat in een verklaring voor de Tweede Kamer 
openlijk toegegeven. Het debat rond deze verklaring was- zacht gezegd
onverkwikkelijk, maar partijpolitiek gezien nog enigszins begrijpelijk. 
Wie dacht dat daarmee dft aspect van de RSV-zaak was afgehandeld, kwam 
bedrogen uit. Stelselmatig is in de afgelopen periode op onze vice-premier 
.ingehakt. Het debat dat vorige week zou moeten gaan over alle bevindingen 
van de PEC, werd een tweede VanAardenne-debat. Het personifiëren van de 
totale schuld in één persoon is absurd, maar door velen wordt daar wél naar 
gestreefd. Niet alleen om de persoon, maar ook om de VVD te treffen in haar 
vice-premier. Bovendien was het na zijn mea culpa een volstrekt zinloze zaak 
en vooral uiterst onrechtvaardig, want de schuld ligt in verschillende 
gradaties bij alle grote en middelgrote politieke partzjen. Kabinetten van 
volstrekt verschillende politieke signatuur hebben hun (dwaal) licht over de 
handel en wandel van RSV laten schijnen. 
De VVD-parlementsfracties plus het partijbestuur hebben geen enkele 
behoefte mee te doen aan de hetzerige sfeer die door enkele politieke partijen 
met in het kielzog een deel van de media rond de persoon van de VVD-vice
premier is geschapen. Gijs vanAardenne wordt op zijn departement, binnen de 
VVD, door de Kamerleden- ook door de oppositie- en door het bedrijfsleven 
gezien als een bekwaam minister. 
Vorige week waren de stemmingen over het minderheidsstandpunt van het 
PEC-lid Benk Kort hals, dat gedeeld wordt door de grootst mogelijke 
meerderheid van de VVD-fractie, en over de motie van Wim Meijer, waarin 
staat dat de PEChaar opdracht naar behoren heeft uitgevoerd en dat de 
Kamer zich aansluit bij de bevindingen van de commissie inzake het door haar 
verrichte onderzoek. De VVD-fractie heeft, uiteraard niet zonder overleg met 
de eerst-betrokkene, na een zorgvuldige toelichting door Ed Nijpels in haar 
geheel vóór deze laatste motie gestemd. Deze stemverklaring, het 
minderheidsstandpunt van Benk Kort hals, de opstelling van Theo Joekes en 
een interview met Dick Dees, die de moeilijke taak had als VVD
woordvoerder dit debat te voeren, treft u op de volgende pagina's. 



•••••• }~ 

gesproken: de PvdA sprak wel erg 
lichtzinnig over het partijpolitiek 
gesjoemel van het kabinet-Den Uyl, 
toen aan RSV een miljardenorder voor 
Zuid-Afrika voorbij ging. (1976). 
We hadden meteen nee moeten 
zeggen, aldus de PvdA. Geen woord 
echter over de gevolgen voor de 
werkgelegenheid en Rotterdam 
Nuclear. 

R: Zal het debat met de regeringeen 
herhaling van dit debat worden? 

Dick Dees: Ik hoop echt van niet. Een 
parlementaire enquête wordt niet 

(Over de 1 juni-brief uit 1979 
over het voor rekening en risico 
nemen van de grote 
scheepsbouw door de staat.) 
Tegenover de bevindingen van 
de voorzitter van de 
Enquêtecommissie staan 
andere opvattingen en 
beoordelingen van de heren 
Lubbers, Van Aardenne, Van 
Agt, Andriessen en Wiegel. 
Juist dat feit illustreert nog eens 
dat de PEC niet had mogen 
verzuimen andere betrokken 
bewindslieden onder ede te 
verhoren. Het argument dat dit 
niet nodig was omdat de 
voorzitter van de PEC via 
inzage in de notulen al 
voldoende wist, vinden we 
beslist ontoereikend. De 
belangrijkste vraag is immers 
niet of de notulen van de 
ministerraad uitsluitsel bieden, 
maar of het aannemelijk is dat 
minister Van Aardenne 
materieel en in 
overeenstemming handelde met 
het gevoelen van de 
ministerraad. Iets anders is, dat 
ook wij de kritiek delen dat de 
wijze van besluitvorming eind 
mei 1979 geen schoonheidsprijs 
verdient. 

Onze voornaamste kritiek op het rapport is dat harde oordelen worden 
geveld zonder dat het besluitvormingsproces wordt geplaatst in de 
maatschappelijke en politieke context van die jaren en zonder dat is 
nagegaan welkefactoren de beslissingen hebben beïnvloed ... Met name 
het beleid van het kabinet Den Uyl getuigde van volstrekt overspannen 

• verwachtingen in de rol van de overheid. De overheid zou wel zorgen voor 
welvaart, werk en welzijn. Voorrang werd gegeven aan de collectieve sector, 
financiële en economische overwegingen werden op de achtergrond 
geplaatst, het ondernemingsklimaat vers~echterde en er was een anti
technologiehouding. Industriepolitiek, innovatiebeleid en verbetering van 
het ondernemingsklimaat bleven uit. En "hoewel het nooit meer zou 
worden zoals het geweest was", werden structurele problemen met 
conjuncturele middelen bestreden. In die jaren nam de steun aan 
individuele bedrijven gigantisch toe. In die jaren werd de sanerende 
werking van het marktmechanisme gedeeltelzÏk uitgeschakeld. In die jaren 
ontstond het beleid van pappen en nat houden. De effecten van dat beleid 
zijn pas jaren later zichtbaar geworden. De kritiek die nu op minister Mm 
Aardenne wordt uitgesproken, is daarom zo navrant, omdat hij als 
Kamerlid en als minister voortdurend en consequent een ander beleid heeft 
bepleit en gerealiseerd. 

gehouden om zondebokken te zoeken. 
Ook niet om er partijpolitieke munt 
uit te slaan. Het gaat vooral om de 
lessen voor de toekomst. 
In het debat is veel gesproken over het 
functioneren van de Kamer. Die moet 
meer controleren en minder mee
regeren. Deze discussie zal 
ongetwijfeld worden voortgezet. En 
zal hopelijk tot concrete besluiten 
leiden. Maar meer instrumenten voor 
de Kamer betekent nog niet dat er 
werkelijk iets verandert. We moeten 
vooral in onze politieke gewoonten iets 
veranderen. Niet denken dat meer 
overheidsbemoeienis automatisch 
leidt tot meer welvaart, 
werkgelegenheid en welzijn. Dat is 
illusiepolitiek . 
Ik moet nog zien dat in het debat met 

DickDees 

de regering de PvdA hard kan maken 
dat de les van RSV is dat de overheid 
meer moet reguleren en controleren. 
Toch zullen in dat debat de lessen voor 
het regeringsbeleid centraal moeten 
staan. Vooruitlopend op de RSV
enquête heeft Van Aardenne al tal van 
wijzigingen gerealiseerd. De 
individiuele steun is flink terug 
gedrongen. Onafhankelijke 
deskundigen adviseren op grond van 
bedrijfseconomische overwegingen. 
De Rekenkamer krijgt meer 
bevoegdheden tot controle. 
En het beleid is meer gericht op 
innovatie binnen bedrijven met 
toekomst dan op steun aan verouderde 
bedrijven die uiteindelijk toch niet 
overleven. 

Reny Dijkman • 

De VVD-fractie vindt dat de rol van de Kamer en de verschillendefracties 
in het rapport sterk onderbelicht zijn gebleven. Een zinsnede als "De 
Tweede Kamer was vaak afwezig, onoplettend en vergeetachtig" suggereert 
dat de Kamer het beleid op grote afstand volgde. Het tegendeel was waar, 
met name vanaf 1977. De Kamer regeerde mee, beschikte over talrijke 
formele en informele informatiebronnen, bepaalde in feite de beleidruimte 
voor de ministers en vroeg doorgaans om meer geld en steun. Kwam de 
minister metafslankings-of saneringsvoorstellen, die bedrijfseconomisch 
nodig waren) dan vond hij een kritische en oppositionele Kamer tegenover 
zich die wat anders wilde ... Op ongeveer één bladzijde wordt de rol van de 
Kamer wel erg globaal en vrijblijvend besproken. Er is in ieder geval een 
schril contrast met de uitermate indringende en diepgaande wijze waarop 
het kabinetsbeleid en het concernbeleid aan de ordé zijn gesteld. 
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Het VVD- Tweede-Kamerlid Benk 
Korthals kwam met twee 
minderheidsstandpunten. De 
hijgaande overdruk uit het RSV
enquêteboek deel 2 is echter niet de 
volledige tekst. zoals door Korthals 
werd ingeleverd. Deze werd namelijk 
door de commissie ingekort. 

Len Rempt-Halmmans de Jongh was 
plaatsvervangend lid van de PEC. Het 
woord .. plaatsvervangend" is bij haar 
wat misplaatst. Ook zij stak in deze 
commissie namelijk 20 maanden 
arbeid. Zij heeft Benk Korthals 
gesteund in de commissie met ztjn 
mimlerheidsstandpunt. 

'\ 

Eerste minderheidsstandpunt A. H. Korthals 

Mijn bezwaren richten zich niet tegen de beschrijving van de feiten, die ik 
niet betwist, maar tegen de categorische kwalificaties die aan de handelwijze 
van de heer Van Aardenne worden gegeven. De term '(ronduit) misleidend' 
houdt te weinig rekening met de motieven die aan het optreden van de 
minister van Economische Zaken ten grondslag hebben gelegen. Uit het 
feit dat de Kamer geen enkele actie ondernam naar aanleiding van het 
artikel in Het Financieele Dagblad dd. 18 februari 1981 en evenmin toen zij 
na twee jaar op de hoogte werd gebracht van de werkelijke verliezen en 
van het aandeel van de Staat daarin, kan voorts worden afgeleid dat zij 
wellicht minder reden had om zich misleid te voelen dan de meerderheid 
van de commissie het thans doet voorkomen. 

Met de term 'onaanvaardbaar' verbindt de commissie een- mijns inziens 
politiek- waarde-oordeel aan haar conclusie. Naar mijn oordeelligt zulks 
niet op de weg van de commissie maar van de Kamer als geheel. 

Tweede minderheidsstandpunt van A. H. Korthals inzake besluitvorming 
blanco cheque 

De commissie concludeert dat de brief van 1 juni 1979 van de minister 
van Economische Zaken, mede namens zijn ambtgenoot van Sociale 
Zaken, aan de voorzitter van de Tweede Kamer niet heeft berust op een 
expliciet besluit van de ministerraad, en ook niet op een besluit dat impliciet 
zou zijn voortgevloeid uit de besprekingen van de ministerraad. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat het verslag- en mijns inziens terecht
spreekt over de «verwarring en tegenstrijdigheid in de beraadslagingen>). 
Het verslag belicht daarbij overigens onvoldoende dat deze verwarring 
voor een belangrijk deel haar oorzaak vond in enerzijds de overtuiging van 
de gehele ministerraad dat op zuiver economische gronden tot sluiting zou 
moeten worden besloten en anderzijds de zware politieke en maatschappe
lijke druk tegen een dergelijke beslissing zoals die tot uitdrukking kwam in 
de motie Van Houwelingen-Van Zeil en de brieven van de Industriebonden 
FNV en CNV (zie pagina 272). Hoe dan ook, dat in deze situatie van verwarring 
en tegenstrijdigheid de notulen van de ministerraad geen verheldering 
geven, wekt geen verbazing. 
· De heer Van Aardenne heeft verklaard dat hij de brief van 1 juni 1979 zag 
als het resultaat van impliciete besluitvorming van de ministerraad. Zijn 
toenmalige collega Andriessen heeft de commissie geschreven dat deze 
brief inderdaad in overeenstemming was met de opvatting van deze raad. 
Het valt ook moeilijk in te zien hoe de heer Van Aardenne op 1 juni 1979 
een brief aan de Kamer kon schrijven waarin de mededeling dat «wat 
betreft de VDSM onder meer, de resultaten, geboekt in deze vennootschap 
vanaf 1 januari 1979 voor rekening en risico van de Staat zullen zijn ..... )) 
zonder te menen dat hij daarvoor de instemming van zijn collega's had. 
Ware dit laatste niet het geval geweest, dan zou men verwachten dat 
daarover in de eerstvolgende ministerraad na de brief harde woorden 
zouden zijn gevallen. Uit de bevindingen van de voorzitter van de commissie 
zoals overgedragen aan de commissie, is zulks niet gebleken. Naar mijn 
indruk hebben vele ministers zich weliswaar kritisch opgesteld doch deze 
kritiek betrof niet de brief aan de Kamer. 

Voor zover de passages: «hijzelf moet vrijwel zeker hebben geweten dat 
het voor dit bedrag niet kon)) en <<hij koos de weg ... die op dat moment niet 
helemaal waren te overzien en daarom ook niet met de financiële wensen 
die de ministerraad had gesteld, waren te rijmen)) de gedachte oproepen 
dat de goede trouw van minister Van Aardenne ter discussie staat, acht ik 
deze niet gerechtvaardigd. 
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Theo Joekes is samen met Van Dijk en 
Van Dam lid van het presidium van de 
PEC. Hij heeft zich niet achter het 
minderheidsstandpunt geschaard.Al 
in het decemberdebat had Joekes 
verklaard dat het nimmer zijn 
opvatting is geweest dat die zware 
conclusie van de PEC 
noodzakelijkerwijs zou kunnen leiden 
tot het aftreden van VanAardenne. 
Toen PvdA-fractieleider Den Uyl na 
de stemming over de motie Meijer een 
politieke draai aan de motie gaf, was 
hij zeer ontstemd. Hij verklaarde na 
afloop: .. Dit was een minderwaardige 
truc. Tijdens het debat heeft Meijer in 
een lange interruptie met Dees ons in 
zijn tent gelokt door uitdrukkelijk te 
zeggen: "Steun voor mijn motie 
betekent niet steun voor alle delen van 
het rapport". En dan zegt Den Uyl 
keihard in de eerstvolgende 
vergadering dat zo'n stem steun voor 
alle conclusies betekent." De PvdA 
hoeft niet op de steun van Joekes te 
rekenen als zij een motie van 
wantrouwen indient. "Geen háár op 
mijn hoofd denkt daaraan . .. ", aldu$ 
Joekes. • 

Deze stemverklaring legde 
fractieleider Ed Nijpels af 
over bijgevoegde motie 

GewJ.jzigde 

c.s. 

Het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie RSV telt 
duizenden bladzijden, honderden 
bevindingen en tientallen conclusies. 
De VVD-fractie heeft tijdens de 
debatten op onderdelen van het 
rapport kritiek uitgesproken, zowel 
ten aanzien van de inhoud als ten 
aanzien van de gevolgde procedures. 
Niettemin is ons eindoordeel over het 
rapport positief. De opdracht is naar 
behoren uitgevoerd en in algemene zin 
kunnen we ons aansluiten bij de 
bevindingen van de commissie. 
Onze kritiek op onderdelen ligt 
ondermeer besloten in de twee 
minderheidsstandpunten die het 
commissielid Korthals heeft 
ingenomen. Daarom zal de grootst 
mogelijke meerderheid van de VVD
fractie stemmen tegen de motie 
Meijer op stuk nr. 31. 

Ten aanzien van de gewijzigde motie 
Meijer op stuk nr. 30 plaats de VVD
fractie de volgende kanttekeningen: 
I. De centrale vraag is niet of in de 
notulen van de ministerraad een 
concreet besluit is terug te vinden 
maar wel of de I-juni brief in 
overeenstemming was met de 

MOTIE VAN HET LID MEIJER , ter vervanging van die gedrukt 
Voorgesteld februari 1985 onder nr. 30 

12 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gezien de opdracht die de Kamer de parlementaire enquêtecommissie 
heeft verstrekt; 

JS van oordeel, dat deze commissie de opdracht naar behoren heeft 
uitgevoerd en sluit zich aan bij de bevindingen van de commissie inzake 
het door haar verrichte onderoek, 

besluit het rapport ter kennisneming aan te bieden aan 
de recering, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Meijer 

B.de Vries 

De es 
Ny!_)els 
HilleMS 
Van der Vlies 
E-nsting 
Lankhorst 
Leerling 
Scholten 
Schutte 
Ubels-Veen 
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opvatting van de ministerrraad. 
2. Er zijn blijkbaar verschillende 
interpretaties mogelijk tegenover de 
interpretatie van de heer Van Dijk 
staan de opvattingen uit ambtelijke 
stukken die onder de 
verantwoordelijkheid van de huidige 
minister-president de heer Lubbers 
zijn opgesteld en de zienswijze van de 
heren Van Agt, Andriessen en Wiegel. 
3. In deze situatie had niet mogen 
worden verzuimd deze bewindslieden 
alsnog onder ede te verhoren over de 
gang vanzaken in de periode maart
juni 1979. 
4. De wet op de parlemen'taire 
enquête vcrbiedt inderdaad de 
minister over beraadslagingen te 
ondervragen. Daarnaar had ook 
helemaal niet moeten worden 

gevraagd. Het gaat uitsluitend om een 
antwoord op de vraag of naar de 
mening van betrokkenen die 
beraadslagingen en impliciet besluit 
van de ministerraad inhielden. 
Bovendien mag de commissie kennis 
nemen vanuit eigen beweging 
afgelegde verklaringen. 
5. Voor wat betreft de besluitvorming 
in het kabinet Den Uyl over 
leveranties aan Zuid-Afrika ( 197 5-
1976) zijn wel verschillende ministers 
onder ede gehoord. 
6. Ten aanzien van de zogenaamde 
"blanco-cheque" heeft de VVD een 
andere opvatting die blijkens de 
kamerdebatten ook door D'66 wordt 
gedeeld. 
7. De Tweede Kamer heeft in 
meerderheid in de periode 1977-1981 

Jan G. Bruggeman: 

aangedrongen op een beleid zoals dat 
is gevoerd en dat beleid telkenmale 
goedgekeurd. 

Om deze zeven redenen kan de VVD
fractie niet instemmen met de 
bevindingen van de commissie over 
het beleid van de minister van 
Economische Zaken in het kabinet 
Van AgtjWiegel, maar heeft ze wel 
door ondertekening van de motie 
Meijer, op stuk nr. 30 zich in algemene 
zin bij de bevindingen van de 
commissie willen aansluiten. 

• 

Nieuw VVD Tweede Kamerlid 

Op 3/januari 1985 werd 
Jan G. Bruggeman benoemd 
tot lid van de Tweede 
Kamer. Hij is de opvolger 
van Harry Waalkens. 

Na een week Kamerlidschap wil Jan 
Bruggeman alvast kwijt dat het 
Kamerlidmaatschap hem uitstekend 
bevalt. "Het is wel enigzins 
duizelingwekkend allemaal. De 
Kamer houdt zich met zo'n enorme 
hoeveelheid zaken bezig. Kijk, ik heb 
dan nog het geluk dat ik al regelmatig 
in het Tweede-Kamer-gebouw kwam. 
Je zou kunnen zeggen dat ik onder 
meer door mijn vorige beroep de weg 
in de Kamer reeds kende." 
Jan Bruggeman werkte de afgelopen 
zes jaar op het ministerie van 
buitenlandse zaken als chef van de 
hoofdafdeling onderzoek en 
documentatie. Voor de partij was hij 
onder meer actief in de 
buitenlandcommissie. Hij is dan ook 
enorm verheugd dat hij zich in de 
Kamer gaat bezig houden met een 
deel Nederlandse Antillen, 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Buitenlandse Zaken. De onderwerpen 
Verkeer en Waterstaat en Visserij, 
waarvoor hij ook het een en ander zal 

gaan doen, zijn volstrekt nieuw voor 
hem. 
Nog even wat persoonlijke gegevens 
over Jan G. Bruggeman. Hij is 57 jaar, 
gehuwd en woont in Den Haag, 
behaalde zijn doctoraal examen 
geschiedenis aan de RijksUniversiteit 
in Leiden. Naast zijn 
Kamerlidmaatschap is hij secretaris
penningmeester van het bestuur van 
de Carnegie Stichting (Vredespaleis) 
en lid van de Raad van Beheer bij de 
Haagse Academie voor Internationaal 
Recht. 
Tijdens het korte gesprek dat ik met 
Jan Bruggeman had voor dit artikel 
komt ArthaAment (secretaresse 
ambtelijk secretaris fractie) melden 
dat er een kamer voor de heer 
Bruggeman is gevonden. Dit schijnt 
een voorlopige behuizing te zijn, maar 
Jan Bruggeman heeft in ieder geval 
zijn werkplek als Kamerlid gevonden. 

Miehiel Krom • 
Foto: Miehiel Sab/ero//e 
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Dr. Guus Zoutendijk, terug van Antillen: 

,, We moeten alles doen 
om te voorkomen dat Shell 
Curaçao verlaat!'' 

Vanaf de andere zijde van de oceaan hebben Nederland het 
afgelopen jaar steeds sterkere noodsignalen bereikt. Ook de 
economie op de NederlandseAntillen bevindt zich in een 
crisissfeer. Op Aruba, dat met ingang van 1 januari 1986 
los komt te staan van de vijf andere NederlandseAntillen 
(Curaçao, Bonaire en de bovenwindse eilanden Sint 
Maarten, St. Eustatius en Saba), sluit de Laga-raffinaderij 
zeer binnenkort haar poorten met grote nadelige gevolgen 
voor de eilandelijke economie. Ook op Curaçao vreest men 
dat de raffinaderij van de Shell in de naaste toekomst gaat 
verdwijnen. 
De problemen van de Antillen op economisch, maar ook op 
staatkundig terrein kwamen onlangs weer uitvoerig ter 
sprake bij het overleg van een Nederlandse parlementaire 
delegatie met de Antilliaanse collegae. Voor de VVD 
maakten behalve de Tweede-Kamerleden Erica Terpstra en 
Jan-Cees Wiebenga ook de VVD-fractievoorzitter in de 
Eerste Kamer, dr. Guus Zoutendijk, de oversteek naar het 
Caribisch gebied. Zoutendijk trad op als waarnemend 
delegatie-voorzitter en als voorzitter van de sociaal
economische werkgroep, die uit zowel Antilliaanse als 
Nederlandse parlementariërs is samengesteld. 
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Zoutendijk erkent de zorgelijke 
positie, waarin de Antillen terecht zijn 
gekomen. "Op de Antillen is tot 
dusverre in belangrijke mate sprake 
geweest van schijnwel vaart. In eigen 
land hebben we tijdelijke inkomsten 
omgezet in permanente uitgaven. Dat 
geldt daar nog veel sterker. En dan 
denk ik op de eerste plaats aan de 
inkomsten uit wat daar de "financial 
off-shore" wordt genoemd, het 
fungeren als belastingparadijs. 
Doordat andere landen stappen nemen 
om dat moeilijker te maken, zullen de 
inkomsten daaruit sterk teruglopen en 
dat betekent dat de overheidsuitgaven 
daaraan aangepast zullen moeten 
worden. Dat is bijzonder moeilijk. De 
Antilliaanse economie is verder 
bijzonder kwetsbaar doordat ze maar 
op een paar peilers is gebaseerd. De 
olie-industrie zit in het Caribisch 
gebied structureel in de problemen en 
het toerisme is ook in moeilijkheden 
geraakt". 

Op de Antillen w_ordt vaak gezegd dat 
Nederland invloed op de Shell zou 
kunnen uitoefenen om de 
werkgelegenheid op Curaçao veilig te 
stellen. Zoutendijk ziet daartoe geen 
mogelijkheden. 
"Ik vind het ook ongewenst," zegt hij. 
"We hebben zelf in Nederland het 
RSV-drama gehad. Aan sociale 
werkplaatsen op grote schaal hebben 
we geen behoefte. We moeten ons 
realiseren dat de olie-industrie 
structureel verliesgevend is geworden 
op dè Antillen door aan de ene kant 
het wegvallen van het natuurlijke 
produktiegebied Venezuela en aan de 
andere kant door het wegvallen van 
natuurlijke markten in de Verenigde 
Staten met het tot ontwikkeling 
komen van de olievelden in Alaska en 
Mexico. In wezen zijn die 
raffinaderijen dus overbodig. Shell is 
wat minder 'rücksichtlos' geweest dan 
de Lago op Aruba (een dochter van de 
Amerikaanse Exxon oftewel Esso). 
Dat komt natuurlijk in belangrijke 
mate, omdat het een Nederlands 
bedrijf is waar veel mensen hebben 
gewerkt die nu in Nederland invloed· 
uitoefenen en omdat Shell het sociaal 



beleid hoog in het vaandel heeft staan. 
Maar dat kan natuurlijk niet 
betekenen dat men blijft doorgaan met 
een verliesgevende operatie." 
Over de wijze waarop de Shell op 
Curaçao haar produktie zal 
voortzetten moet nog worden 
onderhandeld. De raffinaderij zal 
waarschijnlijk met minder personeel 
moeten doorgaan. En over het 
voortbestaan van de Shell op Curaçao 
is Zoutendijk gematigd optimistisch. 
"Ik acht dat buitengewoon belangrijk, 
want als Shell zou verdwijnen van 
Curaçao. dan gaat er enorm veel mee. 
De Curaçaose Dokmaatschappij is 
voor de helft afhankelijk van de Shell
tankers. Ook voor veel andere locale 
industrieën zal het moeilijk worden 
zich te handhaven. En dan denk ik dat 
Curaçao in veel groter problemen 
komt dan Aruba. Daar hebben we 
trouwens al te maken met een voor ons 
onvoorstelbare terugval van de 
eilandelijke inkomsten met 40 
procent. Met Shell zal op Curaçao een 
groot deel van de locale industrie 
verdwijnen. We zullen er alles aan 
moeten doen dat te voorkomen." 

Status aparte 

Ondanks zijn grote problemen krijgt 
Aruba I januari a.s. toch zijn status 
aparte. Komt het m.a.w. los te staan 
van de andere vijf eilanden die 
Nederlandse Antillen heten. Op 
Aruba is twijfel gerezen over het feit 
of die status er onder deze 
omstandigheden nu wel zou moeten 
komen. Zoutendijk: "Ja, bij de politici 
is van die twijfel niet veel te merken 
geweest. Van de drie grote Arubaanse 
partijen willen de Movimiento 
Electoral di Pueblo (de grootste o.l.v. 
Betico Croes) en de Arubaanse 
Volkspartij (van Henny Eman) 
onverkort vasthouden aan de datum 1 
januari 1986. Alleen de derde partij, 
de Part i do Patriotico Arubano, ziet die 
datum als een streefdatum. Hoe het 
bij de bevolking ligt is wat moeilijker 
te beoordelen." "Van verschillende 
kanten hebben we signalen gekregen 
van: moet dat nou op dit moment en 

zouden we niet beter eerst onze 
aandacht moeten richten op de 
oplossing van de economische 
problemen. Ook bij de vakbonden 
waren die geluiden hoorbaar." 
Volgens Zoutendijlç hebben de 
Nederlandse parlementariërs altijd 
gesteld dat voor hen die status aparte 
niet beslist hoeft, maar dat ze zich er 
niet tegen zouden verzetten als de 
Arubanen per sé zouden willen. "Dat 
is nog steeds het Nederlandse 
standpunt. We hebben er op gewezen 
dat de extra kosten voor het 
overheidsapparaat die met die status 
aparte samenhangen en die nu worden 
ge~chat op 37 miljoen Antilliaanse 
gulden (ongeveer het dubbele in 
Nederlandse munt) op dit moment erg 
onwelkom zijn. Ten tweede wordt men 
door die status aparte in feite 
gedwongen zijn aandacht primair te 
richten op Aruba en de vorming van 
een eigen Arubaans 
overheidsapparaat, terwijl een 
economisch herstelplan grotere 
prioriteit heeft." 

De Tweede-Kamerfractie van de VVD 
heeft bij de behandeling van de 
begroting Antilliaanse zaken ooit een 
motie ingediend, waarin werd bepleit 
dat de Nederlandse regering ervoor 
zou zorgen dat Arubanen zouden 
worden ontmoedigd naar Nederland 
te trekken, mochten ze twijfelen aan 
de toekomst op het eigen eiland. 
Zoutendijk begrijpt de achtergronden, 
maar vindt die motie niet gelukkig. 
"Ik denk dat het in het belang van alle 
betrokkenen is als zo'n emigratiegolf 
naar Nederland niet zou plaats vinden. 
De Arubanen zouden in hun 
verwachtingen van Nederland wel 
eens teleurgesteld kunnen worden, ons 
land zou er weer een probleempje bij 
krijgen en voor Aruba zou het 
inhouden dat de beste mensen 
wegtrekken, wat voor de economische 
herstelactiviteiten ook niet gunstig is. 
Dat neemt niet weg dat de Antillianen 
Nederlanders zijn en als zodanig het 
volste recht hebben om naar 
Nederland te komen. Ik vind dat aan 
dat recht niet mag worden getornd." 
Volgens Zoutendijk is er weinig 
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geestdrift op de Antillen te bespeuren 
voor een spoedige afhankelijkheid. 
Die van de vijf (zonder Aruba) zal wel 
op de lange baan worden geschoven. 
Volgens afspraken gemaakt op de 
ronde tafelconferentie in maart 1973 
zou Aruba 1 januari 1996 geheel 
onafhankelijk moeten zijn. 
Zoutendijk vindt ook dat de 
onafhankelijkheid niet moet worden 
geforceerd. Eerst zal een echte 
democratische basis moeten worden 
geschapen en zal ook de 
democratische traditie meer wortel 
geschoten moeten hebben. Wat dat 
aangaat heeft hij zorgen over· Aruba. 
De oppositie op Aruba uit wel eens 
klachten over intimidatie door 
vertegenwoordigers van de 
meerderheidspartij, de MEP. In dat 
verband vindt Zoutendijk het 
belangrijk dat het democratisch stelsel 
op het eiland blijft gewaarborgd en dat 
er garanties zijn voor de 
rechtzekerheid. "Wat die 
rechtzekerheid aangaat is het van 
belang dat er één Hof van Justitie voor 
de Nederlandse Antillen blijft. Ook 
moet er een procureur-generaal voor 
de Antillen van de vijf en Aruba· 
blijven. Niet twee procureurs
generaal, want dan gaat de zaak uit 
el kaar groeien." 

Nu de problemen op de Antillen groot 
zijn, wordt nogal eens de roep gehoord 
om meer Nederlandse steun. 
Zoutendijk vindt dat begrijpelijk, 
maar niet terecht. "Wij stellen per 
jaar 260 miljoen Nederlandse gulden 
beschikbaar voor wat de ontwikkeling 
van de Antillen aangaat. Dat is vijf 
procent van het totale bedrag dat voor 
ontwikkelingssamenwerking 
beschikbaar is. Ofteweil 000 gulden 
per inwoner. Dat is meer dan enig 
ander land ter wereld krijgt." 

Victor Hafkamp 

• 
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"Dat vrijwillige kader werkt 
onvoorstelbaar hard. Naast drukke 
banen heeft men zo verschrikkelijk 
veel voor de VVD over. Velen hebben 
naast de bestuursvergaderingen, 
afdelingsbijeenkomsten, 
kadercursussen, propagandistische 
activiteiten. Ik vind het haast een 
wonder dat zo veel mensen al die tijd 
aan de VVD geven zonder er zelf een 
betere positie door te willen krijgen. In 
deze kamercentrale met haar elf 
ondercentrales en ruim 8000 leden 
zijn er ontzaggelijk veel mensen die 
dat allemaallouter doen om hUn 
steentje aan die VVD te kunnen 
bijdragen. Ze gemotiveerd te houden 
is de taak van het dagelijks bestuur 
van de kamercentrale. En ondanks de 
moeilijke tijden die we hebben 
(gehad), hebben we in dat kader geen 
verloop. Men blijft! Ik denk dat we 
door te blijven praten elkaar 
ontzettend goed hebben 
vastgehouden, maar dat betekent ook: 
kritisch praten. Elkaar de waarheid 
durven zeggen. Die democratische 
opbouw van de partij, die we aan Haya 
en Frits Korthals Altes te danken 
hebben, zit goed in elkaar. Dat is de 
lijn van het heen-en-weer informatie 
verstrekken. Een lijn die niet moet 
worden gevoerd via dat half duistere 
telefooncircuit, maar frank en vrij: 
open op vergaderingen." 
Wies je van Scherpenberg kent de 
VVD van haver tot gort. Het is al weer 
vele jaren geleden dat zij het algemeen 
secretariaat belde met de vraag of zij 

Mevrouw L.A. (Wiesje) van Scherpenberg, 
voorzitter kamercentrale Dordrecht: 

,, We moeten elkaar de 
waarheid durven te zeggen'' 

voor die VVD iets kon doen: 
"Postzegels plakken ... of zo".' Het is 
meer dat "of zo" geworden. Ze is er 
heel sterk in om de aandacht die op 
haar persoonlijk wordt gericht, af te 
buigen richting kamercentrale 
Dordrecht, dat grote gebied dat van de 
Waarden, via Goeree-Overflakkee tot 
en met Rijswijk loopt. Een uiterst 
heterogene bevolking van zowel 
agrariërs en studenten als glastuinders 
en stedelingen, waarover Wies je zegt: 
"Zo krijg je nooit een eenzijdige kijk 
op de zaken. Dat maakt het een 
boeiende kamercentrale met heel 
verschillende mensen als 
ondercentrale-vertegenwoordigers. 
Daardoor krijg je ook een open 
discussie." 

Onbeschroomd 

In het hoofdbestuur is het me vaak 
opgevallen dat de huidige kc
voorzitter Dordrecht, het toenmalige 
hoofdbestuurslid mevrouw Van 
Scherpen berg, op onnavolgbare wijze 
haar gefundeerde kritiek bijzonder 
stijlvol wist te brengen. Op diezelfde 
onnavolgbare wijze wistze-en o, daar 
is de partij onderling soms zo schaars 
in- een compliment te geven. Wies is 
stijl. Wies heeft klasse en dat ik dat 
schrijf, vind ze vast weer niet leuk, 
want het interview moest beslist alleen 
over de kamercentrale Dordrecht 
gaan. Toch is het heel essentieel: de 
onderlinge juiste toonzetting en het 
open circuit waar zij altijd voor pleit, 
heeft zij zélf altijd bevorderd en 
uitgedragen. Bij dat open circuit 
bijvoorbeeld schakelt de 
kamercentrale Dordrecht de haar vier 
toegewezen kamerleden volledig in. 
"Margreet Kamp regelt dat voor ons. 
Op iedere algemene 
bestuursvergadering komt een ander 
kamerlid. Met die roulatie zijn nooit 
problemen. De politieke situatie wordt 

bij ons altijd uitgebreid besproken en 
vragen die opkomen, worden door hen 
behandeld of, als er geen pasklaar 
antwoord op is, meegenomen naar het 
Binnenhof en vervolgens schriftelijk 
beantwoord. Die antwoorden worden 
dan weer in de volgende vergadering 
besproken. We besteden ook erg veel 
tijd.aan de rapportage uit de elf 
ondercentrales, zoals destijds 
bijvoorbeeld de gasprijzen in het 
Westland. Dat leidde ertoe dat Gijs 
van Aardenne toen een delegatie uit 
het Westland heeft ontvangen. Alles 
wordt doorgesluisd." 

Dezelfde openheid wenst zij ook als er 
landelijk politieke problemen zijn. 
"Het kader wil daar- terecht- bij 
betrokken zijn; zijn zegje kunnen 
doen. Dat zijn de momenten waarop 
het kader opeens overeind komt en om 
twee dingen vraagt: 

1. Geef mij genoeg informatie om 
naar buiten die VVD- hoe moe ik 
er ook soms van word - te kunnen 
blijven verdedigen; 

2. Geef me ook de gelegenheid om 
intern mijn kritiek kwijt te kunnen. 
Mijn boosheid, ergernissen en 
afkeer. 

Pas als die twee mogelijkheden er 
zijn," zegt Wiesje van Scherpenberg, 
"kan je komen tot het gezamenlijk 
bedenken van oplossingen. Het begint 
met gedelegeerd vertrouwen. Je zegt 
op een gegeven ogenblik: Ik moet dit 
aan de politiek leider of aan de 
partijtop overlaten. Ik kan me niet 
overal mee bemoeien dus krijgt men 
mijn vertrouwen, maar als ik dat nodig 
vind kan ik dat vertrouwen zo weer 
terugpakken. Dan wil je participeren. 
En dat wil je pas als je ziet dat het niet 
goed gaat. Dan voel je je 
verantwoordelijk, want die 
verantwoordelijkheid had je 
oorspronkelijk ook gedelegeerd. Het is 

10 



trouwens een heelliberaal beginsel dat 
je die verantwoordelijkheid pas terug 
neemt op het moment dat het fout 
gaat. En het bestuur moet dan de 
vragen en zaken niet wegwapperen 
met een "Er is niets aan de hand", 
want dan kan je echt de zaken niet 
meer afdoen met te zeggen: Laat het 
maar aan ons over." 

Informatiestroom 

Het zeer grote gebied van deze 

vindt." Wies je is er toe overgegaan om 
bij de algemene 
bestuursvergaderingen het laatste 
drankje pas te laten serveren als de 
vergadering is afgelopen. Dat betekent 
dat er korter en zakelijker wordt 
vergaderd en men daarna bij elkaar 
klit om onderling nog het een en ander 
door te nemen. "En men blijft dan 
ook", constateert ze tevreden. 

Kwaliteit 

kamercentrale maakt het besturen Het goed volgen van de gekozen 
niet gemakkelijk, "maar wel politici, de toetsing van het 
boeiend". "Bestuurlijk hebben we de verkiezingsprogram en de zorg dat de 
elf ondercentrales op het hart gedrukt kwalitatief beste mensen op de juiste 
constant met de afdelingen contact te posten komen, ziet zij als belangrijke 
houden, de informatie goed door te taken van het kamercentrale bestuur. 
geven. Sommigen doen dat- vanwege "Dat betekent niet dat men als er een 
de afstanden- schriftelijk, anderen per kandidatenlijst in zicht is op eens naar 
telefoon. Die lijn werkt ook in de die bekwame mensen moet gaan 
richting van het dagelijks kc-bestuur. zoeken. Dat moet al jaren daarvoor 
Ik heb ontdekt dat in crisissituaties de gebeuren zowel in het belang van 

i-' 

naar voren, waaraan je anders 
vermoedelijk helemaal niet zou 
denken, omdat ze toevallig door hun 
portefeuille niet veel in de pers komen. 
Wij worden dus gevoed met informatie 
uit al onze 56 afdelingen, maar ook uit 
het hele land. Dat geldt ook voor 
nieuwe kandidaten. En dat moet je al 
pratende vier jaar lang met elkaar in 
evenwicht brengen. Bij het werken 
met de vier ons toegewezen 
kamerleden blijkt bijvoorbeeld dat één 
in een elders toegewezen 
kamercentrale nog nooit voor een 
bezoek is uitgenodigd. Dan kent men 
haar daar dus ook niet, maar 
misschien volgt men daar een andere 
procedure. Het systeem van werken 
met je vier Kamerleden die aan de kc
Dordrecht zijn toegewezen is een 
aanzet. Die moet je goed gebruiken." 

Regio 

informatie niet snel genoeg over komt. henzelf als van de VVD. Wij hechten Ze heeft er best begrip VQor dat 
Toen in het najaar weer opeens alles in de kc-Dordrecht meer waarde aan sommige regio's beslist een eigen 
tegelijk begon te spelen, de kwaliteit dan aan regionaliteit." vertegenwoordiger in het parlement 
tweeverdieners, RSV en PTT, willen hebben. "Maar niet om 
ontdekten we bij een Wies je van Scherpenberg heeft regionale belangen te behartigen. We 
kamercentralebezoek aan voordat zij kc-voorzitter werd zes jaar kennen geen districtenstelsel. De 
IJsselmonde dat het kader van de in het hoofdbestuur gezeten. Zij kent VVD wijst dat ook af. Dat een 
afdelingen toch met veel vragen zat. de praktijk rond de bepaalde regio iemand in de Kamer 
Het waren zaken waarvoor de kandidaatstellingen en die vervult wil hebben, waarmee men zich kan 
informatie in V & Dof de VVD- haar niet met onverdeeld optimisme. identificeren, kan ik me best 
Expresse niet voldoende bleek te zijn, "Er is erg veel moed voor nodig om voorstellen. Het is echter gevaarlijk 
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problemen betreft die de hele partij loopt. We doen dat wel. Als kc-bestuur kwalitatief beter is. Ik vind dat je 
aangaan. heb je de plicht om daar al die vier kwaliteit moet laten prevaleren. 

jaar mee bezig te zijn. Wij vragen in Bovendien moet je zorgen dat de lijst 
Buiten de werkbezoeken gaan we ons algemene kc-bestuur om niet alleen specialisten bevat, maar 
beurtelings naar diverse inlichtingen over zittende Kamerleden ook de veel gemakkelijker inzetbare 
afdelingsactiviteiten. We proberen het over de spreekbeurten, de afhandeling generalisten." 
zo te regelen dat er altijd iemand van van correspondentie, over al hun Nadrukkelijk stelt Wies je dat ook 

»;::::· het dagelijks bestuur aanwezig is als activiteiten. Dat is geen binnen de kamercentrale Dordrecht I :;~:'::d:~" J~!~:~~::~b:~7t~~oau :1;':;:,~·~~~:~~=.:::::~':!~~~~ ~Ïe~:,~~::~b::.:,~!:'!:~~~~ het I 
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topkadercursussen of partij raadsleden 
primair kwaliteit telt en daarna pas 
wordt gekeken naar de plaats van 
herkomst. "Natuurlijk let je erop dat 
grote afdelingen als Delft, Rijswijk en 
Dordrecht niet alleen 
vertegenwoordigd zijn en de rest van 
de regio uit de boot valt. Maar in ons 
algemeen kc-bestuur krijgen we ook 
bijval als we pleiten voor kwaliteit 
boven regionaliteit. Daardoor hebben 
we een heel goed, hard werkend 
kamercentralebestuur, waarin alle 
leeftijdsgroepen zijn te vinden. De 
ouderen mogen wat afremmen en met 
de jongeren wil ik af en toe de hemel 
bestormen. Het is een goed team. Als 
wij dat binnen onze kamercentrale 
kunnen, moet dat toch ook landelijk 
mogelijk zijn?" Ze erkent dat het 
uitschakelen van de regionale 
gedachte alleen maar zin heeft als dit 
ook in de andere kamercent~ales 
gebeurt. Illusies daarover zijn in het 
verleden- de kc-Dordrecht heeft van 
de vorige en huidige voorzitter 
complimenten gekregen voor de door 
haar opgestelde kandidatenlijsten, die 
puur op kwaliteit waren gericht- een 
paar keer hartgrondig de grond in 
geboord. 
Maar nu ligt er weer een nieuwe 
mogelijkheid en Wies heeft het vaste 
voornemen het wéér te proberen. "De 
VVD is alleen gebaat met de béste 
lijst. Wij zijn dat verplicht. Niet alleen 
ten aanzien van de partij, maar ook ten 
aanzien van de kandidaten zelf." 

Reny Dijkman • 

Bezoek dagelijks hestuur 
aan de KC- Zeeland 

,(';ksterSen ml>sselen, Johnagolds en eendagskuikens, de 
,,"Zéeuwse VVD en een inlichtingstand over het schone 
"Zèeuwserecreatiestrand, dat alles trofhet dagelijks 
,liestuur tijdens zijn bezoek aan de kamercentrale 

.. Zee.land. Het kc~bestuur had er een behoorlijke · . , . 
, .Zeeland promotion van gemaakt. De betrokkenen)vilftrn 
"allénkosteloos met stands en hun waren naar het :, '~':. 
, , Zeeuwse VVVe.n een inlichtingenstand over het s.clt" ··.·~ 

\iY.ait het Zeeuwsekc-bestUU,·r plus Jan Kammln · ·· 
· · ~st!lvrquwtje. · 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 

38STE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING 
(70ste algemene vergadering) 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD wordt 
gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 1985 in het Turfschip te 
Breda. 

Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de 
centralevergaderingen van de ondercentrales en kamercentral es, de 
commissies van advies (art. 60 h.r.) en de bijzondere groepen (art. 78.1 
h.r.) kunnen tot en met 1 april1985 amendementen c.q. moties bij de 
algem~en secretaris worden ingediend op de voorstellen, zoals die in de 
beschrijvingsbrief zijn opgenomen. Deze amendementen c.q. moties 
worden gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1320 van 23 april 
1985 (zie voor wijze van indiening: N.B. !). 

AGENDA: 
urijda,)lO mei 1985 14.00 uur 

1. Opening door de voorzitter, J. Kamminga 

2. Jaarverslag van het hoofdbestuur over 1984 (37ste jaarverslag) 
ingevolge art. 18.3 statuten ' 

3. Rekening en verantwoording en jaarverslag van de 
penningmeester over 1984 ingevolge art. 18.3 statuten • 

4. Verslag van de commissie van drie leden 
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling van de 
rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 
1984. De commissie bestaat- in alfabetische volgorde- uit: 
J. A. Souwens te Amstelveen, drs. C. E. Etty te Amsterdam, J. Fortuin 
te 's-Gravenhage; 
plaatsvervangende leden: G. Kapelle te Haren (Gr.), A. F. van Kooien 
te Goor. J. F. Meijeraan te Naarden. 

5. 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 het jaar 1985 
(art. 30.2 statuten). 
Voorgesteld worden de volgende leden: 
drs. C. E. Etty te Amsterdam, A. F. van Kooien te Goor, J. F. Meijeraan 
te Naarden; 
plaatsvervangende leden: drs. A. M. Bom te Naarden, G. Kapelle te 
Haren (Gr.), dr. ir. A. P. Kole te Nuenen. 
Namen van overige kandidaten kunnen tot en met 1 april1985 ter 
kennis van de algemeen secretaris worden gebracht, mits deze 
kandidaten zijn gesteld door de ledenvergadering van de afdeling. 

6. Voorstel van het hoofdbestuur tot verhoging van de 
contributie met ingang van 1 januari 1986 voor de contributiegroep 
93 (leden van 27-65 jaar) vanf 70,- totf 75,-. 

Toelichting: 
Het hoofdbestuur is er gelukkig in geslaagd sinds de jaarlijkse 
algemene vergadering van 1981 een contributieverhoging te 
voorkomen: er hoefde geen gebruik te worden gemaakt van de 
machtiging die door de algemene vergadering was verleend. 
Langzamerhand heeft de stijging van het prijsniveau echter tot een 
zodanige situatie geleid dat ondanks bezuinigingen die in het afgelopen 
jaar zijn doorgevoerd, toch een zekere contributieverhoging nodig is 
om de bdsisactiviteiten te kunnen blijven verrichten. Het hoofdbestuur 
stelt ciadrom voor om met ingang van 1 januari 1986 de contributie 
alleen voor de groep 93 te verhogen. Overigens blijft de regeling van 
kracht dat degenen die daartoe het verzoek aan de algemeen secretaris 
doen worden geplaatst in categorie 94 ingevolge artikel 64.2 h.r.Dat 
contributiebedrag blijft ongewijzigd. Die categorieën waartoe, blijkens 
de ontvangen reacties, de meeste leden behoren die moeite hebben 
met de betaling van de contributie. zijn dus buiten de verhoging 
gelaten. 

7. Voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van de verdeling 
van de contributie-opbrengst met ingang van 1 januari 1986, 
waarbij het aandeel ten behoeve vanVrijheid en Democratie zal 
worden verhoogd vanf 14,50 naar f 15,50. Voor het overige blijft de 
verdeelsleutel ongewijzigd. 

Toelichting: 
Gelet op het voorstel tot contributieverhoging lijkt het in de rede te 
liggen dat in het belang van een juiste informatieverstrekking aan de 
leden een deel van de contributieverhoging ten goede komt aan het 
partij-orgaan. Ook afdelingen, centrales en hoofdbestuur zullen 
vervolgens in de verhoging delen. 
Ook in het aandeel van de contributie-opbrengst ten gunste van 
Vrijheid en Democratie is sedert 1979 geen wijziging gekomen ondanks 
het feit, dat ook in deze sector de kostenverhogingen hebben 
doorgewerkt. 
Het hoofdbestuur maakt echter bewust de keuze de kwaliteit van 
Vrijheid en Democratie niet aan te tasten. 

8. Overige voorstellen van het hoofdbestuur 

A. Voorstel aanvulling van artikel 2 statuten 
Tussen "fractie" en "commissie van Beroep" in te voegen: 
"Kamerfractie(s): de fractie(s) in de Eersteen/of Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal". 

Toelichting: 
De commissie tot herschrijving van statuten en huishoudelijk 
reglement, die in 1977 aan de algemene vergadering de concepten ter 
behoeve van .nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement 
voorlegde, heeft in artikel2 van de statuten een aantal begrippen 
omschreven. Naar de mening van één der toenmalige leden van de 
commissie, de heer J. F. Meijeraan, is daarbij vergeten het begrip 
"Kamerfractie" te noemen en te omschrijven. 
Naar het inzicht van het hoofdbestuur is het, o.a. met het oog op de te 
concipiëren reglementen op de kandidaatstellingen, van belang het 
begrip "Kamerfractie" wel in de statuten te omschrijven. Hierbij word1 
aangetekend dat in de thans vigerende kandidaatstellingsreglementen 
het begrip "Kamerfractie" wèl is opgenomen. 
Het hoofdbestuur is van oordeel dat begrippen zoveel mogelijk dienen 
te worden omschreven in de statuten, waardoor de uit statuten en 
huishoudelijk reglement voortvloeiende reglementen door 
vereenvoudiging beter leesbaar zullen zijn. 

B. Voorstel tot wijziging van de artikelen 42.1 en 42.2 h.r. 
De datum tot waarop uiterlijk voor elke te voorziene plaats in het 
dagelijks bestuur één kandidaat door zowel hoofdbestuur als 
ledenvergadering van de afdeling kan worden gesteld, te wijzigen van 
31 december in 15 november. 

Toelichting: 
In het verleden is het om verschillende redenen noodzakelijk gebleken 
de jaarlijkse algemene vergadering op een eerder tijdstip te houden 
dan in de daartoe meest voor de hand liggende maanden april en mei. 
De beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse algemene vergadering dient -
gelet op de reglementaire bepalingen - na 1 januari door het 
hoofdbestuur te worden vastgesteld. 
Destijds is echter een aantal malen van deze stelregel afgeweken. 
Daarmee werd een reglementaire bepaling geschonden. Deze bepaling 
houdt ten nauwste verband met de kandidaatstelling voor leden van 
het dagelijks bestuur van de partij, waarvan de sluitingsdatum 31 
december is. Om nu toch een beschrijvingsbrief in december te kunnen 
uitbrengen, zodat een jaarlijkse algemene vergadering in de eerste 
helft van maart of zelfs eerder kan worden gehouden, is het derhalve 
noodzakelijk de sluitingsdatum voor het stellen van kandidaten te 
vervroegen. 

1 Daar afdelingen toch vergaderen in verband met de mogelijkheid om 
voorstellen ten behoeve van een jaarlijkse algemene vergadering in te 
dienen, ligt het in de rede dat ook het moment van het "voorstel" ten 
aanzien van het stellen var. kandidaten identiek zal zijn aan het 
moment, waarop voorstellen over zaken kunnen worden ingediend, 
dus: 15 november. 

C. Voorstel het publiceren van beschrijvingsbrieven ten behoeve 
van algemene vergaderingen en voor verkiezingen relevante 
stukken in den vervolge in Vrijheid en Democratie uitsluitend in zeer 
verkorte vorm of alleen als mededeling te doen plaatsvinden. 

Toelichting: 
Bovengenoemd voorstellaat onverlet de reglementaire verplichting 
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van het hoofdbestuur om de besturen van afdelingen en centrales de 
complete stukken toe te zenden. De leden zal de mogelijkheid worden 
geboden deze stukken kosteloos, maar wèl op aanvraag, toegestuurd 
te krijgen. 
De kosten van publicatie van deze in het algemeen "technische" 
stukken drukken niet op het budget van Vrijheid en Democratie, maar 
op dat van het hoofdbestuur. Deze kosten zijn in de loop der jaren 
aanzienlijk toegenomen. Het hoofdbestuur acht het in het kader van de 
bezuinigingen thans noodzakelijk van de gewoonte om stukken te 
publiceren af te stappen. Het hoofdbestuur kan zich tevens niet aan de 
indruk onttrekken dat veelleden deze "technische" artikelen niet 
lezen, zodat de noodzaak voor het maken van deze kosten zeer 
arbitrair genoemd kan worden. 
Bovendien leggen statuten en huishoudelijk reglement het 
hoofdbestuur nergens de verplichting op om tot publicatie in het 
partijblad over te gaan. In het verleden had publicatie dan ook 
incidenteel plaats. In het afgelopen decennium is het publiceren van 
technische stukken echter gewoonte geworden. Wel zijn er 
verplichtingen, voortvloeiend uit de reglementen op de verschillende 
kandidaatstellingen, maar het hoofdbestuur weet zich in de noodzaak 
om tot deze beperking van publicatie over te gaan gesterkt door het 
aanvaarden van amendement 227 van de kamercentrale 
's-Gravenhage door de 69ste algemene vergadering te Dordrecht op 
15 december 1984. Bij het bespreken van de adviezen van de 
commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies ten behoeve van het 
reglement PS werd namelijk vastgelegd dat "publicatie" niet 
betekende publicatie in de periodiek van afdeling c.q. centrale c.q. 
hoofdbestuur, maar dat daaronder diende te worden verstaan het 
beschikbaar stellen van de relevante bescheiden. Het hoofdbestuur zal 
dan ook, zo dit voorstel wordt aanvaard, de relevante bepalingen in de 
artikelen voortaan op deze wijze interpreteren. 

9. Voorstellen van afdelingen en centrales 

A. Afdeling Groningen: 
(brief nr. 4365 7) 

Voorstel: 
De afdeling Groningen van de VVD, in vergadering bijeen op 23 
oktober 1984, constaterende: 

- dat 2/3 van de Nederlandse export gaat naar de landen van de 
Europese Gemeenschap; 

- dat steeds in toenemende mate door de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap barrières worden opgeworpen, die een vrij 
handelsverkeer tussen deze lidstaten onderling in de weg staan; 

- dat deze barrières een sterk contra-produktieve uitwerking hebben 
en produkten en diensten onnodig duurder maken; 

- dat de kosten, gemoeid met het achterwege blijven van een waarlijk 
Europese gemeenschappelijke markt, per jaar 125 miljard gulden 
bedragen; 

- dat mede als gevolg hiervan de werkgelegenheid in Europa met 3 
miljoen arbeidsplaatsen is afgenomen gedurende de afgelopen 10 jaar 
en dat in Japan enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds in dezelfde 
periode de werkgelegenheid toenam met 4 resp. 15 miljoen 
arbeidsplaatsen; 
- dat het Europese internationaal georiënteerde bedrijfsleven tastbaar 
ervaart wat een versnipperde EG-thuismarkt kost binnen de Europese 
Gemeenschap en tastbaar ervaart dat dit Europa steeds zwakker 
maakt op de export-markten buiten Europa; 
is van oordeel: 
- dat het van groot belang is dat het Nederlandse internationaal 
gerichte bedrijfsleven deze kennis en ervaring ter beschikking stelt aan 
de regionale, landelijke en Europese politici en ambtenaren, opdat 
door een gezamenlijke aanzet een waarlijk eensgezinde Europese 
markt bewerkstelligd kan worden; 
verzoekt: 
- de VVD-fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het Europese 
Parlement op actieve wijze contact te zoeken met het Nederlandse 
internationale bedrijfsleven en op basis van de te verkrijgen informatie 
maatregelen te treffen om zo spoedig mogelijk tot een Europese 
Gemeenschap met een vrij onderling verkeer van personen, goederen 
en diensten te geraken. 

Toelichting: 
Het gebrek aan een countervailing force in de Europese politieke 
gremia leidt tot een èénzijdige ontwikkeling, waarbij de belangen van 
het bedrijfsleven te weinig aan bod komen. 

Uittreksel van de Financial Times Conference. 

concurrentiepositie USA Japan EG/Europa 
loonkosten vis-à-vis 2% beter 5% beter 10% 
efficiency- slechter 
verbetering 
in periode '73-'83 
sociale lasten t.o.v. 27% 21% 40% 
loonkosten 
overheidsuitgaven 33% 27% 51% 
t.o.v. het B.N.P. 
winsten 
op verkopen 3,8% 2,5% 0% 
op vermogen/ 
aandelen 11,5% 13,8% 0% 

met mede als resultaat 
werkgelegenheid + 15 miljoen + 4miljoen -3miljoen 
arbeidsplaatsen 
periode '73-'83 

Toelichting: 
Bij een waarlijk eensgezinde Europese markt zou elk huisgezin 
± f 1.000,- per jaar meer kunnen uitgeven. 
Bij een waarlijk eensgezinde Europese markt zouden produkten, in 
grote series vervaardigd, 10% lager in kostprijs kunnen zijn. 

Advies hoofdbestuur namens de Tweede-Kamerfractie. 
Overnemen. 
Het is een goede zaak, dat extra aandacht gegeven wordt aan het 
realiseren van een internationale liberale politiek: nl. een vrij onderling 
verkeer van personen, goederen en diensten. 
Voor de fractie in de Tweede Kamer is het met name een grote zorg dat 
als gevolg van de economische neergang door diverse landen 
protectionistische maatregelen genomen gaan worden. Dat het 
achterwege blijven van een waarlijke Europese Gemeenschap geld 
gaat kosten wordt door de fractie onderschreven, hoewel vraagtekens 
geplaatst worden bij het bedrag van 125 miljard. 

B. Afdeling Haren (Gr.) 
(brief nr. 43408) 

Voorstel: 
De afdeling Haren, op 1 november 1984 in vergadering bijeen, stelt 
voor in de 38ste jaarlijkse algemene vergadering bijzondere aandacht 
te besteden aan: 
a. bestrijding van de criminaliteit in haar algemeenheid en de 
daarmede dikwijls verband houdende drugshandel; ten aanzien van dit 
laatste wordt verwezen naar het beleid in de ons omringende landen, 
dat veelal van een krachtiger aanpak getuigt; 
b. de garantie van de veiligheid van de burger; 
c. het functioneren van justitie en politie. 

Advies hoofdbestuur namens de Tweede-Kamerfractie. 
Ontraden. 
Gelet op de tijdens de laatstelijk in de Tweede Kamer gehouden 
algemene politieke en financiële beschouwingen aanvaarde motie 
Nijpels (18 600 nr. 36) waarin aan de Regering wordt verzocht aan de 
Kamer een beleidsplan - waarin onder meer de knelpunten die aan de 
voorkoming en doeltreffende bestrijding van criminaliteit in de weg 
staan te signaleren - voor te leggen op een zodanig tijdstip dat het nog 
voor het zomerreces 1985 behandeld kan worden èn gelet op het VVD
actieplan ter bestrijding van criminaliteit en vandalisme wordt aan het 
voorgestelde reeds in ruime mate aandacht gegeven. 

'Overigens leent de onderhavige problematiek zich minder voor 
behandeling tijdens een jaarlijkse algemene vergadering. Meer in 
aanmerking daarvoor komt een zogenaamd themacongres. 

C. Afdeling Pijnacker: 
(brief nr. 43698) 

Motie: 
De 38ste jaarlijkse algemene vergadering, op 10 en 11 mei 1985 te 
Breda bijeen, gehoord het voornemen van de minister van 
Economische Zaken de prijs van het aardgas de komende drie jaren 
wederom met in totaal negen cent te verhogen; overwegend dat als 
reden van deze verhoging wordt opgegeven de koppeling van de 
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aardgasprijs aan de prijs van huisbrandolie, een koppeling die door 
vele gebruikers als onnatuurlijk en derhalve verwerpelijk wordt 
ervaren, voorts overwegend dat door deze verdere prijsverhoging de 
woonlasten voor steeds grotere groepen inwoners niet meer te dragen 
zijn, waardoor deze mensen buiten hun schuld in onoplosbare financiële 
problemen geraken, spreekt als haar oordeel uit dat deze 
prijsverhoging, gezien de ernstige sociale gevolgen, geen doorgang zal 
mogen vinden. 

Advies hoofdbestuur namens de Tweede-Kamerfractie: 
Ontraden. 
Er bestaat geen voornemen de prijs van het aardgas na 1986 
"wederom" 3 jaar lang met f 0,03 per m3 te verhogen. 
Een prijsverhoging van aardgas gebeurt uit energieoogpunt. Het zou 
onjuist zijn met energieprijzen inkomensbeleid te gaan voeren; daar zijn 
andere instnJmenten voor. 
De koppeling van de prijs van aardgas aan die van huisbrandolie is nog 
steeds noodzakelijk vanwege het ontbreken van een reëel alternatief. 

D. Afdeling Rijswijk: 
(brief nr. 43736) 

Motie: 
De jaarlijkse algemene vergadering van de VVD, op 10 en 11 mei 
1985 te Breda bijeen, overwegende 
- dat deregulering en herregulering als één van de belangrijkste pijlers 
va~ het regeeraccoord valt aan te merken; 
- dat het fiscale beleid als aandachtsgebied is aangewezen en dat in dit 
kader dan ook gesteld is dat met kracht zal worden gestreefd naar 
vereenvoudiging en meer doelmatigheid; 
- dat de huidige in deze kabinetsperiode tot stand gekomen wetgeving 
ter zake van onder meer de zgn .. tweeverdieners en de aftrekregeling 
groot-onderhoud eigen huis zeer gecompliceerd is; 
- dat de aanbevelingen, gedaan in de zgn. contourennota, zich nog 
grotendeels in een papieren stadium bevinden, 
dringt er bij de fracties der Staten-Generaal op aan te bevorderen dat 
de voornemens, zoals neergelegd in het regeeraccoord, ten spoedigste 
worden geëffectueerd. 

Advies hoofdbestuur namens de Tweede-Kamerfractie: 
Overnemen. 
De fractie kan zich goed vinden in de motie van de afdeling Rijswijk; in 
de motie staat het gevoelen van de fractie op een juiste wijze verwoord. 
De heer mr. F. H. G. de Grave heeft aan dit punt aandacht besteed bij 
de behandeling van de begroting Financiën, woensdag 30 januari jl. 

E. Afdeling Rijswijk: 
(brief nr. 43750) 

Motie: 
De jaarlijkse algemene vergadering van de VVD, op 10 en 11 mei 
1985 te Breda bijeen, constaterende dat 
a. op adequate wijze oplossen van de milieuproblematiek, ook voor 
toekomstige generaties, van levensbelang is; 
b. met het oplossen van die problemen in vele gevallen enorme 
bedragen zijn gemoeid; 
overwegende dat met de beperkte beschikbare middelen prioriteiten 
moeten worden gesteld, 
nodigt de Tweede-Kamerfractie van de VVD uit: 
1. te bevorderen: 
- dat op korte termijn een inventarisatie wordt gemaakt van alle op dit 
moment bekende milieuproblemen; 
- dat aan elk van deze bekende problemen een waardering wordt 
toegekend op basis van kenmerken zoals aard, omvang, ernst, 
omkeerbaarheid en kosten van sanering tot een bepaald niveau; 
- dat op basis van deze inventarisatie en waardering de beschikbare 
middelen worden toegewezen zodanig, dat een maximaal resultaat 
wordt bereikt; 
2. te bevorderen: 
dat een structuur voor toewijzing van de middelen en controle op de 
besteding daarvan wordt geschapen zodat het onder 1 genoemde 
maximaal effect kan sorteren, en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Met grote waardering heeft de afdeling Rijswijk kennis genomen van de 
nota "Meer dan de som der delen" over de planning van het 
milieubeleid van de hand van minister Winsemius. Er wordt echter geen 
aandacht besteed aan de verdeling van de gelden over de verschillende 
sectoren zodanig, dat over de volle breedte van de milieuproblematiek 
een maximaal resultaat wordt bereikt. 

Afwegen van het effect op het milieu van 600 miljoen gulden, besteed 
ten behoeve van ontzwaveling van de rookgassen van kolengestookte 
elektriciteitscentrales, tegen bijvoorbeeld het effect van 600 miljoen -
of een deel daarvan - besteed aan oplossen van de problemen, 
veroorzaakt door de mestoverschotten of door de uitlaatgassen van 
auto's, vindt daardoor niet plaats. Met als gevolg dat het totale effect 
van de bestede middelen geringer is dan nodig. 
Het milieubeleid is en wordt sterk bepaald door de politieke actualiteit. 
Inventarisatie en waardering van de problemen, hoe globaal ook, zijn 
een goed middel om een, gegeven de kennis en de beschikbare 
middelen van dit moment, beter resultaat te bereiken. 
Daar waar zulke eporme bedragen door de maatschappij worden 
besteed, is controle vooraf en achteraf, maar vooral vooraf, nodig om 
"Oosterschelde"-effecten te voorkomen. 

Advies hoofdbestuur namens de Tweede-Kamerfractie: 

Overnemen. 
Positief tegenover een inventarisatie van milieuproblemen op grond 
waarvan een juiste prioritaire besteding mogelijk is van de middelen. 
Daarom kan ingestemd worden met hetgeen in de motie en toelichting 
is gesteld. De fractie in de Tweede Kamer heeft in vele gevallen de 
aandacht gevestigd op e"en goede verhouding tussen middelen en 
resultaten. 

F. Ondercentrale Bondsrepubliek Duitsland: 
(brief nr. 43967) 

Voorstel: 
Sedert de wijziging van de Kieswet kunnen ook Nederlanders, 
woonachtig in het buitenland, deelnemen aan de verkiezingen voor het 
Europese en Nederlandse parlement. Ten einde deze wijziging te 
effectueren is het noodzakelijk om Nederlanders, woonachtig in het 
buitenland, centraal te registreren en het daarbij behorende 
adressenbestand actueel te houden. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. 
Ter kennis brengen van de VVD-leden in de Staten-Generaal en van de 
liberale bewindslieden. 

G. Ondercentrale Bondsrepubliek Duitsland: 
(brief nr. 43967) 

Voorstel: 
De uitvoeringsbepalingen van de Kieswet dienen zo te worden 
aangepast dat een in het buitenland woonachtige Nederlander in staat 
is zijn stem schriftelijk uit te brengen, zonder daar eerst een verzoek 
voor te moeten indienen. Tevens dient de Staat der Nederlanden de 
portokosten voor het retourneren van het stembiljet voor zijn rekening 
te nemen. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. 
Ter kennis brengen van de VVD-leden in de Staten-Generaal en van de 
liberale bewindslieden. 

H. Ondercentrale Bondsrepubliek Duitsland: 
(brief nr. 43967) 

Voorstel: 
Ten einde Nederlanders, woonachtig in het buitenland, te blijven 
interesseren voor de Nederlandse politiek in het algemeen en de VVD
politiek in het bijzonder dient een nieuwe lidmaatschapsvorm te 
worden gecreëerd, die deze Nederlanders in staat stelt tegen een 
gereduceerd tarief VVD-lid te worden. Doordat dltze Nederlanders 
fysiek niet in staat zijn gebruik te maken van vele VVD-activiteiten 
(vergaderingen, lezingen, cursussen enz.) is een reductie 
gerechtvaardigd. Om de kosten te reduceren, zou men een afgeslankte 
Vrijheid en Democratie per twee maanden kunnen sturen, met daarin 
de actuele Nederlandse politiek en het VVD-aandeel daarin. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. 
In het algemeen zijn leden, die in het buitenland woonachtig zijn, 
"dure" leden. Immers, de kosten van verzending van het blad Vrijheid 
en Democratie kunnen, vooral als het gaat om verzending naar landen 
buiten Europa, bijzonder hoog zijn. Het aandeel van het hoofdbestuur 
in de contributie-opbrengst van deze leden wordt daaraan dan ook 
grotendeels besteed. 
De aanmaak van een "afgeslankte" Vrijheid en Democratie is door het 
relatief geringe aantal exemplaren een uiterst kostbare 
aangelegenheid, nog daargelaten het feit dat juist Nederlanders in het 
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buitenland zeer veel prijs zullen stellen op zo uitvoerig mogelijke 
informatie over de partij. 

I. Afdeling Leiden: 
(brief nr. 43724) 

Voorstel: 
Wijziging van hoofdstuk XIV van het huishoudelijk reglement. 
"Art. 71: ongewijzigd. 
Art. 72.1 wijzigen in: Over zaken wordt, overeenkomstig een daartoe 

· te nemen beslissing door de ledenvergadering, bij handopsteken, 
hoofdelijk dan wel schriftelijk gestemd. 
Art. 72.2. wijzigen in: In geval van schriftelijke stemming reikt de 
secretaris zoveel stembriefjes uit aan de voorzitter van het stembureau 
als overeenkomstig de presentielijst nodig zijn. 
Art. 72.3 wijzigen in: De stembriefjes worden door de leden van het 
stembureau aan de stemgerechtigde leden uitgereikt. 
Art. 72.4 wijzigen in: De stembriefjes worden in de stemmandjes 
gedeponeerd. 
Art. 72.5 wijzigen in: De inhoud van elk stembriefje wordt door de 
voorzitter van het stembureau voorgelezen, door een der leden 
nagezien en door het andere lid opgetekend". 

Toevoegen: 
Art. 72.6: Stembriefjes die afwijken van de stembriefjes die voor de 
desbetreffende stemming aan de stemgerechtigden zijn uitgereikt, zijn 
van geen waarde. 
Art. 72.7: Beslist wordt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
waarbij de blanco stemmen en ongeldige stemmen niet in aanmerking 
worden genomen; indien de stemmen staken, wordt het in stemming 
gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen. 
Art. 72.8: De uitslag van de stemming wordt bekend gemaakt door de 
voorzitter van de vergadering. 
Art. 73: ongewijzigd. 
Art. 74.1 wijzigen in: Indien voor een benoeming of voordracht meer 
dan één persoon kandidaat is gesteld, vindt stemming tussE;!n deze 
personen plaats; gestemd wordt door invulling van een stembriefje, dat 
een duidelijke aanwijzing van de persoon moet bevatten en dat in een 
stemmandje moet worden geworpen. 
Artt. 74.2 tjm 5: ongewijzigd. 
Art. 75: vervallen. 
Artt. 76 en 77 ongewijzigd en te vernummeren als 75 en 76. 

Toelichting: 
Deze wijzigingen hebben enerzijds ten doel het idee van geheime 
stemmingen beter te waarborgen, anderzijds het vereenvoudigen van 
de naar de mening van de afdeling Leiden nodeloos ingewikkelde 
stemprocedures. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. 
De door de afdeling Leiden voorgestelde procedures, zoals neergelegd 
in de artikelen 72 en 7 4.1, geven het hoofdbestuur niet de indruk dat 
van een aanmerkelijke wijziging kan worden gesproken, die een 
wezenlijke bijdrage levert aan het nog adequater handelen van 
ledenvergaderingen van de afdelingen, centralevergaderingen van de 
centrales en ten slotte van de algemene vergadering. Het voorstel van 
Leiden komt tevens neer op het vervallen verklaren van het huidige 
artikel 75. Ook deze wijziging acht het hoofdbestuur niet zinvol. Dit 
artikel wordt veelal toegepast bij het benoemen van bestuursleden van 
afdelingen en centrales. Ook is, voor zover zich in de algemene 
vergadering de afgelopen 10 jaren een stemming heeft voorgedaan 
met betrekking tot het bekleden van bestuurszetels, juist dit artikel 
toegepast, hetgeen het vlotte verloop van de vergadering ten goede is 
gekomen. 

10. Voorstel van het hoofdbestuur inzake technisch advies 
Tweede Kamer 1986 
Het technisch advies gaat ingevolge 4.1 nieuw TK • ' uit van 11 
onderwerpen waarover de algemene vergadering zich heeft uit te 
spreken. Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 11 februari 
1985 het volgende besluit met betrekking tot deze onderwerpen 
genomen (in volgorde zoals in a1tikel 4.1 TK is vermeld): 
1. In alle rijkskieskringen wordt een kandidatenlijst ingediend. Totaal 
18lijsten. 
2. Op elke lijst zullen 30 kandidaten worden geplaatst (het maximaal 
toegestane aantal). 
3. Op elke lijst zullen ten minste 28 verkiesbare kandidaten worden 
geplaatst. 
4. Ten minste 60 kandidaten zullen in landelijke voorkeur worden 
gerangschikt. 

5. In alle rijkskieskringen wordt dezelfde kandidaat op de eerste plaats 
gekandideerd (lijstaanvoerder). 
6. Er wordt naar de mate van een later te bepalen wenselijkheid 
eventueel een landelijke kopgroep van 3 plaatsen op alle in te dienen , 
lijsten gevormd. 
7. Op alle lijsten worden door 17 kandidaten de plaatsen 8 tfm 24 in 
een vaste volgorde op alle in te dienen lijsten bezet (de ijzeren ring). 
8. Door het vormen van 5 combinaties van rijkskieskringen worden 
per combinatie 4 kandidaten (in totaal dus 20 kandidaten) in 
wisselende volgorde per rijkskieskring geplaatst (de plaatsen 4 tjm 7). 
De volgorde van deze 4 kandidaten wordt door de desbetreffende 
kamercentrale per rijkskieskring bepaald. 
9. Door het vormen van 5 combinaties van rijkskieskringen (als onder 
8 genoemd) worden de plaatsen 25 tfm 28 op elke in te dienen lijst 
bezet door 4 kandidaten in een vaste volgorde (totaal20 kandidaten). 
Deze volgorde wordt door verkiezingsraad c.q. algemene vergadering 
bepaald. 
10. Het aantal voorlopige kandidaten dat de ledenvergaderingen van 
de afdelingen onderscheidenlijk de centralevergaderingen van de 
kamercentrales dienen te plaatsen op de samen te stellen advieslijsten 
(ingevolge artikel14 resp. 15 TK) bedraagt 50 resp. 60. 
11. Op niet-verkiesbare plaatsen (de plaatsen 29 tfm 30) kunnen ook 
leden kandidaat worden gesteld die niet in de groslijst zijn vermeld. 

In dit advies gaat het hoofdbestuur dus uit van het hierna volgende 
model waarbij maximaal 96 kandidaten op de lijstengroep · verdeeld 
over vijf combinaties van rijkskieskringen ·kunnen worden geplaatst. 

ABC DE 

A B c D E 

1. 1 (3) 
2. 2 
3. 3 

4. 4 5 6 (20) 7 8 
5. 9 10 11 12 13 
6. 14 15 16 17 18 
7. 19 20 21 22 23 

8. 24 
9. 25 
10. 26 
11. 27 
12. 28 
13. 29 
14. 30 
15. 31 
16. 32 
17. 33 (17) 
18. 34 
19. 35 
20. 36 
21. 37 
22. 38 
23. 39 
24. 40 

25. 41 42 43 44 45 
26. 46 47 48 49 50 
27. 51 52 53 (20) 54 55 
28. 56 57 58 59 60 

29. 18 x (18) 

30. 18 x (18) 

Toelichting: 
ad 1. 
Als "!Jsselmeerpolders " naast de status van provincie ook die van 
rijkskieskring heeft verkregen zal het aantal in te dienen lijsten 19 
bedragen. Thans wordt nog uitgegaan van de bestaande 
rijkskieskringen. Maar wordt "!Jsselmeerpolders" vóór 21 oktober 
rijkskieskring dan zal het hoofdbestuur in zijn vergadering van 21 
oktober a.s. in het nader technisch advies ingevolge art. 16.1 onder 4 
TK de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen. 
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ad 2. 
In verband met het voorkomen van lijstuitputting ingeval van 
benoeming - hetzij rechtstreeks -hetzij door plaatsvervulling is het 
noodzakelijk alle beschikbare plaatsen te bezetten. 

ad 3. 
Gelet op het onder 2 genoemde is het noodzakelijk dat van de 30 
plaatsen er 28 door verkiesbare kandidaten worden bezet. 

ad 4. 
De 60 kandidaten zijn een gevolg van het gestelde onder 3 en van het 
model van combinaties van rijkskieskringen. 

ad 5. 
Het hoofdbestuur is van oordeel dat ook bij de komende verkiezingen 
er geen reden is om van het systeem van één lijstaanvoerder voor het 
gehele land, zoals vanaf 1963 gebruikelijk, af te wijken. 

ad 6. 
Het hoofdbestuur acht het vormen van een kopgroep zeer aan te 
bevelen, maar acht het i.v.m. het zeer vroege tijdstip waarop de 
beslissing moet worden genomen prematuur om thans reeds definitief 
een en ander vast te leggen. In het nader technisch advies van 21 
oktober a.s. zal wel definitief worden vastgelegd of en zo ja met hoeveel 
kandidaten de kopgroep gevormd zal worden. 

ad 7. 
Deze 17 kandidaten, die op alle lijsten dezelfden zijn en in dezelfde 
volgorde dienen voor te komen, garanderen dat bij een fractie-grootte 
tussen 23 en 41leden en bij plaatsvervulling tot en met de 24e plaats 
op elke lijst afzonderlijk de fractie-samenstelling voorzienbaar is. 

ad 8. 
Met uitzondering van de lijstaanvoerder zullen op de plaatsen, 
aangeduid per lijst 4 t/m 7, 20 kandidaten gekozen worden. De 
bevoegdheid om per kamercentrale de volgorde van deze kandidaten 
te bepalen qeeft de mogelijkheid reeds op de vierde plaats een 
kandidaat met grote regionale bekendheid te plaatsen, mits deze 
kandidaat maar behoort tot het voor die combinatie geldende viertal. 
Deze bevoegdheid brengt met zich mee dat 20 kandidaten in feite met 
gelijke rangorde (ex aequo) gekandideerd zullen worden. De kans op 
verkiezing op elk dezer plaatsen is gelijk mits de combinaties van 
rijkskieskringen ongeveer evenveel potentiële VVD-kiezers bevatten. 
Het hoofdbestuur zal, nadat de algemene vergadering de groep van 20 
kandidaten heeft aangewezen, deze kandidaten verdelen over de 5 
combinaties, waarbij het hoofdbestuur zoveel mogelijk rekening zal 
houden met de uit de voorlopige kandidatenlijsten van de 
kamercentrales gebleken regionale voorkeuren. Het verdient daarom 
aanbeveling dat de centralevergadering van elke kamercentrale het 
bestuur van de kamercentrale volmacht geeft om op de 73ste 
algemene vergadering op 1 februari 1986 de volgorde van de 
kandidaten, aangeduid per lijst 4 t/m 7, te bepalen. 

ad 9. 
Door vervolgens op de plaatsen, aangeduid per lijst 25 tjm 28, 
wederom in 5 combinaties telkens 4 kandidaten te stellen, komt het 
totaal aantal kandidaten op 60. De fractie-samenstelling is na de 40ste 
landelijke plaats niet meer voorzienbaar. 

ad 10. 
Uitgaande van het model, gelet op het onder 3 en 4 gestelde, en 
vanwege de berekening in het Modderman-systeem op basis van 
evenwicht tussen de lijsten is het een vereiste dat afdelingen en 
centrales een gelijk aantal kandidaten in de advieslijsten opvoeren. Dus 
50 bij de afdeling, 60 bij de kamercentrale. 

ad 11. 
Zoals tot nog toe gebruikelijk is geweest, wordt de kandidaatstelling 
voor de "staart" van de lijst overgelaten aan de kamercentrales. Per 
kamercentrale kunnen op die plaatsen personen met regionale of 
landelijke trekkracht gekandideerd worden, zonder dat deze plaatsen 
evenwel een kans op verkiezing, ook niet als gevolg van 
plaatsvervulling, geven. Het is noodzakelijk dat na afloop van de 73ste 
algemene vergadering het bestuur van de kamercentrale de algemeen 
secretaris of degene die hem vervangt, meedeelt welke kandidaten 
voor deze plaatsen op de lijst dienen te worden opgevoerd. 

Ten slotte acht het hoofdbestuur het van belang dat ten behoeve van 
een adequate besluitvorming in de partij een overzicht van het aantal 

per rijkskieskring toe te kennen zetels op basis van de 
verkiezingsuitslag van 8 september 1982 wordt gegeven. 

aantal plaatsen 

I 's-Hertogenbosch 3 XI Haarlem 
11 Tilburg 2 XII Middelburg 
111 Arnhem 3 XIII Utrecht 
IV Nijmegen 2 XIV Leeuwarden 
V Rotterdam 1 XV Zwolle 

VI 's-Gravenhage 1 XVI Groningen 
VII Leiden 3 XVII Assen 
VIII Dordrecht 3 XVIII Maastricht 
IX Amsterdam 1 
x Den Helder 3 

3 
1 
3 
1 
2 

1 
1 
2 

N.B. Het hoofdbestuur heeft in zijn extra vergadering van 11 februari 
jl. eveneens besloten om de mogelijkheid te onderzoeken om aan de 
algemene vergadering een vóorstel voor te leggen om de opvolging van 
kandidaten zeker te stellen door invoering van een systeem van afgifte 
door de definitieve kandidaten van een volmacht aan de algemeen 
secretaris of aan degene die hem vervangt, waardoor ook eventueel 
mogelijk wordt het systeem van het vormen van combinaties en hef 
schematisch moeten plaatsen van kandidaten in het door de jaarlijkse 
algemene l(ergadering vastgesteld technisch advies te doen vervallen. 
Het hoofdbestuur zal na dit onderzoek een voorstel doen aan de 71ste 
algemene vergadering van 22 juni a.s. wellicht tot wijziging c.q. 
aanvulling van artikel4 TK (volgens het concept TK zoals opgesteld 
door de commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies). 
Aanvaarding van dit voorstel zal er ook wellicht toe kunnen leiden dat 
het hierboven omschreven technisch advies in de vergadering van het 
hoofdbestuur van 21 oktober a.s. ingevolge art. 16.1 onder 4a juncto 
4 TK wordt gewijzigd c.q. aangepast. 

11. Rondvraag 

12. Bespreking van het beleid van het hoofdbestuur 

. . vrijdag 10 mei 1985 - 20.00 uur 

13. Rede door de voorzitter, J. Kamminga 

14. Rede door de vertegenwoordiger van de VVD-leden in het 
Europese Parlement, mr. H.R. Nord 

15. Begroeting van de gasten 

16. Rede door de vice-minister-president, drs. G.M.V. van 
Aardenne 

17. Rede door de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, drs. 
E.H.T.M. Nijpels 

... zaterdag 11 mei 1985 - 10.00 uur 

18. Zo nodig voortzetting van de vergade1ing m.b.t. de 
onderwerpen, genoemd onder 9 tfm 12 

19. Bespreking van het beleid van de hoofdredacteur van 
Vrijheid en Democratie (artikel61.2 h.r.) , 

20. Benoeming van drie leden van het dagelijks bestuur 
- benoeming van drie secretarissen voor de organisatie. Wegens 
periodiek aftreden van P.L. van den Bossche te Berkel-Enschot, drs.· 
H.B. Eenhoorn te Voorburg en drs. L. Hilarides te Drachten moet in 
deze vacatures worden voorzien. 
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 1 oktober 1984 
kandidaat gesteld (in alfabetische volgorde): 
P.L. van den Bossche te Berkel-Enschot, drs. H.B. Eenhoorn te 
Voorburg en drs. L. Hilarides te Drachten. (Voor de 
levensbeschrijvingen van deze kandidaten wordt verwezen naar 
Vrijheid en Democratie nr. 1309 van 9 oktober 1984, blz. 17). 
Aangezien voor elk van deze benoemingen slechts één persoon 
kandidaat is gesteld wordt deze persoon door de voorzitter benoemd 
verklaard (artikel 73 h.r.). 
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21. Afscheid van de hoofdbestuursleden die in het afgelopen jaar 
zijn afgetreden en welkom aan de nieuwe leden van het 
hoofdbestuur. 

22. Bespreking van het beleid van de Kamerfracties en van de 
VVD-leden in het Europese Parlement aan de hand van een 
notitie van de Tweede-Kamerfractie. 
(deze notitie zal worden gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 
1320 van 23 april1985, of zoveel eerder als de tekst gereed is). 

. . zaterdag 11 mei 1985-14.00 uur 

23. Zo nodig voortzetting van de vergadering m.b.t. de 
onderwerpen genoemd onder 19 t/m 22 van deze 
beschrijvingsbrief 

24. Rede door de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie, prof. dr. 
G. Zoutendijk 

25. Sluiting door de voorzitter. 

Het hoofdbestuur van de VVD: 
J. Kamminga, voorzitter, 
)N.J.A. van den Berg, algemeen secretaris. 

N.B.1: 
Het hoofdbestuur heeft in 1983 besloten dat ten behoeve van de 
indiening van amendementen en moties voor een algemene 
vergadering uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van formulieren, 
die door het algemeen secretariaat met de Mededelingen nr. 213 zijn 
verzonden aan de secretarissen van afdelingen, centrales, bijzondere 
groepen (art. 78.1 h.r.) en commissies (art. 60 h.r.). In verband met de 
veelheid van onderwerpen is het om administratieve redenen 
noodzakelijk dat een stringente procedure wordt gevolgd. Zo is de 
wijze van amendering van de voorstellen, zoals aangegeven in deze 
beschrijvingsbrief, neergelegd in een handleiding die eveneens is 
toegezonden aan de secretarissen van de hierboven genoemde organen 
van de partij. Het zal o.a. uitgesloten zijn om op de toelichtingen te 
amenderen. 

N.B. 2: 
De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van de 
statuten en op art. 49.1 t/m 49.4 van het huishoudelijk reglement van 
de partij, die als volgt luiden: 

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 één januari 
onderscheidenlijk één juli van het lopende jaar wordt één stem 
uitgebracht; daarbij wordt het aantalleden 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 

Raad '86: 

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 
een 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. ledere afgevaardigde stemt in de algemene vergadering zonder 
last, naar vrije overtuiging. 

49.1. Bij benoeming van afgevaardigden als bedoeld in artike120.5 
van de statuten, benoemt de ledenvergadering één of meer 
plaatsvervangers, al dan niet per afgevaardigde. 

49.2. Indien èle ledenvergadering meer dan één afgevaardigde 
benoemt, kan zij tevens vaststellen hoeveel stemmen iedere 
afgevaardigde met inachtneming van het in artikel 20 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 overd~agen 
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. 

Het is noodzakelijk dat de sprekers zich tijdig voor het betreffende 
agendapunt aan de orde komt, hebben aangemeld bij de algemeen 
secretaris, opdat een evenredige verdeling van de beschikbare 
spreektijd kan worden vastgesteld. 

• Wordt toegezonden aan de besturen van afdelingen, ondercentrales 
en kamercentrales. 

• • Dit reglement is zeer sterk gewijzigd t.o.v. het reglement zoals 
vastgesteld door de algemene vergadering in 1979. De adviezen van 
de commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies werden aanvaard 
door de 36ste algemene vergadering 1983. De definitieve tekst zal 
door de 71ste algemene vergadering van 22 juni 1985 worden 
vastgesteld. 
De 69ste algemene vergadering van 15 december 1984 heeft echter 
bepaald dat de kandidaatstelling zal geschieden op basis van de 
aanvaarde adviezen. Inmiddels heeft de commissie Kandidaatstelling 
en Technisch Advies de tekst van het concept van dit reglement 
vastgesteld. Het reglement is toegezonden met de Mededelingen nr. 
213 aan de besturen van afdelingen en centrales en is op aanvraag 
verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat. 
In het Jaarboek '85 zal dit reglement met de overige reglementen op 
de kandidaatstelling worden gepubliceerd. 

Hoe ga_an we met elkaar om 

Inleiding 

In 1982 werd ter voorbereiding van de 
raadsverkiezingen een artikel 
geschreven over de kandidaatstelling 
en de daarmee verband houdende 
problemen. Omdat zeer velen toen 
enthousiast reageerden, acht het 
hoofdbestuur het zinvol ook thans een 

artikel aan dit onderwerp te wijden. 
Een reden te meer daarvoor is gelegen 
in het feit dat een nieuw reglement op 
de kandidaatstelling GR in wording is, 
waarin een aantal procedurele zaken 
wezenlijk anders is dan in het oude 
reglement. Ter voorbereiding op de 
voorlichtingsavond op 19 maart a.s. 
(waarover elders in dit nummer) 
worden alvast niet alleen voetangels en 
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klemmen, maar ook enige regels voor 
hoe te handelen gegeven. 

Cumulatie 

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn 
belangrijke liberale beginselen. Het 
past in onze liberale partij dan ook niet 
dat van bovenaf wordt opgelegd welke 



functies (politieke, bestuurlijke en 
maatschappelijke) ten opzichte van 
elkaar al dan niet verenigbaar zijn. 
Van afdeling tot afdeling en van 
persoon tot persoon zijn de 
omstandigheden vaak zo verschillend 
dat de verantwoordelijkheid van de 
leden van de afdeling en de vrijheid 
van het individu het best tot hun recht 
komen als verdraagzaam en 
rechtvaardig tot besluitvorming wordt 
gekomen. 
De 34ste jaarlijkse algemene 
vergadering ( 1981) vroeg het 
hoofdbestuur de partij een advies te 
geven over de cumulatie van functies. 
Hoewel dat advies door de 36ste 
jaarlijkse algemene vergadering 
( 1983) door het aanvaarden van een 
motie van de afdeling Leudal van de 
agenda werd afgevoerd, bleek in de 
afgelopen tijd zoveel behoefte te 
bestaan aan advies ter zake, vooral 
waar het gaat om de relatie die er ligt 
tussen bijvoorbeeld 
afdelingsbestuurders en het 
lidmaatschap van gemeenteraden, dat 
het hoofdbestuur het zinnig acht 
enkele aanwijzingen ten behoeve van 
deze cumulatie te geven. Ook andere 
zaken worden daarbij betrokken. 
Zowel ten tijde van de procedure van 
de kandidaatstelling als bij de 
uitoefening van het 
raadslidmaatschap blijken namelijk 
problemen in afdelingen te ontstaan. 

Cumulatie in de fase van de 
kandidaatstelling 

Hoewel het niet moet en kan worden 
uitgcsloten meent het hoofdbestuur 
dat bestuurlijke en politieke functies 
op hetzelfde niveau niet of nauwelijks 
zijn te combineren. Dat betekent dat 
in het algemeen afdelingsbestuurs
leden niet tevens lid van de 
gemeenteraad kunnen zijn. Dit heeft 
belangrijke gevolgen voor de periode 
waarin de procedure voor 
kandidaatstelling loopt. In het door de 
71 ste algemene vergadering op 22 juni 
a.s. te aanvaarden nieuwe reglement 
G R worden regels gesteld hoe te 
handelen met betrekking tot 
bestuursleden die kandidaat willen 
zijn. 

Bestl,lursleden worden tijdelijk 
ontheven van hun functie of, ten 
minste, niet betrokken bij alle 
bestuurlijke activiteiten tijdens de 
procedure, die betrekking hebben op 

de kandidaatstelling. Indien zoveel 
bestuursleden kandidaat zijn dat niet 
meer van een werkbare situatie kan 
worden gesproken, wordt in elk geval 
een zgn. kandidaatstellingscommissie 
gevormd en, zo dit niet mogelijk is, 
dan wordt hetondercentrale-of 
kamercentralebestuur ingeschakeld. 
Kandidaatstelling voor de raad van 
bestuursleden van "hogere" organen, 
zoals ondercentrale, kamercentrale of 
hoofdbestuur behoeft geen problemen 
op te leveren, indien er voor gewaakt 
wordt dat enige beïnvloeding ten 
gevolge van de bestuurlijke functie 
wordt voorkomen. Ook hier geldt dat 
"gewone" leden niet benadeeld mogen 
worden. 

Ten slotte wordt nog opgemerkt dat bij 
een combinatie van het 
raadslidmaatschap met het 
lidmaatschap van provinciale staten of 
Tweede of Eerste Kamer niet negatief 
geadviseerd wordt, tenzij er reden is 
om aan te nemen dat de politieke 
verantwoordelijkheden gefrustreerd 
worden. Juist in deze situaties wordt 
door het hoofdbestuur verwezen naar 
de verantwoordelijkheid van 
kandidaat en leden. 

De procedure 

De VVD kent een veelheid van 
reglementen, ook voor de 
kandidaatstelling, die bij eerste lezing 
zeer ingewikkeld overkomen. De 
besturen van afdelingen en centrales 
hebben als bijlage bij de 
Mededelingen nr. 213 een tijdschema 
ontvangen voor de komende 
raadsverkiezingen. Voor alle leden zijn 
echter de volgende hoofdlijnen voor de 
gang van zaken bij de 
kandidaatstelling voor gemeenteraden 
van groot belang. 

1 o. Alle leden hebben de 
mogelijkheid kandidaten te stellen. 
Een eigen bericht van het 
afdelingsbestuur hoe dit moet 
gebeuren is niet alleen reglementair 
juist, maar is ook aan te bevelen uit 
een oogpunt van betrokkenheid van 
zoveel mogelijk leden bij het 
gebeuren. 

2o. Als de groslijst wordt opgemaakt, 
moet het mogelijk zijn dat alle leden 
van deze lijst kennis kunnen nemen. 
Immers zij moeten weten wie zij op 
welke plaats zullen kandideren. Alle 
leden, die vóór 1 juli 1985 lid zijn, 
moeten ruim tevoren worden 
aangeschreven wanneer de 
kandidaatstellingsvergadering wordt 
gehouden. Te vaak komt het voor dat 
om welke reden dan ook slechts een 
deel van de leden de bewuste 
aankondiging ontvangt. Ook 
gezinsleden zijn leden! 

3o. De ledenlijst van de afdeling is 
niet openbaar. Levend in een tijd 
waarin toch al veel persoonlijke 
gegevens bij anderen bekend zijn, is 
het van het grootste belang dat ook op 
dat punt de leden de zekerheid hebben 
dat hun gegevens inzake het VVD
lidmaatschap niet "op straat" liggen. 
Het bestuur, in het bijzonder de 
secretaris, beschikt wèl over die 
gegevens. Echter, ook kandidaten 
zullen in verband met die 
ledenbescherming geen inzage in de 
ledenlijst krijgen. Als leden worden 
aangeschreven, dan gebeurt dit dan 
ook door de secretaris of diens 
plaatsvervanger. 

4o. Afdelingsbesturen dienen vóór 1 
april a.s. een gesprek te hebben met de 
zittende VVD-leden van de raad. 
Alleen al om redenen van fatsoen is 
het nodig dat het bestuur met de 



fractie, elkaars 
verantwoordelijkheden kennend, een 
goed contact heeft waar het gaat om 
het functioneren van deze 
volksvertegenwoordigers. Hun 
functioneren immers staat ter 
discussie. Het is de politieke 
verantwoordelijkheid van de afdeling 
om een zo evenwichtig mogelijke 
kandidatenlijst samen te stellen, 
waarin zoveel mogelijk leden zich 
kunnen herkennen. Niet alleen een 
politieke verantwoordelijkheid voor, 
maar ook een verantwoordelijkheid 
naar de leden van de VVD-fractie 
individueel, om zorgvuldig met deze 
zittende leden te overleggen over de 
kwaliteit van hun positie en over het 
vermoedelijke oordeel van de leden 
van de afdeling. Voorzitter en leden 
van het afdelingsbestuur moeten 
eveneens zorgvuldig omgaan met de 
eventuele "strijd" die wordt gevoerd 
om het lijsttrekkerschap van de 
fractievoorzitter, een wethouder of 
een talentvol raadslid. Openheid en 
eerlijkheid zijn voorwaarden om 
problemen te voorkomen. 

5o. 
Voorts is van belang dat het 
hoofdbestuur in het verleden 
onverenigbaar met het 
lidmaatschap van de VVD heeft 
geoordeeld dat een lid van de 
VVD een kandidatuur voor de 
gemeenteraad aanvaardde op 
een andere lijst dan de door de 
VVD-afdeling (al dan niet in 
samenwerking met anderen) 
ingediende kandidatenlijst. In 
gemeenten waarin de VVD
afdeling niet met een lijst aan 
de raadsverkiezingen deelnam, 
stond het individuele VVD
leden wel vrij een kandidatuur 
voor de gemeenteraad te 
aanvaarden. In het verleden 
heeft het hoofdbestuur de vaste 
gedragslijn gevolgd dat leden 
die handelden in strijd met het 
bovenstaande werden 
geroyeerd. De commisie van 
Beroep heeft deze gedragslijn 
van het hoofdbestuur in al die 
gevallen, waarin beroep was 
ingesteld, bekrachtigd. Deze 
gedragslijn zal ook voor de 
raadsverkiezingen op 19 maart 
1986 worden gehandhaafd. 

De kandidaatstellingsvergadering 

Deze vergadering, te houden in de 
periode 16- 30 november 1985, zal in 
het algemeen als volgt verlopen: 

1 o. Aan de hand van de ledenlijst van 
1 juli 1985 die door het algemeen 
secretariaat aan de afdelingssecretaris 
wordt toegezonden, wordt de 
aanwezigheid van de leden 
gecontroleerd (de vergadering is 
besloten). 

2o. Kandidaten mogen tijdens de 
beraadslagingen en de stemmingen 
niet aanwezig zijn (ook niet op een 
paar meters afstand van de 
vergaderplaats!), behalve in het geval 
dat de jaarlijkse ledenvergadering van 
een afdeling heeft besloten om de 
kandidaten zonder enige beperking tot 
de kandidaatstellingsvergadering toe 
te laten, hetgeen inhoudt dat zij het 
woord mogen voeren en aan de 
stemmingen kunnen deelnemen. 

3o. Er worden behoorlijke 
stembriefjes gebruikt (deze zijn bij 
het algemeen secretariaat eventueel te 
bestellen). Deze stembriefjes mogen 
niet van een apart nummer zijn 
voorzien. Dan zou immers kunnen 
worden nagegaan wie op wie heeft 
gestemd. 

4o. Het tellen van de stemmen wordt 
overgelaten aan een stembureau 
waarvan de leden (bij voorkeur geen 
bestuursleden) door de vergadering 
worden benoemd. 

5o. Voor de wijze waarop gestemd 
moet worden, moeten de artikelen 74 
en 76 van het huishoudelijk reglement 
strikt worden toegepast (zie Jaarboek 
'84, blz. 274 e.v.). 

6o. De voorzitter vraagt aan het eind 
van de vergadering wie bezwaren 
heeft tegen enig onderdeel in de gang 
van zaken in de 
kandidaatstellingsvergadering. 
Genotuleerd wordt of er bezwaren zijn 
en zo ja, door wie geuit, met een 
omschrijving van de bezwaren. Dit is 
belangrijk als toch in beroep mocht 
worden gegaan. 

In beroep gaan 

Indien een lid van een afdeling van 

oordeel is dat in de gemeente waarin 
dat lid ingezetene is, gehandeld is in 
strijd met de statuten, het 
huishoudelijk reglement of het 
reglement GR, kan hij ter zake een 
klacht indienen bij het hoofdbestuur; 
ten aanzien van handelingen in een 
vergadering van het bestuur van de 
afdeling, een vergadering van de 
kandidaatstellingscommissie, een 
ledenvergadering en de 
kandidaatstellingsvergadering, komt 
dit klachtrecht toe aan alle 
aanwezigen. Maar,als een afdeling in 
de problemen komt, dan zal toch eerst 
de kamercentrale waartoe de afdeling 
behoort moeten worden ingeschakeld 
om tot een oplossing te komen. Omdat 
alle afdelingssecretarissen in het bezit 
zijn van het Jaarboek '84 is het zeer 
eenvoudig het bestuur van de 
kamercentrale te benaderen. Doordat 
er in het verleden een veel kleiner 
aantal afdelingen bestond, kon het 
hoofdbestuur toen de problemen 
overzien. Dit is thans niet meer 
mogelijk. Alleen in uiterste noodzaak, 
wanneer ook het 
kamercentralebestuur niet meer weet 
wat te doen, zal het hoofdbestuur zijn 
"probleemoplossers" inzetten. Veel 
vragen kunnen overigens in een aantal 
gevallen worden beantwoord door de 
staffunctionarissen van het algemeen 
secretariaat. 

N.B. Ingevolge besluit van de 69ste 
algemene vergadering van 15 
december 1984 zal gehandeld worden 
op basis van het door de commissie 
Kandidaatstelling en Technisch 
Advies opgestelde concept-reglement 
G R. Exemplaren van dit reglement 
worden toegezonden met de 
Mededelingen van het hoofdbestuur 
en zijn voor leden op aanvraag 
verkrijgbaar bij het algemeen 
secretariaat ( 070-614121 ). 

Het hoofdbestuur van de VVD: 
J. Kamminga, voorzitter. 
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WJA. van den Berg, 
algemeen secretaris. 

• 
(foto: Theo Mezjer) 



Huub Jacobse: 
,,VVD tegen 
gratis heroïne 
verstrekking'' 

Heel duidelijk heeft het VVD
Tweede-Kamerlid Huub Jacobse 
tijdens de uitgebreide 
commissicvergadering over het 
drugsbeleid nogmaals het standpunt 
van de VVD op een rij gezet: 

1. De VVD-fractie is tegen gratis 
heroïneverstrekking 

2. De VVD-fractie is tegen 
!egalisering van hard drugs 

3. De VVD-fractie is voor naleving 
van het Enkelvoudig Verdrag 

4. Het medisch gebruik van heroïne, 
morfine en vervangende middelen 
zoals methadon moet in handen van 
medici blijven. 

Huub Jacobse: "Wij achten ten 
aanzien van het medisch gebruik een 
politiek oordeel niet juist. Het KNMG 
(de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der 
Geneeskunde) heeft naar voren 
gebracht dat de medici niet door de 
politiek wensen te worden misbruikt. 

Men vindt het fout dat de politiek 
allerlei beslissingen neemt en in feite 
wil voorschrijven hoe men patiënten 
moet behandelen en welke 
farmaceutica daarbij moeten worden 
gebruikt. Laten we dat dan ook niet 
doen." 
Uitvoerig zette Jacobse nog eens 
uiteen door welke oorzaken de 
harddrugexplosie in Nederland veel 
groter is dan in andere Westeuropese 
landen. "Allereerst noem ik de in 
Nederland verhoudingsgewijze 
geringe pakkans, De kans dat 
internationale handelaren in 
Nederland- en ik spreek nu over de 
afgelopen 15 jaar waarin wij met het 
fenomeen te maken hebben- werden 
betrapt en opgepakt was relatief 
gezien aanzienlijk kleiner dan in de 
andere Europese landen." Hij wees 
erop dat juist daarom in het begin van 
de 70-er jaren de gevreesde Chinese 
triaden uit HongKong en Singapore in 
Amsterdam zich vestigden. Als 
tweede "stimulans" noemde hij de 
openheid van de Nederlandse grenzen. 
"De vraag moet worden gesteld of de 
toegangen tot Nederland, de havens, 
luchthavens en belangrijke 
grensposten niet efficiënter kunnen 
worden bewaakt. De derde factor die 
ik wil noemen zijn de relatief lage 
straffen die in Nederland worden 
uitgedeeld. De vierde factor is de 
humane ten uitvoerlegging van de 
straf. Daarom heeft de internationale 
handel het nooit moeilijk gehad met 
het vinden van koeriers. Het risico is 
tamelijk beperkt en de winstmarge 
buitengewoon hoog. Wanneer men 
ongelukkigerwijze een keer wordt 
opgepakt, vindt men het hier nogal 
meevallen." 

Een samenhangend en effectief 
drugsbeleid kan volgens Jacobse 
worden gevoerd door: 

a. Een betere preventie (via de 
massamedia en het regelmatig 

waarschuwen van de bedreigde 
leeftijdsgroepen, de ouders en 
andere betrokkenen); 

b. Drempelloze opvang van degenen 
die verslaafd zijn geraakt (op het 
ogenblik krijgen ouders van 
verslaafde kinderen bij pogingen ze 
te laten afkicken te horen: Komt u 
over drie maanden maar terug, 
want wij zitten vol.); 

c. Een betere bescherming van de 
burger tegen de criminaliteit, die 

·een nevenverschijnsel is van de 
drugsverslaving; 

d. Harde bestrijding van de handel; 

e. Nazorg van afgekickten. (Vaak 
worden degenen die van hun 
verslaving af zijn achteloos 
teruggeplaatst in de 
omstandigheden waardoor ze 
vroeger verslaafd zijn geraakt. Het 
wekt dan ook geen verbazing dat 
veel van de betrokkenen weer snel 
in hun oude patroon terugvallen.) 

Ten aanzien van de justitiële facetten 
die samenhangen met het drugsbeleid 
bepleitte Huub Jacobse o.a. de 
mogelijkheid dat criminele 
drugsverslaafden in de gelegenheid 
worden gesteld om bij hun vonnis te 
kiezen tussen een normale straf en een 
vrijwillige behandeling. 

Reny Dijkman • 

19 februari 1985 



Uw mening telt als u ons belt 

De VVD-Raadsfractie in Amersfoort 
heeft, vermoedelijk als eerste 
Raadsfractie in Nederland, een 
grootscheepse telefoonactie ( 10 
lijnen) gevoerd over het plaatselijke 
media-beleid. 
Natuurlijk heeft de gevoerde 
telefoonactie van de 2e Kamerfractie 
model gestaan. Fractiegenoot en 
hoofdbestuurslid R. Luchtenveld 
heeft ons geïntroduceerd en 
geïnitieerd. De fractie besloot een 
dergelijke actie te voeren indien zich 
daartoe een gelegenheid voordeed. 
Een werkgroepje werd samengesteld, 
een draaiboek gemaakt, en op 7 
februari jl. deed zich de gelegenheid 
voor. 

Ben W presenteerden een medianota. 
De VVD organiseerde een hoorzitting 
met alle betrokkenen eri hield vooraf 
een telefoonactie onder de 90.000 
inwoners van Amersfoort onder het 
motto "uw mening telt als u ons belt". 
Advertenties in de plaatselijke pers, 
veel free publicity, en de plaatselijke 
radiopiraat zorgden voor grote 
voorpubliciteit 

Voorafgaande aan een hoorzitting over 
het hierboven beschreven onderwerp 
is van 6 tot 8 uur uitvoerig met de 
Amersfoortse bevolking gesproken 
over het media-beleid, 
hondenbelasting, slechte verlichting, 
reinigingsdienst, situatie op het 
kerkhof, groenvoorziening en elk 
VVD-raadslid in Nederland kan 
verdere invulling zelf bedenken. In 
eerste aanleg bleek dat men graag de 
bestaande piraat wilde legaliseren, 
men wilde er ook wel voor betalen en 
lid worden. Met reclame had niemand 
moeite. 
De PTT werkte voortreffelijk. De 10 
extra lijnen werden binnen vijf 
werkdagen door de ambtelijke molen 
verwerkt. Collegae Raadsleden beveel 
ik het initatief van harte aan. 

H. WR. Bekking. 
(VVD-gemeenteraadslid in 

Amersfoort) 

De Amersfoortse Gemeenteraadsfractie in actie! foto: Stakenburg 



Ook voor het individu 

Een menselijk nootje tussendoor. 
Altijd lezen over grote politieke 
problemen doet het besef verliezen, 
dat het Europees parlement bestaat 
uit mensen en werkt vóór mensen. 
Niet alleen de grote massa houdt het 
EP bezig. Ook het wel en wee van de 
enkeling of de kleine groep gaat het 
parlement ter harte. Ter illustratie 
daarom, een menselijk nootje 
tussendoor. 

Jessica larive heeft onlangs de 
aandacht van de Raad (ministers van 
buitenlandse zaken) gevraagd voor 
een 24-jarige landgenoot. In een brief 
aan de voorzitter van de Raad, de 
Italiaan Andreotti, vertelt Jessica, dat 
het Joegoslavische leger de 
Nederlander heeft gearresteerd, 
omdat hij stond te "vliegtuigspotten". 
Wie het niet weet: vliegtuigspotten is 
een liefhebberij van vele jonge 
mensen, die militaire vliegtuigen 
gadeslaan en gegevens daarover 
noteren. Wat in het oost blok wordt 
gezien als spionage is in ons land een 
nationale sport. Tijdens een Nato
oefening op Gilze-Rijen waren er 
faciliteiten voor spotters. En een extra 
peloton rijkspolitie droeg er 
gemoedelijk zorg voor, dat het verkeer 
zich een weg door de horde kon banen. 
Onze 24-jarige "vliegtuiggek" kende 
het verschil niet tussen oost en west en 
oefende tijdens zijn vakantie zijn 

hobby uit, wat hem op een 
veroordeling en gevangenisstraf is 
komen te staan. 
Jessica larive vraagt Andreotti de 
nodige stappen te ondernemen om het 
lot van de jongeman te verzachten en 
hem recht te doen wedervaren. 
Aangezien "recht" in het oosten wat 
anders betekent dan in het westen 
staat vrijlating en uitwijzing van de 
Nederlander door diplomatieke actie 
niet bij voorbaat vast, maar het 
vestigen van de aandacht op zijn 
lotgevallen geeft wel aan, dat ook de 
enkeling mag rekenen op de 
belangstelling van parlementariërs. 
Tijdens een zitting van het parlement 
heeft Jessica zich eveneens ingezet 
voor een kleine groep Nederlanders: 
de glastuinders, die een korting op de 
aardgasprijs genieten. 
Het gekrakeel daarover uit andere 
landen zal bekend zijn. Ook het 
standpunt van de Commissie over het 
goedkopere aardgas heeft 
gecirculeerd. Toch duikt regelmatig 
de jaloezie in het buitenland weer op 
en wordt met het vingertje naar het 
Westland gewezen. Regelmatig wijzen 
levert vanzelf een verdachte op, 
nietwaar? 

Jessica Larive 

Jan van der Ven 

Jessica larive heeft zich daarover 
nogal boos gemaakt. Met in het 
achterhoofd de gedachte, dat men wel 
de splinter ziet in het oog van de ander, 
maar niet de balk in eigen oog, is zij 
van leer getrokken tijdens een plenaire 
zitting. In een poging de vingertjes een 
draai van 180 graden te laten maken, 
herinnerde Jessica eraan, dat onze 
mede-Europeanen een schone Rijn 
hebben beloofd (belangrijk voor onze 
drinkwatervoorziening en tuinbouw) 
en dat de Duitse boeren onlangs een 
flinke financiële steun in de rug van 
hun regering hebben gekregen. 
Zij had ongetwijfeld de voorbeelden 
wat hoger kunnen opstapelen, maar 
daar ging het niet om. Jessica nam het 
op voor een om het succes veel 
geplaagde groepering. Wat zij ook 
aanhaalde: Zijn er met buurlanden 
niet voordelige aardgascontracten 
afgesloten? Voordelig contract, 
voordelige levering. Een 
doordenkertje. 
Het succes van de uitval voor de 
glastuinbouw staat eveneens niet vast. 
Maar ook in dit geval wordt 
aangetoond, dat in het EP enkelingen 
kunnen rekenen op steun. 
Een aanmoediging om problemen, die 
in Europa moeten worden opgelost, bij 
Europarlementariërs aanhangig te 
maken. Zelfs als men met het 
probleem alleen staat. 

Jan van de Ven • 
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AANMELDINGSFORMULIER 
THEMADAG LEEFBAARHEID 

zenden aan: mevr. A. Smits 
Oltmansdreef 17 2353 CK Leiderdorp 

Naam: ..................................................................... . 

Straat: .................................................................... .. 

Postcode en plaats: ................................................ .. 

zal deelnemen aan de Themadag Leefbaarheid op 
zaterdag 9 maart 1985 en zal daartoe ter 
voorbereiding de stellingen ontvangen. 
Ik noteer I voor de discusiegroep van mijn voorkeur 
en 2 voor mijn tweede keus. 

Milieu 
Ruimtelijke Ordening 
Verkeer en Waterstaat 

Voor deelname zijn geen onkosten verschuldigd, 
consumpties en lunch zijn echter wel voor eigen 
rekening. 

datum: .................................................................... .. 

handtekening: ....................................................... .. 
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Limburg krijgt Oost-Westbaan 

Limburg knjgt zzjn Oost
Westbaan, de nieuwe start
en landingsbaan van Airport 
Maastricht. 

In I 993, heeft het kabinet laten weten 
moet deze 3500 meter lange baan ' 
klaar zijn. Aanvangkosten: 130 
miljoen gulden. Een enorm bedrag, 
dat mede oorzaak is geweest van een 
langdurige en belangrijke 
besluitvorming, voordat het kabinet 
positief over de aanleg van die baan 
besliste. Naast de kostenpost zat er 
echter nog een "addertje" onder het 
gras. 
De bedrijven die nu al bij het vliegveld 
zijn gevestigd, hadden geen geduld om 
tot 1993 duimendraaiend op de aanleg 
van de nieuwe baan te wachten. Zij 
wilden op de huidige Noord-Zuidbaan 
extra nachtvluchten uitvoeren, om 
zodoende bedrijfsmatig tot 1993 uit de 
voeten te kunnen. 
Een uitstekend idee, vond ook de 
VVD, maar extra nachtvluchten 
betekenen ook meer lawaai. Vooral 
minister Pieter Winsemius had daar 
grote bezwaren tegen. Hij deelde 
echter wel de mening van de VVD
Tweede-Kamerfractie dat deze Oost-

.. 

Westbaan van wezenlijk belang is voor 
de ontwikkeling van de in het slop 
geraakte Limburgse economie. De 
nachtvluchten, daar voelde onze 
liberale minister echter niet veel voor. 
Hij had grote bezwaren tegen de 
overlast, die dat voor de omwonenden 
met zich meebrengt. 
Gelukkig wisten de verantwoordelijke 
liberale bewindslieden in 
samenwerking met Gedeputeerde 
Staten van Limburg en de Tweede 
Kamer er een werkzaam compromis 
uit te slepen. 

Isolatie 

De extra nachtvluchten worden nu 
toegestaan, mits de provincie Limburg 
de huizen die rond de huidige baan 
liggen (Noord-Zuid) afdoende zal 
laten isoleren. De kosten van deze 
regeling: acht miljoen gulden. Dat 
deze isolatie geen overbodige luxe is, 
bleek tijdens een spoedvergadering 
van de bijzondere PNL-commissie 
(PNL = Perspectievennota Zuid
Limburg). Pieter Winsemius kwam 
tijdens deze commissievergadering 
met een opmerkelijk gegeven. De 

------

minister liet namelijk een band horen 
met daarop het geluid van startende 
en landende vliegtuigen. 
"Dit is ongeveer hetzelfde alsof een 
jongen uit je straat elke morgen tussen 
02.00 en 04.00 uur een brommer met 
een kapotte uitlaat onder je 
slaapkamerraam laat knetteren. Op 
een gegeven moment heb je dan de 
neiging om een slagersmes te pakken," 
was een opmerkelijke uitspraak van 
Pieter Winsemius. 
De isolatie komt er dus. De nieuwe 
baan ook! Want, zoals de VVD
Limburg en de Liberale Tweede
Kamerfractie al sinds jaar en dag 
beweren: een goed en van alle 
faciliteiten voorzien regionaal 
vliegveld is de motor voor de regio. Als 
uiteindelijk die nieuwe baan er ligt, 
betekent dit een mijlpaal voor het al 
sinds het einde van de jaren zestig in 
een economisch dal verkerende 
provincie Limburg. De 
"nachtvluchtbeschikking" mogelijk 
gemaakt door de inzet van liberale 
politici is van groot belang voor het 
uiteindelijke doel: een gezond 
economisch Limburg! 

JosvanRey 
VVD- Tweede-Kamerlid 

• 
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Reacties op de nota ,,Bestrijding 
Criminaliteit en Vandalisme'' lil 
Integrale benadering 
Kenmerkend voor de VVD-nota 
"Bestrijding Criminaliteit en 
Vandalisme" is de integrale 
benadering waarvoor wordt gekozen. 
De aard en wijze waarop getracht 
wordt wetgeving, opsporingsbeleid, 
vervolgingsbeleid en 
strafrechtstoepassing met elkaar in 
verband te brengen, aan te passen aan 
de actuele behoefte en in te kaderen in 
een breder maatschappelijk verband, 
schept voorwaarden voor een 
evenwichtige beleidsontwikkeling. 
Anderzijds moet duidelijk zijn dat de 
nota zeker nog niet afdoende antwoord 
geeft op alle knelpunten met 
betrekking tot de onderwerpelijke 
problematiek. 1 

Zo moet bijvoorbeeld worden 
onderkend dat het aanscherpen van de 
wetgeving met betrekking tot de 
strafmaat voor met name zwaardere 
delicten, uiteraard ook een effect zal 
hebben op de capaciteitsbehoefte van 
het Gevangeniswezen. In die zin is het 
zeer de vraag of de in de nota 
genoemde extra uitbreiding met 400 
tot 600 celplaatsen in nieuwbouw wel 
voldoende zal zijn. 
In dit verband meen ik dat gestreefd 
moet worden naar een zodanige 
capaciteit voor het Gevangeniswezen 
dat wordt voorkomen dat de 
beschikbare- of juist niet beschikbare 
- celcapaciteit een factor van belang 
vormt bij het straftoemetingsbeleid 
van de rechterlijke macht. 
Evenzo wordt bijvoorbeeld aan de 
verhoging van de efficiëncy bij de 

inzet van politiepersoneel mijns 
inziens te weinig aandacht gegeven. 
Dit terwijl dat wel eens veel 
effectiever zou kunnen blijken te zijn 
dan simpelweg uitbreiden of 
herschikken van taken. Toch meen ik
het geheel overziende- te mogen 
constateren dat de nota zeker een 
aanzet kan vormen voor een effectief 
beleid, gericht op bestrijding van 
criminaliteit en vandalisme. , 

F H. J. M. van Kemenade 
Directie Gevangeniswezen 

van het Ministerie van Justitie 

Eindelijk 
gerechtigheid 
De commentaren in de landelijke 
dagbladen laten er geen 
onduidelijkheid over bestaan: het 
VVD-Aktieplan "Bestrijding 
criminaliteit en vandalisme" is geen 
verhandeling op academisch niveau 
geworden, maar het signaal is deze 
keer wel goed "overgekomen". 

• 

De kranten stonden er niet voor niets 
vol van. En dat kon helaas niet gezegd 
worden van het doorwrochte ' 
preadvies, dat wijlen Mr. Mostert
destijds een topambtenaar op Justitie
aan het begin van de jaren zeventig 
uitbracht voor de Nederlandse 
Juristenvereniging. In feite hield zijn 
betoog al een pleidooi in voor de 
opstelling van een 
criminaliteitsbeheersingsplan. De tijd 
was er kennelijk nog niet rijp voor om 
de verschillende onderdelen van het 
justitieel bedrijf als geheel aan te 
pakken. Het stemt tot voldoening, dat 
onze Kamerfractie en onze 
bewindsman op Justitie daarvoor nu 
wel de tijd gekomen achten. 
Er is nog meer dat mij, als lid van de 
VVD-fractie in de Haagse 
gemeenteraad, tot voldoening strekt in 
het initiatief van onze Kamerfractie. 
Dat is de erkenning van het belang van 
een goede samenwerking tussen politie 
en burgerij op plaatselijk niveau, 
waarin wijkagenten en 
bewonersorganisaties een centrale rol 

18 

vervullen. De proef met een 
wijkgerichte aanpak, diede-ons 
helaas te vroeg ontvallen- voorzitter 
van de partijcommissie politie en 
justitie, Dr. C. N. Peijster, als 
hoofdcommissaris van politie nam in 
de Haagse wijk Spoorwijk
Laakkwartier, met instemming van 
het gemeentebestuur, heeft niet 
zonder reden geleid tot een algehele 
reorganisatie van de Haagse politie, 
waarbij het "gebiedsgebonden en 
onderwerpgericht denken" centraal 
kwam te staan. Ook buitenlandse 
ervaringen, als het wijkgerichte 
programma, dat in de Amerikaanse 
stad Hartford (Connecticut) werd 
ontwikkeld ter beperking van misdaad 
en angstgevoelens in woonwijken, 
bewijst, dat we met het VVD
Aktieplan "Bestrijding criminaliteit 
en vandalisme" op de goede weg zijn. 
Vastgesteld werd daar, dat goede 
resultaten bij de aanpak van de 
criminaliteit op plaatselijk niveau 
slechts te behalen zijn bij een 
harmonisch samengaan van politie en 
burgerij in combinatie met · 
maatregelen in de woonomgeving op 
het terrein van de ruimtelijke ordening 
en het verkeer. Het lijkt daarom ook 
een goede gedachte het opstellen van 
lokale en regionale 
criminaliteitsbeheersingsplannen mee 
te nemen in het model
gemeenteprogramma 1986. 

Mr. T Landheer 
VVD-gemeenteraadslid 

van 's-Gravenhage 

• 



Hoestaat 
het eigenlijk 
met de 
deregulering? 
Deze vraag legde de redactie 
voor aan Jan te Veldhuis, die 
de dereguleringsoperatie 
binnen de Kamerfraktie 
coördineert. De aanleiding 
voor onze vraag was een 
Uitgebreide Commissie 
Vergadering van 30 januari 
jl. Daarin stond de 
bespreking van de huidige 
stand van zaken centraal. 
Hieronder volgt zijn relaas. 

Terugblik 

De eerlijkheid gebiedt mij om een 
beetje sceptisch te beginnen. Ik had 
het me twee jaar geleden eigenlijk 
toch iets anders voorgesteld. Te weten: 
dat we vandaag al méér tastbare, 
zichtbare en voelbare 
dereguleringsresultaten zouden 

<. 

hebben behaald. En- minstens zo 
belangrijk- dat de sfeer, de 
dereguleringsmentaliteit al intenser 
zou zijn doorgedrongen bij alle 
betrokkenen. D.w.z. bij de 
ambtenaren, de bestuurders, de 
politici, maar ook bij de 
"overheidscliënten" zelf; dus de 
burgers, het bedrijfsleven en 
belangengroepen. 
In de praktijk blijkt namelijk dat vele 
maatschappelijke groeperingen de 
"beschermende" rol van de overheid 
nog niet willen of kunnen loslaten. 
Ambtenaren zagen bijvoorbeeld de 
poten onder hun eigen stoel niet weg. 
Bestuurders kómen nog veel met 
(onverplichte), en politici vrágen nog 
vaak lichtzinnig om nieuwe regels. En: 
de overheidscliënten roepen soms 
hartgrondig om deregulering, 
maar ... vooral bij de buurman; het 
éigen belang wil men namelijk nog wél 
graag beschermd c.q. geregeld 
houden ... ! 

Wettelijke verankering 

Er moet aan het dereguleringsfront 
nog veel strijd worden geleverd. Het 
liberale perspectief c.q. einddoel 
(:minder overheid, meer burger) is 
nog niet bereikt. Daarom pleit ik er 
voor om die dereguleringsmentaliteit 
desnoods maar af te dwingen! 
Deregulering is namelijk geen mode
gril, geen modieuze politieke kreet! En 
mag het ook niet worden! 
Het beginsel van eenvoud en 
soberheid van wetgeving zou daarom 
bij de wet zelf moeten worden 
verankerd. Dit is mijns inziens de 
enige waarborg dat iederéén zich 
actief met deregulering zal 
bezighouden. 
De Minister-President heeft 
recentelijk 15 Aanwijzingen voor 
soberheid bij de wetgeving 
vastgesteld; een soort 
"gebruiksaanwijzing" voor de 
ambtelijke diensten. Deze regels zijn 
op zich goed, maar anderzijds nog te 
vrijblijvend. Ze binden namelijk 
alleen de ambtenaren. En ze kunnen 
door een volgend Kabinet, eventueel in 

één handomdraai, worden gewijzigd of 
ingetrokken. Een "structurele 
aanpak" is aldus niet gewaarborgd. 
Een wettelijke verankering van het 
dereguleringsprincipe (in één 
wetsartikel) biedt althans enige 
garantie dat vrijblijvendheid wordt 
uitgebannen. De 15 Aanwijzingen 
kunnen dan als een soort (flexibele) 
uitwerking van het beginsel worden 
gebruikt. Een en ander lijkt me zelfs 
een initiatief-wetsontwerp waard. 

Positieve ontwikkelingen 

Ondanks mijn aarzelingen over het 
tempo van de dereguleringsoperatie, 
mag zeker niet onvermeld blijven dat 
er ook wel degelijk resultaten zijn 
behaald in de afgelopen twee jaren: 
- In een kleine 200 gevallen is al 

overeenstemming tussen Kabinet en 
Tweede Kamer over 
dereguleringshoofdlijnen bereikt. 
Het wachten is nu op de voorstellen 
voor wetswijziging, die de 
uitwerkingen zullen bevatten; 

- Diverse wetten zijn ingetrokken; 
zoals de wet SIR, de 
Uitverkopenwet en de Kaderwet 
Specifiek Welzijn; 

- Diverse wetten zijn al versoberd, 
zoals de Kampeerwet en de Wet- en 
het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening; 

- Diverse wetten zijn niet eens 
ingediend, zoals de Wet 
Vermogensaanwasdeling, of 
looningreep-wetten; 
Door de eerder genoemde 15 
Aanwijzingen moet vanaf 1 februari 
1985 elke nieuwe regeling een 
dereguleringstaets hebben 
ondergaan vóór de aanbieding aan 
de Ministerraad. 
Dit voorjaar zal een aantal zéér 
aansprekende deregulerings
voorstellen worden ingediend. 
Namelijk: het stelsel van één 
milieuvergunning per activiteit 
(i.p.v. nu: zeer vele). En: het 
vervallen van de 
bouwvergunningsplicht voor heel 
veel bouwactiviteiten (dakkapellen, 
schuurtjes e.d.). 

19 februari 1985 



Kortom: we moeten de 
dereguleringsoperatie ook niet al te 
zwart afschilderen, zoals sommigen 
wel doen. 

Hoe nu verder 

Zoals is gebleken, kunnen we geen 
( deregulerings-)ijzer met handen 
breken. 
Anderzijds moeten we het ijzer wel 
smeden wanneer het (politieke 
klimaat) heet is. En de huidige 
politieke constellatie biedt op zichzelf 
meer perspectieven voor het behalen 
van dereguleringsresultaten dan 
wanneer socialisten aan het bewind 
zouden zijn. (N.B. in dat verband is 
het overigens jammer dat onze 
Minister van Justitie niet wilde 
toezeggen dat er op 26 mei 1986, de 
datum van de nieuwe 
Kamerverkiezingen, per saldo minder 
regels zullen zijn dan aan het begin 
van deze Kabinetsperiode. Hij hoopte 
wel dat er dan minder regeldruk op de 
burgers en het bedrijfsleven zal 
bestaan. En: dat er dan "minder méér 
regels" zullen zijn dan in een situatie 
zonder de dereguleringsoperatie ). 
Namens de fraktie heb ik een aantal 
ideeën gelanceerd om de druk op de 
dereguleringsketel hoog te houden. 

Deze pijler van het Regeerakkoord 
moet immers vóór de volgende 
verkiezingen zijn afgebouwd. Die 
suggesties aan het Kabinet waren de 
volgende (kort samengevat): 
- dwing de dereguleringsmentaliteit 

desnoods bij iedereen maar af via 
één nieuw wetsartikel(: "wetgeving 
moet sober en eenvoudig zijn"); 

- Stel betere prioriteiten voor het 
dereguleringswerk. Het 
maatschappelijk nut van afschaffing 
van regels kan dikwijls groter zijn 
dan de introductie van 
(onverplichte) nieuwe regels; 

- laat de resultaten van een 
dereguleringstaetsing van nieuwe 
regels in volle omvang zien. 
Bijvoorbeeld via een apart 
formulier, dat de hele 
wetgevingsprocedure meeloopt; 
iedereen ziet dan wat uit 
dereguleringsoogpunt gewenst is of 
was, en wat "de politiek" er mee 
heeft gedaan; 

- laat de 15 Versoberings
aanwijzingen óók van toepassing 
zijn op pseudo-regelgeving, zoals 
nota's en circulaires (uiteraard 
voorzover van toepassing); 

- Breng ook dereguleringsimpulsen 
over aan de lagere overheden. 
Deregulering op alleen Haags 
niveau is beslist niet genoeg; 

u----~ 

....... ,;.>' 
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- Zet spoed achter de beïnvloeding 
van publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties. Ook dáár moet 
worden gedereguleerd; 

- laat ook het parlement zelf 
terughoudend zijn met verzoeken 
om nieuwe regulering of met 
(honderden) amenderingen, die 
vaak weer tot verfijningen of 
uitzonderingen met veel 
uitvoeringslasten leiden. 

- Bouw de bureaucratie nu eens echt 
af; verminder·interdepartementale 
commissies en adviesraden; 
verminder het aantal 
detailregelingen; Minder 
ambtenaren leidt tot minder regels! 

- Schep betere technisch-juridische 
en organisatorische voorwaarden 
voor het dereguleringswerk. 
Bijvoorbeeld door inschakeling van 
externe bureaus (privatisering), door 

· een speciale "wetgevingsbrigade", 
of door een soort deregulerings-civil
service; 

- Onderwerp ook enkele bestaande 
· wetgevingscomplexen aan een 
intense dereguleringstoets. Denk 
aan de bestaande fiscale wetgeving, 
en de wetgevitigscomplexen; 
onroerend goed, onderwijs, en 
gezondheidszorg. Omdat deze 
bestaande regels bijna elke burger 
persoonlijk raken, kan deregulering 
hier zo'n machtig vliegwieleffect 
krijgen; 

- Ontwikkel een beleid dat elke 
regulering periodiek wordt 
doorgemeten op zijn (verdere) 
bestaansrecht; elimineer elke 
overbodigheid, die (soms) alleen 
historisch verklaarbaar is; 
Zorg voor voldoende inzicht in 
varianten voor een regeling; geef de 
pro's en de contra's van een 
summiere en een uitvoerige 
regelgeving aan en maak pas daarna 
een keuze voor een definitieve 
wetsvorm; 
Ontwikkel ten spoedigste een beleid, 
waarom een motie- Wiebengaal 
eerder vroeg. Namelijk: om de 
circulaire-cultus écht in te dammen! 

Minister Korthals Altes nam de 
meeste suggesties over of mee; andere 



wilde hij nog in het Kabinet 
bespreken; een enkele wees hij af 
(apart toetsingsformulier; externe 
advies-bureaus). Uit de opsomming 
blijkt dat er nog veel moet gebeuren. 
Met de verkiezingen 1986 voor ons, is 
het duidelijk dat hier en daar 
misschien nog eens moet worden 
overgewerkt. De "pijlerderegulering" 
moet in elk geval in mei 1986 klaar of 
zo goed als klaar zijn. 

Tot slot 

Willen wij als liberalen de invloed en 
de rol van de overheid fundamenteel 
terugdringen, dan dienen we daartoe 
permanent de hand aan de 
dereguleringsploeg te houden. Op de 
regel-akkers in Den Haag, maar ook 
bij alle andere, lagere overheden: 
provincies, gemeenten, waterschappen 
en p. b.o. 's. Deregulering is een kwestie 
van sfeer, van mentaliteit; op álle 
bestuursniveaus. Laten liberale 
bestuurders niet alleen op aktie van 
Den Haag wachten. Ook voor hen ligt 
er veel dereguleringsterrein braak. Zie 
daartoe o.m. de brochure 
"Deregulering en privatisering in 
theorie en praktijk" vanjuni 19841. 
Hierin staan vele mogelijkheden voor 
lagere overheden opgesomd. Onze 
gezamenlijke aandacht voor 
deregulering mag niet verslappen. Het 
gaat om een bloedserieuze zaak. 
Laten we er een perpetuum mobile van 
maken. Samen aan het werk (blijven, 
dus). 

1) Verkrijgbaar bij het Algemeen 
Secretariaat van de VVD, 
Koninginnegracht 57 te Den Haag. 
Via storting van f 7,50 op 
rekeningnummer 4018232 met 
vermelding van: "Brochure 
Deregulering" 

• 

RAAJ)SVERKIEZINGEN. 
.wegwijzer naar de kandidaatstelling. 

Op 19 maart a.s., precies één 
jaar voor dé gemeenteraads.:. 
verkiezingen van m.aart 1986, 
organiseert de Haya van 
Somerenstichting een 
informatieavond over de 
kandidàatstellingsprooedure. · 
het nieuwe reglementop de · 
kandidaatstelling voor leden 
van de Gemeenteraden, zoals 
.dat naar alle waarsçhijnlîjkheid 
door de 7rste atgemene · 
vergadering zal worden 
vastgeSteld. 

Op deze avond die bestemd is 
voor bestuurders van 
afdelingen, zal de heer W. J. A. 
van den Berg, de algemeen ·· · 
secretaris, een inleiding . 
verzorgen rond dit thema en ' 
uitvoerig ingaan op de 
prooedure,.de termijnen, <ie 
artikelen uit het huishoudelijk 
reglement diè hierop betrekking ' 
hebben en de wijze waarop de 
problemen kunnenworden · 
opgelost. 
Een dergelijke procedure is een 
complexe zaak; en niet alle 
bestuurders zijn op de hoogte 
van alle finesses . 
Na afloop van de inleiding van 
de beer Van den Bergkunt u uw 
vragen en problemen 
voorleggen aan de inleider ~n· 
leden van de commissie 
kandidaatstelling Technisch 
Advies die. op deze avond ook 
aanwezig :tullen zijn. 1 

· . 

Wilt u deze bijeenkomst 
bijwonen dan kunt u zich 
opgeven door onderstaande bon 
inte vullenen toe testurenaan 

Oe insd1rijving slui(14 dagen 
vooraánvangvande~ · 
.·bijeenkomst~Aa~ betbijwctn~fl···.· 
V~Ul deze avond zijngeen tcosWn . 
verbonden. Meer informatie 
.tr~ft u.aan.în hetartikelittdit 
·blad getitéld• Raad '.86. l:l®' 
gaan we met èl:k;~ar om: 

J y ' 

Aanmeldingsbon 
informatieavond: 
Raadsverkiezingen, 
wegwijzer naar de 
kandidaatstelling 

Ondergetekende meldt zich 
hierbij aan voor 
bovengenoemde 
informatieavond op 19 maart 
1985 te Utrecht. 

Naam: ...................................... . 

Adres: ...................................... . 

Postcode: .................................. . 

Woonplaats: ............................. . 

Functie: ................................... . 

Datum, ...................................... . 

Handtekening, 

19 februari 1985 



·Kapelle: 
·.11,.18 en 25 maart 
(maandagávonden) .· 
IX>etinchem: · .. ··· ·• ·. 
t 2,26maart en 2 april 
(:dinsdagavondert) ·.· ·• ·· 
VI.issin:genr ., ·. 
2.3, 30 aprtl en ï .tnel . 

. (~ittsdagavonden) . 
S1ttard: . . . .. / 
26 ert 2J.april ( vrijetasavond 
zatèrdag) · ··. 
Apelooorn: . · · ... 
10 en ll mei( vrîjda!}a\TQM. 
zatèrdag} · · · ·· 
Utrecht: 
22, 29 .ffiei èn5 juni. 
(woensdagavonden,). 

Alphe.n a/d Rijn:·. 
· 13, 20 en 27 maart 
(woensdaga voqd~rt) 

Agenda 
Haya van Somerenstichting 
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I 
Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie 
Het hoofdbestuur van de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie 
organiseert een discussiemiddag over 
het onderwerp 

burgemeesters
benoemingenbeleid 

Vnjdagmiddag I maart /985 14.00 
uur in het Stadhuis van Deventer. 

Achter de coulissen van het Haagse 
politieke toneel woedt de slag om de 
grote gemeenten. PvdA, CDA en 
VVD zijn in een vinnig gevecht 
gewikkeld over vrijgekomen en 
opvallende burgemeestersposten, die 
stuk voor stuk aantrekkelijk kunnen 
worden genoemd: Maastricht, 
Groningen, Dordrecht en Delft. 

Het CDA is enorm 
oververtegenwoordigd in het 
burgemeesterscorps. Moet deze 
oververtegenwoordiging worden 
teruggedrongen ten gunste van PvdA 
en VVD? Krijgt het CDA er voorlopig 
geen grote gemeenten meer bij? Gaat 
de kleur van,kandidaat-burgemeesters 
een grotere rol spelen dan de 
kwaliteit? 

De JOVD heeft de Twhde
Kamerleden die de 
burgemeestersbenoemingen 
coördineren bereid gevonden zitting te 
nemen in een forum. 

Albert Jan Evenhuis VVD 
Frits Niessen PvdA 
Wim Mateman CDA 

Het Deventer Stadhuis is te vinden 
aan het Grote Kerkhof 4 te Deventer 
(op loopafstand van het station, ruime 
parkeergelegenheid). 

Procentuele verdeling van burgemeestersposten (b.p.) 

Perc. van het totaal 
aantal b.p. 

CDA 58,6 
PvdA 19,8 
VVD 14,6 
D'66 1,9 
SGP 1,6 
PPR 0,5 
CPN 0,1 
GPV 0,1 
Overige (incl. 
vacatures) 2,8 

Totaal 100,0 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom, de JOVD biedt u gaarne een 
kopje koffie aan met echte Deventer 
koek. 

Binnenkort is er bij het Algemeen 
Secretariaat van de JOVD een reader 
verkrijgbaar met achtergrond 
informatie. 

Perc. van het onder Stemverhouding 
deze b.p. vallend TK -verkiezingen 
deel van de Ned. 1982 
bevolking 

47,0 28,7 
32,8 31,3 
15,7 24,0 

I ,7 4,0 
0,6 2,0 
0,5 1,3 
0,0 2,0 
0,0 0,7 

1,7 6,0 

100,0 100,0 

Nadere inlichtingen bij: 
JOVD Algemeen Secretariaat 
N.Z. Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam 
020-242000 

Antoin Scholten (vice voorzitter pol.) 
Lange Bisschopstraat 46 
7411 KM Deventer 
07500-12102 

Op korte termijn zoek ik een persoonlijk MEDEWERKSTER. 
Ik zoek iemand met veelzijdige secretaresse-ervaring, bij · 
voorkeur wonend in Den Haag of omgeving. 
De werktijden zijn aangepast aan het Kamerwerk, d.w.z. on
voorspelbaar, maar in beginsel vier volledige werkdagen. 

Brieven met curriculum vitae aan: F. W. Weisglas, Postbus 
20018, 2500 EA Den Haag. 

• 

~ 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Tweeverdieners 

Een paar voorbeelden betreffende de 
inkomstenbelasting: Man (I) verdient netto 
f 35.000,-. vrouw (ll)f 5.000.-. 
1983: Belastingvrije som I:f 12.716,- II: 
f 2.549,-. Totaal te betalen 
inkomstenbelasting ± f 5. 7 50,-. 
1984: Inkomens idem. Belastingvrije som 
I:j 13.200.-en llf7.662.-. Totaal te 
betalen inkomstenbelasting ± f 5.050.-. 
1985: Inkomens idem. Belastingvrije som 
I (f7.168.- + f7.168,--f 5.000,- = 
f 9.336,-). Totale inkomstenbelasting 
f6.215,-. Met de arbeidstoeslagvan 
f 397.- wordt dit ± f 120.- minder, dus 
f6.095.-. Dus ruimf 1.000.- meerdan 
in '84. 
En dan maar beweren dat er weinig of geen 
verschil is in vele gevallen. Ik kan wat dat 
betreft nog veel meer ongunstige 
voorbeelden geven. Ik noem dit in gewoon 
Nederlands: verlakkerijf En wat het ergste 
is: De VVD- Tweede Kamerfractie doet 
daaraan mee! Je bent eigenlijk gek als je 
lid blijft van die club! 
(ingekort) 

Verkeersgedrag 

P. J. de Doelder 
Riethoven 

De gedragingen in het verkeer komen 
dikwijls kort bij crimineel gedrag. Deze 
verloedering verdient ook een actieplan van 
de VVD. 

W. J. M. Dekkers 
Ettenleur 

Ingekort 

Het kan leerzaam zijn van de redactie te 
vernemen waarom in V & D 
22-1-'85 maar liefst 5 van de 8 
lezersbrieven ingekort moesten worden, 
terwijl er op beide pagina's nog ruimte was 
voor circa 85 regels tekst. Het inkorten van 
hun brief is voor desbetreffende inzenders 
nooit prettig en doet niet zelden afbreuk 
aan hun bedoelingen. 

B. Muysson 
Langbroek 

Naschrift redactie: De .. spelregels" voor 
deze rubriek zijn door de algemene 
vergadering gezamenlijk vastgesteld. 
Uitgangspunt: ieder gelijke kansen. 
Inkorting gebeurt voordat de kopij naar de 
drukkenj gaat. Daardoor kan er wel eens 
een gat vallen. andere keren moeten 
brieven over blijven staan. 

·{_, 

De VVD en de televisie 

Na afloop van de VVD-uitzending op 23 
januari jl. belde ik 23 x tevergeefs het 
aangekondigde antwoordnummer om de 
heer Winsemius te vragen wie in dit land 
over het milieu gaat: hij of mevrouw Smit
Kroes. Hoe dan ook: m.i. zou mevrouw 
Smit zich niet bezig moeten houden met 
het niet-schoonhouden (door de Belgen) 
van het Maaswater en deze nalatigheid 
gebruiken als wisselgeld voor het niet
uitdiepen (door de Nederlanders) van de 
Schelde. Onzindelijkheid in het denken 
over oplossingen voor milieuproblemen 
blijve achterwege. 

K. W. Cuperus 
Capelle al d IJsset 

Waterglijbaan, een gerechtvaardigde investering. 
Verhoogt het zwembadbezoek met tientanen procenten. 

Inl. Boer bv 
Fabrikant van alle soorten 
speeltoestellen 

Hyacintstraat 2 
4255 ZG Nieuwendijk 
Tel. 01834-2366 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Boer b.v.,. Nieuwendijk I Restaurant La Cl~che, Leiden I Ge
meentehjk Internaat Ter Apel, Ter Apel I In t Silverhuys Juwe
lier Rikkoert, Schoonhoven I lnjection b.v., Vianen I Christiaan 
v.d .. Klaauw, Joure I Vakantieboerderij Klein Oever, Balkbrug I 
Peut-Hotel-Restaurant Otten, Amsterdam I Het Kasteel van 
Rhoon, ~hoon I Beautyfarm Het Speulderbos, Garderen I Ecole 
InternatiOnale Tunon, Den Haag I Vanel, Maassluis I Westduin 
Budget Hotel, Koudekerke 
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AMERONGEN- 11 maart. mr. G.B. Nij
huis. Rest. Buitcnlust. 20.30 uur. Sociaal
economisch beleid. JOVD ASSEN - S 
maart. P.M. Blauw. Hotel St. Nicolaas, 
Vries. 20.00 uur. Landbouw nationaal & 
EEG problemen superheffing. OC DOK
KUM - 15 maart. mevr. E. Terps.tra. Hotel 
de Zwaan, Hollum. 20.30 uur. Actuele poli
tiek. - 18 maart. G. W. Kcja. Hotel de Ros
kam, Buitenpost. 20.00 uur. Mediabeleid. 
VROLWEN IN DE VVD DRENTHE - 9 
maart. mr. F.H.G. de Grave. Hotel Prak
ken, Beilen. 9.30 uur. Vcrdienen met z'n 
twee is dit wel of wee. OC annex STATEN
CENTRALE EDE - 4 maart. drs. Th.H. 
.Joekes. De Reehorst, Ede. 20.00 uur. "Het 
nut van een parlementaire enquête-com
missie." EINDHOVEN - 4 maart. mr. 
H.Th.M. Lauxtcrmann. Trafclgar Pub. 
20.00 uur. Gemeentepolitick, Gemeentelij
ke herindeling. EPE- 25 februari. R.L.O. 
Linschoten. Rest. Stern. 20.00 uur. Sociale 
;ekerheid. GELDERMALSEN- 11 maart. 
mevr. S. van Heemskerck Pillis-Duvckot. 
Dorpshuis 't Trefpunt, Beesd. 20.00 uur. 
De vrouw in de politiek. OC GOEREE 
OVERFLAKKEE - I maart. mr. F. Kort
hals Altes. Vereningsgebouw De SchakeL 
Dirksland. 20.00 uur. Veiligheid van de 
burger in Nederland. VROUWEN IN DE 
VVD 'T GOOI- I X maart. mevr. A. Lucas
sen- Stauttener. Rest. de Kerkbrinck, Hil
versum. 14.15 uur. Geestelijke gezond
heidszorg in Ned. en in Amerika. GORIN
CHEM- 4 maart. .1. Franssen. "de Knijp". 
20.00 uur. Actuele onderwijszaken. KC 
HAARLEM - 4 maart. dr. P. Winscmius. 
EuromoteL Amsterdam. 21.00 uur. Actue
le politiek. HARMELEN- 8 maart. mevr. 
i\. Lucassen-Stauttener. Café-rest. "Van 
Ouds de Putkop". 21.00 uur. Drugsbelcid 
DEN HELDER (promotiebijeenkomst) -
18 maart drs. E.H.T.M. Nijpels. Pellekaan
school, Koog ajd Zaan. 20.00 uur. ;\!geme
ne politiek. HELLENDOORN 4 maart. 
R. L.O. Linschotcn. Ilotel "Buursink", Nij
verdal. 20.00 uur. ;\ctucle politiek. HOO
GELOON-VESSEM - 18 maart. drs. 
D.J.D. Dees. Café-rest. de Gouden Leeuw, 
Vessem. 20.00 uur. Orde en Veiligheid bin
nen onze samenleving. KRIMPEN A/D 
IJSSEL- 4 maart. mr. G.B. Nijhuis. Café
rest. de "Likkebaard". 20.00 uur. ;\!geme
ne politiek. LANDGRAAF - 20 februari. 
J.F.B. van Rey. Zaal de Ark, Schaersberg. 
20.00 uur. Midden- en Kleinbedrijf. LEEK 
- 1 maart. mevr. E. Terpstra. Café-rest. De 
Hulst. 20.45 uur. Gezondheidszorg. KC 
LIMBURG (Ver. v. Staten- en Raadsleden) 
- 2 maart. mr. II.F. Koning. Rest. "Het 
Witte Huis", Bacxem. 10.00 uur. Algeme
ne politiek en financiën. LOPPERSUM- 4 

maart. P.M. Blauw en J.W. Remkes. Hotel 
Spoorzicht. 20.00 uur. Bodemdaling. 
MAASSLUIS- 18 maart J. Franssen. Ko
ningshof. 20.00 uur. Actuele politiek. LI
BERALE KRING MEPPEL-STEEN
WIJK e.o. - 4 maart. ir. D. Luteijn. Café
rest. De Prinsenije, Giethoorn. 20.00 uur. 
VROUWEN IN DE VVD NOORD-HOL
LAND, OC AMSTELVEEN, OC GOOI- en 
VECHTSTREEK - 28 februari. drs. N. 
Smit-Kroes. Cultureel Centrum, Amstel
veen. 20.00 uur. NOORDERKOGGEN
LAND - 11 maart. R.L.O. Linschoten. 
Dorpshuis, Twisk. 20.30 uur. Algemene po
litiek. NOORDOOSTPOLDER- 11 maart. 
drs. L.M.L.H.A. Hermans. H.C.R. de Lui
feL Emmeloord. 20.00 uur. l2c provincie ja 
of nee'1 OISTERWIJK - 13 maart. dr. P. 
Winsemius. "De Weijenbergh". 20.00 uur. 
Milieu. OUDEWATER- 25 februari. mevr. 
E. Terpstra. Rest. Seclt. 20.30 uur. Alge
mene politieke zakenjOuderenbeleid. KC 
OVERIJSSEL (promotiebijeenkomst) - 25 
februari drs. E.H.T.M. Nijpels. Cult. cen
trum "De Hagen", Almelo. 20.00 uur. Al
gemene politiek. - 4 maart. mevr. E. Terp
stra en H.F Heijmans. "De Leeren Lam
pc", Raalte. Emancipatie en sociale zeker
heid. RIDDERKERK - 4 maart. mr. A.H. 
Korthals. Rest. St. Joris. 20.00 uur. Drugs
problematiek. ROTTERDAM - 25 februa
ri. mr. A.H. Korthals. Rest. Engels. 20.00 
uur. RSV-affaire. RUURLO - 18 maart. 
drs. F.W. Weisglas. Café-rest. de Luifel. 
20.00 uur. Actuele politiek. SMALLIN
GERLAND- 14 maart. P.M. Blauw. Rest. 
Vislust, Opeinde. 20.00 uur. Landbouw. 
TILBURG- 11 maart. L.M. de Beer. Pos
telse Hoeve. 21.00 uur. Woonlastenbeleid. 

JOVD TWENTE- 8 maart. mr. F.H.G. de 
Grave. 't Neutje, Hengelo. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. JONGERENCONTACT 
VECHTSTREEK - 18 maart. mr. J.G.C. 
Wiebenga. Café Ome Klaas, Maarssen. 
20.00 uur. Justitie- en politiebeleid. OC DE 
VLIETLANDEN 18 maart. drs. 
L.M.L.H.A. Hermans. "De Schuitenja
ger", Leidschendam. 20.00 uur. "De gevol
gen van het verlenen van kiesrecht aan niet
Nederlandse ingezetenen voor het minder
hedenbeleid". VLIJMEN- 11 maart. P.M. 
Blauw. De Harmonie, Haarsteeg. 20.00 
uur. Landbouw. VVD-JONGEREN 
VOORBURG - 18 maart. R. L.O. Linscho
ten. The Fox. 20.00 uur. Actuele politiek. 
VRIES - 11 maart. mevr. E.G. Terpstra. 
Hotel St. Nicolaas. 20.00 uur. Algemene 
politiek. OC WALCHEREN- 9 maart. mr. 
G.B. Nijhuis. Strandhotel Boulevard 
Evertsen, Vlissingen, 10.00 uur. Actuele 
politiek. WASSENAAR - 8 maart. drs. 
D.J.D. Dees. de Jachthaven Princehaven. 
21.00 uur. Gezondheidszorg. WATERIN
GEN-KWINTSHEUL - 28 februari. J. 
Kamminga. Ver.gebouw "De Wingerd", 
Wateringen. 20.30 uur. Algemenè politiek. 
IJSSELSTEIN - 15 maart. L.M. de Beer. 
Ridder St. Joris. 20.30 uur. Actuele poli
tiek. KC ZEELAND- 4 maart. A.J. Even
huis. Prins van Oranje, Goes. 19.30 uur. Al
gemene/actuele politiek. OC ZUID
WEST SALLAND - 19 maart. mevr. drs. 
E. Schoo. De Leeren Lampe, Raalte. 20.00 
uur. Ontwikkelingssamenwerking. OC 
ZUTPHEN - 4 maart. drs. L.M.L.H.A. 
Hermans en mr. A.J. te Veldhuis. Hotel 
Bakker, Vorden. 19.30 uur. Landbouw, 
middenstand algemene politiek. 

EXCLUSIEF 

,UJr'/û/JP .1tloi:iYJn~nai-e'lf/ 
Cf5/,/'ltJiiaan ~~.d. ,1{/aauua 
bouwt op ambachtelijke wijze Friese Stoelklokken, 
waaronder de carillon kalenderklok, spelend op de hele 
uren één van de drie melodieën op 6 bellen. Tevens kunt 
u de maanstand en de zonnestand waarnemen, het 
aantal te bouwen klokken bedraagt ± 15 stuks per jaar. 
Tevens kunt u terecht voor tafelklokken. 

Inlichtingen tel.: 05 738 - 4390 of kom eens langs aan 
de Kruisstraat 5, Hoek Kolkstraat, Postbus 119, 
8500 AC Jou re. 

WiJ staan op de Meubelbeurs" Binnenhuis" m de Ahoy
hal te Rotterdam van 22 februari tot 3 maart. 
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WAARDEREN 
EN GEWAARDEERD 

WORDEN 
In ce·n vrij toegankelijk Veluws bosgebied van 11\00 hecta· 
ren ligt een der mooiste Beauty-FJ.rms van Nederland 
Een waar eldorado van de hedendaagse man en vrouw 
De Beauty-Farm "t Speulderbos. een zeldzame verademing 
in een jachtig leven, Wclé\r hoogstpersoonlijke. specialistische 
hehilndelingen worden gedaan. nwt de meest moderne 
a.pparatuur 

Stijl zoekt stijl 
Hotel "t Speulderbos maakt deel uit van de Bilderberg 
Groep. Door de samenvoeging van ambiance en 
hoogwaardige kwaliteitsbehandelîngen mag u iets 
uitLonderlijks vurwachten 
• Eén- of meerdaagse beauty-arrangementen 
• Managers fittness-behandelingen • Kosmetische face-lift 
• Slankkuren • Bl!auty- en fittmss-programma's 
• Drukpuntgeneeswijze 

Een bezoek a.an 't Speulderbos mist z'n uitwerking niet. 

Voor zlfspraken of 
vrijblijvende informatie 

Beauty-Farm 't Speulderbos 
Speulderbosweg 54 
3886 AP Garderen 
Tel. 05776-1541 

Een Boeiende Baan Binnen je Bereik: 

Met een TUNON 
diploma ziet Je toe
komst er heel wat 
beter uit. Dat blijkt 
steeds weer uit de 
praktijk. De 1- of 2-
jarige TUNON host
en hostess-opleiding 

(ai'Diyn Hofman, 
· 'Hg Veel aan TUNON geMd. Alle ·• 
vakl<.e~ vond ik !ruk. vooral mm· 
munlca(ie·tmining, PI en kurot· 

ge$(hieàe~is. Stage gedaan in 
Amsterdam. dat was 1îontzet• 

t~ndJijne lijd. Werk nu al~ 
reèeptianhtè in ('en hotèl op 

· net~1land Jer>ey: 
<rgleuk ... '· 

is je entree, nationaal en internationaal, in de hotellerie, luchtvaart, 
scheepvaart. reiswezen, congres sen enz. enz. Het vakkenpakket 
is heel veelzijdig: talen en toerisme, public relations en communi
catie, informatica en economie, etiquette, wijnken nis, muziek en 
kunstgeschiedenis enz. We werken met moderne middelen en de 
opleiding is puur praktijk-gericht (o.m. 6 weken stage in het 
buitenland). je hebt interesse? Kom dan naar één van onze "Open 
Dagen" en praat eens met docenten en oud-leerlingen! 

Bel voor de eerstkomende data en vraag dan 
onze kennismakingsbrochure aan. 

De gedegen privé-opleiding sinds 1964 

23 scholen ter wereld: Arnhem, Antwerpen·, 
Barcelona, Bordeaux, Brussel, caen, Frankfurt·, 
Geneve, New York, 's-Gravenhage, Lil Ie, Londen, 
Madrid, Marseille, Monte Carlo, Montpelier, 
Nancy, Orlando, Parijs, Reims, Straatsburg, 
Toulouse, Tours en Zurich". ·in oprichting. 

Ecole Internationale Tunon 
Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR- tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel 2a (VD),6828 HS- tel. 085-433526 

een kompleet programma 
KANT EN KLARE OPLOSSINGEN 
voor een representatieve computer-output 

formulieren met universele bedrukking, 
briefkaarten, etiketten en briefpapier 

in kleine verpakking verkrijgbaar bij 
kantoorboekhandel en computershop 

vraag een GRATIS 
setje monsters met 
uitgebreide brochure 
aan bij 

KLEIN - OEVER 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

LA Cr.ocHE 
RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

WESTDUIN HOTEL • • • • 
op 50 m van zee en strand te Koudekerke bij Vlissingen biedt in samenwerking met 
restaurant .,d" Ouwe Werf" te Veere een week-end voor hen, die van RUST 
RUIMTE en FRISSE LUCHT houden. 

f 120,- p.p. incl diners. Verder alle faciliteiten 
en equipment voor seminars en cursussen. Vraag 
een folder of reserveer direct: 
tel.: 01185- 2510. 



5 maart 1985 I nummer 1317 

; . 



I: Inventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

1 Lid 
1 

Van de Wervestraat 15. 227 4 VE Voorburg. 
[NBM4 Telefoon 070-87.14.14. Tele-Serv1ce 070-86.93.93. 

Voor hen die van VAARVAKANTIES houden, is het dona
teurschap van de Stichting Pro Navigare onontbeerlijk. Voor 
f 25,- per jaar blijft u op de hoogte van nieuwe cruisemo
gelijkheden, speciale aanbiedingen met flinke kortingen e.d. 

Vraag onze informatiefolder bij Reisbureau Koudijs, Goud
sesingel 235, Rotterdam, tel.: 010- 12 7301. Lid ANVR en 
Garantiefonds. 

WAARDEREN 
EN GEWAARDEERD 

WORDEN 
In L'L'Jll.'lÎI tol.:'~-}tllkl'ilJk VeiU\.'-'" boc.,q,'hll!Ü l.'dll }!--)()() hcctr:t 
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De Be<llli\,.' fctrnl ·r Spl'ulderho:,. ven ll'iciLclnW \l'rt.ldl'ming 
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,lppardtuJrr 
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• Manager-; fittnl':-,:., lwhcmdelitl~~cn • Ko-..nwlt<.,che fdLL' ltft 
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Beauty-Farm 't Speulderbos 
Speulderbosweg 54 
3886 AP Garderen 
Tel. 05776-1541 
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Vorige maand heeft de VVD-afdeling Son en Breugel een zeer succesvolle 
actie gehouden onder haar leden (zie elders in dit blad). De redactie is ervan 
overtuigd dat in het land vele initiatieven lopen van diverse afdelingen en 
ondercentral es. Men is actief bezig de sluimerende capaciteiten in de 
ledenbestanden te inventariseren en de betrokkenen te activeren. 

Het is een oude stelregel dat een optimaal resultaat alleen kan worden bereikt 
via persoonlijke contacten. Zonder meer betekent dat een immens werk. 
Initiatieven op dit gebied, waarvan u aanneemt dat ook andere afdelingen 
geïnteresseerd zijn of waar men landelijk profijt van kan hebben, vernemen we 
graagvan u. 
De VVD is méér dan alleen "Den Haag". 

De VVD ontleent haar kracht aan de werkers aan de basis, aan hun 
inspanningen.- Zij kan alleen maar numeriek sterk worden en blijven als 
leden, afdelingsbesturen, raadsleden geinspireerd bezig blijven. De motivatie 
hegint in uw straat, dan de wijk en daarna de gemeente of afdeling. Het hemd 
is nader dan de rok. 
Dat "netwerk", sterk over het gehele land, draagt grote verantwoordelijkheid. 
Het is het fundament van de gehele VVD. 
Afdelingsbesturen die onverdroten doorgaan met het enthousiasmeren en 
stimuleren zijn onmisbaar.Al die mensen die hun vrije tijd benutten om de 
onderlinge contacten te verbeteren en te intensiveren zijn goud waard. De 
toekomst van de VVD hangt niet in de eerste plaats van "Den Haag" af, maar 
van u, onze leden! 

DOCUMENTATIECENTRUM, 
NEPERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 

PS. Bij het ter perse gaan van dit blad moesten de debatten in de Tweede 
Kamer over de PC Hooftprijs en RSV nog plaatsvinden. Over deze zaken leest 
u in de uitgave van 19 maart. 

1 a 5 maart 1985 



WimKeja 

Het Kabinet heeft 
overeenstemming bereikt 
over het wetsvoorstel 
Mediawet. Natuurlijk 
bestaat het wetsvoorstel uit 
een aantal compromissen, 

· maar op een aantal 
essentiële punten bevat de 
wet pure VVD-wensen. 
VVD-woordvoerders Wim 
Keja en Loek Hermans zijn 
dan ook over het algemeen 
tevreden over het 
wetsvoorstel. 
In een eerste reactie van de 
PvdA wordt gezegd dat het 
politieke klimaat 
momenteel niet gunstig is 
om de nieuwe Mediawet aan 
te passen. Een beter 
compliment kan de VVD 
niet krijgen. 

Wetsvoorstel 
media gereed 

Loek Hermans 

Draaien om derde net 

Als het aan CDA-minister Brinkman 
ligt wordt een gesloten overeenkomst 
op mediagebied tussen PvdA en CDA 
verbroken. Het broze huwelijk houdt 
nu nog in dat de PvdA voor de 
invoering van een derde net zal 

1 2 
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stemmen (CDA-wens) als het CDA 
voor de omroepen op abonnee-tv 
(PvdA-wens) zal stemmen. Dit terwijl 
beide partijen eigenlijk bezwaren 
hebben tegen de wens van de ander. In 
de nieuwe Mediawet die het Kabinet 
voorstelt, worden beide mogelijkheden 
afgewezen. 
De VVD is altijd al tegenstander 
geweest van zowel een derde 
"rommelnet" als van de omroepen op 
abonnee-televisie. Het Kabinet heeft 
de VVD-bezwaren overgenomen. De 
liberalen zijn tegen een derde·net 
omdat het een net zou worden waarop 
alleen omroepen zonder leden (NOS 
en de zogenaamde kleine 
zendgemachtigden, zoals de IKON) 
zouden worden geprogrammeerd. 
Daarnaast zou het de 
omroepbijdragen onnodig veel 
verhogen. 
Ook een verplichte bijdrage van de 
Nederlandse omroepen op de 
commerciële abonnee-tv heeft de 
VVD nooit zien zitten. Betaalde 
televisie moet je volledig aan het 
bedrijfsleven kunnen overlaten. 
Ten slotte is de VVD tegenstander van 
een soort monsterverbond tussen 
invoering van een derde net en 
omroepen op abonnee-televisie. 



Minister Brinkman gebruikt in het 
nieuwe wetsvoorstel vrijwel dezelfde 
bezwaren als de VVD altijd heeft 
genoemd. Bovendien leren nieuwe 
berekeningen van zijn departement 
dat invoering van een derde net 
aanzienlijk meer zal gaan kosten dan 
eerdere cijfers deden geloven. 
Loek Hermans en Wim Keja zijn het 
met deze opstelling van het Kabinet 
volledig eens. 
Het is nog wel even de vraag of de 
VVD tevreden kan blijven. Het CDA 
wil namelijk blijven vasthouden aan 
een derde rommelnet en de PvdA 
blijft kiezen voor een verplichte 
inbreng van de omroepen op abonnee
tv. 
Opvallend was de ommezwaai van de 
PvdA binnen een week na de 
presentatie van de Mediawet. 
Fractievoorzitter Den Uylliet via een. 
VARA-televisie-uitzending weten dat 
zijn partij alsnog voorstander van een 
derde net is geworden. PvdA
woordvoerder Kosto moet 
knarsetandend naar zijn 
fractievoorzitter hebben zitten 
luisteren. Hij had immers altijd het 
tegendeel verkondigd en alleen het 
CDA-PvdA monsterverbond 
verdedigd. 
VVD-fractieleider Ed Nijpels kon in 
dezelfde televisie-uitzending terecht 
opmerken dat de PvdA aan het 
draaien is. 
Loek Hermans hierover: "De heer 
Den Uyl wijkt éénjaar voor de 
verkiezingen van zijn principes af, 
omdat hij aardig wil blijven voor het 
CDA. Wat de PvdA betreft kan het 
monsterverbond tussen de socialisten 
en de christen-democraten dus blijven 
bestaan. En dat alleen maar, omdat 
Den Uyl na '86 zonodig wil regeren. 
Hij doet dat kennelijk door nu al extra 
aardig te zijn voor het CDA. Mocht de 
PvdA het derde net er alsnog door 
drukken, dan heeft hij een bijzonder 
aardig cadeautje voor de kiezers. Zij 
gaan dan meer kijk- en luistergeld 
betalen voor een extra televisienet 
waar vrijwel niemand op zit te 
wachten." 
Overigens is een derde televisienet 
voor de VVD best bespreekbaar, maar 

op een heel andere basis. Het zou niets 
extra mogen kosten en het zou geen 
rommelnet moeten worden. Dit is 
mogelijk door zo'n net op commerciële 
basis te laten draaien. In andere 
Westeuropese landen, zoals Engeland, 
werkt dit uitstekend. 

Driedeling NOS 

Een belangrijk onderdeel in de nieuwe 
wet, die hoogstwaarschijnlijk na het 
horen van belangengroepen en na 
parlementaire behandeling begin 
1986 in werking treedt, is de 
opsplitsing van de NOS in drie delen. 
De splitsing van de NÖS gaat er als 
volgt uitzien: 

1. Een zelfstandige programma
stichting. De VVD kiest hierbij voor 
een BBC-achtige opzet. Dat betekent 
dat de NOS niet zelf opiniërend 
werkt. Het moet een platform worden 
waar verschillende meningen aan de 
kijkers worden aangeboden. 

2. Een zelfstandig facilitair bedrijf. 
In eerste instantie verzorgt dit bedrijf 
de omroepprodukties (de technische 
mogelijkheden en begeleiding om uit 
te kunnen zenden). Dit bedrijf zal 
daarnaast zonder 
concurrentievervalsing op de vrije 
markt gaan concurreren. 

3. Een commissariaat voor de media. 
Dit commissariaat krijgt bij wet 
geregelde taken en bevoegdheden. De 
minister van WVC blijft de totale 
hoeveelheid zendtijd (aantal zenders 
en aantal uitzenduren) en de hoogte 
van de omroepbijdragen bépalen. 

Verder is in het nieuwe wetsvoorstel 
nadrukkelijk vastgelegd dat 
buitenlandse programma's toegang 
krijgen op de Nederlandse kabel. Loek 
Hermans: "Kortom, de 
kabelbeschikking is open gelegd." Op 
dit punt heeft de VVD toch een aantal 
essentiële bezwaren. In het 
wetsvoorstel staat namelijk dat 
buitenlandse programma's niet 
ondertiteld mogen worden, dat 

3 

specifiek op Nederland gerichte 
reclame verboden is en dat 
Nederlandstalige onderdelen in de 
uitzending taboe zijn. 
Wim Keja: "De VVD vraagt zich af of 
deze bepalingen niet strijdig zijn met 
het Europees recht. De VVD heeft 
hier al vragen over gesteld. Maar we 
wachten nog steeds op een antwoord 
van de Regering." 
Inmiddels heeft de Europese 
Commissie op verzoek van 
Europarlementariër Gijs de Vries 
laten weten dat de Nederlandse 
bepalingen wel degelijk strijdig zijn 
met het Europees recht (zie elders in 
dit blad). 
De VVD vraagt zich ook af waarom 
het kabelgebruik in de mediawet 
wordt geregeld. 

Nieuwe wet snel oud 

Overigens is het nog maar de vraag 
hoe lang het nog zal duren voordat de 
techniek deze nieuwe mediawet heeft 
achterhaald. Wim Keja wijst hier 
onder meer in spreekbeurten keer op 
keer op: "Wie geloofde tien, twintig 
jaar geleden dat je met een eenvoudige 
antenne op een televisie Nederland 1 
en Nederland 2 zou kunnen 
ontvangen. Anno 1985 heb je nog een 
vrij grote en kostbare schotel-antenne 
nodig om signalen vanuit de ruimte te 
ontvangen. Ik durf de stelling aan dat 
we binnen tienjaar met vrij 
eenvoudige middelen kunnen 
ontvangen wat we willen. Vanaf dat 
moment zijn een groot aantal 
overheidsbepalingen over wat en hoe 
je iets mag ontvangen volstrekt 
achterhaald." 
Wim Keja zal gelijk krijgen. 
Misschien eerder dan u denkt. 

Miehiel Krom • 
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Er is er een 
• • Jarig ... 

De jongste minister in de 
ploeg Lubbers- Van 
Aard enne, Eelco Brinkman, 
had zich zijn verjaardag op 
5 februari jl. waarschijnlijk 
anders voorgesteld. Het 
cadeau dat de VVD hem die 
dag aanbood was niet iets 
dat hoog op zijn verlanglijst 
voor kwam. De Europese 
Commissie heeft namelijk 
in antwoord op vragen van 
de VVD
Europarlementariër Gijs de 
Vries, het Nederlands 
mediabeleid volstrekt 
onderuit gehaald. En op zijn 
verjaardag stelde de VVD 
kritische mondelinge vragen. 

We herinneren ons nog allemaal de 
heftige mediadebatten vorigjaar in de 
Tweede Kamer. Onze Kamerleden 
Wim Keja en Loek Hermans hebben 
de minister toen al gewaarschuwd voor 
strijdigheid van de Nederlandsè 
mediawetgeving met hogere 
regelingen zoals het 
Mensenrechtenverdrag en het EG
verdrag. Toch is de meerderheid in de 
Tweede Kamer vorigjaar akkoord 
gegaan met enkele belemmeringen op 
ontvangst van radio- en 
televisieuitzendingen. Zo werd het 
kabelexploitanten verboden 
buitenlandse uitzendingen met daarin 
op Nederland gerichte reclame aan de 
abonnees door te geven. De VVD 
achtte dit behalve principieel ook 
praktisch onjuist. Het verschil tussen 
"I drink Coca Cola" en "Ik drink 
Coca Cola" is immers maar één letter. 
Maar ook verbood de Tweede Kamer 
in navolging van minister Brinkman 
ondertiteling van buitenlandse 
programma's. De VVD achtte dit 
mede onrechtvaardig ten opzichte van 
mensen die geen vreemde taal 
beheersen en tegenover 
gehoorgestoorden. Helaas kreeg de 
VVD in de Kamer vorig jaar 
onvoldoende steun. 

Maar dankzij de perfecte coördinatie 
tussen VVD-parlementariërs in Den 
Haag en Straatsburg heeft de 
Europese Commissie de meerderheid 
van de Tweede-Kamer en de minister 
van WVC terecht gewezen. Die 
coördinatie is vereenvoudigd doordat 
iedere week een Europarlementariër 
de VVD-fractievergaderingen 
bijwoont. Het mediabeleid toont aan 
hoe nuttig dat kan zijn. 

Rapporteur mediabeleid 

Onze jongste Europarlementariër, 
Gijs de Vries, heeft zich in zeer korte 
tijd weten in te werken in de Europese 
mediapolitiek. Het Nederlandse 
mediabeleid is al zeer moeilijk te 
begrijpen, laat staan het beleid van de 
tien lidstaten tezamen. Onlangs is zijn 
werk door het parlement gewaardeerd 
met de benoeming tot rapporteur over 
het mediabeleid in het Europees 
parlement. Dat rapporteurschap 
betekent dat hij namens het parlement 
een opinie moet formuleren over de 
voorstellen van de Europese 
Commissie over het mediabeleid. 
Deze voorstellen zijn gedaan in het 
zogenaamde Groenboek "Televisie 
zonder grenzen". Als de voorstellen 
van het dagelijks bestuur van de 
Gemeenschap worden aangenomen, 
betekent dit een geweldige 
vooruitgang. In Europa kunnen we 
dan spreken van een liberaal 
mediabeleid. De Europese Commissie 
gaat uit van het vrije verkeer van 
diensten binnen de Gemeenschap en 
de vrijheid van meningsuiting. 
Nadat de Tweede Kamer in 
meerderheid akkoord was gegaan met 
de betuttelende kabelregeling van 
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minister Brinkman heeft Gijs de Vries 
op 1 oktober 1984 de Europese 
Commissie gevraagd of deze 
kabelregeling wel in overeenstemming 
was met het Europese recht. Hij 
beriep zich daarbij ook op artikel 10 
van de Europese Conventie van de 
rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. De Vries 
stelde dat de vrijmaking van de 
interne markt voor de omroep 
evenzeer van belang is in het licht van 
de vrijheid een mening te koesteren en 
de vrijheid om inlichtingen of 
denkbeelden te ontvangen of door te 
geven, zonder inmenging van 
overheidswege en ongeacht grenzen. 
Gijs de Vries duidde 1 februari jl. op 
het symposium van het Genootschap 
voor Reclame reeds op het prov.inciale 
beleid van minister Brinkman, dat tot 
doel heeft het "verkalkte 
omroepbestel in Nederland" overeind 
te houden, maar dat geen schijn van 
kans Krijgt in Europees verband. 
Daarin werd De Vries gesteund door 
vooraanstaande juristen. 
Op dat moment kon hij nog niet 
bevroeden dat hij drie dagen later door 
de Europese Commissie in het gelijk 
zou worden gesteld. De Europese 
Commissie stelt dat het aan 
reclameboodschappen in de 
Nederlandse televisie-uitzendingen 
niet verboden is zich in het bijzonder 
tot het Nederlands publiek te richten. 
Daarom mag dit verbod volgens het 
Europees Verdrag ook niet gelden voor 
uitzendingen afkomstig uit het 
buitenland. 
De Commissie stelde ook dat 
ondertiteling van de Nederlandse 
uitzendingen toegestaan en zeer 
gebruikelijk is en daarom ook voor 



buitenlandse uitzendingen moet 
worden toegestaan. Het dagelijks 
bestuur van de EG is van mening dat 
de Nederlandse kabelregeling 
bepalingen bevat "die een 
discriminatie inhouden van 
buitenlandse programma's of 
programma-onderdelen". 

Mondelinge vragen 

Deze uitspraken laten niets aan 
duidelijkheid te wensen over. Daarom 
hebben onze Tweede-Kamerleden 
Wim Keja, Loek Hermans en Pol de 
Beer meteen mondelinge vragen aan 
minister Brinkman gesteld. De 
bewindsman toonde zich duidelijk 
overvallen en reageerde wat 
afhoudend. Het is natuurlijk wel 
duidelijk dat de minister na de 
uitspraken uit Brussel op een zeer 
kritische VVD-fractie kan rekenen bij 
de bespreking van de 
media wetsvoorstellen, die binnenkort 
de Tweede Kamer zullen bereiken. 
Het is evident dat het mediabeleid op 
losse schroeven staat en deze materie 
zal de betrokken ambtenaren op het 
departement van WVC nog menig 
zweetdruppeltje kosten. 
Gijs de Vries heeft reeds 
aangekondigd dat hij de Europese 
Commissie zal vragen officiële 
stappen te ondernemen, indien het 
informeel overleg van de Europese 
Commissie met de Nederlandse 
regering niets oplevert. Dan zal de 
Nederlandse regering zich voor het 
Hof van Justitie in Luxemburg 
moeten verantwoorden. Het gaat ons 
liberalen niet om juridische 
haarkloverij, maar om het principiële 
recht op vrijheid van meningsuiting en 
het recht om informatie te mogen 
ontvangen. De Europese eenwording 
staat hoog in het liberale vaandel en 
het mediabeleid mag daarop geen 
uitzondering vormen. Een liberaal 
mediabeleid, dat ons in staat stelt 
informatie uit andere lidstaten vrij te 
ontvangen, brengt een verenigd 
Europa alleen maar dichterbij. Voor 
het goed kunnen functioneren van de 
interne markt is een vrije 
informatiestroom, waaronder ook 
reclame, een absolute noodzaak. 
Hopelijk zullen CDA en PvdA bij de 
komende debatten over de 
mediawetgeving bereid zijn over het 
schuttinkje van het eigen verzuilde 
omroepbestel heen te kijken. 

• 

Themaconferentie 
minderheden 

30 maart 1985 
Eggtzaal in de l'fieuwe Kerk 

op de Dam teAmsterdam 
Voorzitter: Huub Jacobse, VVD-Tweede-Kamerlid 

Programma: 

9.30 uur- 10.00 uur: Inschrijven ontvangst en koffie 
10.00 uur- 11.00 uur: Inleidingen door ing. G. J. Geluk (Nederlandse 

Kabelfabriek); 
mevr. Y. Ketelaar (Beleidsmedewerker 
Minderheden FNV); 
drs. M. Rabae (directeur NCB). 

11.00 uur- 11.30 uur: Koffiepauze . 
11.30 uur- 12.30 uur: Inleidingen door drs. G. Mik (Sociaal Geograaf 

Erasmusuniversiteit Rotterdam); 
mevr. H. Pley (gemeenteraadslid VVD
Amsterdam); 
drs. L. M. L. H. A. Hermans (lid VVD Tweede
Kamerfractie). 

12.30 uur- 14.00 uur: Lunchpauze 
14.00 uur- 16.00 uur: Discussie + sluiting 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: mevr. M. Groenestein, 
Binnenkant 27, 1011 BJ Amsterdam (secretariaat VVD-centrum). 
Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden. 
Wilt u bij uw aanmelding een girobetaalkaart of cheque bijsluiten van 
f 19,50. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 
mevr. M. Groenestein, tel.: 020-227568 
H. IJsselstein, tel.: 020-236315 
Ch. Molster, tel.: 020-292322 

·-··'· 

EXCLUSIEF 

ORIGINELE FRIESE KLOKKEN 
worden bij ons rèeds Jaren op ambachteliJke wijze gemaakt. 
zowel uurwerken als massief eiken kasten. 
U kunt bij ons uw eigen klok samenstellen door b v. kast en 
wiJZerplaat zelf uit te zoeken of een beschildenng naar eigen 
keuze. Komt u eens geheel vriJbliJvend onze collectie bezich
tigen of vraag even een folder aan. 
Vanzelfsprekend kunnen WiJ ook uw antieke klok restaureren 

KlokkenmakeriJ V.d. GMeuJeiL 
Roazebosk 13. 8517 HA Scharsterbrug. tel 05138-2751 
vanaf rotonde Jou re ncht1ng Scharsterbrug 
Zaterdags tot 17.00 uur open 
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c>'J:'''· vnj(Jrn~PrP..r.n ing ilpliet·~,f/tJ~:;iligsprogramma 1986 
. . 

drga-rilse~r,t PP~~~t~{dag 2S maart in s11menwerking met de Koepelcommissie 
)ndet~ti~van de VVD ..... ·· .• . . . da.gOnd.er.*'ijstefVQ(:)rbeteiding op het verkiezingsprogramma 1986.. . 

®tnema1Clae: zal een gedacnte~.elîng plaatsvinden over een beperk;t aantal punten van beleid, gebaseerd 
Verkiezingsprogramma \i ~&~ ... t9,&~•;tSan:Jén'aàn 't Werk'' en D..et Urgentieprogramma, vastgesteld door de 
. • • • • . • • 1982. • •• . • ./ .. H • • • • ,'' ••••• • ' ••'' ,• ' .·,·, • ' 

J)euîtl~tonlSte·:n varü:leze then;tadag vv<~'tden ~· ha~de11 gesteld van de Commissi,e Verkiezingsprogramma en 
1 :• 1dîerten dernalve als basis .voor het pr<tg~@~; ~ · · · . 

Aï~n~a2J.;3-t98s,nerna~a,Qod~rwjjs,'~~~R.eèrmond ·· 

Ontvangst,loffi~. ~ss{ . . . . 
. Opentng.<f®rdév~zitter vandeKamercentraleLimhurg, de heer P.J. Derks 
··· InleidJUl >' • . I. ......... · · · · .·. · . · 

Koffie)'uuize • '. · ·•···· .. · · · 
Wi.ee!f!ga·nro.t!f. èn dis.Ç •.····. · e~ mede aan de liand .v!ln 

•• .. .. ' onq~ steUi~~n ovet 
Ahet • 
. .B, hetsecundair 
· C hetterfiaironde{wijs· .... 
. D het volwa~s~on4~twl:js\ .; 

Aperitiefeenlunch (<.. • .... 
Afrondll)g gr~J>átli~lfsiiieS en cóXJclusies 

· Bondi~e rapt)ol'tagenit dl'! ~trkgroepen, plenaire discussie en eindconclusies 
Sluiting < ~" , : · • ·. ··. . 

, ~ r : , , 

AANMELDINGSBON THEMADAG ONDERWIJS OP 23 MAART 1985 

Inleveren vóór I 5 maart bij de Kamercentrale Limburg, per adres 
Voorbereidingscommissie Themadag, De Bongerd 40,9801 AT Zuidhorn" 

De kosten van consumpties en lunch adf 20,- te voldoen van 10.00 tot 10.30 uur aan de receptiebalie. 
Plaatsing in volgorde van schriftelijke aanmelding. 

Naam:.......................................................................................... Telefoon: ............................................ . 

Straat: ...................................................................................................... · · · ...... · · · · ... · · · .... · · · · · .... · · · .... · · · · · .... · · · · 

Postcode: ............................................. Woonplaats: ................................................................................ . 

Ik noteer CD voor de discussiegroep van mijn voorkeur,® voor mijn tweede keus. 

A 0 primair onderwijs C 0 tertiair onderwijs 

B 0 secundair onderwijs D 0 volwassenonderwijs 

Datering ................... .' ........................................ . Handtekening ................................................... . 
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Afdeling Son en Breugel 
heeft geen tijd voor 
winterslaap! 

Het VVD-bestuur van de afdeling Son en Breugel heeft de tweede helft van de matte 
maand januari aangegrepen voor huisbezoek bij alle 160 leden. Het deed dat samen 
met VVD-raadsleden. De actieve VVD-ers kwamen niet met lege handen. Een zorg
vuldig gestelde brief over alle activiteiten in 1985 plus een vragenlijst waarop het be
zochte lid zijn/haar bereidverklaring tot diverse activiteiten plus kanttekeningen kon 
invullen, lieten ze achter. 
Voorzitter W van Vliet schreef de redactie: "De resultaten van deze activiteit waren 
zo positi'ef en boven verwachting dat wzj van mening·zijn dat mogelzjk ook an_dere af
delingen met een dergelijke benaderingsucces zouden kunnen hebben. De lijsten wer-
den enkele dagen later ook weer persoonlijk opgehaald." . 
Son en Breugel kreeg op deze wijze ruim 90 % van de vragenlijsten ingevuld terug. 
Daaruit bleek o.a. 

- 19 leden zeiden "ja" en 19 "misschien" op het verzoek deel uit te ma
ken van een werkgroep die het ontwerp-verkiezingsprogramma voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen gaat bespreken; 
Belangstelling voor een Raadszetel bestaat bij 14 leden, terwijl 12 le
den daarop "misschien" zeülen. (Bzj de vorige gemeenteraadsverkie
zingen werden met moeite 7 kandidaten voor een verkiesbare plaats ge
vonden!) 

- 30 leden zijn bereid mee ie werken aan het plaatselijk verkiezingspro- · 
gramma; 2 2 houden dat nog in beraad; . 
25 leden zijn bereid hun speciale deskundigheid voor thema-avonden 
ter beschikking te stellen. Samen beschikken zij over 48 specialiteiten; 
Ruim 20 leden die tot nu toe niet actief waren, verklaarden zich bereid 
om aan andere activiteiten deel te nemen (zoals bestuur, propaganda, 
bezorging, typewerk, etc.). 

Zo'n resultaat van een dergelijke inventarisatie geeft de burger moed. Afdelingsbe
sturen die over de opzet van een dergelijk onderzoek nadere inlichtin~en wensen, 
kunnen de heer Van Vliet daarover bellen: telefoon 04990-73061. 

Reny Dijkman • 
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Achterstandsgebieden in de steden kunnen 
WOfden aangepakt door Theo Monkhorst, gemeenteraadslid Den Haag 

Terwijl in de Tweede Kamer 
op hoog abstractieniveau 
wordt gesproken over 
bezuinigingen en 
werkloosheid, worden 
gemeenteraadsleden in hun 
dagelijks werk 
geconfronteerd met de 
praktijk van die 
onderwerpen. In het 
bijzonder in de steden wordt 
ervaren wat het betekent aan 
een groot aantal problemen 
gecumuleerd in een aantal 
wijken het hoofd te moeten 
bieden. 

In deze probleemcumulatie-
gebieden, ook wel achterstands
gebieden genoemd, is tegelijkertijd 
sprake van een meer dan gemiddelde 
werkloosheid, een 
inkomensachteruitgang gekoppeld 
aan stijgende woonlasten, grote 
verschillen in culturele herkomst van 
de bevolking, gebrek aan een sociale 
structuur, bijvoorbeeld veroorzaakt 
door ingrijpende 
stadsvernieuwingsprogramma's, 
toenemend drugsgebruik, vandalisme 
en prostitutie. Veelal neemt bovendien 
het welzijnswerk in omvang af 
tengevolge van gemeentelijke 
bezuinigingen. In het bijzonder voor 
VVD-gemeenteraadsleden, die het 
kabinetsbeleid onderschrijven omdat 
zij van·mening zijn dat dit op langere 
termijn een betere sociaal
economische structuur en dus een 
beter uitgangspunt voor de bestrijding 
van de genoemde problemen mogelijk 
maakt, is het de taak op een 
onorthodoxe wijze te trachten de 
praktische problemen in de gemeente 
op korte termijn aan te pakken. 
Dat is de achtergrond van een 
initiatiefvoorstel dat mijn 
fractiegenote LouiseEngering en ik 
eind ~orig jaar hebben ingediend 
onder de titel: "Een bres in de 
uitzichtloosheid". Het voorstel heeft 
tot doel in een aantal specifieke 

achterstandsgebieden in Den Haag 
enerzijds een programma voor de 
bestrijding van werkloosheid te starten 
en anderzijds een vrijwilligersnetwerk. 

Werkloosheidsbestrijding 

Veel mensen die in 
achterstandsgebieden wonen hebben, 
zo blijkt in de praktijk, een relatief 
geringe kans om via een normale 
sollicitatie aan het werk te komen. 
Daarom stellen wij een proced1,1re voor 
waarbij sprake is van een individuele 
benadering van de werklozen. Via een 
zeer verfijnde computeruitdraai per 
wijk (verricht door het GAB) kunnen 
kandidaten voor het programma 
worden opgespoord. Het is de 
bedoeling om deze kandidaten na een 
uitvoerig interview en eventueel via 
(om )scholing en opleiding naar een 
voor hen gereserveerde leer- enfof 
arbeidsplaats te begeleiden. Om deze 
leer-farbeidsplaats ter beschikking te 
krijgen wordt een inventarisatie in de 
regio gemaakt van dergelijke 
vacatures. De bereidheid van 

LouiseEngering en Theo Monkhorst 
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werkgevers om daadwerkelijk door het 
scheppen van extra leer- en 
arbeidsplaatsen (eventueel in deeltijd) 
iets voor de werkloosheid te doen, is 
voor ons een reden om te geloven dat 
werkgevers in verschillende 
bedrijfstakken bereid zullen zijn aan 
dit programma mee te werken. Voor 
dit programma is het nodig dat 
werkgevers( organisaties) concrete 
leer-farbeidsplaatsen ter beschikking 
stellen. Het is namelijk gebleken dat 
werklozen pas over voldoende 
motivatie beschikking om aan een 
dergelijk programma mee te doen, 
wanneer zij een reëel uitzicht hebben 
op een plaats in een bedrijf. Om die 
motivatie levend te houden denken wij 
mentoren aan te stellen die kandidaten 
tijdens hun gang via 
opleidingsinstituten naar het bedrijf 
begeleiden. Deze mentoren houden 
het betreffende bedrijf of de 
bedrijfstak op de hoogte van de 
voortgang van de kandidaten. De 
betrokkenheid van werkgevers, 
opleidingsinstituten, gemeenten en 
GAB dient naar onze mening gestalte 
te krijgen in een project bestuur. 
Wij gaan er niet van uit dat op deze 



.,'- ·' 

Van onverdachte zijde hebben de initiatiefnemers LouiseEngering en Theo 
Monkhorst steun wor hun plannen gekregen. 
Drs. H. Mo//eman, de nog door minister Wiegel benoemde directeur coör
dinatie minderhedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die 
belast is met het achterstandsgebiedenbeleid, liet zich in de Haagsche Cou
rant lovend uit over het voorstel. 
Mo//eman: "Hun uitgangspunt is juist dat je geen samenhangend beleid 
kunt maken voor minderheden zonder het hele klimaat in een achter
standsgebied in de gaten te houden. In dat opzicht is het voorstel van de 
raadsleden een eerste goede stap, al kun je nog niet zeggen hoe goed (. . .). 
Maar volmaakt of niet: het is voor het eerst dat op plaatselijk niveau een 
politieke partij met een zo verreikend idee komt." 
Misschien ook voor anderen een idee? Redactie 

arbeidsintensieve wijze de 
werkloosht!'id in achterstandsgebieden 
wordt opgelost, wel dat voor het eerst 
een vicieuze cirkel wordt doorbroken. 
Dat kan een positief effect hebben op 
een veel grotere groep dan alleen de 
betrokkenen. 

Vrijwilligers 

Het tweede deel van het voorstel heeft 
betrekking op het in het leven roepen 
van een vrijwilligersnetwerk. Dit 
instrument is vooral gericht op 
groepen die helaas geen plaats kunnen 
veroveren op de arbeidsmarkt. Het 
doel is eengerichte stimulering van de 
betrokkenen tot deelname aan de 
samenleving en tegelijkertijd een 
bijdrage te leveren aan het welzijn van 
de wijk. Enerzijds vinden mensen 
immers een zinvolle tijdsbesteding, 
anderzijds worden anderen erdoor 
geholpen. Het is bovendien een 
zinvolle aanvulling van het 
professionele welzijnswerk dat in 
omvang afneemt. 
Per gebied denken wij aan de 
oprichting van een 
wijkvrijwilligerscentrale (WVC). Per 
WVC zal op buurtniveau vraag en 
aanbod bij elkaar worden gebracht. 
Het vrijwilligerswerk valt uiteen in 
drie categorieën: 
l. getoetst vrijwilligerswerk, waaraan 
iedereen met een sociale uitkering kan 
meedoen; 

2. niet getoetst werk, dat alleen 
geschikt is voor mensen zonder 
uitkering; 
3. bestuurswerkzaamheden in 
verenigingen e.d. 

De opzet is dat per gebied een 
coördinator wordt aangesteld, terwijl 
voor de gebieden gezamenlijk een 
districtsleider sportieve recreatie moet 
worden aangesteld. In het programma 
is ook opgenomen de scholing en 
training van vrijwilligers voor 
vcrschillende functies. Gezien het 
experimentele karakter van ons 
programma zijn wij voorstander van 
een specifieke financiële regeling die 
een aantal- ook nieuwe- elementen 
bevat. 
Dit zijn: 
- een algemene onkostenvergoeding in 
de vorm van een vast bedrag per 
maand, 
- een risicovcrzekering, 
- vrijstelling van loonbelasting en 
betaling premie volksvcrzekering van 
de onkostenvergoeding, 
- subsidieverlening aan 
werkverbanden, instellingen e.d. die 
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bij dit netwerk zijn aangcsloten ten 
behoeve van de betaling van de 
algemene onkostenvergoeding van de 
vrijwilligers. 

Ook bij dit onderdeel van ons voorstel 
is aan een projectbestuur gedacht, dat 
in het bijzondcr·is belast met de 
werving van vrijwilligers. In het 
bestuur kunnen 
vrijwilligersorganisaties zitting 
nemen. Voor werving en voorlichting 
dient het projectbestuur de 
beschikking te krijgen over financiële 
middelen. Onze voorstellen zijn 
gericht op zowel allochtone als 
autochtone groepen. De financiering 
kan geschieden via het 
achtcrstandsgcbiedcnbeleid van het 
kabinet. 

• 
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Remigratie buitenlandse 
werknemers 

Hans Dijkstal: 
"In terugkomst is 
noch Turkije 
noch Marokko 
geïnteresseerd" 

Binnenkort zal de regering haar totaalplan voor het 
remigratiebeleid ten aanzien van de buitenlandse 
werknemers aan de Tweede Kamer voorleggen. Daaraan 
voorafgaand reisde Hans Dijkstal met een aantal andere 
leden van de Bijzondere Commissie Minderhedenbeleid een 
kleine week door Marokko en eenzelfde periode door 
Turkije. Ze zijn gaan kijken wat er terecht is gekomen van 
de projecten die door buitenlandse werknemers na 
terugkeer in hun eigen land met financiële steun van 
Nederland zijn opgezet. 

Turkije ligt dat rond de 20 %. De 
mensen mogen wél terugkomen, maar 
dan met een gevulde knip. Daarnaast
en dat wil ik benadrukken - moeten we 
in Nederland heel goed uitkijken als 
we gaan praten Over het meenemen of 
afkopen van sociale voorzieningen. We 
moeten daarbij scherp letten op de 
mogelijkheden die voor de 
Nederlanders zelf bestaan. Dat geldt 
vooral bij afkoop. Als we duidelijk met 
twee verschillende maten gaan meten, 
zouden we daardoor de discriminatie 
nog wel eens zwaar kunnen 
aanwakkeren en daarbij is niemand 
gediend." 
Zijn bevindingen zal hij uitvoerig met 
de eerste woordvoerder 
Minderhedenbeleid, Loek Hermans, 
en met de VVD-fractie doorpraten. 
Over wat hij heeft gezien, is hij niet 
erg optimistisch. 

Terugkeerprojecten 

Vóór hun vertrek naar het buitenland 
hebben de Kamerleden een soort 
hoorzittinkje gehouden met het 
Nederlands Centrum voor 
Buitenlanders en met wat 
Marokkaanse groepen. De uitvoering 

Nuttige reizen, die werden gepland na kwam op verzoek van het bedrijfsleven van de terugkeerprojecten ligt in 
de vele discussies over de terugkeer naar Nederland. Voor het grootste handen van het Imos, resulterend 
van buitenlandse werknemers. Reizen deel kwamen de buitenlanders terecht onder het Nederlands Centrum voor 
die dienden om de resultaten in in banen, waar Nederlanders hun neus Buitenlanders. "We zijn rijkelijk 
ogenschouw te nemen van de voor optrokken. Zij verkozen werk voorzien van informatie over de 
inspanningen van een aantal boven de uitzichtloze armoede in hun lopende projecten. Bovendien kwam 
Marokkanen en Turken. Hans eigen land. Door het zware werk, maar vanuit een van de groepen de vraag om 
Dijkstal: "Nederland telt ongeveer ook door hun meestal gebrekkige ook te kijken naar het naleven van de 
I 00.000 Marokkanen en circa 160:000 opleiding, waren de buitenlanders de mensenrechten in beide landen. 

·:-:···· Turken. Een van de problemen is dat eerstgetroffenen toen het economisch Zelfs als ik een globale indruk geef, 

I ~Il;~~~~~~\l~~êi~;~~ ~t~~~~~~~~i~t.{~~~· ~~~~~~1~~~1;::,, i 
:

:· .. =l.=i~~.;·,_,:·l_l.:l_ ook altijd de bedoeling geweest." ~~;so~fk~~:r~fet: ~~e~iJ:~:~~:~~~st: ~:~~~~e~~:;e~~ ~:~r~~~:e~~d.s~~ :1:=1:!:_··: 

,:---,: De voorgeschiedenis is zo "Noch de Turkse regering noch de hebben in beide landen, maar vooral in . 
@. langzamerhand wel bekend. In de Marokkaanse is geïnteresseerd in Marokko heel kleinschalige projecten ~:~: 
~ zestiger jaren was er in Nederland te remigratie. Marokko ontvangt 35% gezien, die ik als mislukt beschouw. ~ 
!m veel werk voor te weinig mensen. Een van de deviezeninkomsten via zijn De paar projecten die wél geslaagd x 11 stroom van buitenlandse werknemers werknemers in het buitenland en voor zijn, zouden dat vermoedelijk ook ~ 

~ ~ 
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zonder Nederlandse steun zijn. 
Zo hebben we in Turkije een 
machinebankwerkerij gezien. Opgezet 
door Turken, die in Nederland al 
hadden gespaard en die met nog een 
bijdrage van het I mos een florerend 
bedrijfje wisten op te bouwen. Maar in 
het algemeen kan je stellen dat de 
voorbereiding en de voorlichting te 
gebrekkig is geweest. Dat geldt vooral 
voor de daar heersende cultuur van het 
zaken doen. De Marokkanen 
begonnen bovendien allen in een ander 
beroep dan waarin ze zelf hadden 
gewerkt. Dat maakt de kans op slagen 
niet groot. Frappant is ook dat het 
opzetten van bedrijven in beide landen 
in een hecht georganiseerd 
familieverband gebeurt. Bijvoorbeeld: 
de schuur staat op de grond van oma, 
de helft van een stier is van een oom en 
de melk moet worden verkocht via de 
winkel van een zwager." 

Aanvragen 

Voor zo'n 530 projecten liggen er nog 
aanvragen. Het beleid is echter 
voorlopig gestopt. 
Het rapport van de regering gaat over 
de gehele remigratie. Dus ook over de 
mogelijkheid om sociale uitkeringen 
mee te nemen naar het land van 
herkomst. 
Hans Dijkstal: "De VVD vond dat we 
met deze projecten, die tot mislukken 
waren gedo,.!md, moesten stoppen. Het 
CDA en de PvdA dachten er anders 
over. Al heb ik de indruk daLtijdens 
deze reis onze meningen niet ver 
uiteenliepen. We zullen nu eerst 
moeten wachten op het standpunt van 
de regering. Als we deze vorm van 
projectsteun toch zouden voortzetten, 
zullen we daarvoor echt bilateriaal 
overeenkomsten moeten sluiten." 

Reny Dijkman • 

Kandidaatstelling 
gemeenteraden 1986 
Op woensdag 19 maart 1986 zullen 
periodieke verkiezingen voor leden 
van gemeenteraden worden gehouden. 
Aan de kandidaatstelling gaat een 
uitvoerige kandidaatstellings
procedure vooraf, waarbij afdelingen, 
eventueel ondercentrales, 
kamercentrales en het hoofdbestuur 
van de VVD betrokken zijn. 
Overeenkomstig artikel 3 .1. van het 
reglement op de kandidaatstelling 
voor leden van de gemeenteraden 
(GR) publiceert het hoofdbestuur 
hierbij het eerste gedeelte van de 
kandidaatstellingsprocedure en de in 
overeenstemming met het reglement 
vastgestelde termijnen en tijdstippen 
met betrekking tot de handelingen die 
voortvloeien uit de artikelen 4 tjm 12 
GR. 

Hoofdlijnen, deel/ 

vóór 1 april 
- overleg afdelingsbestuur met 
zittende raadsleden 
vóór 16 april 
bestuursvergadering; concept-voorstel 
over eventuele deelneming aan 
verkiezingen 
uiterlijk 19 april 
kennisgeving aan dagelijks bestuur 
van besluit tot al of niet deelneming; 
afschrift aan kamercentralebestuur 
vóór 1 mei • 
kennisgeving kamercentralebestuur 
aan dagelijks bestuur; afschrift aan 
afdelingen 
- vraag aan bestuursleden van de 
afdeling en aan zittende raadsleden of 
zij bereid zijn een eventuele 
voorlopige kandidatuur te aanvaarden 
20mei 
- oordeel dagelijks bestuur over 
concept-voorstel deelneming aan de 
verkiezingen; eventueel ontheffing 
i.v.m. voornemen tot meedoen aan 
gezamenlijke lijst 
vóór 22 mei 
antwoorden bestuursleden en 
voorlopige antwoorden zittende 
raadsleden of zij eventueel bereid zijn 
vana/22 mei 
oproep voor ledenvergadering; 
eventueel namen noemen voor 
kandidaatstellingscommissie 

28mei 
oproeping in Vrijheid en Democratie 
tot noemen van namen van mogelijke 
kandidaten en beschikbaarstelling 
tweede gedeelte hoofdlijnen 
kandidaatstellingsprocedure met 
inachtneming van de gebruikelijke 
termijnen 
tussen 31 mei en 23 juni 
ledenvergadering; eventueel 
benoeming kandidaatstellings
commissie; voorstel al of niet 
deelneming aan verkiezingen; direct 
na de vergadering mededeling aan 
dagelijks bestuur; afschrift aan 
kamercentralebestuur 
vóór 15 juli 
kennisgeving gevoelen 
kamercentralebestuur over besluiten 
ledenvergaderingen (voor zover nodig) 
aan dagelijks bestuur met afschrift 
aan afdelingsbestuur 
uiterlijk 15 augustus 
goedkeuring dagelijks bestuur (voor 
zover nodig); eventueel richtlijnen 

Op aanvraag is het concept-reglement 
GR kosteloos te verkrijgen bij het 
algemeen secretariaat, 
Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage. 
Op basis van dit concept, dat nog dient 
te worden goedgekeurd door de 71 ste 
algemene vergadering op 22 juni a.s., 
worden de handelingen verricht. 

5 maart 1985 



In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
/00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Opslag kernafval 

Een kerncentrale wordt zo beveiligd dat 
· zelfs een raketaanval kan worden 
doorstaan. Moeten wij dan ook niet op de 
eerste plaats aan de veiligheid van alle 
mensen denken en er voor zorgen dat deze 
opslagplaatsen "terroristveilig" zijn? 
Als dit bovengronds niet te verwezenlijken 
is. is ondergronds toch een logische 
gevolgtrekking? We mogen ons nooit in een 
positie plaatsen, waarbij chantage 
mogelijk zou kunnen zijn door steeds meer 
opkomende groepen terroristen. 

O.Becx 
DenBosch 

Verslaafden normaal bestraffen 

De Commissaris van Politie te Hilversum 
uit de kreet: de verslaafden zijn in feite 
toch niet meer toerekeningsvatbaar en 

· beschikken niet meer over een eigen wil. 
Het is echter algemeen bekend dat 
verslaafden door hun gedrag willen 
aangeven dat zij zelf hun levenswijze 
willen bepalen, door welke diepere 
oorzaken dan ook. Weldegelijk dragen 
deze mensen eigen verantwoordelijkheid, 
waar we ze vaak stevig op moeten wijzen. 
Men kent de consequenties voor het 
lichaam, men kent de consequenties voor 
de criminaliteit, die daaruit voortkomt en 
men kent genoeg wegen om hulp te vragen. 
Ik pleit er daarom voor deze mensen als 
gewone burgers, zonder verzachtende 
omstandigheden te behandelen. Dat is 
uit.eindelijk ook wat zij zelf willen. Dus 

./·. ,t' 

normaal bestraffen bij criminaliteit en ze 
duidelijk maken dat- zonder hulp- het 
water blijft stijgen tot de kruik barst. 
(ingekort) 

Wethouder 

O.Becx 
DenBosch 

Heel wat keren gefeliciteerd met mijn 
vermeend verbeterd inkomen. Gestopt te 
verklaren dat eigenlijk alleen compensatie 
is geboden voor werkgeverspremies. 
Complimenten voor de minister die zo'n 
ontwikkeling een keer of vijf positief in de 
pers kreeg. Andere. kamerbreed- motie 
Lauxtermann- gewenste werkelijke 
verbeteringen (wedde 80 % burgemeester, 
vaste onkostenvergoeding) zijn 
uitgebleven. Zou er na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1986 nog 
voldoende wethouderspotentieel naar 
voren komen? Het is nu aan de partij om 
minister Rietkerk (hij en de 
gemeentebesturen wisten te bezuinigen) 
duidelijk te maken, dat wethouders 
gewaardeerd moeten worden. 

Niet de jongste 

J. Wijnants 
wethouder Voorburg 

Tot mijn verbazing las ik in V & D van 5 
februari jl. dat de KC-voorzitter van 
Amsterdam. Pam Evenhuis, met 34 jaar de 
jongste zou zijn van alle VVD-kc
voorzitters. Dat klopt niet. In oktober 1984 
is in Den Haag de nu 31-jarige Robert de 
Haze Winkelman gekozen tot voorzitter 
van de kamercentrale. 

Steeds vuiler land 

Joan van den Honert 
DenHaag 

Ons Nederland wordt hoe langer hoe 
vuiler. OVeralligt papier. De straten zijn 
vies, papier en andere viezigheid ligt in de 
grachten. in de bossen, overal. Nederland is 
een vies land. Niet opgeruimd. Duitsland. 
Denemarken en Zwitserland zijn 
brandschoon. Dat moet in Nederland ook 
kunnen. 

J. Bosch 
DenHaag 
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P.C. Hooftprijs 

Als journaliste veel en kritisch lezend tref 
ik d( heer Brandt Corstius op 
verschillende plaatsen en onder 
verschillende namen aan. Meestal vind ik 
zijn pennevruchten van laag allooi (niet 
alleen omdat ze kwetsend zouden zijn) en 
ook zelden geestig. wat iets (veel) zou 
kunnen redden. Kortom, het lijkt mij een 
goed besluit om die man geen belangrijke 
literaire prijs toe te kennen. En laten we 
het gekrijs tegen deze beslissing maar 
laten voor wat het is. Als we geen betere 
scribenten hebben om te bekronen, kan de 
jury beter zeggen dat dit jaar geen prijs 
wordt toegekend. 

M.A. de Jong-de Monchy 
Rotterdam 

De Zaak Brandt Corstius 

Ik behoor al sinds mijn 18de jaar. d.w.z. 
ruim 60 jaar tot de .. liberale achterban" en 
stel er prijs op te verklaren dat ik het niet 
alleenformeel maar ook inhoudelijk met 
minister Brinkman eens ben dat ik geen 
begrip kan opbrengen voor de jury. Het 
ware iets anders wanneer de prijs was 
toegekend voor het zuiver literaire werk 
van Brandt Corstius, maar nu de prijs is 
toegekend voór zijn gehele oeuvre vind ik 
dat onvoorstelbaar. Kunst betekent: 
schoonheid, beschaving, cultuur. Het 
stelselmatig weloverwogen grovelijk 
beledigen van mensen valt niet onder het 
begrip .. kunst". Vergifverpakt in een luxe 
doos met vergulde strik blijft vergif 
Vuilschrijverij verpakt in een meesterlijk 
taalgebruik blijft vuilschrijverij. 
(ingekort) 

M~J.L.M. ToxopeusPost 
Paterswo/de 

Brandt Corstius 

Kennelijk menen velen dat in dit geval 
artikel 7 van de Grondwet zou zijn 
geschonden enjof dat de regering censuur 
zou hebben toegepast. Art. 7 Grondwet 
verleent geen absolute vrijheid, doch 
beperkt deze vrijheid "behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet". De 
tendens tot een bijna grenzeloze tolerantie 



geeft schrijvers en sprekers in de praktijk 
vrijdom en vrijheid in het kader van de 
strafwet. Het kweken van martelaren is 
steeds een sterk argument geweest om 
terughoudend te zijn met 
strafvervolgingen. In dat kader kon Brandt 
Corstius vrijwel zonder enig risico zijn 
gang gaan. Terecht heeft m.i. de minister 
in deze een afkeurend oordeel doen wegen. 
Er is m.i. geen sprake van inbreuk op de 
vrijheid van meningsuiting. 
(ingekort) 

Brandt Corstius 

Mr. E.Bonn 
DenHaag 

Als ene Brinkman het aandurft om iemand 
niet een staatsprijs toe te kennen. niet 
omdat hij geen goed essayist zou zijn, 
maar omdat hij zo goed schelden kan en 
vermoedelijk op instellingen of mensen die 
de minister persoonlijk dierbaar zijn, dan 
maakt deze minister misbruik van zijn 
bevoegdheden. Het is dan ook voor mij 
onbegrijpelijk dat de VVD-fractie zich met 
een theoretischjuiste smoes zich achter 
Brinkman wil scharen. Of is het om lief te 
zijn voor regeringsgenoot CDA? ledereen 
vergist zich wel eens. dus verleen ik Nijpels 
absolutie, maar ik zou wel wensen dat de 
VVD in deze een liberaal standpunt innam. 
(ingekort) 

Brandt Corstius 

F. M.Jacobs 
Eindhoven 

Is het wijs van de regering deze prijs. nu. 
niet toe te kennen? Nee, want hierdoor 
wordt kunst tot een staatszaak gemaakt en 
Brandt Corstius tot martelaar. Heeft 
Thorbecke al niet gezegd dat kunst geen 
staatszaak is? Ja, want de heer Brandt 
Corstius onthoudt zich niet van. in 
gepeperde woorden uitgedrukte. kritiek op 
het staatshoofd en de leden van het 
Koninklijk Huis, die ingevolge art. 42.2 
van de Herziene Grondwet, politiek 
onschendbaar zijn. 
Een teken van wtjs staatsmanschap zou 
zijn de staatsprijs afte schaffen en 
eventueel te vervangen door een literaire 
prijs. die door een onafhankelijke 
commissie kan worden toegekend. 
(ingekort) 
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H.A. H. Toornvliet 
Son en Breugel 

Monetairisme 

Net als in de V.S. blijkt ook de 
Nederlandse Bank in te grijpen om de 
geldmarkt te verkrappen. Een toegenomen 
geldhoeveelheid zou de prijzen (inflatie) 
opjagen. Toch ontbreekt er iets aan dit 
monetairisme. Een toegenomen 
geldhoeveelheid geeft een koopkrachtiger 
publiek waardoor de prijzen inderdaad 
stijgen. Maar door deze hoge prijzen 
worden de producenten aangemoedigd 
meer te produceren. waardoor de prijzen 
weer dalen (vraag en aanbod). Behalve de 
hoeveelheid geld die in omloop is, 
vermindert de Ned. Bank ook de 
hoeveelheid spaargeld waardoor de 
rentestand stijgt. Een liberale partij hangt 
volgens mij de vraag- en aanbodtheorie 
aan en streeft naar een lage rentestand 
voor onze economie (en die van de Derde 
Wereld). Is de VVD liberaal of 
monetairistisch? 

RSV -rechtsgevoel 

L. Ne/en 
Kruisland 

Om het rechtsgevoel m.b.t. de RSV-zaak 
enigszins te bevredigen zou een 
rechtscollege moeten worden 
samengesteld, dat ongeveer de mate van 
schuld vaststelt en in deze verhouding de 
boete. Bijv. de grootste baas van het 
concern dhr. De Vries betaalt een half 
jaarsalaris van toen aan boete. Dhr. 
Stikker idem. Dhr. Van Aard enne, dhr. 
Den Uyl, dhr. Lubbers en nog wat 
ministers, mits zij schuldig zijn, een half 
jaarsalaris. De Tweede Kamer van toen, 
die schuld heeft bekend. een half 
jaarsalaris. Molkenboer. die alles wist. 
maar geen verantwoordelijkheid had. een 
half jaarsalaris. 
De heer De Vries noemde RSV .. een grote 
sociale werkplaats". Een lid van de 
Ondernemingsraad heeft gezegd: .. Het 
personeel werkte van de 5 dagen per week 
er slechts 4". Boete voor alle personeel 
gedurende bijv. 5 jaar, zeg 5000 man. I 
dag per week terug te betalen wegens 
dagdieverij. Op die manier zou tenminste 
nog iets gebeuren aan deze 
onverkwikkelijke affaire. 
(ingekort) 

T. M. Stikvoort 
Eerbeek 
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Winnaar van de Elfstedentocht 
. E. van Be'nthem 

pja Frieslandhal 
Leeuwarden 

Beste Evert. 
Van harte gefeliciteerd met 
deze sportieve overwinning. 
Voor liberalen een toonbeeld · 
van individuele ontplooiing en 
doorzettingsvermogen. Voor 
heel Nederland een prestatie 
waar wij trots op kunnen zijn. 

Namens de VVD Tweede 
Kamerfractie, Ed Nijpels 

Commissaris van de Koningin 
van Friesland 
H. Wiegel 

Provinciehuis 
Leeuwarden 

Beste Hans, , 
Langs deze weg' willen wij jou, 
de organisatoren en de gehele 
Friese bevolkingfeliciteren met 
de perfecte opzet van de 
Elfstedentocht. 
Een prestatie die voor 
herhaling vatbaar is., 

Namens de VVD Tweede 
Kamerfractie, Ed Nijpels 

5 maart 1985 



In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor ied.ereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

AMERONGEN- 11 maart. mr. G. B. Nij
huis. Rest. Buitenlust 20.30 uur. Sociaal
economisch beleid. JOVD ASSEN - 8 
maart. P. M. Blauw. Hotel St. Nicolaas, 
Vries. 20.00 uur. Landbouw nationaal & 
EEG problemen superheffing. BAREN
DRECHT - 25 maart. E. G. Terpstra. Ie 
Barendrechtseweg 96. 20.00 uur. Bejaar
denzorg en gehandicaptenbeleid. VROU
WEN IN DE VVD BERGEN OP ZOOM -
I april. mevr. E. G. Terpstra. Taveerne 
Thalia. 20.30 uur. Volksgezondheid. BEU
NINGEN- 29 maart. mevr. E.G. Terpstra. 
De Prins. 20.30 uur. Actuele politiek. DE 
BILT /BILTHOVEN - 25 maart. mr. F. H. 
G. de Grave. Hotel rest. Heidepark, Biltho
ven. 20.00 uur. "Vijf vragen aan de heer De 
Grave". JOVD BUNNIK- 22 maart. mevr. 
E. G. Terpstra. Provincialeweg 32a, Bun
nik. 20.00 uur. Algemene politiek. OC 
DOKKUM- 15 maart. mevr. E. G. Terp
stra. Hotel de Zwaan, Hollum. 20.30 uur. 
Actuele politiek. - 18 maart. G. W. Keja. 
Hotel de Roskam, Buitenpost. 20.00 uur. 
Mediabeleid. DOORN- 7 maart. mevr. drs. 
N. Rempt-Halmmans de Jongh. Sporthal 
Steinheim. 20.00 uur. Emancipatiebeleid. 
VROUWEN IN DE VVD DRENTHE - 9 
maart. mr. F. H. G. de Grave. Hotel Prak
ken, Beilen. 9.30 uur. Verdienen met z'n 
twee is dit wel of wee. KC DRENTHE- 25 
maart. J. Franssen. Hotel Prakken, Beilen. 
19.30 uur. Onderwijs. JOVD EINDHO
VEN- 22 maart. drs. D. J. D. Dees. Tafal
gar Pub. 20.00 uur. Actuele politiek. GEL
DERMALSEN - I I maart. mevr. S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot. Dorpshuis 't 
Trefpunt, Beesd. 20.00 uur. De vrouw in de 
politiek. VROUWEN IN DE VVD 'T 
GOOI- 18 maart. mevr. A. Lucassen-Staut
tener. Rest. de Kerkbrinck, Hilversum. 
14.15 uur. Geestelijke Gezondheidszorg in 

.·.· Ned. en in Amerika. KC GRONINGEN- 21 
maart. A. Ploeg. Hotel Struvé, Sappemeer. 

school, Koog ajd Zaan. 20.00 uur. Algeme
ne politiek. HELMOND - 26 maart. mevr. 
drs. N. J. Ginjaar-Maas. Hotel Westende. 
20.00 uur. HILVERSUM - I april. G. W. 
Keja. Hotel Hof van Holland. 20.00 uur. 
Mediabeleid. HOOGELOON-VESSEM -
18 maart. drs. D. J. D. Dees. Café-rest. de 
Gouden Leeuw, Vessem. 20.00 uur. Orde 
en veiligheid binnen onze samenleving. 
LAREN-BLARICUM- 11 maart. J. Frans
sen. "De Boerenhofstede", Laren. 20.30 
uur. Algemene politiek. LISSE- 11 maart. 
mr. A. J. te Veldhuis. Café-rest. De Beurs. 
20.00 uur. Leefbaarheid. LUXEMBURG -
2.8 maart. mr. W. J. Geertsema. Aerogolf
Sheraton. 20.30 uur. MAASBREE - 14 
maart. J. F. B. van Reij. Café Antiek, Baar
Jo. 21.00 uur. Actuele politiek. MAAS
SLUIS - 18 maart. J. Franssen. Konings
hof. 20.00 uur. Actuele politiek. NOOR
DERKOGGENLAND - 11 maart. R. L. 0. 
Linschoten. Dorpshuis, Twisk. 20.30 uur. 
Algemene politiek. NOORDOOSTPOL
DER - 11 maart. drs. L. M. L. H. A. Her
mans. H. C. R. de Luifel, Emmeloord. 
20.00 uur. 12e provincie ja of nee? NIJME
GEN - 2 april. drs. L. M. L. H. A. Her
mans. Hotel Belvoir. 21.00 uur. Actuele po
litiek. OEGSTGEEST- 11 maart. H.H. Ja
cobse. Gemeentecentrum. 20.15 uur. Alge
mene politiek. OISTERWIJK - 13 maart. 
dr. P. Winsemius. "De Weijenbergh". 
20.00 uur. Milieu. ROTTERDAM - 25 
maart. mr. H. E. Koning. Rest. Engels. 
20.00 uur. Actuele politiek. RUURLO- 18 
maart. drs. F. W. Weisglas. Café-rest. de 
Luifel. 20.00 uur. Actuele politiek. SMAL
LINGERLAND- 14 maart. P. M. Blauw. 
Rest. Vislust, Opeinde. 20.00 uur. Land
bouw. TILBURG- 11 maart. L. M. de Beer. 
Postelse Hoeve. 21.00 uur. Woonlastenbe
leid. JOVD TWENTE - 8 maart. mr. F. H. 
G. de Grave. 't Neutje, Hengelo. 20.00 uur. 
Actuele politiek. KC UTRECHT - 25 
maart. drs. L. M.L. H.A. Hermans. Oplei
dingscentrum Bondsspaarbank, Doorn. 
21.00 uur. Minderhedenbeleid. JOVD 

UTRECHT - 25 maart. dr. R. Braams. 
Cine Cave. 20.00 uur. Kernenergie. JON
GERENCONTACT VECHTSTREEK - 18 
maart. mr. J. G. C. Wiebenga. Café Ome 
Klaas, Maarssen. 20.00 uur. Justitie- en po
litie beleid. VENLO- 22 maart. J. Kammin
ga. Paviljoen Venlona. 20.30 uur. Algemene 
politiek. OC DE VLIETLANDEN - 18 
maart. drs. L. M. L. H. A. Hermans. "De 
Schuiten jager", Leidschendam. 20.00 uur. 
"De gevolgen van het verlenen van kies
recht aan niet-Nederlandse ingezetenen 
voor het minderhedenbeleid". VLIJMEN-
11 maart. P. M. Blauw. De Harmonie, 
Haarsteeg. 20.00 uur. Landbouw. VVD
JONGEREN VOORBURG - i 8 maart. R. 
L. 0. Linschoten. The Fox. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. VRIES- 11 maart. mevr. E. 
G. Terpstra. Hotel St. Nicolaas. 20.00 uur. 
Algemene politiek. OC WALCHEREN- 9 
maart. mr. G. B. Nijhuis. Strandhotel Bou
levard Evertsen, Vlissingen, 10.00 uur. Ac
tuele politiek. WARNSVELD-18 maart. J. 
F. B. van Reij. Hotel het Jachthuis. 20.00 
uur. Actuele politiek. WASSENAAR - 8 
maart. drs. D. J. D. Dees. De Jachthaven 
Princehaven. 21.00 uur. Gezondheidszorg. 
WEERSELO - 25 maart. H. F. Heijmans. 
Café Ensink. 20.00 uur. Werkgelegenheid. 
WIERINGEN - 15 maart. A. Ploeg. Café
rest. De Harmonie, Hyppolytushoef. 20.00 
uur. Landbouw en visserij en algemene po
litiek. IJSSELSTEIN- 15 maart. L. M. de 
Beer. Ridder St. Joris. 20.30 uur. Algeme
ne politiek. JOVD IJSSELSTREEK - 11 
maart. H. F. DijkstaL Urbana, Zwolle. 
20.00 uur. Veiligheid van de burger. ZUID
HORN - 29 maart. prof. dr. ir. J. J. C. Voor
hoeve. Hotel "in 't Holt". 20.00 uur. Actue
le (buitenlandse) politiek. VROUWEN IN 
DE VVD ZUID-HOLLAND - 18 maart. 
mr. F. H. G. de Grave. Provinciehuis, 's
Gravenhage. 13.30 uur. Wet tweeverdie
ners. OC ZUID-WEST SALLAND - 19 
maart. mevr. drs. E. Schoo. De Leeren 
Lampe, Raalte. 20.00 uur. Ontwikkelings
samenwerking. 
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ran ote vonc en, va en urg a 
Geul. 20.30 uur. Actuele ontwikkelingspo- A. Hoskam, Amsterdam / Finac, Utrecht / Gemeentelijk Inter- :;:;:; 

naat Ter A pel, Ter A pel j Inventief b.v., Voorburg j Klokkenma
kerij v.d. Meulen, Scharsterbrug / Reisbureau Koudijs, Rotter
dam / Leeuwenhorst Congres Center, Noordwijkerhout j 
Schuytvlot, Montfoort/ Hotel Sonne (J. Asbreuk), Ridderkerk j 
Beautyfarm Het Speulderbos, Garderen / Westduin Budget Ho-

~ sen-Stauttener. Café-Rest. "Van Ouds de tel, Koudekerke j Stichting Vaar-Vast, Leidschendam/ Zwijgers :~.:?. 
~ Putkop". 21.00 uur. Drugsbeleid. KC DEN Interieurbouw b.v., Veghel j 
~ HELDER (promotiebijeenkomst) - 18 m 
~ maart. drs. E. H.T. M. Nijpels. Pellekaan- m 
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INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 

waar 1edere leerl1ng een e1gen kamer heeft; 
waar ople1dmgsmogei1Jkheden ZIJn voor alle vormen van voortgezet 
onderwiJS; 
waar JOnge, enthous1aste. bevoegde assistenten, voor zover nod1g, In

dividuele stud1ebegele1dmg geven, welke biJ de priJS IS mbegrepen; 
waar kwal1te1t 111 opvoed1ng en ople1ding de hoogste pnonteit gemet; 
waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe
den Zijn; 
waar, en dat 1s o 1 het belangriJkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 
zal voelen 

1nl1chtmgen omtrent plaatsmgsmogelijkheden en prospectus bij de dl
rectrice, M. A Boerma, Sellmgerstraat 75, 9561 TA Ter Apel, tel" 
0~995 - 1642. 

Hotel Sonne Schwarzenberg luzern 
(Centraal Zwitserland) 

onder Nederlandse le1din\J BETAALT UW RIJKSWEGTOL ais u 
biJ ons met m1nimaal 2 personen 1 week boekt. 

Kamer met ontbijt SFR. 30, - p.p.p.dag. 
Kamer half pension SFR. 47,- p.p.p.dag. 

Groepsreizen tot 26 personen priJS op aanvraag. 

Alle kamers met douche of bad en toilet, telefoon, minibar en 
radio. 

PnJzen mcl. hotel-zwembad. 

Bel voor inlichtingen 1n Nederland 01804 - 20964, in Zwitser
land 09-4141972424. 
Fam. Asbreuk. 

OCCASION- SPANJE 
Campelia- Alicante te koop op 1 e locatie, direct aan zee en 
strand gelegen volledig ingerichte flat, 4e etage, lift, in Parque 
El Amerador, van eig. /bew bev.: living, slaapk., badk., keuken 
en glasdicht terras. 
Vaste prijs f 42.000,- k.k. 

Inl. tel.: 020-429436. 

WESTDUIN HOTEL * * * * 
te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie '85 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare priJS. Ook 
voor kmderen alles 111 hu1sl 
Mnd. apnl- me1- JUni 55+ kort"'!l 

Reserveer nu reeds uw totaal ver LOrgde 
hotelvakantie en I of vraag een folder: 
tel .. 01185-2510, telex 30186 

Unieke belegging! 
Ter overname een tweede hypotheek ad f 9.000,- tegen 11 % 
rente voor de pnJs van f 5.000,-. Maandelijkse rente incasso 
wordt verzorgd door groot Rotterdams notariskantoor. 

Tel.· 03438 - 20888. 

'VAAR-VAST' (ZEE)ZEILCHARTERS 
zomer en winter 

bemande vaart groepsreizen 

15 zeesche- 20 tjalken 
pen (5 à 12 en klippers 
pers.)inde (10à20 
Noordzee, pers.) in 
Middellandse- Nederland 
zee + W. Indië. en de Oostzee. 

SAIL '85!! 1-6 augustus - Amsterdam SAIL '85!! 

tel.: 070 - 863292 
(Tevens 'Party'-schepen, rondvaarten, jeugdreizen) 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en Uitvoering 
• Opt1male rea11satie van uw plannen 
• Kwal1te1t en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde prijzen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 0413ü-67673 - 66704 

HYPOTHEKEN PENSIOEN LIJFRENTE PRAKTIJKFINANCIERING 

r ----------- .... Ik wil kosteloos en vrijblijvend advies over ;; I 
1 D hypotheken D pensioen D lijfrente > 1 

D praktijkfinanciering 
I I Naam: ________________ _ 

I Adres: I 
I I 

Postcode en plaats: 

I Stuur de coupon naar FIN AC, • ~! 
1 Antwoordnummer 881, -ena~ 

3500 VI' Utrecht of bel ... ' 
I tijdens kantooruren: 'Z'030- KOSTELOOS ADVIES I 
L3197 4 7 'Z' 040-440423 IN FINANCIËLE ZAKE~- • . -------- ---·~'fOl\:AFHANKEL!jKE AD\1SELTRS VOOR l'E~SIOEJ\:/HYPOTHEKEK~ .--

ASSURA!\TIEJ\:1 PRAKri]KFI!\fu"JCIERI!\C;EN VRIJE BEROEPEr\. 



Dit antiek boerderijtje in Princenbeek werd met Surfa
kote Muurcoating gespoten en ziet er nu voortreffe
lijk uit. 

Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden hui
zen, flats, kantoren en industriële bouwwerken met 
Surfakote gespoten. 
Surfakote Muurcoating is 20 à 30 maal dikker dan 

een gewone verflaag en wordt snel en in één keer aan
gebracht. Surfakote is niet duurder dan goed schilder
werk en gaat veel langer mee: 10 jaren garantie. Sur
fakote is dus een uitstekende investering. 

Vraag vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fa
briek B.V. Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort 
(U). Tel. 03484-1587. Viditel pag. 6170275. 

Pasklare accommodatie 

Scenario: 

PLAN: 
• Internationaal méérdaags 
congres voor de Europese 
partijtop. 

• Themadag-referendum 
voor kritische congres
gangers. 

• Jongerenbeleidsweekend. 
Introduktie bijzondere 
besluitvormingsprocedure. 

• Crisis-bijeenkomst op 
provinciaal, regionaal en 
stedelijk niveau. 

IDEE: 
• Dichtbij Schiphol, aanslui
ting met het Europese 
wegennet. 
Alles onder één dak formule. 
e Democratisch congresse
ren d.m.v. discussiemicro
foons, gesloten TV-circuit en 
electronisch stemsysteem. 
e Hotel accommodatie voor 
450 personen, sportrecrea
tie in overvloed. Privé bars 
voor ongestoord napraten. 
• Gemakkelijk te bereiken, 
z:aal- en discussieruimte 
onbeperkt. Optimale discre
tie en concentratie. 

OPLOSSING: 
Onvoorstelbaar wat Leeu
wenhorst Congres Center u 
te bieden heeft. 
Alles naar wens. 
Doelgerichte verzorging en 
een totaal aan ·uw wensen 
aangepast programma. 
En dat allemaal voor een 
bedrag dat uw budget niet te 
boven gaat. 
Leeuwenhorst Congres Cen
ter. Ook in financieel opzicht 
bovenaan de kieslijst. 

Leeuwenhorst Congres Center, Langetaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Tel. 02523-4951, Telex 41885. 

Leeuwenhorst Congres Center 
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SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 
,.Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant • -,. 

Tevens z~len voor recepties, diners, , ·~-:. . i 1 . 
vergadenngen .~• t.r'1J , . . 

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

WESTDUIN HOTEL * * * * 
te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie '85 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare prijs. Ook 
voor kinderen alles in huis! · 
Mnd. april- mei- juni 55+ korting. 

Reserveer nu reeds uw totaal verzorgde 
hotelvakantie en I of vraag een folder: 
tel.: 01185-2510, telex 30186. 

. 
. 
. 

RESTAURANT LES ARCADES 
gevestigd in 16e eeuwse Raadhuis van IJs
selstein, 
Centraal gelegen 7 km onder Utrecht 

Paul en Sylvia Udo, Weidstraat 1. r

1

o_-_____ .a·_ .. I' 

Tel.: 03408-83901. ~.-y_! 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

Voor hen die van VAARVAKANTIES houden, is het dona
teurschap van de Stichting Pro Navigare onontbeerlijk. Voor 
f 25,- per jaar blijft u op de hoogte van nieuwe cruisemo
gelijkheden, speciale aanbiedingen met flinke kortingen e.d. 

Vraag onze informatiefolder bij Reisbureau Koudijs, Goud
sesingel 235, Rotterdam, tel.: 010- 127301. Lid ANVR en 
Garantiefonds. 

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 

H1er vmdt u de grootste collectie 
hedendaags zilveren s1eraden en 
gebrwksvoorwerpen van Nederland 

bonbonmanden 

Haven 1 + 5- Schoonhoven, tel.: 01823 2651 

Onzr edelsmeden verzorgen al uw vakkundtge goud- en 
Zilverrestaurattes en vewlvermgen 
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U zult wel wat moe zijn geworden de laatste weken van de kritiek die op de 
VVD van buiten en vanuit de VVD in het openbaar is uitgeoefend. U kon 
vermoedelijk ook nergens meer komen zonder de onvermijdelijke vraag te 
krijgen:" Wat is er met de VVD aan de hand?"Aanleiding daartoe vormden de 
felle discussies over de RSV-debatten en de CDA-weigering deP. C. Hooftprijs 
uit te reiken. 
Deze zaken hadden ook andere kunnen zijn. Het is niet de essentie. Die ligt 
namelijk veel meer in de groeistuipen van de partzj, die in het verleden met een 
benijdenswaardige eenheid naar buiten toe wist op te treden. 
Het is betreurenswaard te moeten constateren dat gedurende de laatste 
periode na de besluitvorming mensen op alle niveaus het nodig vonden naar 
buiten toe afwijkende standpunten kenbaar te maken. Daardoor ondergraaft 
men niet alleen de te volgen strategie, maar doorbrak men ook de eenheid. Het 
is gelukkig onmogelijk liberalen de mond te snoeren, maar wel kan en mag 
men van hen verwachten dat zij zich bzj hun uitlatingen bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid. Bij sommigen valt de neiging tot verguizing van 
anderen op. Als het slecht gaat, móet een zondebok worden gevonden of een 
meervoud daarvan. Zo werkt het echter niet. Het heffen van de 
beschuldigende vinger in het openbaar leidt tot een boemerangeffect, waarvan 
de schade op de totale VVD terugslaat. 

Kamercentralevoorzitters en hoofdbestuur zijn afgelopen week bijeen geweest 
om gezamenlijk de balans op te maken en te praten over de toekomst.Alles is 
doorgesproken om weer zo snel mogelijk te kunnen komen tot de positieve 
koers die de VVD tot Prinsjesdag 1984 wist te houden. Zoals de partij is gaan 
ghjden uit haar balans zo kan zij ook weer terug glijden {n haar balans. 
Daaraan moet door iedereen worden gewerkt. Dat kan alleen door interne 
openheid en externe eenheid. Het oude adagium van de VVD. 

Laten we niet meer omkijken, maar vooruitzien. Ed Nijpels, de bewindslieden 
en het bestuur verdienen onze steun en hebben die ook broodnodig. 
De accenten op de "glijers" van de VVD hebben de aandacht afgeleid van het 
feit dat de financiële schuld van de staat procentueel sterk is teruggelopen, 
dat ondernemingen weer winst maken, dat de premiedruk voor het eerst sinds 
vele jaren is teruggelopen, dat de werkgelegenheid weer toe neemt, dat onze 
inflatie het laagst is in geheel West-Europa. Dat is te danken aan déze 
mensen, aan dit beleid. Het is hoog tijd om onder de interne troebelen van de 
VVD een dikke streep te trekken, dat hoofdstuk afte sluiten en samen weer 
aan het werk te gaan. 

'A 19 maart 1985 



Hoofdbestuur en Kamercentralevoorzitters 
richten zich op de toekomst 

Naast de regelmatige 
hoofdbestuursvergaderin
gen vindt ook enkele malen 
per jaar een gecombineerde 
bzjeenkomst plaats met de 
kamercentralevoorzitters, 
om de hoofdlijnen op elkaar 
afte stemmen. Dat gebeurde 
op 11 maart jl. in Utrecht, 
met als belangrijkste 
agendapunt "politieke 
strategie". 

Gzien het turbulente afgelopen 
halfjaar zal het u niet verbazen dat de 
discussie zeer levendig was. 
Na een volledige 
achtergrondinformatie, verstrekt door 
Ed Nijpels, Jan Kamminga en Guus 
Zoutendijk, spitste de discussie zich 
toe op de hoofdpunten: 
1. Wat kunnen wij leren voor de 
toekomst? 
2. Wat zal onze opstelling zijn in de 
komende 14 maanden? 

Kenmerkend voor de discussie was de 
kritische maar constructieve 
opstelling van alle betrokkenen. 

Zonder in struisvogelpolitiek te 
vervallen en de kop voor de problemen 
in het zand te steken was er voldoende 
liberale veerkracht om op realistische 
en optimistische wijze onze kansen 
voor de nabije toekomst onder ogen te 
zien. 

Een groot aantal concrete 
maatregelen werd afgesproken om de 
interne coördinatie en externe 
communicatie te verbeteren. Ook 
werd een dringend beroep op onze 
bewindslieden gedaan om zich niet te 
bescheiden op te stellen bij het 
uitdragen van de liberale inbreng in 
dit kabinetsbeleid. Zonder het liberale 
karakter van onze partij aan te tasten, 
is het nu meer dan ooit belangrijk dat 
onze mening naar buiten gelijkluidend 
en duidelijk is. Dit vraagt van allen
ook van VVD-" prominenten"- een 
discipline en zorgvuldige afweging bij 
de externe contacten. Met name in 
tijden van kandidaatstelling ligt 
individuele profilering voor de hand, 
hetgeen slechts is toe te juichen indien 
het partijbelang daar daadwerkelijk 
mee wordt gediend. 
Iedereen moet doordrongen zijn van 
het feit dat onze tegenstanders buiten 
de partij gezocht moeten worden (bijv. 
het gevaar van een linkse meerderheid 
na de verkiezingen). 

Aan het eind van de vergadering 
werden de afspraken samengevat t.o.v. 
interne coördinatie, politieke 
strategie, opstelling t.o.v. coalitie en 
oppositie, public relations en 
berichtgeving naar buiten. 
De duidelijke afspraken gekoppeld 
aan een regelmatige evaluatie moeten 
mede een waarborg zijn dat wij het 
spannende campagnejaar 1986 met 
succes kunnen afsluiten. 
Deze doelstellingen en uitdagingen 
zijn voor hoofdbestuursleden en 
kamercentralevoorzitters een 
duidelijke oproep aan ons politiek 
kader. Al het vrijwilligerswerk en de 
activiteiten op lokaal niveau mogen 
niet worden belemmerd door "Haagse 
perikelen",juist de Haagse politiek 
moet een stimulans voor de basis zijn. 

Deze vergadering, met als 
eindresultaat het zetten van een streep 
onder een turbulente politieke 
periode, was een voorbeeld van ons 
liberaal streven zoals dat ook 
verwoord is in het hoofdredactioneel 
commentaar: Interne Openheid
Externe Eenheid. 

• 



Wat deden zij? 

WimKeja Loek Hermans 

• De VVD-Tweede-Kamerfractie 
heeft een plan gelanceerd voor 
programmasponsoring op radio ent. v. 
WIM KEJA en LOEK HERMANS 
hebben de gebeurtenissen na de eerste 
boeteregen over de omroepen van 
CDA-minister Brinkman nauwlettend 
gevolgd. Hen viel op dat in feite grote 
onduidelijkheid bestaat wat wel of niet 
als ongeoorloofde reclame moet 
worden beschouwd. "Als een 
commissie nodig is om de regels te 
interpreteren, moeten we ons afvragen 
of de regels niet moeten worden 
aangepast." 
Het voorstel van Keja en Hermans 
betreft de sponsoring van 
programma's op het gebied van kunst, 
cultuur, wetenschap, amusement en 
sport. Men zou- volgens de VVD
Tweede-Kamerleden- bepaalde 
programma's van sponsoring kunnen 
uitsluiten, zoals actualiteiten en 
opiniërende rubrieken en 
consumenteninformatieprogramma's. 
De naam van de sponsor zou aan het 
begin en aan het eind van een 
programma en bij de aanbieding van 
prijzen kunnen worden genoemd of in 
beeld worden gebracht. Deze 
mogelijkheden zouden moeten gelden 
voor de Nederlandse omroepen, 
abonnee-t.v., lokale en regionale radio 
en t.v. 
Afgezien van het feit dat hierdoor de 
inkomsten van het Nederlands 
omroepbestel kunnen worden vergroot 
(zodat luisteraars en kijkers voor hun 
programma's in de toekomst eerder 
minder dan meer zullen moeten 
betalen), hebben deze regelingen als 
voordeel dat een grote geldstroom niet 
meer naar het buitenland verdwijnt en 
de concurrentiepositie van de 

omroepen hierdoor wordt versterkt ten 
opzichte van nieuwe ontwikkelingen 
vanuit het buitenland. Ten aanzien 
van de huidige situatie vraagt de VVD 
zich af of de behandeling vanuit de 
journalistieke invalshoek van een 
onderwerp waarbij het noemen van 
namen van produkten, bedrijven en 
diensten essentieel is, beperkt mag 
worden door voorschriften van de 
overheid. Zij wenst een toetsing van de 
vraag of het grondwettelijk recht van 
vrijheid van meningsuiting niet op 
gespannen voet staat met de huidige 
voorschriften die de journalistieke 
vrijheid van omroepen beperken 
zonderdatersprakeisvan 
staats belang. 

Mr. Frits KorthalsA/tes 

• Beperking alimentatie. Uit 
ingezonden brieven blijkt dat bij onze 
leden zeer veel belangstelling bestaat 
voor een snelle wijziging van de 
huidige- soms levenslange
alimentatierechten. VVD-minister van 
Justitie, MR. FRITS KORTHALS 
ALTES, komt binnenkort met een 
wetsontwerp hierover. In zijn plannen 
wenst hij een beperking van de 
maximale alimentatieduur tot 12 jaar. 
Bij echtscheidingen van mensen die 
korter dan vijf jaar zijn getrouwd en 
die geen kinderen hebben, zou de duur 
van de alimentatie gelijk moett;n zijn 
aan de duur van het huwelijk. Als 
overgangsmaatregel ten aanzie'n van 
de bestaande alimentatieregelingen 
overweegt de bewindsman een termijn 
van 6 jaar. 

• De P.C. Hooftprijs zal niet door 
CDA-minister BRINKMAN aan 
Brandt Corstius worden uitgereikt. 
Tegen een motie van de PvdA-er 
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Niessen om deze prijs alsnog uit te 
reiken, stemde de overgrote 
meerderheid van de regeringsfracties 
en een aantal kleine partijtjes. 

Binnen de VVD wordt over deze zaak 
uiteenlopend gedacht, getuige de vele 
brieven die hierover bij de fractie, het 
algemeen secretariaat en de redactie 
binnenkwamen. De redactie heeft elke 
brief hierover in het vorige partijblad 
en dit nummer geplaatst. 

• Dr. Piet er Winsemius 

• ,,Stop zure regen"; onder dit motto 
is VVD-minister voor Milieu, dr. 
PIETER WINSEMIUS, een 
landelijke, 6 weken durende 
campagne in de dagbladen begonnen 
om ons meer bewust te maken van 
waar we met ons allen mee bezig zijn 
en ter voorbereiding van een pakket 
concrete beleidsmaatregelen die van 
iedereen offers vragen. De campagne 
betekent een keiharde confrontatie 
met de gevolgen van onze leefwijze, 
die leidt tot een steeds grotere 
vervuiling van lucht, grond en water. 
Op fascinerende, maar ook 
angstaanjagende affiches, zien we het 
verschil tussen de weelderige bossen 
uit onze kindertijd, het uitgedunde 
lover en afstervende bomen thans en
als we zo doorgaan - de dorre 
wildernis, die in de nabije toekomst de 
aanblik van de huidige bossen zal 
bieden. 
"Zure regen. Onze eigen schuld. Onze 
eigen zorg." Met deze zin hamert 
Winsemius op de volledige verzuring 
van het milieu door het neerslaan van 
verontreinigende stoffen uit de lucht 
in een hoeveelheid die 3 à 4 maal te 
hoog is voor een gezonde natuur. De 
bomen sterven af, de populatie in 
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behandeling van het wetsvoorstel 
ziektewet." 

Het ziekengeld gaat naar 70 procent 
en dan moet je daarover ook nog eens 
premie gaan betalen. Zieken gaan er 
dus toch op achteruit. 
"Tenzij werkgevers het inkomen 
aanvullen tot het normale netto
salaris. Net zo goed als het parlement 
zich kan en zelfs moet uitspreken over 
het wettelijke niveau van het 
ziekengeld is de aanvulling de eigen 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners." 

Hoe a-sociaal is de VVD bezig met de 
ziektewet? 
"De VVD is beslist sociaal bezig. 
Neem die fraude. Als je misbruik 
toelaat heb je twee consequenties: Het 
gaat ten koste van de werkgever of van 
collega-werknemers. Anderen betalen 
voor de dag dat iemand thuis is zonder 
echt ziek te zijn." 

Fraudebestrijding is altijd goed. 
Maar de VVD ondersteunt de 
verlaging van 80 naar 70 procent en de 
premieheffing over de 
ziektevergoeding. Wat betekent dat 
voor de mensen in het land? 
"Als deze maatregelen niet waren 
genomen, dan hadden wij gelet op 
onze taakstelling "ombuiging van de 
sociale zekerheid" maar één 
alternatief gehad: een verdere korting 
op de minima. Als je al een korting 
hebt doorgevoerd op langdurige 
uitkeringen, mag je ook een offer 
vragen aan de kortlopende 
uitkeringen." 

Betekenen de ziektewetmaatregelen 
dat de premies voor de verzekerden 
omlaag gaan? 
"Ja! Al die kortingen zijn vooral 
gericht op de verlaging van onze hoge 
belasting- en premiedruk. Hogere 
belastingen en premies maken de 
factor arbeid duur. En dat is een van 
de belangrijkste oorzaken van het feit 
dat onze economie zo in het slop is 
geraakt." 

S::} 
~::::: Jouw antwoord slaat meer op de 
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werkgevers. 
"Nee, als de premies omlaag gaan, 
houden de mensen van hun brutoloon 
schoon meer over." 

Dan kom ik even bij het Kamerdebat. 
JU zei daar letterlijk: "Bij het 
aantreden van dit Kabinet heeft de 
heer Den Uyl de stelling geponeerd 
dat het bezuinigingsbeleid van dit 
Kabinet desastreuze gevolgen zou 
hebben. Hij riep daarbij het 
schrikbeeld op van deflatoire 
tendenzen en de neerwaartse spiraal. 
Wie durft daar nu nog over te 
spreken? En jaar later kwam de Pvd4 
met het verhaal over de duale 
economie. Maar ook dit verhaal blijkt 
niet te kloppen." Verklaar je eens 
nader? 
"Ik heb dat in het debat ook gedaan en 
de PvdA had hier geen antwoord op. 
Want de feiten spreken voor zich. De 
rendementen van de bedrijven 
beginnen te stijgen, het aantal 
faillissementen loopt terug, de inflatie 
is onder controle, de werkloosheid 
vertoont gelukkig een dalende tendens 
en de bestedingen blijven op peil, 
zullen dit jaar zelfs weer stijgen. 
Ik zal een paar cijfers geven over de 
studie waar wij nu mee te maken 
hebben en waar wij verbetering 
wensen. 

In 1950 omvatte de omvang van de 
sociale zekerheid 10 procent van het 
nationale inkomen. Nu is dat ruim 35 
procent en daarmee is de grens 
overschreden. Dit valt niet meer op te 
brengen. De bomen groeien nu 
eenmaal niet tot in de hemel, al 
hebben we wel jarenlang gedaan alsof. 
Het aantal uitkeringsgerechtigden is 
drastisch toegenomen van 1,3 miljoen 
naar 3,5 miljoen. In 1960 werd één 
uitkering opgebracht door zo'n 60 
mensen. Nu wordt één uitkering 
opgebracht door nog maar 7 mensen. 
De toename van de sociale zekerheid 
is de belangrijkste oorzaak van de 
toegenomen en te omvangrijke 
collectieve sector. Belastingen en 
premies stegen daardoor tot 
ongekende hoogten en het gevolg is 
geweest dat onze economie zich op een 
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dieptepunt bevond toen dit Kabinet 
aan het werk ging. 
Als het aan de VVD ligt gaan wij door 
met het huidige beleid. Dit beleid, hoe 
pijnlijk ook, blijkt te werken en de 
offers die worden gevraagd zullen niet 
voor niets gevraagd zijn. 
Overigens hoop ik dat de lezers 
begrijpen hoe de nieuwe ziektewet 
eruit gaat zien. Het is een 
ingewikkelde materie. De maatregelen 
in en om de ziektewet kennen allerlei 
vormen. Zo ligt het per bedrijfstak 
anders. Zelfs deskundigen worden er 
horendol van. 

De lezer weet door dit artikel wel 
precies waar de VVD voor knokt: 
economisch herstel mede door 
verlaging van premies. De lezer kan er 
ook op rekenen dat mijn fractie en dit 
Kabinet het ingezette beleid 
voortzetten en zo aan het werk 
blijven." 

Miehiel Krom • 

Naast de reeds eerder in 
Vrijheid en Democratie nr. 
1314 van 22 januari 1985, blz. 
9 aangekondigde partijraad op 
27 april a.s. wordt de aandacht 
gevestigd op het feit dat op 
zaterdag 18 mei 1985 in 
Zalencentrum "Hof van Ge/re" 
teApeldoorn nog een openbare 
bijeenkomst van de partijraad 
zal worden gehouden. 
Deze bijeenkomst is gewijd aan 
het rapport van de commissie
Polak met betrekking tot de 
sociaal-economische 
problematiek in ons land, met 
o.a. aanbevelingen ter 
vermindering van de 
werkloosheid. 
Aanvang eveneens 10.00 uur. 
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VVD-Tweede-Kamerlid Broos van Erp: 
Politici weten te weinig af van bedrijfsleven 

"Te weinig praten politici 
met ondernemers en te veel _ 
ondernemers zien politiek 
als iets vies," aldus Broos 
van Erp op een onlangs 
gehouden vergadering van 
het "Vakcentrum 
Levensmiddelen" in 
Eindhoven. Van Erp ziet als 
voornaamste oorzaak 
daartoe het feit dat 
onvoldoende ondernemers 
zich daadwerkelijk met 
politiek bezighouden. 

Maakt in Nederland 18 %van de 
beroepsbevolking deel uit van de 
kwartaire sector, in de Tweede Kamer 
zijn 105 van de 150 Kamerleden 
daaruit afkomstig. 10 %of slechts 15 
mensen werkten voor hun 
Kamerlidmaatschap in het 
bedrijfsleven (de overigen zijn 
afkomstig uit vrije beroepen). 
Tussen politiek en bedrijfsleven 
bestaat een grote kloof. "Het 
bedrijfsleven wil efficiënt ondernemen 
en ondernemers hebben vaak de 
indruk dat de politiek ondoelmatig en 
inefficiënt is. Voor de ondernemer telt 
de laatste regel van zijn balans: winst 
of verlies. Dat het in de politiek anders 
werkt, wordt o.a. wel duidelijk door de 
huidige staatsschuid van ruim! 200 
miljard." 
Van Erp legde er de nadruk op dat wij 
de komende generatie niet mogen 
opzadelen met de onbetaalde rekening 
van de huidige generatie. Maar de 
huidige stand van zaken is dat (er) 
- 100 miljoen per dag meer wordt 
uitgegeven dan er binnenkomt 
- op ieder huishouden een rentelast 
rust van circa! 3.000,- per jaar 
- iedere baby bij zijn geboorte begint 
met een schuld van f 12.000,--
- iedere werker in een bedrijf bijna de 
kosten moet opbrengen van één 
uitkeringsgerechtigde 
- ons sociaal zekerheidsstelsel per jaar 
zo'n 100 miljard kost 
- sinds 1950 de collectieve sector is 

gegroeid van 30 % van het nationaal 
inkomen naar ruim 70 %. 
"Politici moeten met deze cijfers voor 
ogen niet denken aan de volgende 
verkiezingen maar aan de volgende 
generatie." 

Ondernemingsvriendelijk 

Van Erp haalde de woorden van de 
voorzitter van de Kamer van 
Koophandel te Eindhoven aan: "De 
barometer van de economie kwam van 
regen en wind en staat nu op 
veranderlijk. Maar als men tegen de 
barometer tikt, bespeurt men een 
tendens naar 'bestendig'. Als we ons 
nu gaan bezighouden met 
extrapolatie, komen we uit bij schoon 
en zeer schoon weer." 
Volgens Van Erp zal de toekomstige 
barometerstand voor een groot deel 
afhangen van het feit of het huidig 
beleid in 1986 kan worden voortgezet. 
"Ik durf de stelling aan dat dit beleid 
ondernemersvriendelijk genoemd kan 
worden en dat het zijn vruchten begint 
af te werpen." 
Als voorbeelden daarvan noemde het 
VVD-kamerlid ondermeer: 
- een terughoudende opstelling van de 
overheid, waardoor de ondernemer 
zijn eigen beslissingen kan nemen 
- verlichtingen van de fiscale lasten 
d.m.v. aanpassingen in de 

Broos van Erp 

zelfstandigenaftrek, de 
verliescompensatie, de voorraads-en 
vermogensaftrek en bepaalde 
faciliteiten bij de overdracht van een 
onderneming. 

Dit kabinet heeft sinds zijn aantreden 
eind 1982 voor bijna 30 miljard 
bezuinigd. In 1984 ging het 
percentage van het nationaal inkomen 
dat aan de collectieve sector werd 
besteed voor het eerst sinds het begin 
van de ?Oer jaren omlaag. Vanaf mei 
1984 daalde de werkloosheid met zo'n 
50.000 man. De exportcijfers 
bereikten een recordhoogte. Zij stegen 
tot boven de 200 miljard. Tal van 
kleine en middelgrote bedrijven 
profiteren thans van deze 
exportopleving, die voor een groot deel 
voortvloeit uit loonmatiging en de 
bovengenoemde lastenverlichting. 
"Ons land is zeer nadrukkelijk bezig 
het verloren terrein op de buitenlandse 
markten terug te winnen," aldus Van 
Broos van Erp. 

Reny Dijkman • 

19 maart 1985 
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Rudolf de Korte excelleerde in 
laatste RSV- debat 

Aan het eind van de drie 
debatten over RSV, 
uitgesmeerd over drie 
maanden maakt Rudolf de 
Korte in tweede termijn de 
balans op. In eerste termijn 
wekte hij dusdanig de woede 
van oppositieleider Den Uyl 
dat deze voor een lang 
interruptiedebat uit de 
oppositiebankjes kwam en 
zelfs genoodzaakt was zijn 
speech grotendeels te 
herschrijven. De Korte had 
tn dit debat duidelijk de 
door de socialisten geopende 
aanval op de VVD 
teruggespeeld naar de PvdA. 

In tweede termijn zei De Korte 
ondermeer: "In een interruptie liet de 
heer Den Uyl zich ontvallen: 'Nu komt 
weer dat onzinnige collectieve 
schuldgedoe naar voren. Daar word ik 
beroerd van: iedereen schuld en dus 

Defractie van D'66 kwam in dit derde de/Jat op de proppen met een motie 
van wantrouwen tegen VanAardenrze. Het verwerpen van een dergelijke 

.motie tijdens het eerste RSV-:debat, toen ingediend daar de PvdA. door een 
meerderheid van de Tweede Kamer had de Democraten niets geleerd. 
Premier Lubhers benadrukte nog eens dat m.b.t. de zogenaamde .. blanco 
cheque" van Vq.nAardenne, hij lieversprake van .,een open begroting" ... Er 
is geen sprake geweest van mqnipulatie met de besluitvorming in de 
ministerraad. Anders had dat een rol moeten spelen tussen VanAardenne en 
mij." Lubbttrs beklemtoonde zowel in de Kamer als in het vrijdag voor de 
. t. v .. gevoerde interview dat .. Met a/ie gemaakte fouten daar wie dan ook de 
ste~,tnverlening is gedaan om de werkgelegenheid zo lang mogelijk hij RSV 
in stand te houden. Achteraf geldt vaar allen dat men het niet zo'n 
sucr:esvol avontuur vond." 
De ingediende (en later dóor de Kamer verworpen) motie daar D'66 bracht 
Rudolf de Korte tot een directe aanval op de PvdA die hij uitdaagde met 
een motie van afkeuring te komen: .. ój men stopt met oppositioneel sarren 
óf men dient een nieuwe motie van afkeuring in," zei De Korte.Aan het eind 
, van het debat haalde hij op dat punt ~,titrtaar de PvdA. De socialisten 
trachtten namelijk weer de schuldvraag bij VanAardenne te leggen, maar 
durfden niet met een motie te komen, die toch zou worden weggestemd. 
Sarcastisch zei De Korte: .,Oom Jaap heeft nog getracht zijn neefje Erwin 
Nypels van D'66 af te houden van een onbezonnen daad. Maar de weg van 
neef Erwin is consequent en niet lafhartig. Dit in tegenstelling tot die van 
Oom Jaap," 
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niemand.' Daar zet ik met kracht 
tegenover: "Dat onzinnige gedoe met 
één of twee zondebokken, daar word ik 
beroerd van: één alle schuld en dus de 
anderen vrijgepleit." Inclusief de heer 
Den Uyl zelf, waarvan wij weten: 

I. Hij was het die als naamdrager van 
het kabinet-Den Uyl (het 3 mld 
stimuleringsplan van 1975) de 
geldkraan wijd openzette voor de 
individuele steunverlening (incl. die 
van RSV) ... "Hoewel de totale 
steunverlening aan RSV in 1976 en 
1977 nog betrekkelijk bescheiden was, 
werd in deze periode ongetwijfeld de 
basis gelegd voor de zeer grote 
verliezen in de volgende jaren" (PEC
rapport blz. 229). 

2. Hij was het die als premier de 
allereerste verantwoordelijkheid 
droeg voor het verkwanselen van een 
zeer winstgevende miljarden Koeberg
order voor RSV (waarvoor een 
meerderheid in het parlement 



bestond) door de kabinetskwestie niet 
te stellen. 

3. Zijn RSV-woordvoerder Van der 
Hek ging het verst van allen in de 
Kamer bij het voortdurend vragen 
naar meer RSV-steun en het 
openhouden van de ROS-optie. 

4. Hij was het die als Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
geen "nee" zei tegen de RSV
steunoperatie van 1982 waarvoor de 
ambtelijke paraaf namens Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid werd 
gezet. Dat zou in het licht van zijn 
banenplan van 3 mld van dat jaar ook 
ondenkbaar zijn geweest. 
Ook de heer Den Uyl en zijn politieke 
groepering hebben vuile handen. 
Collectief zijn we in de fout gegaan. 
De cruciale motie Van Houwelingen 
van 21 maart 1979 ("de continuïteit 
van de VDSM zo vérgaand mogelijk 
handhaven") werd met algemene 
stemmen aangenomen. Zonder een 

structurele begrotingspost daarvoor 
aan te wijzen. Dat sproot allemaal 
voort uit een maatschappelijke 
concensus rond het in stand houden 
van de werkgelegenheid van al 
diegenen die in de scheepsnieuwbouw 
werkten. 
Moet als les gezegd worden dat 
overheid en bedrijfsleven voortaan 
streng gescheiden moeten voortleven? 
De overheid en het bedrijfsleven terug 
in het eigen hok? Die conclusie mag 
niet uit mijn bijdrage in eerste termijn 
getrokken worden. Het zou een op de 
toekomst gericht industriebeleid 
immers onmogelijk maken. Een 
regering die de gezondmaking van het 
bedrijfsleven tot één van de 
hoofddoelen van haar beleid maakt 
kan de communicatielijnen met 
datzelfde bedrijfsleven niet 
doorsnijden. De politieke 
doelstellingen moeten sporen met de 
mogelijkheden van onze 
ondernemingen. En omgekeerd 
moeten ondernemingen rekening 
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houden met de kansen en beperkingen 
die de maatschappelijke realiteit hen 
biedt. Een goed geleide onderneming 
doet aan strategische planning (RSV 
deed dat niet). Daarbij houdt de 
onderneming rekening met wat ze wil 
(de ondernemingsdoelen) en met wat 
ze in huis heeft (kennis, mensen en 
kapitaal). Maar ook met de politieke 
ontwikkelingen, zoals die in wet- en 
regelgeving kunnen uitmonden. 
Daarom is er behoefte aan 
communicatie over en weer. Mede 
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door de RSV-debatten verwijten nogal 
wat ondernemers de politici gebrek 
aan kennis en eenzijdige aandacht 
voor electoraal gedoe. Nogal wat 
politici wrijven de ondernemers 
mismanagement en winstbejag aan. 
Het is een door het RSV -drama 
veralgemeniseerde beeldvorming, die 
niemand verder helpt. De Commissie
Wagner heeft in elk geval een 
uitstekende aanzet gegeven om 
overheid en bedrijfsleven met elkaar 
te laten communiceren. Ook het 
kabinet Lubbers-Van Aardenne heeft 
de relatie tussen politiek en 
bedrijfsleven aanzienlijk verbeterd. In 
elk geval is de uitgesproken 
vijandschap van de jaren zeventig
met de Nijmeegse "feesttirade" door 
premier Den Uyl als dieptepunt
voorgoed voorbij. 
Tot de PvdA tot slot nog dit: een 
tijdlang kunnen alle mensen tot het 
geloof gebracht worden dat de 
overheid alles kan en zal regelen. 
Sommige mensen kunnen voor altijd 
tot dat geloof gebracht worden. 
Het is ondoenlijk alle mensen altijd in 
de overheid als allesdoener en 
allesregelaar te laten geloven. Zo is 
het ook gegaan met het socialistisch 
credo uit de midden-zeventiger jaren 
van individuele overheidssteun aan 
bedrijven in nood. Even hebben we er 
allemaal in geloofd. Sommigen- ze 
zitten ter linkerzijde van-de voorzitter 
- blijven er tegen beter weten in 
geloven. Zie hun eerste termijn. De 
samenleving, die het RSV-drama door 
de ogen van de parlementaire enquête 
commissie heeft waargenomen, weet 
inmiddels beter. 

Ik herhaal wat ik in eerste termijn tot 
slot zei: in de RSV-affaire is tussen 
ondernemingsgewijze productie en 
overheid een giftig mengsel 
voortgebracht. Velen hebben daarbij 
gefaald. Velen hebben schuld. Het 
zoeken van 1 of 2 zondebokken is een 
oneervolle zaak. Het vertroebelt de 
les: in een georiënteerde 
markteconomie is een marktconform 
gedrag een primaire eis." 

Reny Dijkman • 

Jan Kees Wiebenga: 

"Enquêterecht 
niet idealiseren" 

Tijdens het laatste RSV
debat heeft het VVD
Tweede-Kamerlid Jan Kees 
Wiebenga het huidige 
enquêterecht 
staatsrechtelijk onder de 
loupe gelegd. 
Wiebenga noemt het 
enquêterecht "een zeer 
zwaar parlementairpolitiek 
wapen." 

Het hoeft niet geïdealiseerd te 
worden. "in de staatsrechtelijke 
literatuur wordt een onderscheid 
gemaakt tussen twee soorten enquêtes: 
die naar "algemene toestanden": dat 
zijn de meeste enquêtes geweest en die 
naar "gedragingen van de regering", 
ook wel genaamd "de politieke 
enquête". Hier hebben we te maken 
met een combinatie met het accent op 
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het politieke aspect. Daarom verbaast 
het niet, dat de golven rond deze 
enquête zo hoog gaan. Wij zijn met 
politiek bezig, niets meer en niets 
minder." 
Wiebenga verklaarde dat de VVD
fractie aarzelingen heeft over het 
nieuwe verschijnsel dat een 
parlementaire enquêtecommissie ook 
Kamerleden verhoort en nog wel 
onder ede. "Met de tekst van de 
enquêtewet is het niet in strijd, maar 
het roept de vraag op of je op dat 
ogenblik niet twee soorten 
Kamerleden hebt: namelijk een groot 
aantal "gewone" en een paar 
bijzondere Kamerleden, die door de 
anderen worden ondervraagd en 
tegenover hun collega's moeten 
beloven niets dan de waarheid te 
zeggen. Er zijn dan als het ware twee 
soorten Kamerleden ... Met de 
enquêtecommissie zijn we het vooral 
eens dat het niet zo zou moeten zijn 
dat de enquêtecommissie zelfs één van 
haar eigen leden heeft verhoord. Op 
dit punt is het bijna letterlijk een 
situatie van rechter in eigen zaak." 
Jan Kees Wiebenga gaf de Kamer de 
suggestie om in dergelijke gevallen te 
werken met een uit niet-Kamerleden 
samengestelde externe commissie met 
enquêtebevoegdheden. Dat zou via 
een ad hoc-wet moeten worden 
geregeld. Hij sprak de hoop uit dat de 
regering met een wetsvoorstel zou 
komen waarin de Enquêtewet op een 
paar punten wordt aangepast. 
De VVD voelt niets voor een 
minderheidsenquêterecht, zoals 
gewenst door de PvdA. Bij de laatste 
Grondwetsherziening stemde de 
Tweede Kamer vóór deze 
mogelijkheid, maar haalde dit voorstel 
het niet in de Eerste Kamer en kreeg 
het bovendien een negatief advies van 
de Raad van State. 

Reny Dijkman • 
Foto's: Miehiel Sablerolle 



Het is duidelijk, dat het niet gunstig is voor 
een partij als er fout wordt gehandeld, als 
er ongelukkig wordt gemanoeuvreerd en als 
interne verschillen via de media naar 
buiten komen. Het was al ruimschoots 
bekend, dat vele VVD-leden niet gelukkig 
zijn met de diverse incidenten, zelfs als ze 
zich realiseren, dat het meestal om 
volstrekte bijzaken gaat, die vooral 
interessant worden gemaakt, omdat ze de 
VVD betreffen. 
Dat de afdeling Wassenaar haar 
verontrusting in een brief kenbaar maakt, 
zou men als nieuws kunnen opvatten, al 
veronderstel ik, dat meer afdelingen en 
personen dat inmiddels hebben gedaan. 
Acht medewerkers van de NRC vonden het 
kennelijk ook wat mager als nieuwsbericht 
en meenden, om mij onduidelijke redenen, 
er dan maar nieuws van te moeten máken. 
Een kleine twintig mensen uit het hele land 
werden opgebeld en wat bleek? Deze 
mensen waren tégen interne ruzies en vóór 
een rechtlijnige koers. Bijna de helft van 
hen was minder tevreden over Nijpels dan 
vroeger, maar op één man na steunde men 
hem als fractieleider. Vier vonden, dat Van 
Aardenne moet aftreden (waarvan twee om 
wat hij gedaan heeft en twee om zijn 
beschadigde image), drie vonden, dat hij 
moet blijven en twee vonden, dat hij het 
zelf moet beslissen. Twee vonden, dat de 
PC Hooftprijs wél moet worden uitgereikt 
en twee vonden, dat het niet moet. 
Ook na de nijvere pogingen van de acht 
medewerkers was het nog steeds een weinig 
schokkend resultaat. Er was nu echter 
voldoende materiaal om er een láng verhaal 
van te maken! 
En gelukkig was er nog die ene meneer, de 
oud-voorzitter van de afdeling Amersfoort, 
die gezegd had, dat Nijpels een blaag is en 
weg moet. Hoewel !lij, door Cruyff als 
opvolger voor te stellen, niet zo'n erg 
serieuze indruk maakte, konden zijn 
uitspraken dienen voor enige cosmetische 
ingrepen. Onder de foto van Nijpels kon nu 
staan: 'de omstreden fractieleider' en in de 
kop over acht(!) kolommen kon nu vermeld 
worden: 'Nijpels is een blaag'. 
Het verbaasde mij in de lijst van auteurs 
niet de naam aan te treffen van Henk van 
der Meijden, de meest bekende exponent 
van deze vorm van journalistiek. 

Noot van de redaktie: 

T. Heetstra 
Apeldoorn 

Deze ingezonden brief is door de schrijver 
tevens voor publikatie aangeboden aan 
N RC/Handelsblad. De redactie weigerde 
publikatie .. wegens plaatsgebrek". 

De Haya van Somerenstichting, 
de prof. mr. B.M. Teldersstichting 
en overheidssubsidiëring 

Op 18 februari jl. werd in 
een Uitgebreide Commissie 
Vergadering door de 
vertegenwoordigers van de 
Tweede Kamerfracties 
gesproken met de heer 
Rietkerk over de 
subsidiëring van het 
vormings- en scholingswerk 
en wetenschappelijk werk 
van politieke partijen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
de heer Rietkerk, had een nota 
opgesteld waarin aandacht werd 
besteed aan het ontstaan van de 
subsidieregeling, de situatie in de ons 
omringende landen en zijn plannen 
voor de toekomst. 
De minister spreekt in deze nota z'n 
voorkeur uit voor het beëindigen van 
overheidssubsidiëring voor het 
vormings-en scholingswerk. 
Als motief voor een eventuele 
beëindiging van subsidiëring geeft de 
minister aan datvormings-en 
scholingsinstituten van politieke 
partijen uitsluitend werken voor hun 
eigen partij en alleen het partijbelang 
dienen. 
Wetenschappelijke bureaus 
daarentegen, aldus de minister, dienen 
meer het algemeen belang. De 
overheid maakt gebruik van de 
rapporten en ook belangstellenden 
kunnen bij de wetenschappelijke 
bureaus studiemateriaal bestellen. 
De fractiewoordvoerders keerden zich 
tegen de voorstellen van de minister. 
Jan-Cees Wiebenga, woordvoerder 
voor de VVD, gaf aan dat de vormings
en scholingsinstituten 
gemeenteraadsleden en statenteden 
trainen, in hun cursussen aandacht 
besteden aan de andere politieke 
stromingen en daarmee de politieke 
handelingsbekwaamheid van hun 
leden, vertegenwoordigers in onder 
andere gemeenteraden, verhogen en 
daarbij dus wel degelijk het algemeen 
belang dienen. 

Liesbeth van Raalte 

In twee jaar tijd werd ruim 26 % 
gekort op de subsidie. De 
fractiewoordvoerders spraken zich uit 
tegen een verdere verlaging van de 
subsidie. Zij drongen er bij de minister 
op aan de vormings- en 
scholingsinstituten en 
wetenschappelijke bureaus gelijk te 
behandelen en deze subsidiëring bij 
Wet te regelen. 
Jan-Cees Wiebenga stelde ook dat 
overheidssubsidie aanvullend moet 
zijn en dat de partijen- zoals nu ook al 
het geval is- een redelijk deel van de 
kosten voor hun rekening moeten 
nemen. Hij pleitte er ook voor bij de 
minister om meer wetenschappelijk 
onderzoekswerk uit te besteden, te 
privatiseren. 
De minister reageerde niet afwijzend 
op de kritiek, een motie van PvdA/ 
VVD werd aangenomen waarin 
gevraagd werd om een wettelijke 
regeling voor de subsidiëring. 
Na afloop van deze Uitgebreide 
Commissie Vergadering kan de Haya 
van Somerenstichting de toekomst 
met iets meer vertrouwen tegemoet 
zien. Voor het verzorgen van cursussen 
en het opleiden van trainers is de Haya 
van Somerenstichting mede 
afhankelijk van overheidssubsidies. 
De cursisten en de partij dragen 
daarnaast nog een fors bedrag bij om 
een goede kadertraining te 
waarborgen. 

Liesbeth van Raalte • 
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Het Europees Parlement, de NAVO en de 
Haya van Somerenstichting 

-------·· - . (fans Nord 

. ._ -.. _ 

Een achttiental VVD-ers 
heeft een bezoek gebracht 
.aan het Europees Parlement 
te Straatsburg en het NAVO
hoofdkwartier te Brussel. 
Leden die voor de Europese 
verkiezingen en rond het 
thema" Vrede en Veiligheid" 
inleidingen hebben verzorgd 
en bijeenkomsten hebben 
georganiseerd namen deel 
aan deze studiereis. 

···· L .. wes 
.. · ·k-Jan o .. 
Jiendn 

iGt)sde v,.. 
r~zes 

Jessica Larive 

Nu de belangstelling voor "Europa" 
direct na de verkiezingen wat is 
verflauwd en met 1 november in het 
vooruitzicht, de datum waarop het 
kabinet een beslissing moet nemen 
over de plaatsing van 
kruisvluchtwapens, heeft de Haya van 
Somerenstichting de uitnodiging voor 
deze studiereis aangenomen om zo 
nieuwe informatie en inspiratie op te 
kunnen doen. 
Propagandisten, VS.-functionarissen, 
h.h.-leden en vertegenwoordigers van 
de Organisatie Vrouwen in de VVD 
hebben ieder een andere aanpak als 
het gaat om het motiveren van leden. 
Toch worden zij met dezelfde 
problemen geconfronteerd. Hoe 
kunnen wij de achterban betrekken bij 
deze onderwerpen en hoe brengen wij 
VVD-standpunten voor het voetlicht? 
De heer Triestram van de NAVO 
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voorlichtingsdienst te Brussel had een 
programma opgesteld waarin ruim 
aandacht werd besteed aan de 
nieuwste technische ontwikkelingen 
en de invloed daarvan op de strategie 
en ontwapeningsbesprekingen. 
Daarnaast was er volop gelegenheid 
om de vragen voor te leggen die 
betrekking hadden op de presentatie 
van standpunten. 
De NAVO voorlichtingsdienst 
organiseert jaarlijks een groot aantal 
bijeenkomsten voor eenieder die meer 
wil weten over deze Atlantische 
Verdedigingsorganisatie. Voor- en 
tegenstanders van de NAVO worden 
ontvangen en kunnen al hun vragen 
voorleggen aan sprekers van diverse 
nationaliteiten, kritiek wordt daarbij 
niet verdoezeld. 
Met de inbreng van sprekers vanuit 
andere landen wordt duidelijk wat de 
afgelopenjaren is bereikt en welke 
problemen binnen de NAVO spelen. 
Een visie van een Duitser of 
Engelsman op de Nederlandse rol 
binnen de NAVO geeft weer hoe 
Nederlandse standpunten in de ons 
omringende landen worden vertaald. 
Dat is zeer leerzaam en verhelderend. 

Toegankelijk 

Ondanks de bedreigingen en 
bomaanslagen van de laatste tijd is de 
grote kracht van de NAVO dat 
bezoekers welkom zijn en het 
hoofdkwartier voor ieder toegankelijk 
is. 
Bezoekers aan de NAVO verwachten 
een imposant kantorencomplex. Het 
NAVO-hoofdkwartier is echter voor. 
het grootste deel gevestigd in een 
barakkencomplex. De Belgische 
overheid was, als enige lidstaat van de 
NAVO, in staat om binnen vijf 
maanden een hoofdkwartier uit de 
grond te stampen. Dit was 
noodzakelijk omdat Frankrijk uit de 
NAVO was getreden en het 
hoofdkwartier daar ook was gevestigd. 
Die noodliuisvesting die voor 
maximaal 5 jaar was neergezet staat er 
nog steeds. 



Aan het einde van de studiedag bij de 
NAVO was een paneldiscussie 
georganiseerd met medewerkers van ·
de permanente vertegenwoordiging 
van Nederland bij de NAVO. 
Ambassadeur de Hoop Scheffer gaf 
een kort overzicht van 
werkzaamheden. De primaire taak 
van de Nederlandse 
vertegenwoordiging bij de NAVO is 
het raadplegen van de bondgenoten. 
Beslissingen die in Nederland worden 
genomen op defensiegebied worden 
vooraf voorgelegd aan de bondgenoten 
of na afloop toegelicht. Zo is dat o.a. 
ook gebeurd met het 1 juli-besluit toen 
de Nederlandse regering tot uitstel 
van de plaatsing van 
kruisvluchtwapens overging. 
Vervolgens ging de ambassadeur in op 
vragen die betrekking hadden op 
ondermeer de voorlichting over vrede 
en veiligheid in Nederland, de 
informatievoorziening en het 
vredesonderwijs. Ook de afstemming 
van beleid kwam uitvoerig aan de 
orde. 
Nu steeds meer stemmen opgaan om 
de Westeuropese Unie (WEU) nieuw 
leven in te blazen, om tot een 
Europese samenwerking te komen 
voor aanschaf en ontwikkeling van 
conventionele wapens, is goed overleg 
met de NAVO en EG essentieel. 
Aan het slot van het bezoek te Brussel 
had ambassadeur de Hoop Scheffer 
medewerkers van de NAVO 
uitgenodigd om kennis te maken, 
informatie uit te wisselen en contacten 
te leggen voor bijeenkomsten die 
deelnemers aan deze studiereis willen 
organiseren in de komende periode. 
De bereidheid om medewerking te 
verlenen is groot! 

Straatsburg 

Het bezoek aan Straatsburg viel 
samen met het bezoek van de 
Israëlische minister president aan het 
Europees Parlement. De 
veiligheidsmaatregelen waren dan ook 
uiterst streng. 
We maakten in Straatsburg een 

.' ·.~ 

"Nederlandse dag" mee, de 
vergadering van het Europese 
Parlement werd voorgezeten door 
Hans Nord. De Europese commissaris 
voor landbouw Frans Anctriessen 
voerde het woord en Piet Dankert 
interpelleerde (de voormalig 
voorzitter). In de vergaderzaal waren 
nog meer Nederlanders actief. Zo 
maakte commissaris Andriessen zijn 
plannen ten aanzien van de 
landbouwprijzen bekend. Andriessen 
hield zijn gehoor voor dat niet voorop 
staat wat wenselijk is maar wat 
mogelijk is. Een bijzonder ernstig 
gevaar ziet hij in de dreiging van 
renationalisatie van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) en hij stelde de principiële 
vraag of de commissie zich hierdoor 
van het op dit moment enige juiste 
GLB moet weerhouden. Voor de 
overschotten in de Gemeenschap 
heeft de commissaris geen algemene 
oplossing. Er is een zekere relatie 
tussen produktie en prijzen en tussen 
vraag en aanbod. Het GLB moet de 
kans krijgen om de vraag en 
aanbod+verhoudingen te laten 
doorwerken. Voor suiker en melk 
werden er quota ingevoerd, een 
systeem waarvan Andriessen 
principieel geen voorstander is. 
Twee propagandisten konden de 
persconferenties bijwonen en met 
eigen ogen zien hoe daar de 
voorlichting te werk gaat. 
De voorzitter van de delegatie, 
Liesbeth van Raalte, woonde een 
fractievergadering bij en werd met de 
andere leden van de delegatie welkom 
geheten door fractievoorzitter 
mevrouw Veil. De contacten met de 
achterban worden bijzonder op prijs 
gesteld. Keer op keer werd ons dat 
verzekerd door de vijf Nederlandse 
leden van de Liberale fractie in het 
Europees Parlement. 
In gesprekken met Hans Nord, 
Hendrik-Jan Louwes, Gijs de Vries, 
Jessica Larive en Florus Wijsenbeek 
kwamen de meest uiteenlopende 
zaken aan de orde. De gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de AOW, een uitvloeisel van de 
derde EG-richtlijn, de 

landbouwprijzen, vrede en veiligheid 
zijn o.a. onderwerpen waar het 
Europees Parlement zich mee 
bezighoudt. 
Ten aanzien van het veiligheidsbeleid 
kwam naar voren dat ook velen binnen 
de ELD-fractie een intensievere 
samenwerking tussen de Europese 
partners in de NAVO per project 
voorsta~n en bevorderen. Bundeling 
van krachten is noodzakelijk vanwege 
de grote investeringen en het hoge 
niveau van de noodzakelijke 
technologie. 
Een historisch overzicht geeft een 
goed inzicht in wat tot nu toe is bereikt 
en welke problemen voor de boeg 
liggen. 
Ook hier weer konden sprekers van 
verschillende nationaliteiten, 
waaronder de heer Poniatowski hun 
visie geven op de Europese 
samenwerking. 
De VVD-Europarlementariërs doen er 
alles aan om een goed contact met de 
VVD-leden te onderhouden. Zij 
bezoeken onder meer vergaderingen 
van kamercentrale-besturen en wonen 
beurtelings de vergaderingen bij van 
de Tweede-Kamerfractie. Toch blijft 
het een moeilijke zaak voor de 
kaderleden om de "leden" te 
enthousiasmeren voor Europa. 
Europa is niet genoeg herkenbaar. Op 
projecten die door de EG werden 
gefinancierd zoals bruggen, wegen en 
veilinggebouwen zou "made by 
Europe" moeten staan. 
Met alle informatie, namen en 
adressen van deskundigen op zak werd 
de terugreis aanvaard. De 
propagandist uit Zeeland, de 
vormings-en scholingsman uit 
Drenthe, het gemeenteraadslid uit 
Eindhoven, de vertegenwoordigers 
van de Organisatie Vrouwen in de 
VVD uit Leusden en Schagen keerden 
terug met inspiratie voor nieuwe 
initiatieven om hun werk voort te 
zetten, om in hun afdeling, 
ondercentrale en kamercentrale 
inleidingen te verzorgen en 
bijeenkomsten te organiseren. 

Hans van den Broek • 

13.11: 



Uit de Senaat 
"Een situatie waarbij de 
woonkosten van de 
meerderheid van de 
bevolking in belangrijke 
mate via het 
overheidsbudget loopt, kan 
niet blijven voortduren," zo 
waarschuwde VVD-senator 
jhr. mr. G. 0. J. van Tets 
tijdens het beleidsdebat over 
de begroting van VROM. 
Hij vroeg zich af of de 
sanering van deze zieke 
sector wel voldoende ter 
hand wordt genomen. 

Uitvoerig ging Tets in op de speech die 
CDA-staatssecretaris mr. G. P. Brokx 
onlangs te Woerden hield. "Hij sprak 
daar over het nieuwbouwprogramma 
en gaf drie redenen op om dat op hoog 
peil te handhaven te weten groei van 
de woning behoefte, sloop bij 
vernieuwing en inlopen woningtekort. 
Die groei van de woningbehoefte 
schreef de staatssecretaris toe aan een 
verdere gezinsverdunning." De VVD
senator wilde weten of elke vorm van 
gezinsverdunning gezien de mate van 
subsidiëring zonder meer moet 
worden aanvaard. "leder heeft het 
recht te wonen zoals hij wil, maar toch 
lijkt het waarschijnlijk dat flink wat 
gezinsverdunningen berusten op 
voorkeuren die nu niet direct zo urgent 
zijn dat tegemoetkoming daaraan 
subsidiabel moet worden geacht. Wat 
moet ik denken van een LAT-relatie op 
publieke kosten? Toch is de toeneming 
daarvan een vaak gesubsidieerd 
welvaartsverschijnsel ... Houdt dat 
ook niet in dat het derde argument, het 
statistisch woningtekort niets anders 
dan een neerslag is van een kunstmatig 
opgewerkte vraag?'' 
De heer Tets heeft de grootst 
mogelijke moeite dat aan de 
trendmatige huurverhoging van 3 % 
slechts een harmonisatie van 2 %zou 
worden toegevoegd. "Juist in een tijd 
dat de trendmatige huurverhogingen 
laag kunnen zijn, moet die worden 
benut om de relatie tussen huur en 
kwaliteit te herstellen. 56 %van de 
woningen in de steden doet huren van 

f 250,- of minder. Dat zijn lang niet 
allemaal slechte woningen. De 
harmonisatiekloof is - althans was 
vorig jaar- in de helft van de gevallen 
groter dan 20 %. Hoeveel gevallen zijn 
er nog van 30, 40, misschien wel van 
50 %? De bewindsman schat het 
percentage woningen nu dat een huur 
heeft beneden het minimaal redelijke 
op 45! Dat is toch geen situatie om 
lauw aan voorbij te gaan." 
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De VVD-senator besloot zijn inbreng 
met: "Het Woerdens verweer van de 
staatssecretaris is een verweer tegen 
de doelstelling van het kabinetsbeleid, 
zoals verwoord in de miljoenennota. 
Het komt op het volgende neer: 
vermindering van de nieuwbouw kan 
niet, vermindering van de verbetering 
kan niet, vermindering van de 
objectsubsidies kan niet, althans 
allemaal niet meer dan de 
staatssecretaris uit zichzelf al doet ... 
Ik ben verontrust door de ondertoon 
die ik erin proef van: wat ik doe is goed 
en wat ik doe is voldoende. De 
staatssecretaris zou op sommige door 
mij aangeduide punten best wat meer 
kunnen doen om op zijn werkterrein 
het kabinetsbeleid effectief te 
ondersteunen, temeer daar dat 
werkterrein- en dat is natuurlijk niet 
de schuld van deze bewindsman- 40 
jaar na de bevrijding de meest zieke 
sector van ons bestel is gebleven." 

Reny Dijkman • 



Tweede Kamer achter VVD-plan 
voor spaarders 

Tijdens de behandeling van 
de begroting van Financiën 
in de Tweede Kamer heeft de 
VVD-woordvoerder Frank 
de Grave twee voorstellen 
ingediend om de fiscale 
behandeling van rente
inkomsten, met name voor 
de kleine spaarder, te 
versoepelen. 

In één motie werd voorgesteld het 
bedrag aan rente-inkomsten dat is 
vrijgesteld van belastingheffing te 
verhogen van/ 700,- naar 
f 1.000,- per belastingplichtige en 
voor gehuwden van/ 1.400,- naar 
f 2.000,- voor man en vrouw samen. 
Een andere motie vroeg het kabinet de 
rentevrijstelling ook te verlenen aan de 
bezitters van eigen woningen. 
Frank de Grave motiveerde in het 
Kamerdebat uitvoerig waarom de 
VVD-fractie met deze voorstellen 
kwam. 
In de eerste plaats dient de 
rentevrijstelling om de 
inflatiecomponent in de rente te 
corrigeren. Als bijv. over f 1.000,
spaargeld op een spaarbankboekje 
5 %, dus f 50,-, rente wordt genoten, 
dan is dief 50,- niet puur inkomen. 
Immers, de hoofdsom van f 1.000,
is in dezelfde periode als waarover 
rente werd betaald minder waard 
geworden door de inflatie. Een deel 
van de rente dient dus om het 
inflatieverlies van de hoofdsom te 
compenseren. 
De rentevrijstelling was sedert 1981 
niet meer verhoogd. Hoewel de 
inflatie mede dankzij het financieel 
gezonde kabinetsbeleid sterk is 
teruggedrongen, werd het in de ogen 
van de VVD-fractie toch tijd de 
rentevrijstelling te verhogen. 
Bovendien was de VVD-fractie van 
oordeel dat van een dergelijke 
verhoging een belangrijke 
psychologische impuls zou kunnen 
uitgaan op de belastingmoraal in 
Nederland. Zoals bekend worden zeer 
grote bedragen aan rente-inkomsten 
voor de fiscus verzwegen. Strengere 

controle daarop helpt maar 
gedeeltelijk, terwijl bovendien het 
risico toeneemt dat veel geld de grens 
overgaat met alle schade vandien voor 
de Nederlandse economie. In de 
persstukken adverteren Duitse banken 
openlijk in Nederlandse kranten met 
als lokmiddel geheimhouding voor de 
Nederlandse fiscus. 
Zou de Nederlandse belastingdienst 
zich soepeler opstellen wat betreft de 
rente-inkomsten van spaarders, dan 
zullen ongetwijfeld vele 
belastingplichtigen de redelijkheid 
van de belastingheffing inzien en meer 
geneigd zijn de rente-inkomsten op te 
geven. In de ogen van de VVD-fractie 
is het ook in het algemeen beter de 
belastingfraude te bestrijden door de 
oorzaken aan te pakken met name de 
veel te hoge belastingtarieven, dan 
door middel van steeds meer 
ambtenaren, hogere straffen en meer 
controle. 

Een andere overweging van de VVD
fractie was datjuist de mensen met de 
lagere inkomens zijn aangewezen op 
de traditionele spaarvorm. Zij kunnen 
zich geen financiële risico's 
veroorloven zodat fiscaal vaak veel 
gunstigere vormen van het beleggen 
van geld als obligaties, aandelen of 
lijfrentes voor hen meestal niet 
mogelijk zijn. Al deze belangrijke 
voordelen van een rentevrijstelling van 
een redelijk niveau gelden natuurlijk 
ook voor de bezitters van een eigen 
woning. Zij hebben tot nu toe echter 
niets aan de rentevrijstelling. Immers, 
heeft de eigenaar /bewoner een 
bescheiden spaarrekening dan moet 
hij de rente-inkomsten eerst aftrekken 
van het bedrag aan betaalde 
hypotheekrente. Dat heet in het fiscale 
jargon "de saldomethode". 
Belastingtechnisch is in feite negatief 
inkomen uit de eigen woning en wordt 
gecompenseerd met de positieve 
inkomsten uit de eigen woning zoals 
het huurwaardeforfait. De ontvangen 
rente uit een spaarrekening slaat 
fiscaal-technisch op een heel andere 
post. Op het belastingformulier wordt 
de betaalde hypotheekrente dan ook 
op een heel andere plaats ingevuld dan 

Frank de Grave 

ontvangen rente van bijv. een 
spaarrekening. Vandaar dat de VVD
fractie voorstelde de saldo-methode te 
laten vervallen zodat bezitters van 
eigen woningen ook zouden kunnen 
profiteren van de rentevrijstelling. 
Beide moties van de VVD werden 
medegetekend door het CDA en door 
de Kamer aanvaard. Opmerkelijk was 
dat de PvdA tegen beide moties 
stemde, ondanks het feit dat de VVD
moties gunstig zijn voor de kleine 
spaarders. Staatssecretaris Koning 
van Financiën reageerde positief op de 
VVD-wens de rentevrijstelling te 
verhogen. Met de gedachte de 
saldomethode af te schaffen had het 
kabinet meer moeite. Bovendien zal 
bij de opstelling van de begroting van 
1986 moeten worden nagegaan of voor 
de kosten van f 200 miljoen dekking te 
vinden is. 
Maar de kans op uitvoering van de 
VVD-plannen is na de steun van de 
Tweede Kamer zeker aanwezig. 

Frank de Grave • 
VVD- Tweede-Kamerlid 
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Zaterdag 20 apri/1985 
Postiljon motel Deventer 
Deventerweg 121 te Deventer 

De kamercentrale Overijssel organiseert op 20 april 
1985 in samenwerking met de Koepelcommissie 
Justitie en Binnenlandse Zaken een themadag ter 
voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986. 
Programma 
De heer H. J. L. Vonhoff, commissaris der Koningin in 
de provincie Groningen, en de heer prof. mr. M. C. B. 
Burkens, lid Eerste Kamer VVD zullen een inleiding 
verzorgen aan het begin van de bijeenkomst. De 
voorzitter van de Koepelcommissie Justitie en 
Binnenlandse Zaken de heer J. W. Remkes geeft 
hierna een korte toelichting op de stellingen. 
Daarna zal er een discussie plaatsvinden in groepen. 
Na de lunch vindt plenaire behandeling van de 
resultaten van de ochtend plaats, gevolgd door een 
afsluitende opinievorming. 
Aanmelding 
U kunt zich opgeven voor deze themadag door 
onderstaande bon in te vullen. 
Nadere informatie volgt. 
De kosten voor deze thamdag zijnf 20,- (inclusief 
lunch en koffie) te voldoen aan de zaal. 

AANMELDINGSBON THEMADAG 
BINNENLANDSE ZAKEN 
Zenden aan: De heer J. Das, Piksenstraat 46, 
7441 EX Nijverdal. 

Naam: ............................................................... . 

Straat: ............................................................... . 

Postcode: ........................................................... . 

Plaats: ................................................................ . 

zal deelnemen aan de themadag binnenlandse 
zaken van 20 april 1985. 

Ik noteer I voor de discussiegroep van mijn 
voorkeur en 2 voor mijn tweede keus. 
0 rechtstaat 
0 grote operatie en het functioneren van het 
parlement 
0 de rol van de overheid en decentralisatie 
0 veiligheid van de burger en drugsbestrijding 
0 organisatie van de politie 

Datum: ..................... Handtekening: .......................... . 
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THEMADAG 
WELZIJN 
Zaterdag 20 april 1985 
Hotel CASA 400 
James Wattstraat 75 te Amsterdam 

De kamercentrale Amsterdam organiseert op 20 april 
1985 in samenwerking met de Koepelcommissie 
Welzijn een themadag ter voorbereiding op het 
verkiezingsprogramma 1986. 

Programma 
Mevrouw E. Veder-Smit, lid Eerste Kamer VVD, zal 
een inleiding verzorgen aan het begin van de 
bijeenkomst. Vervolgens vindt een discussie in 
werkgroepen plaats aan de hand van de stellingen. Een 
vijftal discussiegroepen zal daarbij worden gevormd 
rond de thema's: - cultuur - volksgezondheid 
- sport, recreatie en natuurbehoud 
- gehandicaptenbeleid - minderhedenbeleid 
Na de lunch volgt de plenaire discussie. 
Aanmelding 
Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden. Alleen de kosten van consumpties 
en lunches zijn voor eigen rekening. U kunt zich 
opgeven voor deze themadag door onderstaande bon in 
te vullen en toe te zenden aan het secretariaat van de 
kamercentrale Amsterdam. 
Wilt u aangeven welke discussiegroep uw eerste 
voorkeur heeft en welke uw tweede? U kunt tevens 
aangeven of u gebruik wilt maken van een N.S.-
kortingsbon. Nadere informatie volgt. 

AANMELDINGSBON 
THEMADAG WELZIJN 
zenden aan: Secretariaat kamercentrale 
p /a N .Z. Voorburgwal 288, I 012 RT Amsterdam. 

Naam: ............................................................... . 

Straat: ............................................................... . 

Postcode: ........................................................... . 

Plaats: ................................................................ . 

zal deelnemen aan de themadag welzijn van 20 
april 1985. 
Ik noteer I voor de discussiegroep van mijn 
voorkeur en 2 voor mijn tweede keus. 
0 cultuur 
0 volksgezondheid 
0 sport, recreatie en natuurbehoud 
0 gehandicaptenbeleid 
0 minderhedenbeleid 
Ik wil een N.S.-kortingsbon ontvangen ja/nee 
(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Datum: ................. Handtekening: .................... . 
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Tournee langs de 
kamercentrales 

Verkiezingen, ja volgend 
jaar. En da's snel. Maar de 
VVD praat ook vóór die tijd 
met de kiezers in alle delen 
van het land en daarbuiten. 
Daarom maakt 
fractievoorzitter drs. Ed 
H. TM. Nijpels ste~ds 
samen met een van de 
bewindslieden gedurende dit 
jaar 1985 een ronde langs de 
kamercentrales, om steeds 
actueel vanuit het kabinet en 
de Tweede Kamer te 
rapporteren en overleggen 
over politiek hete 
hangzjzers van het moment. 
Zo'n werkbezoek ziet er als 
volgt uit: 

15.00 uur- 17.30 uur Werkbezoek (en) 8 kamerleden 
17.30 uur- 18.00 uur Persconferentie 
18.00 uur- 20.00 uur Informeel contact; vanaf 18.00 Nijpels/minister 

aanwezig. 
Lopende broodmaaltijd, Nijpelsjministersjkamerleden/ 
gemeenteraadsleden/kamercentralebesturen 

20.00 uur- 20.05 uur Opening voorzitter 
20.05 uur- 20.25 uur Speech minister 
20.25 uur- 20.45 uur Speech Nijpels 
20.45 uur- 21.30 uur Vragen Nijpels + minister 
21.30 uur- 22.00 uur Informeel contact 

} openbaar 
gedeelte 

Met de besturen van de kamercentrales, en in overleg met de betrokken 
afdelingen maken wij afspraken over de invulling van de bezoeken en avonden. 
Navolgend gelieve u de planning voor deze avonden tot het zomerreces aan te 
treffen, zodat u niets hoeft te missen. De overige delen van het land komen vanaf 
september tot december aan de beurt. 
Realiseert u zich dat uw aanwezigheid op die avonden net zo belangrijk is als die 
van de politici; want wij willen graag horen wat uw opvatting is over actuele 
onderwerpen. Want wij vertegenwoordigen u hier in Den Haag. 
Komdus op: 
25 maart KC. Limburg 

6 mei KC. Dordrecht 
20 mei KC. Drenthe 
31 mei KC. Zeeland 

3 juni KC. Gelderland 
14 juni KC. Haarlem 
17 juni KC. Limburg 

Nadere informatie bij uw kamercentrale 
Nog andere vragen? Bel dan de Koninginnegracht! 

VVD-pub/ie relations 
H.M.G. Dittmar 
070-614121 

• 

" I' 
I 

I 
I 
i! 

,i 

I i 

r:. .·. f' 



,-.. 

Werken in een 
netwerk 
Wie als vrouw carrière wil maken in de 
mannenwereld moet van goeden huize 
komen. Doorzettingsvermogen en een 
olifantshuid zijn onontbeerlijk want de 
weg naar succes ligt vol 
struikelblokken. Zakelijkheid en 
ambitie zijn eigenschappen die nu 
eenmaal niet direct van een vrouw 
verwacht worden. Ze zal zich in de 
regel extra moeten waarmaken 
voordat men oprecht in haar 
capaciteiten gelooft. Er wordt nog 
tezeer uitgegaan van het beeld van de 
zorgzame en inschikkelijke figuur op 
de achtergrond. 
Niet zelden wordt een vrouwelijk 
manager voor haar eigen secretaresse 
aangezien. Een treffend voorbeeld van 
miskenning van haar kwaliteiten is dat 
van de vrouw die tijdens langdurige 
afwezigheid van haar mannelijke 
superieuren zelfstandig alle zaken 
waarneemt en dan van een 
binnenkomende klant te horen krijgt: 
"Oh, ik zie 'tal, er is hier niemand." 
Zelfs van haar eigen lotgenoten valt 
niet altijd de zo broodnodige loyaliteit 
te verwachten. In een gunstig geval 
geven mannelijke collega's een vrouw 
die hogerop wil het voordeel van de 
twijfel hoewel het een onbewezen 
stelling schijnt te zijn dat mannen, 
naarmate ze hoger op de 
maatschappelijke ladder staan zich 
wat emancipatie betreft nog op de 
onderste sporten bevinden. Wellicht 
een onderwerp voor een scriptie? Eén 
stelling gaat in elk geval op: het falen 
van één vrouw wordt onmiddellijk de 
hele "soort" aangerekend. 

Spiegelen 

In hun ijver alles goed te doen hebben 
vrouwen de neiging zichzelf voorbij te 
hollen en de problemen die ze 
tegenkomen hardnekkig te ontkennen. 
Voor een vrouw in een topfunctie geldt 
dat er weinig of geen andere vrouwen 

Anita Wagernakers 

vrouvven 

aanspreekbaar zijn om ervaringen uit 
te wisselen; geen voorbeelden om zich 
aan te spiegelen. De noodzakelijke 
ondersteuning en stimulans 
ontbreken. Het circuit waarin mannen 
zich bewegen biedt vrouwen niet altijd 
die uitlaatklep of dat klankbord 
waaraan zij behoefte hebben. 
Sinds vijf jaar bestaat er een Stichting 
Vrouwennetwerk. Doel: het 
ondersteunen van vrouwen in 
leidinggevende en staffuncties in de 
werksituatie, het stimuleren van de 
doorstroming van vrouwen naar 
dergelijke functies, het verbeteren van 
de arbeidspositie van de vrouw in het 
algemeen, teneinde de emancipatie te 
bevorderen. Middel: de coördinatie 
van een landelijk netwerk (met 
deelnetwerken) van onderlinge 
contacten en alle initiatieven en 
activiteiten die aan het doel 
bevorderlijk zijn. 
De terreinen waarop het netwerk zich 
richt zijn het bedrijfsleven, de 
overheid, de politiek en wetenschap. 
Via lijnen naar maatschappelijke 
organisaties en beleidsmakers komen 
knelpunten en ideeën op de juiste 
plaats terecht. 
De stichting stelt onderwerpen aan de 
orde die in de belangstellingssfeer van 
de aangesloten vrouwen liggen, zoals 
recentelijk "time management" ofwel 
het efficiënt omgaan met je tijd. 
Deelnetwerken zijn georganiseerd qua 
vakgebied of beroepsgroep. De 
stichting Vrouwenvisie, een onderdeel 
van de stichting Vrouwennetwerk, 
organiseert trainingen als "Man, 
Vrouw, Management" om de 
samenwerking binnen een organisatie 
te bevorderen en "Vrouwen in 
Leidinggevende Functies". 

Vrouwen in politieke functies 

Het netwerken is naar Europa 
overgewaaid uit Amerika waar veel 
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meer vrouwen een baan hebben dan 
hier. Daar liggen ook de kansen voor 
vrouwen op een management-functie 
aanmerkelijk hoger: VS 40 %, Europa 
1 0 %. Van die tien procent Europese 
vrouwen zou slechts 1 %een 
topfunctie bereiken, de overige negen 
procent komt op het niveau van 
middle management. Voor andere 
vrouwen zijn voornamelijk de 
routinebanen weggelegd. 
Er zijn op het ogenblik 11 regionale 
netwerken, 13 professionele 
netwerken, 3 bedrijfstaknetwerken en 
3 bestuursnetwerken. Deze variëren
om maar een greep te doen - van 
vrouwen in commissariaten, 
onderwijs, personeelswerk, 
publiciteitswerk, artsen en een 
netwerk personal computer tot 
vrouwen in het bankwezen. Getracht 
wordt om ook een netwerk vrouwen in 
politieke functies op te zetten. Dat zou 
een steun in de rug betekenen voor 
gemeenteraadsleden, leden van 
Provinciale Staten en de Tweede 
Kamer, wethouders en burgemeesters 
en andere vrouwen in de politiek. 

Wie meer wil weten kan zich wenden 
tot de Stichting Vrouwennetwerk, 
Charlotte de Bourbonlaan 36, 
3708 CD Zeist, tel. 03404-20220/ 
20770. 
Netwerken is een actuele 
bedrijvigheid van vrouwen die elkaar 
via het informele circuit willen 
steunen en stimuleren in het werk dat 
ze doen of willen gaan doen. Een goede 
mogelijkheid om de solidariteit (om 
dat platgetreden woord nog maar eens 
te gebruiken) onder vrouwen te 
vergroten. 

• 
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Standpuntenfolders 1985 
Kortgeleden ontvingen alle afdelingen een map met daarin 6 teksten t.b.v. 
de standpuntenfolders 1985. 
De teksten hebben o.a. betrekking op werkgelegenheid, veiligheid, milieu, 
onderwijs en welzijn. De zesde tekst is een korte samenvatting van het 
geheel. 
De bedoeling is dat iedere afdeling van deze teksten folders produceert en 
daarmee gedurende het jaar 1985 naar de kiezers gaat. Uw 
afdelingsbestuur bepaalt daarbij of u er duurdere of juist heel goedkope 
folders van maakt en in welke aantallen u ze gaat verspreiden. Belt u dus uw 
secretaris of p.r.-functionaris in uw bestuur en help zo mee aan het ook 
tussen de verkiezingen uitdragen van liberale politieke standpunten. 
Verder nog iets weten? Dan de Koninginnegracht bellen: 

VVD-pub/ie relations 
H.M. G. Dittmar 
te/.:070-614121 

Benoeming adjunct-secretaris 
In verband met het vertrek van mevrouw A.W.J. Luyben heeft het 
hoofdbestuur in zijn vergadering van 11 maart jl. als haar opvolger als 
adjunct-secretaris voor de organisatie benoemd de heer mr. H.J. Lutke 
Schipholt. 
De heer Schipholt was persoonlijk medewerker van één van de leden van de 
Tweede-Kamerfractie van de VVD. 

19 maart 1985 



Europa 
Tussen Dooge en 
Spinel/i 

Europa hangt tussen Dooge en 
Spinelli. Aan de ene kant een 
aanbeveling van het comité Dooge, 
adviesorgaan van regeringsleiders. En 
aan de andere kant het ontwerp
verdrag van Spinelli en de zijnen. Het 
laatste is een scherp getekend 
artikelsgewijs beeld van de 
verdergaande samenwerking binnen 
Europa, al of niet met tien 
deelnemers. 
Als er sprake is van beïnvloeding, dan 
heeft het Spinelii-plan de rapportage 
van Dooge kunnen kleuren. Het 
ontwerp-verdrag dateert immers van 
februari 1984, ruim voor de instelling 
van het door en voor regeringsleiders 
werkende groepje van Dooge. Beide 
groeperingen komen tot dezelfde 
constatering: de EG is verstrikt 
geraakt in een geharrewar, dat het 
uitzicht beneemt op belangrijke 
economische en financiële voordelen, 
die zouden voortvloeien uit de 
totstandkoming van een 
gemeenschappelijke markt en van een 
Europese Economische en Monetaire 
Unie. Met een Europese Unie kan er 
weer vaart in de gemeenschap worden 
gebracht. 
De oplossing dient een goede te zijn. 
Een die de gemeenschap niet weer 
doet stagneren, want als de nieuwe 
vorm van samenwerking ook niet tot 
resultaten leidt, zal de gemeenschap 
uit elkaar spatten. Hoezeer regeringen 
ervan overtuigd zijn, dat de landen 
niet meer buiten elkaar kunnen, zij 
zullen liever op eigen houtje werken 
dan helemaal niet. 
Van deze ernst doordrongen zullen de 
tien tijdens de Europese top van eind 

maart of van juni het onderwerp 
Europese Unie op hun agenda zetten. 
Mocht het in maart niet lukken, het is 
de vraag of de eindrapportage van 
Dooge dan al beschikbaar en 
bestudeerd kan zijn, dan hoeven we de 
vertraging niet ernstig te nemen. 
Liever in juni grondig besproken dan 
in maart met minder informatie. 
Hoewel, er is inmiddels onderling al 
heel wat over verdergaande integratie 
gezegd. 
Doog acht efficiënte en democratische 
instellingen als noodzakelijke 
middelen onontbeerlijk. 
Een eenvoudiger besluitvorming in de 
Raad, wat neerkomt op het verlaten 
van de gewoonte om bij unanimiteit te 
stemmen, zou al een hele verbetering 
zijn. Die unanimiteit heeft, zoals we 
weten, tot grote stagnatie aanleiding 
gegeven, omdat er altijd wel iemand 
het niet met een voorstel eens kon zijn. 
Nee, er zal bij gekwalificeerde of 
eenvoudige meerderheid van stemmen 
besloten moeten worden. 
Van groot belang acht Dooge tevens 
het terugschroeven van de 
bureaucratie: daar waar de nationale 
instanties via hun deskundigen in het 
afgelopen decennium teveel invloed 
hebben gekregen. Een klap voor 
bijvoorbeeld het instituut van de 
permanente vertegenwoordiging, dat 
bestaat uit louter ambtelijke 
deskundigen. Zij hebben de 
Commissie bij het formuleren van 
plannen zo dicht op de huid gezeten, 
dat een slagvaardig beleid nagenoeg 
onmogelijk werd gemaakt. 
Het mag geen verwondering wekken, 
dat met name de ambtenaren niet 
bijster gelukkig zijn met dit element 
uit het eerste Dooge-verslag. 
Terugdringen van hun nadrukkelijke 
aanwezigheid tast invloed aan. 

Strategische rol 

Voor de Europese Raad 
(regeringsleiders) wordt een andere 
rol voorgesteld. "De tendens om de 
ER te degraderen tot het zoveelste 
orgaan dat tot taak heeft de lopende 
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zaken van de gemeenschap te 
behandelen, moet worden gekeerd. 
Staatshoofden en regeringsleiders 
moeten een strategische rol spelen en 
de gemeenschap een richting wijzen. 
Hiertoe zouden twee zittingen van de 
ER per jaar voldoende moeten zijn", 
aldus Dooge. 
Tot de veranderingen behoort tevens 
een versterking van de Commissie. 
Niet meer dan een onderdaan per 
staat mag er zitting in hebben. Nu nog 
hebben de grote staten twee 
commissarissen. En de Europese Raad 
benoemt de voorzitter, die een 
voordrachtmaaktvoorde 
samenstelling van de Commissie. In 
overleg met de regeringen vinden 
vervolgens de benoemingen plaats. 
Die Commissie "moet voortaan 
worden erkend als een orgaan, dat de 
volledige bevoegdheid heeft inzake 
initiatief, uitvoering en beheer." 
De huidige Commissie wordt immers 
teveel ingekapseld. Bij het initiatief 
door de permanente 
vertegenwoordiging en bij de 
uitvoering door het 
toestemmingsvereiste van de Raad. 
Voor het Europees parlement heeft 
Dooge ook een versterkte rol bepleit: 
medezeggenschap op wetgevend 
gebied, in de vorm van gezamenlijke 
besluiten met de Raad; controle op 
beleidsvormen en op samenwerking 
inzake het externe beleid; 
verantwoordelijkheid eveneens ten 
aanzien van de 
gemeenschapsontvangsten. De 
representativiteit van het parlement 
kan worden verhoogd door 
verkiezingsprocedures te 
uniformeren. 
De adviezen van het comité Dooge 
zijn niet opzienbarend. Al jaren zijn 
ideeën van gelijke strekking in de 
openbaarheid gebracht. De kracht van 
de adviezen zou echter kunnen zijn, 
dat juist door de ruime bekendheid 
ermee men niet snel het gevoel krijgt 
met iets totaal nieuws bezig te zijn. 
Uitvoering van het Dooge-voorstel 
schept evenwel een gemeenschap met 
een nieuwe dimensie, mogelijk een 
nieuwe gemeenschap. 
Over de invulling van het voorlopige 



Dooge-advies kunnen de meningen 
verschillen. Het ontwerp-verdrag van 
de Spinelii-commissie zou er het 
vervolg van kunnen zijn. Denkbaar is, 
dat de regeringsleiders met een 
ontwerp-verdrag komen dat zwakker 
is, maar toch in de lijn ligt van wat 
wordt geadviseerd. 

Het is de vraag of een voorstel van de 
regeringsleiders sterk afwijkend van 
het Spinelii-plan kan worden. Spinelli 
heeft zijn werk namelijk een 
ondergrens meegegeven. Als een 
merendeel van de regeringen het met 
zijn ontwerp-verdrag eens is, kan het 
in werking treden. 
Artikel82 zegt: "Wanneer dit verdrag 
is bekrachtigd door een meerderheid 
van de lidstaten van de 
gemeenschappen, waarvan de 
bevolking tweederde van de totale 
bevolking van de gemeenschappen 
uitmaakt, komen de regeringen van de 
lidstaten, die geratificeerd hebben, 
terstond bijeen om in onderlinge 
overeenstemming een besluit te 
nemen over de procedures en de 
datum van inwerkingtreding van dit 
verdrag." 
Wanneer dus tweederde van de 
bevolking het met Spinelli eens is, kan 
er worden gewerkt. Tweederde van de 
bevolking: die woont in de zes eerste 
EG-landen, te weten Duitsland, 
Frankrijk, Italië en de Bcneluxlandcn. 
Zij namen in 1957 de grote stap tot de 
eenwording. Zij kunnen wederom een 
flinke pas vooruit maken. Krijgen wc 
dan een gemeenschap in de 
gemeenschap? Hans Nord, aldus het 
blad "Europa van Morgen", gelooft 
van niet. Engeland en Ierland zullen 
niet achter willen blijven als de "zes" 
verder integreren. Griekenland volgt 
ook. En de Denen? Zij zullen mogelijk 
ook niet uit de boot willen vallen. Zo er 
al sprake zal zijn van een "twee 
snelheden" Europa (EG en Europese 
Unie) dan rekent HansNordop een 
twee sporenbeleid van korte duur. Er 
is geen man overboord als Europa voor 
langere tijd op twee snelheden zou 
samenwerken. Stel, dat zes landen 
inderdaad voor Spinclli kiezen en de 
rest niet, dan functioneren die zes als 

een hechtere eenheid binnen de EG. 
Nauwere samenwerking tussen een 
groep landen heeft echter niet alleen 
een stroomversnelling binnen de 
kleinere groep tot gevolg. De EG kan 
er eveneens vruchten van plukken. 
Hoe dan ook, het heeft geen zin nu al 
uit te weiden over een gemeenschap 
binnen de EG als het officiële overleg 
tussen de landen nog moet 
plaatsvinden. In het tijdperk tussen 
Dooge en Spinelli- om het kort te 
houden: het ontwerp-verdrag van 
Spinelli concretiseert in grote lijnen de 
adviezen van Dooge- mag het doel van 
de vernieuwing geen moment uit het 
oog worden verloren. 
Het wordt de hoogste tijd, dat men 
zich inzet voor een volledige 
werkgelegenheid, bescherming en 
verbetering van het milieu, 
economische groei, veiligheid en 
ontwapening. Geen hoogverheven 
idealen, maar werkelijkheden 
waarmee de Europese burgers 
dagelijks hebben te maken of zich 
zorgen over maken. Een echte interne 
markt, om slechts een facet te 
noemen, leidt onvermijdelijk tot meer 
arbeidsplaatsen, grotere welvaart (te 
delen met de Derde Wereld), snellere 
groei. 
Schuifelpasjes in de goede richting 
worden gedaan. In navolging van 
Benelux-praktijk wordt er gewerkt aan 
vergemakkelijking van 
grensformaliteiten voor het 
goederenvcrvoer tussen de "drie 
kleintjes" en Duitsland, mogelijk ook 
met Frankrijk. Duitsland, Italië en 
Frankrijk hebben de koppen bij elkaar 
gestoken om een fractie van de 
veiligheid te verbeteren door 
samenwerking tegen georganiseerde 
misdaad en terrorisme. Het meest 
recente voorbeeld: Benelux, Frankrijk 
en Duitsland bespreken het afschaffen 
van alle controles aan de 
binnengrenzen, naar Benelux-model. 
De "EG van de zes" is duidelijk in 
beweging. Optimist of pessimist, men 
kan niet meer om de adviezen van 
Dooge en het voorstel van SpineBi 
heen. 

Jan van de Ven • 
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. De Kamercentràle Li · 
. iÖ~saniseért insamenw . . . ·.· 
· me'!l de Koepel Onderwijs eelf'lil' 
·· gèdacbtenwisselins al~ bijd ... g~•: . 

a#ln de voorbereidins van b · · ·· 
~rldezingsprogramma l · 

. Q'p ~a terdag 23 maart van 
tot 15.30uur in het Cultureel 
'Centrum de Orapjerie te , , / , 
R<>ermond. 
De agenda is gepubliceerd in .· .. · •.• ; · 
yrijbeideDn J?e1~od~ratie vadt( Ü•.•i: 
.J maart. e met mgwófl t. " ..... · 
verzorgd door de heer drs •. · •. :. i 

. A. Kraaijevéld, algemeen •.. . . 6 ; 

secretaris van de Vereldgiit.j :1 ; • . 
voor de Metaal- en ·· .. '· ··· ·· 
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Electrotechnische Industrie ; • . .. . 
F.M.E .. Staatssecretaris dr$; · · ···· ·· 
NeU Ginjaar spreekt een 
slotwoord. 
Télefoniscbe aanmelding 
mogelijk bij de secretaris 
voorbereiding::;commissie: 
05940.361.2 (Aiting). 
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Mededeling over 
71ste algemene vergadering 

Vooruitlopend op de beslissing van de 
38ste jaarlijkse algemene vergadering 
ten aanzien van het al dan niet 
integraal opnemen van o.a. de 
beschrijvingsbrieven, volstaat het 
hoofdbestuur met het hieronder 
publiceren van een verkorte agenda 
voor de 71 ste algemene vergadering. 

De openbare buitengewone algemene 
vergadering van de VVD wordt gehouden 
op 22 juni 1985 in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 

Door de ledenvergaderingen van de 
afdelingen, de centralevergaderingen van 
de ondercentrales en kamercentrales, de 
commissies van advies (art. 60 h.r.) en de 
bijzondere groepen (art. 78.1 h.r.) kunnen 
tot en met 6 mei 1985 amendementen c.q. 
moties op de voorstellen bij de algemeen 
secretaris worden ingediend, met 
gebruikmaking van formulieren die door 
het algemeen secretariaat aan de 
secretarissen van de daartoe bevoegde 
instanties worden toegezonden. Alleen die 
amendementen c.q. moties worden in 
behandeling genomen die door middel van 
het voorgeschreven formulier ter- kennis 
van de algemeen secretaris worden 
gebracht. 
In Vrijheid en Democratie nr. 1322 van 28 
mei 1985 wordt mededeling gedaan dat 
deze amendementen c.q. moties op de 
beschrijvingsbrief van de 71 ste algemene 
vergadering op aanvraag verkrijgbaar zijn 
bij het algemeen secretariaat. De tot 
amendering bevoegde partij-instanties 
ontvangen rechtstreeks deze 
amendementen c.q. moties. 

Agenda: 
zaterdag 22 juni 1985, 9.30 uur: 
1. Opening door de voorzitter, 
J.Kamminga 

2. Behandeling en besluitvorming inzake 
concept-reglementen op de 
kandidaatstelling voor leden van: EP, EK, 
TK, PS EN GR. Deze concept-reglementen 
zijn opgesteld door de Commissie 
Kandidaatstelling en Technisch Advies en 
vormen een onderdeel van de 
beschrijvingsbrief. Het is ondoenlijk en ook 
niet zinvol deze reglementen in Vrijheid en 
Democratie af te drukken. 

- bij deze behandeling dienen te worden 
betrokken de voorstellen A, (een nota van 
wijziging van het hoofdbestuur tot 
aanvulling van artikel4 TK), Ben C, 

voorstellen van resp. de afdelingen 
Gaasterland en Groningen. 

Voorste/A luidt: 
Technisch advies 
4.1. 
In de in artikel47 h.r.bedoelde 
beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse 
algemene vergadering die aan een 
periodieke verkiezingsprocedure 
voorafgaat, wordt mede het voorstel van 
het hoofdbestuur vermeld met betrekking 
tot een zo beknopt en duidelijk mogelijk 
technisch advies, dat ten minste inhoudt: 

1. aantal in te dienen lijsten; 
2. aantal op elke in te dienen lijst te 

plaatsen kandidaten; 
3. aantal ten minste op elke lijst te 

plaatsen verkiesbare kandidaten; 
4. totaal aantal kandidaten dat naar 

landelijke voorkeur zal worden 
gerangschikt; 

5. al dan niet stellen van dezelfde eerste 
kandidaat (lijstaanvoerder) op alle in te 
dienen lijsten; 

6. al dan niet samenstellen van een 
landelijke kopgroep voor een bepaald 
aantal plaatsen op alle in te dienen lijsten; 

7. al dan niet plaatsen van een zeker 
aantal kandidaten in een vaste volgorde op 
bepaalde plaatsen van alle in te dienen 
lijsten (ijzeren ring); 

8. wijze van spreiding over de lijsten van 
eventueel aan de ijzeren ring voorafgaande 
kandidaten; 

9. wijze van spreiding over de lijsten van 
de overige, op de eventueel op de ijzeren 
ring volgende landelijke kandidaten; 
1 0. aantal voorlopige kandidaten dat de 
ledenvergaderingen van de afdelingen 
onderscheidenlijk de 
centralevergaderingen van de 
kamercentrales dienen te plaatsen op de 
samen te stellen advieslijsten als bedoeld in 
artikel14 resp. 15; 
11. al dan niet de mogelijkheid, dat voor 
niet-verkiesbare plaatsen leden van de 
VVD kandidaat kunnen worden gesteld die 
niet in de groslijst zijn vermeld. 

4.2. (aanvulling hoofdbestuur) 
Het in artikel4.1 bedoelde technisch 
advies kan ook inhouden dat aan een aantal 
van de daarin omschreven voorwaarden 
niet wordt voldaan omdat het hoofdbestuur 
aan de in artikel 4.1 bedoelde jaarlijkse 
algemene vergadering voorstelt om 
kandidaten te verplichten dat zij de 
algemeen secretaris, of hij die hem 
vervangt, machtigen om namens hem die 
handelingen, zoals bedoeld in de Kieswet*, 
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te verrichten die er toe leiden dat bij 
benoeming - hetzij rechtstreeks, hetzij door 
plaatsvervulling- de door de algemene 
vergadering definitief vast te stellen 
volgorde van de kandidaten naar landelijke 
voorkeur, voor enige of voor alle plaatsen op 
de lijsten van de groep, zoals omschreven in 
de Kieswet**, wordt aangehouden. 

4.3. (vernummerd; art. 4.2.) 
De artikelen 47.3 en 47.5/6 h.r.zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

* Afdeling IV, hoofdstuk 4; 
** Artikel H 11 onder I. 
Toelichting: 
Mede naar aanleiding van de 
plaatsvervulling bij de Tweede
Kamerverkiezing van 8 september 1982 
waarbij de volgens landelijke voorkeur op 
de lijsten geplaatste kandidaat nr. 41 een 
aantal mede-kandidaten voor diende te 
laten gaan ingevolge de handelingen zoals 
vastgelegd in de Kieswet heeft het 
hoofdbestuur in zijn vergadering van 11 
maart 1985 besloten aan de algemene 
vergadering een voorstel zoals neergelegd 
in artikel4.2 (nieuw), met vernummering 
van artikel4.2 (oud) tot 4.3, te doen. Bij 
toepassing van deze bepaling zal het 
mogelijk zijn in belangrijke mate te 
waarborgen dat de door de partij 
vastgestelde lijst van volgorde van 
landelijke voorkeur ook in uitvoering wordt 
gebracht. 
Voorts geeft toepassing van deze bepaling 
de mogelijkheid dat regionale kandidaten 
hoog op de regionale lijst kunnen worden 
geplaatst zonder dat dit de volgorde van de 
landelijke voorkeurlijst behoeft te 
doorkruisen. 

Voorstel B luidt: 
Afdeling Gaasterland: 

(brief nr. 43351) 
Voorstel: 
De afdeling Gaasterland, op 29 oktober 
1984 in vergadering bijeen, acht het 
wenselijk dat kandidaat-raadsleden de 
cursus vorming en scholing voor raadsleden 
volgen, onder aantekening dat zulks niet 
verplicht mag worden gesteld. 
Toelichting: 
De afdeling Gaasterland acht het van 
belang dat bovenstaand voorstel wordt 
opgenomen in het reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van de 
gemeenteraden. 
Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. 



Het komt het hoofdbestuur voor dat een 
dergelijke voorwaarde qua karakter niet als 
een bepaling in enig reglement dient te 
worden opgenomen. Het is een vèrgaande 
regulering die echter toch niet, zoals de 
afdeling ook zelf stelt, mag uitlopen op een 
verplichting. Is er geen verplichting, dan 
dus ook zeker geen reglementaire 
vastlegging. 

Voorstel C luidt: 
Afdeling Groningen: 
(brief nr. 43657) 
Voorstel: 
Nieuwe tekst voor artikel 13 van het model
reglement voor de afdelingen van de VVD 
die niet tevens zijn ondercentrale, 
statencentrale of kamercentrale van de 
VVD. 

"Artikell3 
Tijdelijk terugtreden 
13.1. Leden van het bestuur die 
kandidaatstelling voor een verkiesbare 
plaats op de kandidatenlijst voor de 
periodiek te houden 
gemeenteraadsverkiezingen overwegen, 
worden voor de duur van de 
kandidaatstellingsprocedures tot en met de 
ledenvergadering waar de kandidatenlijst 
wordt vastgesteld, ontheven van alle 
bestuurstaken. 
13.2. Eén maand vóór de publicatie in het 
partij-orgaan, waarin de leden worden 
opgeroepen bij het bestuur van hun 
afdeling namen te noemen van personen die 
zij wensen voor te dragen als voorlopige 
kandidaten, wordt aan alle bestuursleden 
schriftelijk de vraag voorgelegd of zij een 
kandidaatstelling voor een verkiesbare 
plaats overwegen. 
13.3. Schriftelijk antwoord binnen één 
maand; na dat tijdstip kan een ontkennend 
antwoord niet worden herroepen. 
13.4. De ledenvergadering besluit in 
voorkomende gevallen over de verdeling 
van de tijdelijke openstaande 
bestuursfuncties". 
Toelichting: 
Het bestaande artikel 13 wordt artikel 14 
en zo vervolgens tot en met artikel 31. 
Een gelijkluidend artikel wordt ingevoegd 
in de overige model-reglementen voor 
afdelingen van de VVD. 
Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. 

Wordt reeds geregeld in het nieuwe 
reglement op de kandidaatstelling GR. 
Deze bepalingen horen overigens door hun 
karakter niet thuis in de statuten en het 

. ··.; 

huishoudelijk reglement van de partij of in 
de model-reglementen. 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

Het hoofdbestuur van de VVD: 
J. Kamminga, voorzitter, 
W.JA. van den Berg. algemeen secretaris. 

De beschrijvingsbrief voor deze 
vergadering zal worden toegezonden 
aan de besturen van afdelingen en 
centrales. Individuele leden die de 
beschrijvingsbrief wensen te 
ontvangen, kunnen deze schriftelijk 
aanvragen bij: Algemeen secretariaat 
VVD, Koninginnegracht 57,2514 AE 
's-Gravenhage, onder vermelding: 
"beschrijvingsbrief 71 ste AV". 

Mededelingen 
vanhet 
hoofdbestuur 
Leidraad gemeenteprogramma 1986. 
In Provincie & Gemeente (nr. 7 van maart 
1985) publiceert de Vereniging van Staten
en Raadsleden het ontwerp "Leidraad 
gemeenteprogramma 1986". 
Het hoofdbestuur heeft besloten om, mede 
gelet op het feit dat vooral bij de afdelingen 
grote behoefte bestaat aan een leidraad 
voor het opstellen van een eigen 
gemeenteprogramma, dit ontwerp van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden zo 

.spoedig mogelijk onder de aandacht van de 
besturen van afdelingen en centrales te 
brengen. Daartoe wordt weldra één 
exemplaar aan afdelingen en centrales 
toegezonden. Het hoofdbestuur wijst er ten 
overvloede op dat het concept noch door de 
ledenvergadering van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden noch door het 
hoofdbestuur van de VVD is goedgekeurd. 
De verantwoordelijkheid ligt dus zowel wat 
inhoud als redactie betreft bij het bestuur 
van deze vereniging. In het belang van de 
werkzaamheden in de afdelingen acht het 

hoofdbestuur het echter zinvol thans reeds 
op grote schaal tot verspreiding van deze 
leidraad over te gaan. Het hoofdbestuur wil 
daarmee stimuleren dat afdelingen in de 
gemeenten, waarin zij met een eigen lijst 
zullen uitkomen, vooral toch een op de 
eigen situatie gericht programma zullen 
opstellen. In de praktijk zal dit wellicht 
betekenen dat uit de leden van de afdeling 
een commissie wordt gevormd om een en 
ander voor te bereiden, waarna de 
ledenvergadering (uiterlijk I oktober a.s.) 
haar goedkeuring aan het programma kan 
geven. De tekst van de leidraad zal na 30 
juni a.s. tegen kostprijs bij het algemeen 
secretariaat verkrijgbaar zijn. Het is niet 
de bedoeling dat deze leidraad op grote 
schaal als propagandamateriaal wordt 
verspreid. Daartoe leent zich het "eigen" 
programma van de afdeling veel beter. 

Jaarverslag 1984. 
Op IJ maart jl. heeft het hoofdbestuur de 
tekst van het jaarverslag 1984 vastgesteld. 
Zo spoedig mogelijk zal, zoals te doen 
gebruikelijk, één exemplaar aan de 
besturen van afdelingen en centrales 
worden toegezonden. Mochten meer 
exemplaren van ditjaarverslag verlangd 
worden, dan kunnen deze worden besteld 
door overmaking van een bedrag van f I 0,
per exemplaar op girorekening nr. 4018232 
t.n.v. VVD-informatierekening te 
's-Gravenhage, onder vermelding van: 
"37ste jaarverslag". 

Eerste-Kamerverkiezing 1986! 
In verband met voorstellen tot wijziging 
van de Grondwet zal de Eerste Kamer
gelijk met de periodieke verkiezing van de 
Tweede Kamer- in 1986 worden 
ontbonden. Naar het zich thans laat 
aanzien zal deze verkiezing eveneens in de 
maand mei plaatsvinden. De verkiezing 
geschiedt op basis van de huidige 
samenstelling van de staten der provincies. 
Een bijzonderheid kan echter worden de 
mogelijkheid dat op I januari 1986 een 
nieuwe provincie (IJsselmeerpolders) aan 
de elf reeds bestaande provincies wordt 
toegevoegd. Ook de leden van die staten 
zullen dan aan de verkiezing deelnemen. 
Wanneer een en ander vaste vorm heeft 
aangenomen, zal het hoofdbestuur 
hieromtrent nadere mededelingen 
verstrekken. 
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Agenda Haya van 
Somerenstichting ·· 19: en a~~il.c(vrij~agavond en 

~at~rdag) 
Venray: . 
10 ~n, 11 mei (vrijdagavond en 
zaterdag) 

(;ursûsÜbttll#snte l 
. Cy.rsû.Sbijdrage f I 0,~ per· 
persóon· 

Ams.tiJveen: 
16 aprif (dinsdagavond) 

.. Curs~s i.~bèralisme, Sf)Cit~lisme en 
Christei( .. DenWènttlé 11 · · 
Cursusbijdrage f30.--: per 
pers()Qn · · · · 
Atil$terdam;. 
11, 24aprit ent mei .. 

· (w~n.sdag~vonden) ··. 

· Çursus Mant~gtnuu•t 9oor zittende · 
gemetmitrát~dslètkn 
CurS.us6ijdragef 50,-m.-

Dunnik: ·· .. · . . .. 
7en8juni 1985 (vrijdagavond en 
zaterdag). · · · 

•cursiUv~ IU«n,didaat;. · 
llern~entU.adsle(len · 
CursusbiJdrage J 7 5,-;- per 
p~rsoon · · 

. Vanafjuni 1985 totmaart 1986 
~unttende katnereeptrale~ 
.·cursussen Q'rganîseren voor 

.. :kandidaat..gerneenteraadsleden.· 
Voor~dere informatie over de 
data.; de pi*!.atsen kunt ueontaçi 

·.c·· l)pneJiten Jltê(de vormi:ng$~ en. ·. 
sciholirtgstunc~ionaris VJ!.n de 
ka~er~ntr~de; · .•· .... 

·.· DeHayavan Sotnere~tichting .. 
·.(}rgJt.iliseertzelf als v09rbeteiding. 
ee!tl'Weetal trainingen in . · 
Usselstein:. . · · 

· .. >• to,;n ~ iu april\ . .. . . . 
· (woen,dagavondenen ~terdag) 
Zwolle: · · · · · 

· 8,j5,2irneîen Sjuni 
(w~ns(taga,~ond~n en zaterdag) 

ond~rcentrales e~ kamercentrales 
een tw~talbestuurdersçursussen 

· te: 
Zwolle: 
ll, .18 en 25: april 
(donderdagavonden) 
Eindhoven: . 

. 2; 9 enl4. mei (donderdagavonden 
en di~dagayond) · · 
la déze eursu~sen word~ o.a. 
aandachtbêSteed a~n: · 
"'. de ot:ganiSadesiructuur.van de VVlY ... ·. . 

~' '- ' ' ' ,, 

.... dec~n~actén van eétf 
afdèfingsbestuur.met de 
gemeent~taadsfractie, bet 
·<mdercentral~ en ... · · 

·· kame:rcentralebestuufen de pers; 
• .de takénvan bet bestuur als 
&eheel en va.n de leden van het 
bestuur'af~onderlijk. 

.ttanmél4ingitn: · 
Cursust>ijdragen kunnen worden 
overgéJitaaktop git:oreltening 
36 .. .19.19;7 tn:v.Hayà van 
Soqterensti~hting té 's~Gravenhage 
onder vefineldirtg van: 
Çp.rs\isn~m;plaats en datá. 
t>e aanmeldingen dienen 14 dagen 
voor aanvangvan de betreffende 
cutsus bij de Maya van 
SQmeren$ticliting binnen te zijn. 
V<>Ofgatiereinformatle)w:nt.u 
.telefonisch ct>gtaèt opnemen rnet 
·de Hayái van Somerenstichting, tel. 
07()..6l412.t 

Forliw.trllîningen ·· .. 
~J;:.gelrnatig:Word(opVVD~leden 
e~l.i ber~p gedaàn om zitting te 

.• nemen;:in êe.ti f~rum 7JJ, da,àr .. · .. 
·. parti.i$;fa.mf.pun~n;te verwoorden. 
Aan de deelnemers aan éen. 
Jorutndiscussiéworden hoge ei~n 
gesteld; Zij ~ten de ... 
·fii'scusslètechniek·~ebeeisen,·d·.w:z. 
hij/zîj rooet zo\Vélkunhén. · · 

.... luistere,n. vragenbeantwoorden én 
. standpunten f~rtnuleren.,Een 
forumlid Jitoeft~v.ens în~unnen 

. spelen op dl) situatie; oog hebben 
.voór.d~ sfeer in de zcaal, de • · 
"instelling van het publiek en de 
anderUorumleden. .·· 

, De Haya van. Soxnet'ens1ticllltirtg 



"techniek" verder eigen willen 
maken. Aan de hand van 
praktijksituaties wordt een 
intensieve training verzorgd van 4 
dagdelen. 
Ditjaarorganiseert de Haya van 
Somerenstichting in samenwerking 
met de kamercentrales een 
negental forumtrainingen: 
Sittard: 
30 maart en 13 april (zaterdagen) 
Bunnik: , 
20 april en 4 mei (zaterdagen) 
Rotterdam: 
18, 24 april, 2 en 9 mei 
(donderdagavonden, 
woensdagavond) 
Tilburg: 
2, 9, 14 en 21 mei 
(donderdagavonden, 
dinsdagavonden) 
Beilen: 
I 4 en 21 september (zaterdagen) 
Amsterdam: 
12, 19, 26 september en 3 oktober 
(donderdagavonden) 
Apeldoorn: 
14 en 28 september (zaterdagen) 
Zwolle: 
12 en 19 oktober (zaterdagen) 
Rotterdam: 
24, 31 oktober, 7 en 14 november 
(donderdagavonden) 

De deelnemersbijdrage is/ 100,-. 
U kunt zich opgeven door het 
bedrag over te maken op 
gironummer 36.19.19.7 onder 
vermelding van: "Forum training, 
plaats en data". 
Veertien dagen voor aanvang van 
de cursus sluit de inschrijving. 
Vervolgens ontvangt u een 
uitnodiging met nadere informatie. 

Cursussen Onderhandelen 

Vertegenwoordigers van de VVD 
moeten regelmatig vanuit hun 
politieke funGtie onderhandelen 
met vertegenwoordigers van 
andere politieke partijen. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
onderhandelen de voorzitters van 
gemeenteraadsfracties met de 
vertegenwoordigers van andere 
fracties over een mogelijke 
samenwerking en bemanning van 
wethouderszetels. 
De Haya van Somerenstichting 
heeft in samenwerking met een 
aantal deskundige trai~ers een 

cursus samengesteld waarin de 
techniek en theorie van het 
onderhandelen uitvoerig 
behandeld zullen worden. 
Voorzitters van centrales en 
afdelingen, wethouders en 
fractievoorzitters kunnen 
deelnemen aan deze cursus 
Onderhandelen. Deelnemers 
moeten ruime ervaring hebben in 
vergaderen, discussiëren en het 
verzorgen van presentaties. 
In deze cursus komt o.a. aan de 
orde: 
- de soorten van 
onderhandelingsmogelijkheden 
- de daarbij te gebruiken tactieken 
en strategieën 
- de stijlprofielen: ieders 
persoonlijke stijl van 
onderhandelen 
- het vermogen om bewust te 
kiezen voor een eigen strategie en 
deze aan de tegenpartij op te 
leggen 
- hoe wapent men zich tegen de 
tactieken van de tegenpartij. 

De Haya van Somerenstichting 
organiseert in 1985 een viertal 
cursussen Onderhandelen; 
Boskoop: 
8, )5, 22 en 29 mei 
{woensdagavonden) 
Rotterdam: 
29 augustus, 5, 12 en 19 september 
(donderdagavonden) 
Amersfoort: . 
10, 17, 24en 31 oktober 
(donderdagavonden) 
Haarlem: 
26 november, 3, 10 en 17 december 
(dinsdagavonden) 
De cursusbijdrage voor de 
deelnemers bedraagt/ 100,-. 
U kunt zich opgeven door het 
bedrag over te maken op 
gironummer 36.19.19. 7 onder 
vermelding van: "Onderhandelen, 
plaats en data". 

Landelijke vormingscursus 
31 mei, I en2juni 1985 

Thema: 
,,Criminaliteitsbestrijding/ 
beheersing" 

De topkadercursus van de VVD 
staat dit voorjaar in het teken van 
de criminaliteitsbestrijding en 
beheersing. 

•De Tweede-Kamerfractie van de 
VVD heeft onlangs een rapport 
uitgebracht over de bestrijding van 
criminaliteit. Aan de hand van 
punten uit deze nota wordt deze 
problematiek geanalyseerd. 
Uitgebreid aàndacht zal daarbij 
worden besteed aan de knelpunten 
bij de rechterlijke macht, het 
gevangeniswezen, het Openbaar 
Ministerie, de reclassering, de 
politie en de advocatuur. 
Vertegenwoordigers van de 
betrokken instanties zullen 
problemen toelichten en 
oplossingen aandragen. 
De liberale visie öp dit thema zal 
erg veel aandacht krijgen; daarbij 
zal de nadruk vallen op de rol die 
de gemeente kan spelen bij het 
terugdringen van de criminaliteit 
en het opstellen van een actieplan. 
Deze topkadercursus is bestemd 
voor VVD-kaderleden die in hun 
gemeente of dagelijks werk nauw 
betrokken zijn bij dit thema en die 
bereid zijn voor de VVD, na afloop 
van de cursus, inleidingen te 
verzorgen voor afdelingen en 
kamercentral es. 
Deze cursus neemt twee en een 
halve dag in beslag. 
De cursusbijdrage is voor 
deelnemers van 26 jaar en jonger 
f 140,- en voor deelnemers van 27 
jaar en ouderf 200,-. 
U kunt zich opgeven door een brief 
met een uitgebreide 
levensbeschrijving te sturen naar 
de Haya van Somerenstichting, 
Koninginnegracht 57, 2514 AE 
's-Gravenhage. De 
inschrijvingstermijn sluit op 2 mei 
1985. De besturen van de 
kamercentrales ontvangen tevens 
een uitnodiging om deelnemers 
voor te dragen voor deze cursus.· 
Vervolgens zal een 
selectiecommissie een keuze 
maken uit de aanmeldingen. Wilt u 
nadere informatie dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met 
de Haya van Somerenstichting, tel. 
070-614121, Hans van den Broek. 

19 maart 1985 



Rapportage commissie Polak 
(discussiestuk) 

De commissie Polak is op 
15 december 198 3 door de 
voorzitter van de VVD, J. 
Kamminga, geïnstalleerd. 
Haar taakstelling luidde, 
zoals in een artikel in 
Vrijheid en Democratie van 
5 juni 1984 gepubliceerd is, 
ideeën aan te dragen voor de 
aanvak van de huidige 
sociaal-economische 
problemen. 

Gezien de complexiteit van deze 
problematiek werd in dat artikel de 
volgende door de commissie gekozen 
taakafbakening vermeld. "Het accent 
zalliggen op het doen van voorstellen 
hoe passiviteit ten gevolge van 
geregistreerde of ongeregistreerde 
werkloosheid omgebogen kan worden 
in de richting van zinvolle en zoveel 
mogelijk bevrediging schenkende 
activiteit." De commissie meldde toen 
reeds, dat haar suggesties als stappen 
op de goede weg zullen moeten 
worden gezien, maar dat zij -zelfs als 
ze geheel opgevolgd zouden worden
niet tot oplossing van de gehele 
problematiek leiden. 
De partijraad van 17 november 1984 
heeft bovendien de moties 6 en 53 en 
het amendement 73 ter behandeling 
naar de commissie verwezen, die de 
daarin aangegeven onderwerpen (wat 
te doen, als er blijvend niet voor 
iedereen werk is; vrijwilligerswerk; 
sociaal-cultureel werk voor werklozen) 
reeds in haar beschouwingen 
betrokken had. 
De commissie is gereed gekomen met 
een rapport, waarvan hieropvolgend 
de samenvatting en aanbevelingen 
vermeld staan. 
De aanbevelingen zijn zeer beknopt 
geformuleerd, met als oogmerk dat ze 
goed op een een partijraad in 
behandeling genomen kunnen worden. 
De consequentie daarvan is, dat ze in 
stellende terminologie gevat zijn; om 
van de motivering van de stellingname 
van de commissie kennis te nemen is 
het absoluut noodzakelijk het rapport 

zelf te lezen. Gezien de omvang 
daarvan was integrale publikatie in dit 
blad niet mogelijk. Het rapport kan 
verkregen worden door overmaking 
vanf 5,- op postgironummer 
40.18.32, t.n.v. VVD
informatierekening onder vermelding 
"Rapport Polak". 
Rekening houdend met de beginselen 
van het liberalisme is de commissie tot 
een aantal aanbevelingen gekomen die 
leiden tot het bestrijden van het tekort 
aan betaald en onbetaald werk. 
Herstel van de marktsector is een 
essentiële randvoorwaarde daarbij. 
Het behoorde echter niet tot de 
primaire taak van de commissie het 
gehele economische terrein 
gedetailleerd te bestuderen; over 
economische aangelegenheden wordt 
gerapporteerd voor zover zij van 
duidelijk belang voor het primair 
onderwerp - het tekort aan betaald en 
onbetaald werk- zijn. 
De nota, die een voorlopig karakter 
heeft, behandelt achtereenvolgens: het 
financieel-economische beleidskader, 
de versterking van de marktsector als 
basis voor de uitbreiding van het 
beschikbaar volume werkgelegenheid, 
het arbeidsmarktbeleid, de 
herverdeling van arbeid en de 
alternatieven voor betaalde 
werkgelegenheid. 
Na een eerste discussie in de partij en 
standpuntbepaling met betrekking tot 
de geformuleerde uitgangspunten 
zullen in een vervolgrapportage de 
getalsmatige consequenties worden 
uiteengezet. 

Samenvatting en aanbevelingen 

In de afgelopen jaren heeft zich in de 
samenleving een aantal diep ingrijpende 
ontwikkelingen voorgedaan. Eén van de 
karakteristieken daarvan is de stijging van 
het aantal burgers, dat betaalde arbeid wil 
verrichten, terwijl de groei in de 
hoeveelheid aangeboden betaalde 
werkzaamheden stagneert en in bepaalde 
tijdvakken zelfs omgeslagen is in een 
daling. Dat leidt tot een grote 
geregistreerde werkloosheid en daarbinnen 
tot een sterke stijging van het aantal 
langdurig werklozen. Tegelijkertijd worden 
er talloze maatschappelijk zinvolle taken in 
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onvoldoende omvang uitgevoerd. Een 
beperkt gedeelte daarvan wordt momenteel 
op hoogst verdienstelijke wijze door 
vrijwilligers tot stand gebracht; het 
resterende deel blijft liggen. 

Behalve dit maatschappelijke 
spanningsveld tussen enerzijds activiteiten 
zoekende burgers en anderzijds taken die 
niet vervuld worden, is er sprake van een 
ernstige situatie op het individuele vlak. 
Het verrichten van zinvolle 
werkzaamheden is immers voor velen een 
essentiële voorwaarde voor de individuele 
ontplooiing, die vaak ook maatgevend is 
voor de maatschappelijke status en het 
zelfrespect. 
Bepaalde groepen van de bevolking worden 
meer getroffen door de negatieve gevolgen 
van het gebrek aan betaalde arbeid dan 
anderen. In dit verband moeten jongeren 
en etnische minderheden als meest 
getroffenen worden genoemd. 

In deze nota worden- uitgaande van een 
liberaal beeld van mens en samenleving
voor de periode 1986-1990 een aantal 
aanbevelingen gedaan om de geschetste 
spanningen op maatschappelijk en op 
individueel niveau te beperken. Daarbij 
moeten twee elementen zorgvuldig in het 
oog worden gehouden. 
- Zonder maatregelen ten opzichte van de 
huidige situatie is er in de periode 1986-
1990 weinig uitzicht op een belangrijke 
daling van het aantal burgers dat zinvolle 
werkzaamheden wil verrichten en daartoe 
geen mogelijkheden krijgt. Zelfs bij een 
economische groei van bijvoorbeeld 3 % 
per jaar zal dat het geval zijn. Daarbij dient 
bedacht te worden, dat er naast de grote 
geregistreerde werkloosheid ook nog een 
groteongeregistreerde vraag naar 
werkzaamheden bestaat. 
- Elke denkbare maatregel afzonderlijk 
heeft slechts een beperkt effect op het 
vergroten van het aantal burgers, dat 
werkzaamheden uitvoert. De kracht moet 
worden gezocht in een aanpak over een 
breed front. Omdat elke aanbevolen 
maatregel altijd ook negatieve aspecten 
heeft, mag niet op grond van het in omvang 
beperkte effect "daarom" maar 
geconcludeerd worden, dat de maatregel 
moet worden afgewezen. 
Teveel van dergelijke afwijzingen 
resulteren er uiteindelijk in, dat een 
volstrekt onvoldoende totaaleffect 
optreedt. 
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Ook al heeft elke maatregel een beperkt 
effect, er zijn er bij met een grotere en met 
een kleinere omvang. Schrappen van de 
voorgestelde maatregelen met grote 
effecten zal onherroepelijk leiden tot een 
(zeer) beperkt totaaleffect. 

De commissie doet in het licht van het 
hiervoorstaande voor de periode !986-1990 
de volgende- onderling samenhangende
aanbevelingen: 
I. Er dient met kracht gestreefd te worden 
naar een situatie, waarin ieder individu, 
man of vrouw, op middellange termijn, de 
gelegenheid krijgt betaalde of onbetaalde 
zinvolle arbeid te verrichten. De overheid 
heeft- samen met anderen- een belangrijke 
taak in het bieden van dit perspectief. 
2. Een basisinkomen voor een ieder wordt 
daarbij verworpen. 
3. Economische groei is een noodzakelijke 
voorwaarde voor het creëren van betaald 
werk. Centraal dient het stimuleren van 
bedrijvigheid in de marktsector te staan. 
4. Het beleid dient ook de komende jaren 
gericht te zijn op verlaging van het 
financieringstekort, het verder versterken 
van onze exportpositie en het stimuleren 
van de economische groei via op de 
"aanbodkant" gerichte maatregelen. Het 
terugdringen van het financieringstekort 
dient in dit kader geen doel op zich te zijn, 
maar één van de middelen in het streven 
naar economisch herstel en bevordering 
van de werkgelegenheid. Naast het op de 
aanbodzijde gericht beleid dient de 
komende jaren meer dan thans rekening te 
worden gehouden met de (binnenlandse) 
vraagzij de. Maatregelen, gericht op de 
vraagzijde dienen zoveel mogelijk 
onderdeel uit te maken van een 
gemeenschappelijk E.G.-beleid. Behalve 
het stimuleren van onze export dient- in de 
vorm van lastenverlichting voor burgers en 
bedrijfsleven- ook het primair van de 
binnenlandse vraag afhankelijke deel van 
het bedrijfsleven de noodzakelijke 
stimulansen te krijgen. Een geringe 
vertraging in het terugdringen van het 
financieringstekort van de totale overheid 
tot 5,5 à 6% van het N.l. in 1990 i.p.v. tot 
4 à 4,5 %- het structureel aanvaardbare 
tekort- is in dit verband acceptabel. 
Hiervan uitgaande zal jaarlijks afgewogen 
moeten worden in welke mate een bijdrage 
aan de afname van het financieringstekort 
wordt geleverd en in welke mate 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven of 
gedifferentieerde inkomensverruiming 
voor de burger plaatsvindt. 
Daarbij zullen de maatregelen 
nadrukkelijk op hun 
werkgelegenheidseffect getoetst moeten 
worden. 
5. Om de eigen vermogenspositie van 
bedrijven te versterken moeten er fiscale 
faciliteiten voor nieuwe aandelen van 
bestaande vennootschappen èn voor door 
"venture funds" ingebracht risicodragend 
vermogen tot stand gebracht worden. De 
Maatschappij voor Industriële Projecten en 

de ontwikkelingsmaatschappijen dienen 
een actieve rol te spelen. 
Verlaging van de vennootschapsbelasting 
tot 42 % moet als voorlopig eindpunt gezien 
worden. 
6. Om de herindustrialisatie te bevorderen 
moet innovatie gestimuleerd worden. 
Directe financiële stimulansen, 
ondersteuning van research en 
ontwikkeling en de inrichting van het 
onderwijs moeten vooral gericht zijn op de 
volgende activiteitsterreinen: 
energieopwekkings-en 
energiebesparingstechnologie, milieu en 
medische technieken, biotechnologie, 
informatica en computertechnologie, 
ruimteonderzoek, vliegtuigontwikkeling en 
de staalindustrie. 
7. Startende ondernemers moeten 
faciliteiten kunnen verkrijgen; in elk geval 
op de volgende punten: 
- gedeeltelijke vrijstelling van de heffing 
van sociale premies gedurende twee jaar; 
- huisvestingsvoorzieningen tegen 
bescheiden tarief en gratis administratieve 
begeleiding gedurende maximaal twee 
jaar; 
- kredietgarantie en participatie in 
risicodragend kapitaal via 
ontwikkelingsmaatschappijen. Fiscale 
voorzieningen voor banken, die bereid zijn 
risico te lopen; 
- belastingaanslagen dienen pas vanaf het 
tweede jaar van bestaan ontvangen te 
worden. Betrokkenen zijn wel vanaf de 
oprichting belastingplichtig, met 
uitzo.ndering van Ofwel 
vennootschapsbelasting, waarvan zij twee 
jaar vrijdom krijgen, ofwel 
inkomensten belasting, waarvan zij éénjaar 
tot een bepaald maximum vrijstelling 
krijgen. De mogelijkheid om verliezen in 
de eerste jaren later fiscaal te compenseren 
moet worden verruimd; 
- mogelijkheid om tijdelijke 
arbeidscontracten van werknemers 
eenmalig te verlengen, zonder dat 
betrokken werknemer dan de 
ontslagbescherming als bij een contract 
met onbepaalde looptijd krijgt; 
- voorzover men een uitkering verkrijgt 
kan men deze voor een beperkte periode
zeg: maximaal twee jaar- behouden, onder 
aftrek van een bescheiden percentage van 
de eventuele netto-inkomsten uit de 
gestarte onderneming. 
8. Het midden- en kleinbedrijf (kleiner 
dan 50 werknemers) komt in aanmerking 
voor de volgende faciliteiten: 
- handhaving van het bestaande stelsel van 
ontwikkelingskredieten; 
- krediet- en hypotheekgarantie; 
- participatie in risicodragend kapitaal via 
ontwikkelingsmaatschappijen en fiscale 
voorzieningen voor banken, die bereid zijn 
risico te lopen; 
- mogelijkheid om tijdelijke 
arbeidscontracten van werknemers 
eenmalig te verlengen, zonder dat 
betrokken werknemer dan de 
ontslagbescherming als bij een contract 
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met onbepaalde looptijd krijgt. 
9. Kunstmatige instandhouding van 
noodlijdende bedrijven met behulp van 
subsidies, werkt concurrentievervalsend en 
remt het zo noodzakelijke 
vernieuwingsproces in de industrie af. 
Ondersteuning is alleen gerechtvaardigd, 
als er Ofwel op werkelijk overzienbare 
termijnen weer een renderende exploitatie 
te verwachten is, àfwel omdat er een 
uitgesproken nationaal belang op het spel 
staat, waarbij de moeilijkheden in nauwe 
relatie staat tot aanhoudende 
overheidssteun in concurrerende landen. 
I 0. De WIR-premie wordt zo spoedig 
mogelijk na de start van het nieuwe kabinet 
in 1986 afgeschaft. De vrijkomende 
middelen worden globaal als volgt 
aangewend: 
a. (gedeeltelijke) financiering huidig 
werkgeversdeel van de sociale premies 
AKW, AAW en AWBZ; 
b. financiering specifiek beleid, gericht op 
vernieuwing en herstructurering van de 
industrie (accenten als genoemd in 
aanbeveling 6); 
c. buitengewone overheidsinvesteringen, 
uit te voeren in de vorm van 
terugploegprojecten. 
Behalve de mogelijkheden, die daartoe 
ontstaan op grond van het 
bezuinigingsbeleid van de overheid, zal het 
nog resterende deel aangewend kunnen 
worden tot verdere vermindering van het 
werknemersdeel, de sociale premies voor 
AOW/ AWW en van de loon-/ 
inkomstenbelasting. Door deze 
vermindering van het momenteel te grote 
verschil tussen bruto- en netto-inkomen zal 
de druk om loonstijgingen te realiseren, 
beperkt worden. 
11. Uit sociale overwegingen, alsmede om 
vraaguitval te voorkomen, dienen 
minimum-jeugdloon gehandhaafd te 
blijven. 
12. Een kostenneutrale verschuiving, 
inhoudende verlaging van loon-/ 
inkomstenbelasting en verhoging van de 
BTW wordt voorgestaan. 
13. De inkomens bij de overheid en in het 
bedrijfsleven dienen via de arbeidsmarkt 
gekoppeld te zijn. Via een systeem van 
toeslagen en stabilisering moet de overheid 
haar salarissysteem flexibel maken en 
meer op de arbeidsmarktsituatie baseren. 
14. Om de arbeidsmarkt beter te laten 
functioneren, dienen onder meer de 
volgende maatregelen getroffen te worden: 
- in geval van een noodzakelijk verhuizing 
bij het aanvaarden van een functie door een 
werkloze verruiming van de fiscale 
faciliteiten en het bij voorrang beschikbaar 
stellen van woonruimte in de huursector; 
- intensivering van de technische 
ontwikkelingen in het onderwijs; er dient 
meer aandacht besteed te worden aan het 
zelfstandige ondernemersschap; 
- verruiming aantallen leer- en arbeids-I 
stage-overeenkomsten; 
- invoering verplichting tot deelname aan 
omscholingsactiviteiten voor 
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uitkeringsgerechtigden; 
- aanpassing pensioenstelsel 
(pensioenbreukproblematiek); 
- versoepeling ontslagbepalingen en 
versnelling procedures; voor werknemers 
onder 25 jaar dient pas na twee jaar bij 
dezelfde werkgever volledige 
ontslagbescherming te gelden; 
- het arbeidsvoorzieningenbeleid dient 
tripartiet (overheid, werkgevers en 
werknemers) bestuurd te worden. 
15. Leerplichtverlenging is geen goed 
middel om de jeugdwerkloosheid te 
beperken. 
16. Het KMBO en het leerlingwezen 
moeten beide gestimuleerd worden. 
17. Volwasseneneducatie voor werkenden 
is van groot belang, maar kan slechts 
succesvol zijn als met de in elk bedrijf en 
elke bedrijfstak bestaande specifieke 
omstandigheden rekening wordt gehouden. 
Sociale partners zullen globale afspraken 
kunnen maken en moeten de kosten 
dragen. Er is geen reden tot regelgeving 
van de kant van de overheid. De overheid 
dient wel geschikte condities te scheppen, 
zonder dat dit voor haar belangrijke kosten 
mag meebrengen. Daaronder valt het aan 
de onderneming ter beschikking stellen van 
de besparingen op sociale uitkeringen als 
werklozen tijdelijke arbeidsplaatsen 
bezetten van werknemers, die educatief 
verlof hebben. 
18. Afspraken tussen sociale partners om 
de leeftijd bij VUT-regelingen te verlagen 
moeten positief worden beoordeeld, de 
VUT dient gebaseerd te blijven op de 
vrijwilligheid van de individuele 
werknemer om er gebruik van te maken. 
Zij dienen onderling de financiering te 
regelen. 
De overheid moet als werkgever 
daarenboven deeltijd-VUT (partiële 
uittreding van 40-60 %) overwegen. De 
financiële gevolgen daarvan zouden, als 
richtsnoer, voor 50% door de overheid en 
voor 50 % door betrokkene gedragen 
dienen te worden. 
I 9. Selectief ontslag voor 5 7 ,5-jarigen en 
ouderen, in geval van collectief ontslag, 
wordt afgewezen. 
20. Het is gewenst te bediscussiëren of een 
maatschappelijke dienstplicht voor alle 
jongeren eventueel gewenst is. 
21. Een maximaal toelaatbaar aantal uren 
werk in loondienst per persoon of per 
leefeenheid wordt afgewezen. 
22. Op sociale partners wordt door de 
regering een dringend beroep gedaan 
zodanige arbeidsduurverkorting te 
realiseren, dat de te verrichten hoeveelheid 
werk over belangrijk meer werknemers 
verdeeld gaat worden. Gemiddeld 36 uur 
per week in 1987 is daarbij een goed 
streefcijfer. Daarna zal er tot 1990 een 
verdere daling tot stand gebracht moeten 
worden. 
Op grond van deze oproep pas het als de 
overheid goede condities schept, onder 
andere door premiereductie voor de WW 
(na integratie voor WW en WWV), 

versoepeling van de arbeidswetgeving en 
door als werkgever zelf een voorbeeldrol te 
vervullen. De arbeidsduurverkorting dient 
zodanig te geschieden, dat zij de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven 
niet nadelig beïnvloedt. Daartoe is een 
tijdsevenredige loonreductie en 
handhaving, zo mogelijk uitbreiding, van 
de bedrijfstijd vereist. Indien er voor 
bepaalde functiegebieden geen overschot 
op de arbeidsmarkt is, dienen voor de 
werknemers in die gebieden afzonderlijke 
regelingen getroffen te worden. 
23. Indien sociale partners niet tot een 
arbeidsduurverkorting als bedoeld in 
aanbeveling 22 komen, dan moet de 
overheid - indien ze in staat is een 
effectieve regelgeving te ontwerpen, 
waaraan zij overigens twijfelen- kunnen 
ingrijpen. Bij een dergelijke- overigens 
hopelijk niet noodzakelijke- ingreep, dient 
niet alleen een verkorting van de 
gemiddelde arbeidsduur, doch ook een 
aantal noodzakelijke randvoorwaarden, 
dwingend geregeld te worden. 
24. Het is gerechtvaardigd jongeren tot 23 
jaar korter (maximaal 80 %) te laten 
werken, voorzover zij behoren tot een 
categorie die niet schaars is op de 
arbeidsmarkt. 
Het uitkeringsstelsel moet zodanig zijn dat 
werken in een deeltijdfunctie maar 
zodanige korting in de uitkering met zich 
brengt dat het werken blijft "lonen". 
25. Zowel in de collectieve als in de 
commerciële sector moet waar mogelijk 
van deeltijdarbeid gebruik worden 
gemaakt. De overheid heeft een . 
stimulerende en voorlichtende taak; 
subsidiëring is ongewenst. 
26. Terugploegen van uitkeringen moet, 
waar zulks maar enigszins mogelijk is, 
gerealiseerd worden. Eis blijft dat in de 
regel 70 %van de arbeidskracht door 
langdurig werklozen (langer dan een half 
jaar) geleverd wordt. Fiscale opbrengsten 
die ontstaan door deze werkzaamheden, 
mogen ook worden teruggeploegd. 
27. Onder bepaalde condities moeten 
werkgevers in de commerciële sector een 
substantiële loonkostensubsidie kunnen 
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krijgen bij het in dienst nemen van 
werknemers, die minstens een jaar 
werkloos zijn. Eén belangrijk criterium is 
dat maximaal 1 op de I 0 werknemers onder 
deze regeling mag vallen. Voor extra 
zwakke groepen op de arbeidsmarkt kan 
een toeslag op de subsidie worden gegeven. 
28. Indien het systeem van 
loonkostensubsidies (conform aanbeveling 
27) voor werken in de commerciële sector 
en een regeling voor vrijwilligerswerk 
(conform aanbeveling 29) mogelijk 
geworden is, dan is werken met behoud van 
uitkering in de commerciële sector nog 
alleen mogelijk voor degenen die 
individueel of in groepsverband zelfstandig 
werkzaam willen zijn (conform 
aanbeveling 7). In de collectieve sector kan 
men werken met behoud van uitkering 
onder een aantal condities. 
Indien onverhoopt de loonkostensubsidie 
niet gerealiseerd mocht worden, dan moet 
de mogelijkheid van werken met behoud 
van uitkering in de collectieve en de 
commerciële sector mogelijk zijn. Er dient 
dan aan de hand van landelijk geldende 
criteria op lokaal niveau getoetst te worden 
of er een reguliere arbeidsplaats wordt 
verdrongen. Deze toetsing dient niet 
zodanig van aard te worden, dat nagenoeg 
elke activiteit wordt uitgesloten. Aan het 
percentage werknemers dat in een 
arbeidsorganisatie met behoud van 
uitkering werkzaam mag zijn, dient een 
limiet gesteld te worden. 
29. Vrijwilligerswerk is van grote 
betekenis voor de samenleving. De 
samenleving dient deze waardering te 
materialiseren door een vergoeding van 
f 3,- per uur, vrij te stellen van 
belastingen en premieheffing, indien aan 
een aantal condities wordt voldaan. Deze 
vrijstelling geldt alleen voorzover 
betrokkene geen of hooguit een bescheiden 
inkomen uit arbeid, dan wel een uitkering 
heeft. 
Werklozen dienen vrijwilligerswerk, met of 
zonder deze vergoeding, te kunnen 
verrichten zonder consequenties voor hun 
uitkering. De verplichting om naar werk te 
zoeken en om passende arbeid te 
aanvaarden blijft uiteraard bestaan. Het 
ligt voor de hand de coördinatie en 
stimulering van vrijwilligerswerk bij het 
gemeentebestuur te leggen. 
30. Ruilverkeer van goederen enjof 
diensten met gesloten beurzen moet, 
ondanks de mogelijk negatieve 
neveneffecten, in de regel positief 
beoordeelp worden. De zelfredzaamheid 
van de mens kan op deze wijze gestalte 
krijgen. Op gemeentelijk niveau dient 
vraag en aanbod bijeen gebracht te 
worden. 
31. Als onderdeel van de sociaal-culturele 
activiteiten dienen er aan de belangen van 
werklozen aangepaste activiteiten 
ontplooid te worden. 

I. Thalhammer • 
Secretaris Commissie Polak 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Brandt Corstius 

Eerst is de VVD tegen de toekenning 
van deP. C Hooftprijs aan Brandt 
Corstius. maar later weer niet. als de 
passage over de paus uit het 
juryrapport wordt gelicht. 
Persoonlijk vind ik dat het werk van 
een schnjver niet alleen naar stijl en 
woordkeus maar wel degelijk ook 
naar inhoud moet worden beoordeeld. 
Wordt deze staatsprijs niet uitgereikt 
-wat m.i. volkomen begrijpelijk is
dan wordt daardoor de vrije 
meningsuiting niet beknot. Immers. 
deze vrije meningsuiting kan ook 
zonder staatsprijs blijven 
gehandhaafd. 
(ingekort) 

Brandt Corstius 

D.A. de Korte 
Leende 

Kennelijk zijn de VVD-ers verdeeld. 
Een grove scheiding makend: jonger 

dan 50 jaar vindt dat de prijs 
toegekend had moeten worden; ouder 
dan 50 zegt dat de prijs terecht is 
geweigerd. Verklaarbaar verschil? 
M.i. z1jn eerstgenoemden opgegroeid 
in een tijd van toenemende verruwing, 
devaluatie en normvervuiling. Zij 
zeggen: zulk geschrijfmoet in een 
democratie kunnen. Vergetend echter 
dat het inderdaad kan. maar dat niet 
alles wat kan prijzenswaard is. 
Onbevredigend deze verdeeldheid in 
VVD-kring. M.i. het gevolg van een 
onduidelijk naar buiten toe gevoerd 
beleid in een in de kern eenvoudige 
kwestie. Jammer, want nodeloos 
leidend tot ledenverlies. 
(ingekort) 

W. Nieuwenhuijsen 
Velp (G) 

Brandt Corstius 

Vanmorgen las ik in de krant dat de 
VVD-fractie met de toekenning van de 
P. C Hooftprijs aan de heer Brandt 
Corstius zou instemmen indien enkele 
van de meest provocerende passages 
uit het juryrapport zouden worden 
geschrapt. Ik heb mijn ogen 
uitgewreven, omdat ik in mijn 
naïviteit dacht dat het ging om de 
bekroning van het werk van BC, maar 
de VVD-fractie ziet dit blijkbaar 
anders: voor haar is het juryrapport 
belangrijker. Er is een staatsprijs, die 
de minister de bevoegdheid geeft, die 
toe te kennen. Daartoe laat hij zich 
voorlichten door een jury, die hem
een minister van de Kroon- adviseert 
die prijs toe te kennen aan iemand die 
in zijn werk de draagster van de 
Kroon op stuitende wijze kwetst. Hoe 
men over deze zaak denkt, er is veel 
ruimte voor het standpunt van de 
minister om niet het juryrapport te 
volgen. De tekst van het advies lijkt 
mij daarbij geen doorslaggevende 
factor. 
(ingekort) 

H. Gerritsen 
's Gravenwezel (België) 

Brandt Corstius 

De kern van de vraag of Brandt 
Corstius de P.C. Hooftprijs diende te 
ontvangen is of zijn werk van 
voldoende kwaliteit is. Zijn 
kwetsende uitlatingen zeggen niets 
waars over de gekwetste personen, 
maar alleen over hemzelfAls hij bijv. 
minister Ruding vergelijkt met 
Eichmann, die duizenden een 
afgrijselijke dood injoeg, dan geeft hij 
blijk van een ontstellend gebrek aan 
onderscheidingsvermogen of van een 
ontstellende mate van kwade trouw. 
Het uit een dergelijke geestelijke 
gesteldheid voortspruitende 
minderwaardig geschrijfverdient 
geen prijs. Het standpunt van de 
fractie van de VVD in deze affaire 
heeft mij zeer teleurgesteld. 

Brandt Corstius 

R. Bleeker 
DenHaag 

Wanneer personen in openbare functie 
door Brandt Corstius op een 
laaghartige, kwetsende manier in de 
rug worden aangevallen ( .. hij heeft 
het kwetsen tot een instrument 
gemaakt") is dit misbruik van de 
persvrijheid! De beslissing van 
Brinkman deP. C Hooftprijs niet aan 
de heer Brandt Corstius uit te reiken, 
is derhalve volkomenjuist en daar 
hoort de VVD geheel en duidelijk 
achter te staan. Dat de paus ons land 
gaat bezoeken heeft niets met de 
literaire kwaliteit van Brandt 
Corstius' werk te maken maar met de 
instelling van de jury zelf die hiermee 
extra en doelbewust het katholieke 
volksdeel kwetst. Het geheel is voor 
vele andere groepen, o.a. 
koningsgezinde liberalen, net zo 
kwetsend. Daarom VVD. blijf 
duidelijk en fatsoenlijk en verlies uw 
trouwe leden niet! 

H. Begemann 
DenHaag 

19 maart 1985 



Brandt Corstius 

Het is uiterst verstandig van minister 
Brinkman om de prijs niet toe te 
kennen. Daardoor wordt de kunst niet 
tot een staatszaak gemaakt, nee, deze 
was al een staatszaak door het 
instellen van een staatsprijs. Het is 
vanzelfsprekend dat indien een 
regering belastinggeld beschikbaar 
stelt voor een bepaald doel, dezelfde 
regering ook iets mag zeggen over het 
besteden daarvan. Helemaal van de 
gekke zou het zijn om een prijs wel toe 
te kennen als in het juryrapport maar 
een zinnetje zou worden geschrapt ... 
alsof de reden tot niet-toekennen niet 
bij B.C. zelf ligt. Wat praten we toch 
veel langs elkaar heen. 

Melkkoetje 

Dr. H. ten Kate 
De Bilt 

Ik was er al bang voor. De regering wil 
gelode benzine duurder maken om het 
verbruik van ongelode te stimuleren. 
Natuurlijk kan de accijns op ongelode 
benzine verlaagd worden, maar zo'n 
buitenkans om weggebruikers te 
pesten laat je toch zeker niet lopen? 
Het zou m.i. nuttiger zijn om 
bijvoorbeeld het gebruik van 
milieuvriendelijke tweewielers te 
stimuleren. Mijn motor verbruikt 
gemiddeld 1:20 normale, loodarme 
benzine, zoals de meeste. Het valt me 
tegen dat zo'n voorstel juist uit de 
VVD afkomstig is. Mocht de regering 
haar zin krijgen, dan zeg ik mijn 
lidmaatschap op. 

GertStolk 
Oss 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor iedereen 
toegankelijk) waar landelijke VVD
politici het woord voeren. 

ALKMAAR - I april. mr. A.H. Korthals. 
Gulden Vlies. 20.30 uur. Actuele politiek. 
OC APELDOORN- 15 april. J.D. Blaauw. 

Hotel-rest Pohlman, Klarenbeek. 20.00 
uur. Bewapeningswedloop. ARNHEM - 22 
april. A. Ploeg. Musis Sacrum, Arnhem. 
20.00 uur. Ploeg op Landbouw. VROU
WEN IN DE VVD PROV. GELDERLAND 
- 22 april. mevr. M.J.H. den Ouden-Dek
kers. Huis der Provincie. Arnhem. 9.30 
uur. Etnische minderheden. BAARN - 22 
april. prof. dr.ir. J.J.C. Voorhoeve. "Brand
punt". 19.30 uur. Liberale Vredespolitiek 
en Afghanistan. BARENDRECHT - 25 
maart. E.G. Terpstra. Ie Barendrechtse
weg 96. 20.00 uur. Bejaardenzorg en ge
handicapten beleid. VROUWEN IN DE 
VVD BARENDRECHT- 22 april. E.G. 
Terpstra. De "Schalm". 20.00 uur. Bejaar
denzorg en gehandicaptenbeleid. VROU
WEN IN DE VVD BERGEN OP ZOOM -
I april. mevr. A. Jorritsma. Taveerne Tha
lia. 20.30 uur. Volksgezondheid. BEUNIN
GEN - 29 maart. mevr. E.G. Terpstra. De 
Prins. 20.30 uur. Actuele politiek. BEVER
WIJK- 20 maart. H.F. DijkstaL De nieuwe 
Slof. 20.30 uur. Buitenland. DE BILT/ 
BILTHOVEN - 25 maart. mr. F.H.G. de 
Grave. Hotel rest. Heidepark, Bilthoven. 
20.00 uur. "Vijf vragen aan de heer De 
Grave". JOVD BUNNIK- 22 maart. mevr. 
E.G. Terpstra. Provincialeweg 32a, Bun
nik. 20.00 uur. Algemene politiek. BOLS
WARD- 22 april. mr. F.H.G. de Grave. Ho
tel de Wijnberg. 20.00 uur. Algemene poli
tiek. BOSKOOP - I april. A.A.M.E. van 
Erp. Hotel Neuf. 20.00 uur. Algemene Poli
tiek en Midden- en Kleinbedrijf. BREDA -
16 april. J. Kamminga. Café-rest. Congres. 
20.30 uur. Minderhedenbeleid. JOVD 
DOETINCHEM- 22 maart. R.L.O. Lin
schoten. café Ketz. 20.00 uur. De (on)mo- · 
gelijkheden van een PvdA-VVD-coalitie. 
DEURNE - 19 april. E.G. Terpstra. Ge
meenschapshuis "Den Draai". 20.30 uur. 
Volksgezondheid. KC DRENTHE - 25 
maart. J. Franssen. Hotel Prakken, Beilen. 
19.30 uur. Onderwijs. EEMLAND - 15 
april. mevr. drs. N. Smit-Kroes. café-rest. 't 
Zwaantje, Soesterberg. 20.00 uur. Verkeer 
regio Eemland en actuele politiek. JOVD 
EINDHOVEN - 22 maart. drs. D.J.D. 
Dees. Tafalgar Pub. 20.00 uur. Actuele po
litiek. JOVD EINDHOVEN - 25 maart. 
H.H. Jacobse. Tafalger Pub. 20.00 uur. 
Kleine criminaliteit. ERMELO - 22 april. 
H.H. Jacobse. Gemeentehuis "de Dia
loog". 20.00 uur. Actuele politiek en Mid
den- en Kleinbedrijf. OC FRANEKER - I 
april. Prof. dr. G. Zoutendijk. RK Vereni
gingsgebouw, Franeker. 20.00 uur. Alge
mene politiek. KC GRONINGEN - 21 
maart. A. Ploeg. Hotel Struvé, Sappemeer. 
19.30 uur. Actuele landbouwpolitiek. oe 
GULPEN - 2 april. mevr. drs. E. Schoo. 
Grand Hotel Voncken, Valkenburg a/d 
Geul. 20.30 uur. Actuele ontwikkelingspo
litiek. oe HAARLEM/VELSEN - 22 
april. G.W. Keja. De "Theeschenkerij", 
Velserbeek. 20.00 uur. Mediabeleid. 
HAARLEMMERMEER - 25 maart. mr. 
A.G. Nijhuis. Hotel te Beurs, Hoofddorp. 
20.00 uur. Midden- en kleinbedrijf. HAL
STEREN-LEPELSTRAAT - 19 april. mr. 
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A.J. te Veldhuis. Dorpskoffiehuis, Halste
ren. 21.30 uur. Actuele politiek/deregule
ring & privatisering. HEERLEN- 22 april. 
mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas. City Hotel. 
20.00 uur. Algemene politiek/Onderwijs. 
HELMOND - 26 maart. mevr. drs. N .J. 
Ginjaar-Maas. Hotel Westende. 20.00 uur. 
KC 's-HERTOGENBOSCH. 22 april. drs. 
ir. ing. B.J.G. van de Kooij. Euro-Hotel, 's
Hertogenbosch. 20.00 uur. Achtergronden 
van het Regeerakkoord. HILLEGOM - 19 
april. H.F. DijkstaL Hotel-rest. "Flora". 
20.00 uur. Algemene politiek. HILVER
SUM- I april. G.W. Keja. Hotel Hof van 
Holland. 20.00 uur. Mediabeleid. KA
MERIK - I april. P.M. Blauw. Dorpshuis 
"de Schulenburch". 20.30 uur. Milieube
leid. JOVD LEIDEN - 15 april. H.H. Ja
cobse. café 't Kaizertje, Leiden. 20.00 uur. 
Actuele politiek. KC LIMBURG (promo
tiebijeenkomst). 25 maart. drs. E.H.T.M. 
Nijpels. Cult. centrum "De Munt", Weert. 
20.00 uur. Actuele politiek. LUXEM
BURG- 28 maart. mr. W.J. Geertsema. Ae
rogolf-Sheraton. 20.30 uur. NIEUWER
KERK A/D IJSSEL- 17 april. J.F.B. van 
Rey. "De Bron". 20.15 uur. Algemene poli
tiek. NOORDOOSTPOLDER - 15 april. 
A.J. Evenhuis. H.C.R. de Luifel, Emmel
oord. 20.00 uur. Onderwijs. NIJMEGEN -
2 april, drs. L.M.L.H.A. Hermans. Hotel 
Belvoir. 21.00 uur. Actuele politiek. OP
STERLAND- I april. H.H. Jacobse. Hotel 
v / d Zee, Gorredijk. 21.00 uur. Liberale po
litiek in deze tijd. OSS - 15 april. drs. F. W. 
Weisglas. Rest. "Het Putje". 20.00 uur. Al
gemene politiek/Buitenlandse Zaken. oe 
PEELLAND - 16 april. A. Ploeg. Motel 
Westende, Helmond. 20.30 uur. Actuele 
politiek m.b.t. Agrarische sector. RHE
DEN/ROZENDAAL - 15 april. drs. E. 
Schoo. De Roskamer, Rheden. 20.15 uur. 
Ontwikkelingssamenwerking. ROOSEN
DAAL- 22 april. mr. A . .T. Veldhuis. 't Wit 
Roosken. 20.00 uur. Actuele politiek/dere
gulering. ROTIERDAM - 25 maart. mr. 
H.E. Koning. Rest. Engels. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. KC UTRECHT - 25 maart. 
drs. L.M.L.H.A. Hermans. Opleidingscen
trum Bondsspaarbank, Doorn. 21.00 uur. 
Minderhedenbeleid. JOVD UTRECHT -
25 maart. dr. R. Braams. Cine Cave. 20.00 
uur. Kernenergie. JOVD-UTRECHT - 15 
april. mr. G.B. Nijhuis. Rest. la Montagne, 
Veenendaal. 20.00 uur. Actuele politiek. 
WEERSELO - 25 maart. H.F. Heijmans. 
Café Ensink. 20.00 uur. Werkgelegenheid. 
ZEEWOLDE- 25 maart. drs. ir. ing. B.J.G. 
van der Kooij. De Horst. Achtergronden 
van het Regeerakkoord. ZEIST - 29 april. 
R.L.O. Linschoten. Het Slot. 20.00 uur. 
Gebruik/misbruik Sociale Zekerheden. 
ZUIDHORN- 29 maart. prof. dr. ir. J.J.C. 
Voorhoeve. Hotel "in 't Holt". 20.00 uur. 
Actuele (buitenlandse) politiek. ZUIDLA
REN - 22 april. mevr. mr. A. Kappeyne van 
de Coppello. BrinkhoteL 20.00 uur. Actue
le politiek. 



HYPOTHEKEN PENSIOEN UJFRENTE PRAKTIJKFINANaEiliNG r------------ .... I Ik wil kosteloos en vrijblijvend advies over ~ I 
1 D hypotheken D pensioen D lijfrente > 1 

D praktijkfinanciering 

I Naam: I 
I Adres: I 
I I Postcode en plaats: ___________ _ 

I Stuur de coupon naar F1NAC, ~~ 
1 Antwoordnummer 881, :,!naC : 

3500 Vf Utrecht of bel 
I tijdens kantooruren: "3'030- KOSTELOOS ADVIES I 
L319747 "a' 040-440423 IN FINANCIËLE ZAKEN 1 

___________ ... 
ONAFHANKELIJKE ADVISEURS VOOR PENSIOEN/HYPOTHEKEN/ 

ASSURANTIËN/ PRAKTIJKFINANCIERINGEN VRIJE BEROEPEN. 

WAARDEREN 
EN GEWAARDEERD 

WORDEN 
In een vrij toegankelijk Veluw' bosgebied van 1800 hecta
ren ligt een der mooiste Beauty Farms van Nederland. 
Een waar eldorado van de hedendaagse man en vrouw. 
De Beauty-Farm 't Speulderbos, een zeldzame verademing 
in een jachtig leven, waar hoo~jstpersoonlijke, specialistische 
behandelingen worden gedaan, met de meest moderne 
apparatuur. 

Stijl zoekt stijl 
Hotel 't Spe•Jlderbos maakt deel uit van de Bilderberg 
Groep. Door de samenvoeging van ambiance en 
hoogwaardige kwaliteitsbehandelingen mag u iets 
uitzonderlijks verwachten. 
• Eén· of meerdaagse beauty arrangementen 
• Managers fittness-behandelillgen • Kosmetische face-lift 
• Slankkuren • Beauty· en fittness-programma's 
• Drukpuntgeneeswijze 

Een bezoek aan 't Speulderbos mist in uitwerking niet. 

Voor afspraken of 
vrijblijvende informatie 

Beauty-Farm 't Speulderbos 
Speulderbosweg 54 
3886 AP Garderen 
Tel. 05176-1541 

• 

• 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

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 

Hotel Sonne Schwarzenberg Luzern 
(Centraal Zwitserland) 

onder Nederlandse leiding BETAALT UW RIJKSWEGTOL als u 
bij ons met minimaal 2 personen 1 week boekt. 
Kamer met ontbijt SFR. 30,- p.p.p.dag. 
Kamer half pension SFR. 47,- p.p.p.dag. 
Groepsreizen tot 26 personen prijs op aanvraag. 
Alle kamers met douche of bad en toilet, telefoon, minibpr en 
radio. 

Prijzen incl. hotel-zwembad. 

Bel voor inlichtingen in Nederland 01804- 20964, in Zwitser
land 09-4141972424. 
Fam. Asbreuk. 

Even uit het alledaagse ... 

KASTEEL-HOTEL-RESTAURANT 
HAVESATHE DE HAVIXHORST 

Schiphorstetweg 34/36, 79">7 NV De Wijk 
Telefoon O"i224-14R7 

• 

• 
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CAMPING EN WATERSPORTCENTRUM 
"DORADO BEACH" 

Olburgen, omgeving Arnhem. 

Vrije plaatsen voor stacaravans, toerwagens en tenten. Tevens 
te huur 6 pers. stacaravans. 

Speciaal PAASARRANGEMENT: van 5-4 t/m 8-4 kunt u bij ons 
kamperen met uw hele gezin voor slechts f 45,-, inclusief 
tent of caravan + auto. 

Verder: moderne jachthaven, kantine, bar, bistro, discotheek, 
winkel, tennisbaan, surf- en viswater. 

"Dorado Beach", Pipeluurseweg 8, Olburgen (Gem. 
Steenderen), tel.: 05755- 1529. 

Wegens sterfgeval te koop in Franse Rivièra, Valbonne: 
charmante bungalow met allernieuwste beveiliging, 
goed onderhouden terrein, mooie beplanting, zwembad, 
fraai uitzicht op George du Loup. 

Voor eerste inlichtingen: W. Kuijper, belastingadviseur, 
eoehoornsingel 74, 7201 AE Zutphen, tel.: 05750 -
12583. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Restaurant Les Arcades, !Jsselstein I Restaurant "Bistroquet", 
's-Gravenhage I Boer b.v., Nieuwendijk I De Campveerse Toren, 
Veere I Restaurant La Cloche, Leiden I Dorado Beach, Olbu~
gen I Chalet Erenstein, Kerkrade I Esterton, Bergen (L.) I FI
nac, Utrecht I Gemeentelijk Internaat Ter Apel, Ter Apel I De 
Havixhorst, De Wijk I Drs. A. P. de Hon, Schiedam I In 't Sil
verhuys Juwelier Rikkoert, Schoonhoven I Injection b.v., Vianen 
I Inventief, Voorburg I Vakantieboerderij Klein Oever, Balk
brug I Koninklijke Wessanen, Amstelveen I Reisbureau Koud
ijs, Rotterdam I W. Kuijper, Zutphen I Serviceflat De Middel
burcht, Middelburg I Huize Otten, Amsterdam I Het Kasteel 
van Rhoon, Rhoon I Rijko Handelsonderneming, Tilburg I Ho
tel Sonne, Ridderkerk I Beautyfarm Het Speulderbos, Garderen 
I Taco Veendam, Veendam I Ecole Internationale Tunon, Den 
Haag I Westduin Budget Hotel, Koudekerke I Uitgeverij Wever, 
Franeker 

TE KOOP 

6-pers. vac. huisje in bosrijke omgeving van Oirschot, op 
bungalowpark met zwembad en tennisbaan. 
Vraagprijs: f 37.500,-. 

Inl. tel.: 010- 709450. 

HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL -RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL IN DE WEEKENDS 
CV- DOUCHE -TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

f 35,- p.p.p.d., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020 - 250345 

32 
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eerlijke franse keuken 
in bistro atmosfeer 

Lange Voorhout 98 
's-Gravenhage 
070-601170 
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"ij,\ Voedsel voor mens en dier, 

dat is eten en drinken 
voor W essanen. 

WESSANEN 
meer dan twee eeuwen 

koopmanschap en 
ondernemingsgeest. 

Postbus 410 
1180 AK Amstelveen 

Postbus 630 
1500 EP Zaandam 

Waterglijbaan, een gerechtvaardigde investering. 
Verhoogt het zwembadbezoek met tientallen procenten. 

Inl. Boer bv 
Fabrikant van alle soorten 
speeltoestellen 

Stadsherberg 

De Campveerse Toren 
Kaai 2, 4351 AA Veere 
Telefoon 01181-291 

Hyacintstraat 2 
4255 ZG Nieuwendijk 
Tel. 01834- 2366 

··~.-• '<'' .. . ,_ 

·=-500 jaar vast gebruik 

" ... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en tracteeren op coslelijke spij
zen van zee, vee en veld!." 

alle dagen geopend 

Een Boeiende Baan Binnen je Bereik: 

" .. je wordt veel zelfbewuster, 
diploma ziet je toe- je leert discipline en allerlei akti-

komst er heel wat viteiten te organiseren. M'n 
beter uit Dat bliikt 6-weekse stage in Joegoslavië 

' vond ik óók erg fijn ... je komt 
steeds weer uit de metallerlei nationaliteiten in 

Praktij'k. De 1 _of 2_ aanraking. Werk nu als inter-
cedente bij Randstad uitzend 

jarige TUNON host- bureau. 

en hostess-opleiding Druk, maar afwissetend en 

is je entree, nationaal en internationaal, in de hotellerie, luchtvaart, 
scheepvaart, reiswezen, congressen enz. enz. Het vakkenpakket 
is heel veelzijdig: talen en toerisme, public relations en communi
catie, informatica en economie, etiquette, wijnkennis, muziek en 
kunstgeschiedenis enz. we werken met moderne middelen en de 
opleiding is puur praktijk-gericht (o.m. 6 weken stage in het 
buitenland). je hebt interesse? Kom dan naar één van onze "Open 
Dagen" en praat eens met docenten en oud-leerlingen! 

Bel even voor de eerstkomende data en vraag dan 
onze kennismakingsbrochure aan. 

De gedegen prive-opteiding sinds 1964 

23 scholen ter wereld: Arnhem, Antwerpen·, 
Barcelona, Bordeaux, Brussel, Caen, Frankfurt·, 
Genève, New Vork, 's-Gravenhage, Litte, Londen, 
Madrid, Marseille, Monte Carlo, Montpellier, 
Nancy, Orlando, Parijs, Reims, Straatsburg, 
Toulouse, Tours en zurich·. ·in oprichting. 

Ec:ole Internationale Tunon 
Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR- tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel 2a (VD),6828 HS- tel. 085-433526 

Grand Weekend aux deux Chäteaux 

Zondag: 
uitgebreid ontbijt. 's Middags met luxe taxi 
naar Cháteau Neercanne te Maastricht. 
Aperitief in de grotten van Neercanne: 
echte Maastrichtse wijn "Riesling van de 
Apostelhoeve". Diner "Menu du Chäteau 
Neercanne". Met taxi naar Chäteau 
Erenstein voor overnachting. 

Maandag: 
uitgebreid ontbijt. 

Dit unieke 2 kastelen-arrangement (incl. 
vervoer) slechts f 355,- p.p . 
Informatie en reserveringen: 

Chäteau Erenstein, 
Telefoon 045-461333. 
Telex 56348 Erens. 



Bel 05170-3147 

IJ WEVER 
BRONBEEK 
Een levend verleden 
Een kleurrijk geïllustreer-
de wandeling door de 
geschiedenis van het 
landgoed en een 
kennismaking met 
zijn bewonersen het 
museum. 

Gebonden 

19,75 

OF VRAAG UW BOEKHANDEL 
INTERNAAT TER APEL 

HET INTERNAAT: 

~ waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
~ waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet 

onderwijs; 
~ waar jonge, enthousiaste. bevoegde assistenten, voor zover nodig, in

dividuele studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
~ waar kwaliteit in opvoeding en opleiding de hoogste prioriteit geniet; 
~ waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe

den zijn; 
~ waar, en dat is o.i. het belangrijkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 

zal voelen. 

Inlichtingen omtrent plaatsingsmogelijkheden en prospectus bij de di~ 
rectrice, M. A. Boerma, Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel, tel.: 
05995 ~ 1642. 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment· Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

llidl Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
~ Telefoon 070 · 87.14.14. Tele·Service 070 · 86.93.93. 

STICHTING 

DE 
MIDDELBURCHT 

Postbus 100,4330 AC MIDDELBURG SERVICEFLAT 

de rust van het wonen in een 
landelijk gebied, 

het plezier van het wonen in een 
cultuurrijke stad, 

het boeiende van het wonen in 
de nabijheid van belangrijke steden 

in binnen- en buitenland, 

een dienstverlening 
als die van een goed hotel, 

en de privacy van de eigen woning 

dát biedt 

DE MIDDELBURCHT 
een beter woord voor serviceflat. 

Prijsindicatie per maand (huur-, maaltijd- en andere service
kosten): 

1 persoon 
2 personen 

2-kamer
appartement 

f 1.649,-
' 1.806,-

3-kamer
appartement 

f 1.805,-
f 1.962,-

(Ook koop is mogeliik) 

Voor inlichtingen: Serviceflat De Middelburcht, 
Henri Dunantiaan 238 
4334 BJ MIDDELBURG 
telefoon 01180 - 26066 



Haagse 
wethouder 
overdrugs
en alcohol
verslaving 
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MAAK UW EIGEN BRIEFPAPIER 1'1( OMNI-TRADING b.v. 

Voor een eenmalige uitgave van slechts 
f 71,50 altijd uw eigen briefpapier. Uw 
naam, in reliëf, is gemakkelijk aan te bren
gen: papier tussen de tang, dichtknijpen en 
uw naam staat erin. Met één tang kunt u 
meerdere stempels gebruiken, gemakkelijk 
verwisselbaar. Losse stempels leverbaar 
voor f 47,50 per stuk. 

WESTDUIN HOTEL * * * * 

Canadalaan SA 
7316 BX Apeldoorn 
tel.: 055-216629 

te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie '85 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare priJS. Ook 
voor kinderen alles in huis I 
Mnd. april- me1- juni 55+ korting. 

Reserveer nu reeds uw totaal verzorgde 
hotelvakantie en I of vraag een folder: 
tel.: 01185-2510, telex 30186. 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en u1tvoenng 
• Opt1male realisatie van uw plannen 
• Kwaliteit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde priJzen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 0413G-67673- 66704 

COMPUTERVAKANTIE 
Vakantieplezier en Computerstudie in één 
voor kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar. 

*periode juli-augustus 
*één-week 

computervakantie 
* onder vakkundige leiding 
'met sport, spel en excursies 
• fantastische huisvesting en 

omgeving (VENWOUDE te 
LAGE VUURSCHE) 

' computeren op de 
PHILIPS P2000T én de 
PHILIPS MSX home
computer 

*alles inbegrepen f 495,-

voor informatie bel: 
B YTES-computerschool, 
Nic. Beetslaan 32, 
3743 HM BAARN 
02154-11479 

ZOMER-COMPUTERVAKANTIE 
Vakantieplezier en Computerstudie in één 
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O()CUMENTATlEOEN~UM 
NEDERLANDSE p~UTIEKE 

p,t\RTI.IE~ 

Binnen een tzjdsbestek van een week verschenen medio maart twee rap
porten die beide betrekking hebben op de economische situatie van ons land. 
Het eerste is van de OESO en het tweede is het Centraal Economisch Plan 
1985. Beide rapporten staan -dit nog even volledigheidshalve - los van welke 
politieke invloed dan ook, maar worden gebaseerd op de huidige gegevens. 

Een ding is zonneklaar: dit kabinet moet doorgaan met zijn op soberheid 
gerichte beleid, dat thans duidelijk de vruchten begint af te werpen. Het Cen
traal Planbureau verwacht dat de investeringen dit jaar met 5,5 %tot 6 % 
zullen toenemen, dat de binnenlandse produktie met 2 % zal stijgen en de 
koopkracht met 1,5 %. Wanneer men deze gegevens plaatst naast de negatieve 
of nulgroei van vele jaren geeft dat reden tot optimisme. 

Het is goed om deze zaken eerst eens even op een rijtje te zetten nu de 
Voorjaarsnota op het punt van verschijnen staat. De aan deze nota vooruit
snellende berichten dat Ruding weinig geneigd is de financiële teugels te laten 
vieren zijn in feite vanzeljr.;prekend. De tekenen van herstel zijn nog veel te 
broos om daarop een soepeler financieel beleid te gaan voeren. 

Maar de geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Het hoeft maar even iets 
beter te gaan of er gaan gelljk weer stemmen op de besparingen in klinkende 
munt in omloop te brengenAls dat zou gebeuren, zijn we weer terug bij af 

Het is te betreuren dat de vakbeweging in deze tijd een zo zwaar accent 
legt op een werktijdverkorting tot 36 uur. Over de vraag of een dergelijke in
greep tot blijvende nieuwe banen leidt, zijn de economen het nog lang niet 
eens. Bovendien staan de ondernemers er huiverig tegenover. Daarnaast toont 
een publikatie in Elseviers Weekblad van 23 maart aan dat wél grote winsten 
worden gemaakt, maar dat de investeringen daarbij zwaar achterblijven. De 
ondernemers hebben hun wantrouwen, opgebouwd in de laatste dertien jaar, 
ondanks de nu zichtbare positieve resultaten nog niet overwonnen. Daar blijkt 
meer voor nodig te zijn. Misschien zou het vooruitzicht op een kabinet ge
vormd door CDA- VVD voor de jaren '86- '90 de onzekerheden, waardoor men 
aarzelt in Nederland te investeren, kunnen wegnemen. De steeds van politieke 
kleur wisselende kabinetten hebben een consequent beleid op middellange ter
mijn doorkruist. Men wist niet waaraan men toe was. Daarom is voor de Ne
derlandse economie te hopen dat de huidige regeringsploeg in 1986 wordt ge
prolongeerd. 
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Hoe gelijk is gelijk? 

In 1985 staan ereengroot 
aantal veranderingen op sta
pel in de sociale zekerheid. 
De stelselwijziging! 
Het eerste w.o. dat in dit ka
der aan de orde is geweest 
was deAOW De opstelling 
van de verschillende politie
ke partijen bij dit debat was 
voornamelijk interessant 
omdat vele zaken, principië
le en praktische achtergron
den, aan de orde zijn ge
weest die hun uitstraling 
zullen hebben naar de rest 
van de stelselwijziging. 

Waarom is de stelselwijziging noodza
kelijk? 
1. Op basis van dwingend Europees 
recht, de derde richtlijn van de E.G., 
moeten alle EEG-lidstaten hun stelsel 
van sociale zekerheid zodanig herzien 
dat er sprake is van een gelijke behan
deling van man en vrouw in de sociale 
zekerheid. 
2. De sociale verzekeringswetten 
moeten en kunnen worden vereenvou
digd. 

Gelijke behandeling 

Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen heeft naar het oordeel van de 
VVD-fractie twee kanten. 
Het gaat niet alleen om gelijke rechten 
maar ook om gelijke plichten. Bij het 
opleggen van gelijke plichten doen 
zich in de Tweede Kamer over het al
gemeen weinig problemen voor. Het 
verzelfstandigen van de premieplicht 
voor de volksverzekeringen (incl. de 
AOW) kreeg een ruime meerderheid 
in de Tweede Kamer. 
Het gevolg van deze verzelfstandiging 
van premiebetaling is een extra op
brengst van 538 miljoen. Het was de 
bedoeling dat de 538 mln. die vrouwen 
aan extra premie moesten gaan beta
len, beschikbaar kwam om vrouwen 
ook gelijke rechten op de AOW te ge
ven. Dat is evenwel slechts zeer mini
maal gebeurd. Vrouwen zijn voor een 
meerderheid van de Tweede Kamer 
blijkbaar méér gelijk als het gaat om 
het opleggen van verplichtingen dan 
wanneer het gaat om het geven van 
rechten. 

De herziene AOW-regeling die na een 
overgangsperiode van 3 jaar geleide
lijk zal worden ingevoerd, voldoet for
meel aan de 3e richtlijn van de E.G. 
Mannen en vrouwen krijgen een ge
lijkrecht op AOW. Dat "individuele" 
recht op AOW geldt evenwel slechts 
voor 50 %van het huidige AOW recht 
voor gehuwde mannen. 
De andere 50 %, die in de vorm van 
een toeslag kan worden gegeven, is af
hankelijk van het inkomen dat de an
dere echtgeno(o)t(e) heeft. De AOW 
wordt daarmee inkomensafhankelijk. 
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Die inkomensafhankelijkheid heeft 
ook de nodige consequenties m.b.t. de 
tweede doelstelling van de stelselwijzi
ging, nl. de vereenvoudiging. 
De huidige AOW is vervat in een rede
lijk eenvoudige regeling die ook in de 
uitvoering niet tot complicaties leidt. 
De nieuwe regeling wordt een zeer in
gewikkelde met tal van uitvoerings
technische bezwaren. 
De VVD-fractie heeft er voor gepleit 
t.a.v. de uitkeringsrechten dezelfde 
mate van verzelfstandiging door te 
voeren als t.a.v. de premieplicht Bij 
de verplichting om premie te betalen 
wordt geen rekening gehouden met 
het inkomen of de te betalen premie 
van de andere echtgeno(o)t(e), het zou 
juist zijn geweest diezelfde systema
tiek te hanteren t.a.v. de rechten. 
Het probleem van de inkomensafhan
kelijkheid doet zich alleen maar voor 
indien er een jongere echtgeno( o )t( e) 
is met een inkomen. Die jongere echt
geno( o )t( e) is in de overgrote meerder
heid van de gevallen de vrouw. 
Statistisch is de gehuwde vrouw 3 jaar 
jonger dan haar man. De inkomensaf
hankelijke AOW-regeling treft derhal
ve met name vrouwen die betaalde ar
beid verrichten. Hun inkomen wordt 
de bepalende factor voor de hoogte 
van het AOW-pensioen van de man. 
Dat is een belemmering voor die vrou
wen die bijvoorbeeld om het gezinsin
komen aan te vullen, betaalde arbeid 
wensen te verrichten. De betrokken re
geling zal zeer ontmoedigend werken, 
omdat een door de werkende vrouwen 
geleverde arbeidsprestatie, dankzij 
het ingrijpen van de overheid, nauwe
lijks tot beloning leidt. 

Gehalveerd 

Indien de vrouw over een volledige 
baan beschikt zal de AOW-uitkering 
van de man al snel worden gehalveerd. 
Deze stap in de richting van een inko
mensafhankelijke AOW is naar het 
oordeel van de VVD-fractie een uiterst 
gevaarlijke. De kans is niet ondenk
beeldig dat er meer stappen op dat pad 
gaan worden gezet in de toekomst. Nu 



gaat het om het inkomen van de echt
geno( o )t( e ), op korte termijn zal het 
ook gaan over het inkomen van de niet 
huwelijkse partner. 
Niemand kan garanderen dat daar op 
geen verdere stappen volgen, zoals re
kening houden met het inkomen van 
kinderen waarbij bejaarden inwonen, 
het eigen vermogen(huis) of de aan
vullende pensioenregeling. 
De VVD-fractie wil deze weg niet op
gaan, en zal dus ook geen eerste stap 
op die weg zetten. 

Het is overigens hoogst merkwaardig 
dat de PvdA heeft willen meewerken 

• VVDwijst 
inkomensafllankelijke 
huren af 
"De inkomensafhankelijke hu
ren, een ander woord voor huur
belasting, betekenen opnieuw 
een aanslag op met name de 
middeninkomens, die het afge
lopen jaar toch al veel klappen 
hebben gekregen. Het is diep
droevig dat de PvdA via dit 
soort maatregelen verdere nivel
lering van inkomens nastreeft, 
terwijl juist in ons land de inko
mens dichter op elkaar zitten 
dan waar ook ter wereld," aldus 
Ed Nijpels tijdens zijn werkbe
zoek aan de kamercentrale Den 
Helder. Het streven van de 
PvdA om opnieuw de beperking 
van de aftrek van de hypotheek
rente aan de orde te stellen, 
noemde hij "de zoveelste po
ging om de bezitters van een 
eigen woning te benadelen. Als 
dit principe eenmaal is aange
tast, ligt de weg naar verdere 
koehandel over deze grens open. 
De VVD zal zich mordicus te
gen deze PvdA-voorstellen ver
zetten." 

• 

aan een dergelijke regeling. De PvdA 
is daarmee afgestapt van haar "strijd
punt" met betrekking tot het wegne
men van belemmeringen voor vrouwen 
om toe te treden tot de arbeidsmarkt. 
Indien de PvdA ook bij de andere on
derdelen van de stelselwijziging deze 
koers blijft varen is het afgelopen met 
een daadwerkelijke gelijke behande
ling van man en vrouw in de sociale ze
kerheid. De wenselijke keuzevrijheid 
van partners in de onderlinge rolverde
ling wordt dan een illusie. Gezien de 
enorme gezinsinkomensconsequenties 
zal de nieuwe regeling niet alleen zeer 
gedragsbeïnvloedend zijn, maar ook 

fraudegevoelig. Voor betrokkenen 
wordt het zeer aantrekkelijk het inko
men van de jongere partner te verzwij
gen. De huidige AOW-regeling kent 
deze fraudegevoeligheid niet. 
In de toekomst zal een intensieve con
trole noodzakelijk worden, waaraan 
vele privacy-bezwaren kleven. We die
nen ons bovendien te realiseren dat 
deze controle-werkzaamheden niet al
leen veel geld gaan kosten maar ook 
nooit afdoende zullen zijn. 

Robin Linschoten 
VVD- Tweede Kamerlid • 
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Drugs. De problematiek van de verslaafden. de daarmee ge
paard gaande criminaliteit, vormen de laatste vijftienjaar 
splijtzwammen in onze samenleving.Amsterdam vraagt 
toestemming-om op heel beperkte schaal gratis heroïne .te 
mogen verstrekken aan verslaafden. Korthals Altes en Van 
der Reijden voelen daar niets voor. Ook de betrokken wet
houders van Rotterdam, Den Haag en Utrecht zien daar 
niets in. De Haagse VVD-wethouder van Maatschappelijk 
Welzijn en Volksgezondheid, H.J.J. Bruning, is de initia
tiefnemer- samen met de sectie Nederland van de Raad der 
Europese Gemeenten- voor het internationale driedaagse 
congres dat in oktober in de residentie wordt gehouden. On
derwerp: "Local Authorities and Drug Policy" (lokale over
heden en drugbeleid). 
Maar ten aanzien van Nederland zegt Bert Bruning: 

H ij is al jaren bezig met de ver
slavingsmaterie. Eerst als 
VVD-raadslid, de laatste 

tweeëneenhalf jaar als wethouder. 
Twee van zijn (CDA)voorgangers wor
stelden ook met de ongrijpbaar en on
beheersbaar lijkende materie. Bru
nings eerste streven was: rust in Den 
Haag. 
"In het najaar van 1982 hebik-met 
de gemeenteraad unaniem achter me
een vrij grote saneringsoperatie uitge
voerd. Er is nu een duidelijke struc
tuur. Een dubieus opererende hulpver
leningsinstantie waar de verslaafden 
met de drugs op zak binnen kwamen 
en zelfs handel dreven, is geliqui
deerd. Vanaf I januari 1983 kent Den 
Haag een centrale registratie. Het eer
ste jaar verliep dat niet vlekkeloos, 
maar sinds begin vorig jaar loopt het 
vrij aardig. Dat betekent dat een ver
slaafde te volgen is. Die registratie ligt 
bij de GG en GD. Daarnaast hebben 
we een heel netwerk voor de laagd:·em
pelige hulpverlening, van een soort 
trefcentrum waar verslaafden met een 
pasje in kunnen (vrije toegang werkt 
criminaliteitsbevorderend) tot straat
hoekwerk met terugkoppeling naar de 
centrale organisatie. Eén van de taken 
is de loslopende verslaafden op te spo
ren en te trachten in het circuit te ha
len." 

Den Haag telt tussen de 1500 en 2000 
harddrugsverslaaf den. Met deze 
groep en aan deze groep wordt ge
werkt. Ook de residentie heeft grondig 
uitgezocht of (gratis) heroïneverstrek
king een oplossing zou kunnen zijn. 
Het antwoord daarop is hartgrondig: 
"Nee". Niet alleen vanwege interna
tionale afspraken, maar ook door de 
enorme zuigkracht die van een moge-
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lijkeverstrekking uitgaat. Bruning: 
"In dit standpunt word ik ook ge
steund door mijn collega's in Utrecht 
en Rotterdam. Je gaat onder andere 
via de medische weg een openbare or
deprobleem benaderen en naast nog · 
andere bezwaren ben je bezig met heel 
oneigenlijke middelen. Je beheerst ook 
de handel als zodanig niet, want die 
markt gaat zich dan verplaatsen en zal 
zich vooral richten op nog jeugdiger 
publiek en overslaan naar de kleinere 
gemeenten." 
Bruning is mordicus tegen het toe
staan van een kleine hoeveelheid hard
drugs voor eigen gebruik. In de crimi
naliteitsbestrijdingsnota van de VVD
Tweede-Kamerfractie wordt aanbevo
len dergelijk bezit niet meer onder 
"misdrijf" te laten vallen, maar onder 
"overtreding". 
"De sleutel in de i'olitionele aanpak 
van het probleem is juist het verbod 
om harddrugs te bezitten. We hadden 
hier tot 1982 een soort trefcentrum dat 
zelfs tot een landelijk-centrum voor de 
handel was uitgegroeid. De Haagse 
politie heeft daar toen een team voor 
vrijgemaakt, dat hard en consequent is 
gaan optreden. Elk bezit van hard
drugs werd als ingang gebruikt om de 
verslaafde bij zijn kladden te pakken. 
Een aantal gebruikers is namelijk 
vaak ook subdealer en als zij met be
zwarende verklaringen komen, kan 
men op die wijze de wat grotere dea
lers te pakken krijgen. Op die manier 
wordt het steeds moeilijker om heroï
ne te distribueren. Helemaal dicht 
krijg je dat net natuurlijk nooit, maar 
door er vrij consequent achteraan te 
jagen, heb je in elk geval een ingang. 
Als de VVD er landelijk voor zou plei
ten- en er is in de Kamer een meerder
heid voor- dat in de wet te brengen, 
dan maak je dit optreden onmogelijk. 
Ik begrijp niet hoe je dan de grote dea
lers nog moet bestrijden. Het is een il
lusie te denken dat je direct de grote 
jongens te pakken kunt krijgen. Het 
zal duidelijk zijn dat ik vind dat onze 
partij dat voorstel moet afwijzen. Ook 
als liberaal heb ik daar goede argu
menten voor en dat wil ik onze parle
mentariërs best nog wel eens uitleg
gen." 



Methadon 

D e beheersbaarheid van de 
Haagse drugscène betekent 
niet dat wethouder Bruning 

een probleemloos bestaan leidt. Inte
gendeel. Grote problemen bestaan in 
Den Haag met het methadon program
ma. "Onze capaciteit is ruimschoots 
overschreden. We worden over
stroomd door een veel te groot aantal 
cliënten. Dat levert weer klachten op 
van de buurt waarin die verstrekking 
plaats vindt. Met de wethouders van 
de grote steden hebben we verschillen
de malen daarover met de staatssecre
taris en zijn ambtenaren gesproken. 
We voelen ons een beetje in de 
steek gelaten. In feite zijn wij in de 
grote steden de trendsetters voor een 
beleid, dat langzamerhand ook al in de 
middelgrote steden moet worden ge
voerd. De aanzuigingskracht van de 
grote steden neemt gelukkig af, maar 
de drugsverslaving breidt zich over 
het land uit. We proberen ons beleid 
met rijks-en gemeentemiddelen vorm 
te geven, maar als zich nieuwe ontwik
kelingen voordoen en je moet er eerst 
twee jaar over praten dan word je wel 
wat moedeloos." Overigens lijkt het 
erop dat de impasse is overwonnen, er 
wordt weer intensief overleg gepleegd 
met staatssecretaris Van der Re ij den. 

Bert Bruning heeft geen moment de il
lusie dat we ooit nog zullen leven zon
der drugsprobleem. Wel hoopt hij door 
goede voorlichting op de scholen het 
aantal slachtoffers zo klein mogelijk te 
houden. "Die scholen zijn niet meer zo 
afhouderig om voorlichting te geven. 
Vroeger dacht men dat de school een 
smet op zich kreeg als de kinderen 
thuis gingen vertellen dat er over hero
ïne voorlichting werd gegeven. Echt 
vanuit de mentaliteit: 'Als je er niet 
over praat, dan bestaat het probleem 
niet.' Volgens mij boeken we met die 
voorlichting enig resultaat. Wc krijgen 
overigens de indruk dat de leeftijd van 
kinderen die drugverslaafd waren ge
raakt- vroeger al vaak met 12, 13 jaar 
- nu oploopt naar 15 tot 20 jaar. Daar
uit zou kunnen blijken datje de heel 

jonge jeugd kennelijk toch wat weer
baarder hebt gemaakt." 

Alcohol 

V orig jaar is de Haagse wethou
der met een beleidsplan Ver
slavingszorg 1984- 1987 geko

men. In dit plan worden zowel de pre
ventie, de begeleiding als de opvang 
van zowel drugsvcrslaafden als alco
holisten gepresenteerd. Den Haag 
heeft in deze een primeur. 

Een keihard gegeven is dat Den Haag 
25.000 alcoholisten telt. Bruning: 
"Onlangs was er een congres 'Alcohol 
en Werk'. We hadden verwacht dat 
een aantal geïnteresseerden uit het be
drijfsleven en vanuit de overheid zou
den komen. Wat bleek ... er kwamen 
meer dan tweehonderd mensen, die al
lemaal te maken hadden met perso
neelsbeleid, maatschappelijk werken
den, personeelsfunctionarissen uit gro
te en kleinere bedrijven. Op die dag 
bleek dat er enorme problemen be
staan door te veel alcoholgebruik. Het 
slaat terug op iemands functioneren 
tijdens zijn werk. Dat geldt zowel voor 
de stiekeme drinker met de jeneverfles 
in zijn bureaula als voor de man of 
vrouw, die 's morgens voor het van 
huis gaan al een stevige slok neemt, 
omdat men anders de dag niet door 
komt. Je kunt je nu wel jaren op die 
drugs gaan zitten focussen, maar de 
alcohol is het echte probleem. Ook 
daarvoor is op het departement nog 
weinig aandacht. Voor het Rijk is het 
kennelijk zeer moeilijk om met een ge
coördineerd beleid te komen. 

Dat alcoholgebruik stijgt vooral bij 
jongeren. De leeftijd waarop men be
gint te drinken daalt steeds verder. 
Het is van heel groot belang dat je de 
betrokkenen weet op te sporen en hoe 
je deze mensen leert benaderen. Bij de 
alcoholverslaving is het probleem dat 
de hulpverlening pas laat of geheel 
niet met de verslaafden in contact 
komt. In Den Haag hebben we ons 
voorlopig op de preventie gestort. We 

hebben ontdekt dat verslavend gedrag 
voor een groot deel door voorbeeld en 
gewoonte ontstaat. Op het feit dat ik 
het "clubhuisdrinken" aan de kaak 
heb gesteld, heb ik vrij veel negatieve 
reacties gekregen. Men zegt dat er 
niets aan de hand is. Maar een hele
boel jongeren gaan drinken ... Waar
om? Omdat de veteranen al om half 
twaalf met een pilsje aan de tap han
gen. Kijk, ik ben echt niet zo onlibe
raal dat ik zeg: "Er mag niet gedron
ken worden", maar ik vind wel dat 
clubhuisbestuurders, kantinebeheer
ders en jeugdleiders moeten beseffen 
dat ze op dit gebied verantwoordelijk
heid hebben. Het is toch zeker zo libe
raal om het individu zo weerbaar mo
gelijk te maken in plaats van rondom 
hem een heel circus van instellingen te 
creëren om hem bezig te houden en la
ter de negatieve gevolgen van de alco
holverslaving te moeten opvangen? 

De keerzijde voor de sport
verenigingen is dat men voor een groot 
deel afhankelijk is van de kantine-op
brengsten. Onlangs is over dit span
ningsveld een gesprek geweest met de 
overkoepelende Haagse sportorganisa
ties. Toen is er toch wel een zekere er
kenning gekomen en bereidheid er wat 
aan te doen, maar het moet niet ten 
koste van de clubkas gaan. Nog dit 
jaar starten we met een aantal sport
verenigingen en club- en buurthuizen 
een proef. We willen afspreken dat de 
tap bijvoorbeeld tot vijf uur dicht 
blijft. De gemeente houdt wat geld 
achter de hand voor het geval duidelij
ke verliezen bij de exploitatie optre
den. Nogmaals: ik ben niet voor droog
legging of voor betutteling, maar ik 
vind wel dat we ten aanzien van de jon
geren op het gebied van verslaving 
duidelijk verantwoordelijkheid heb
ben." 

Reny Dijkman 
Foto: bureau H end riksen-Valk 
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Ruimtewapens? 
Wat hangt ons boven het hoofd? 
Star Wars- de kranten 
staan er vol van. President 
Reagan laat onderzoeken of 
Amerika een defensieschild 
in de ruimte kan bouwen 
tegen Sovjet kernwapens. 
Minister Gromyko van de 
Sovjet-Unie beschuldigt de 
Amerikanen dat zij de 
wapenwedloop naar de 
ruimte willen verplaatsen. 
De discussie over defensie, 
die vorig jaar over 
kruisraketten ging, heeft 
zich plotseling verplaatst 
naar ruimtewapens. Wat is 
er aan de hand? Wat vindt 
de VVD hiervan? 

De Amerikaanse president heeft een 
groot onderzoek gelast naar de moge
lijkheid om aanvallende Sovjet kernra
ketten met behulp van de modernste 
technologie in hun vlucht te vernieti
gen. Dat onderzoekprogramma heet 
Strategisch Defensie Initiatief, afge
kort SDI. Het zaljaren duren en vele 
miljarden kosten. De president heeft 
al hoopvol het perspectief geschetst 
dat een dergelijk verdedigingsstelsel 
eens en voor altijd met de kernwapen
dreiging zou afrekenen. In onze tijd 
wordt de veiligheid van de grote mo
gendheden bepaald door het "af
schrikkingsevenwicht", d.w.z. dat mo
gendheid A nooit mogendheid B met 
kernwapens zal aanvallen omdat hij 
weet dat B met kernwapens kan terug
slaan. Daardoor zouden beiden de ver
liezers zijn. Indien beiden een ruimte
schild zouden opbouwen, zou weder
zijdse afschrikking in "wederzijdse 
veiligheid" kunnen worden veranderd. 
Dit onderzoek zal echter nogjaren du
ren. Pas in de jaren negentig hoopt 
men in de VS te kunnen concluderen 
of het stelsel ook inderdaad zal moeten 
worden gebouwd. Voorlopig blijft het 
Oost-West veiligheidssysteem dus nog 
bij het oude. 

Het Kremlin heeft zeer ernstige be-

zwaren. Als Amerika als eerste zo'n 
ruimteschild ontwikkelt, zou het de 
Sovjet-Unie ongestraft kunnen aanval
len, omdat het dan zelf immuun is voor 
Sovjet-raketten. Dit bezwaar gaat al
leen op, als het stelsel ook inderdaad 
blijkt te werken. Ook dan gaat het al
leen nog maar in theorie op. In de ja
ren vijftig, toen de Verenigde Staten 
een zéer groot kernwapenoverwicht 
over de Sovjet-Unie hadden, hebben 
de Amerikanen dit overwicht nooit te
gen de Sovjet-Unie gebruikt, dus erg 
steekhoudend is het niet. Maar het is 
te begrijpen dat de Sovjets liever geen 
Amerikaanse voorsprong op dit gebied 
zien. 
Het tweede bezwaar dat de Sovjet
Unie heeft is dat door ruimtewapens 
de wapenwedloop in een hogere ver
snelling zou worden gegooid. Hierdoor 
zouden de Sovjets worden gedwongen 
tegenmaatregelen te ontwikkelen. Het 
Kremlin stelt dat die tegenmaatrege
len tamelijk eenvoudig en goedkoop 
zijn. Als dat waar is, dan kan het eer
ste bezwaar van de Sovjet-Unie, dat 
een ruimteschild Amerika onkwets
baar zou maken, niet geldig zijn. Als 
het omzeilen van het ruimteschild zó 
eenvoudig is, zou de Sovjet-Unie er 
zich niet druk over hoeven te maken. 

De Sovjet-argumentatie kÓmt in een 
vreemd licht te staan als men naar de 
eigen Sovjet inspanningen kijkt. Het 
Kremlin is al jarenlang met een eigen 
programma inzake ruimtewapens be
zig. Op drie terreinen heeft het zelfs 
een voorsprong: het heeft een anti-sa
tellietwapen ontwikkeld dat reeds ope
rationeel is, het heeft al lange tijd een 
groot onderzoeksprogramma inzake 
straal wapens, en het heeft in Siberië 
een zeer groot radarsysteem gebouwd, 
dat waarschijnlijk onderdeel is van een 
anti-raketstelsel (verdediging tegen 
Amerikaanse raketten). Dat zou een 
ernstige overtreding van het in 1972 
gesloten ABM-verdrag kunnen zijn, 
dat de opstelling van meer dan een 
klein anti-raketstelsel verbiedt. 

De werkelijke vrees van de Sovjet
Unie is dat door het Strategisch De
fensie Initiatief de Amerikaanse de-
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fensietechnologie een grote geldinjec
tie krijgt, waardoor allerlei nieuwe 
technieken worden ontwikkeld die de 
Sovjet-Unie niet zal kunnen bijhou
den. De Sovjet-Unie heeft in de jaren 
zestig en zeventig gigantische bedra
gen geïnvesteerd in de opbouw van een 
zeer omvangrijke kernmacht bestaan
de uit langeafstands-en middellange 
afstandsraketten. Als Amerika erin 
slaagt een ruimteschild te bouwen, 
zou die investering voor niets zijn ge
weest. 
Ook in West-Europa en Amerika zelf 
bestaan bezwaren tegen het ruimte
onderzoek. Kritische defensie-analys
ten vrezen dat een technologische 
sprong voorwaarts van Amerika de 
stabiliteit in de verhoudingen tussen 
beide grote mogendheden kan aantas
ten, of dat de Sovjet-Unie erdoor 
wordt geprikkeld nog veel grotere aan
tallen offensieve raketten op Amerika 
te richten. In Europa bestaat bij som
migen de vrees dat ruimte-verdediging 
tot een zogenaamd "Fort-Amerika" 
leidt, d.w.z. een Amerika dat zelf on-
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kwetsbaar is geworden en zich minder 
aan West-Europa gelegen zou laten 
liggen. Dit laatste argument snijdt 
weinig hout. Naarmate de Verenigde 
Staten minder kwetsbaar zijn, hebben 
zij grotere mogelijkheden om voor de 
veiligheid van West-Europa op te ko
men. Bovendien zou het defensie-stel
sel tegen offensieve kernwapens, als 
het in de toekomst opgesteld zou wor
den, ook op West-Europa van toepas
sing zijn en ook de dreiging van mid
dellange afstandswapens, zoals de SS-
20's, weg nemen. Of dat werkelijk kan, 
is overigens nog lang niet zeker. 

Tenslotte wordt wel het bezwaar aan
gevoerd, dat als deze nieuwe defensie
technologie aanstormende raketten 
kan vernietigen, de dreiging van vlieg
tuigen met kernwapens en kruisvlucht
wapens nog steeds blijft bestaan en dat 
de wapenwedloop zich dan naar die 
terreinen zal verleggen. Maar als nieu
we technologie de buitengewoon snelle 
en precieze raketten kan vernietigen, 
zal het even goed mogelijk zijn de veel 

langzamere vliegtuigen en kruis
vluchtwapens te stoppen. 

Principiële vragen 

Wie heeft er nu gelijk in dit debat? De 
VVD-fractie in de Tweede Kamer 
vindt dat het nog te vroeg is om op alle 
pertinente vragen een definitief ant
woord te geven. Men staat pas aan het 
begin van dit onderzoek, dat dient om 
deze vragen te beantwoorden. De 
VVD-fractie heeft naar voren ge
bracht, dat vijf principiële vragen be
vestigend moeten worden beantwoord, 
vóór het duidelijk is of ruimtewapens 
een positieve invloed op de veiligheid 
kunnen uitoefenen: 
1. Zal het voorgestelde defensieschild 
werken? Als blijkt dat het nauwelijks 
zal werken, heeft het geen zin. Maar 
het antwoord op deze vraag is pas over 
enige jaren te geven. 
2. Zal het betaalbaar zijn? Sommi
gen menen dat het astronomisch duur 
wordt. Anderen menen, dat de techno
logie zo'n verandering ondergaat, dat 
het economischer wordt om pure ver
dedigingsmaatregelen te treffen dan 
om offensieve wapens op te stellen. Als 
dat zo zou zijn, zou het tijdperk van de 
grote aantallen op elkaar gerichte 
kernraketten tot een einde kunnen ko
men. 
3. Zal het de stabiliteit tussen beide 
supermachten bevorderen? De invoe
ring van zo'n ruimteschild zou zowel 
stabiliserend als destabiliserend kun
nen zijn, afhankelijk van de vraag of 
beide grote mogendheden het min of 
meer gelijktijdig zouden invoeren, of 
dat op eenzijdige opstelling zou wor
den gereageerd met extra offensieve 
wapens. 
4. Zal de veiligheid van West-Europa 
erdoor worden verbeterd? Als een 
ruimteschild ook West-Europa omvat 
en raketten die de Sovjet-Unie op 
West-Europa heeft gericht kan uit
schakelen, zal er veel meer voor te zeg
gen zijn dan wanneer dit nièt het geval 
is en het schild alleen doeltreffend zou 
zijn tegen lange afstandswapens. 
5. Draagt de opstelling van zo'n ruim-
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teschild bij tot de kans op wederzijdse 
vermindering van de kernbewapening? 
Het is mogelijk dat de opstelling van 
ruimteschilden een extra stimulans 
wordt voor het overleg tot wederzijdse 
kernontwapening. In dat geval zou een 
combinatie van ruimtetechnologie en 
ontwapeningsonderhandelingen einde
lijk bereiken wat totnogtoe in het wa
penoverleg niet is gelukt. 

De VVD heeft met deze vijf criteria 
succes geoogst. Zolang deze vragen 
niet zijn beantwoord, is de VVD tegen 
de opstelling van nieuwe wapens. De 
CDA-ministers Van den Broek en De 
Ruiter hebben zich bij deze criteria 
aangesloten. Door deze criteria ver
mijdt de VVD voorbarige conclusies 
die later weer herzien zouden moeten 
worden. De Partij van de Arbeid, D'66 
en de kleine linkse partijen meenden al 
bij de eerste geluiden over het Ameri
kaanse onderzoeksprogramma, dat het 
buitengewoon slecht zou zijn en dat 
het kost wat het kost moest worden 
verboden. Washington siddert echter 
niet als Nederland "nee" roept. Met 
een bevooroordeelde, negatieve stel-
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lingname zou Nederland zich onmid
dellijk buiten de discussie in het bond
genootschap plaatsen. Andere bondge
noten hebben zich akkoord verklaard 
met het Amerikaanse onderzoek; zij 
willen eerst wel eens zien wat het ople
vert, voordat zij zich definitief voor of 
tegen dit soort wapens uitspreken. Er 
zijn bij onze bondgenoten overigens 
diverse opinies over. 

Inmiddels heeft het Amerikaanse on
derzoeksprogramma al wel één posi
tief resultaat gehad: het heeft de Sov
jet-Unie naar de onderhandelingstafel 
in Genève teruggebracht. De USSR 
was in december 1983 uit Genève 
weggelopen zonder tot afspraken over 
tweezijdige vermindering van kernwa
pens te komen. Maar nu er een per
spectief is dat de Verenigde Staten, 
misschien in de jaren negentig, een de
fensiesysteem tegen kernwapens zul
len ontwikkelen, is de Sovjet-Unie 
weer geïnteresseerd in onderhandelin
gen. 

Een opvallend neveneffect van Rea
gan's ruimte-onderzoek is tenslotte dat 
de voor- en tegenstanders van kernwa
pens hun argumentatie zijn gaan om
keren. Daaruit blijkt hoe betrekkelijk 
die argumentie soms is. De voorman 
van het IKV, Mient Jan Faber, heeft 
zich tegen het ruimteprogramma uit
gesproken, omdat dit het afschrik
kingsevenwicht zou aantasten. Maar 
in de discussie over de kruisvluchtwa
pens heeft de heer Faber altijd het af
schrikkingsevenwicht als moreel 
slecht verworpen. En president Rea
gan, die vaak voor het kernwapeneven
wicht heeft gepleit, schetst nu het per
spectief dat op lange termijn kernwa
pens weleens achterhaald zou kunnen 
worden. Omhelst hij dan niet in feite 
"kernwapens de wereld uit", de leuze 
van Mient Jan Faber? Het blijft boei
en, die veiligheidspolitiek! 

J.J. C. Voorhoeve 

• 

Artsenvestiging 
moet vrij zijn 
Btj het debat over het vesti
gingsbeleid voor huisartsen 
heeft de VVD op de bres ge
staan voor de vrije artsen
keuze van de patiënt en de 
vrije arbeidskeuze voor jon
ge, aankomende huisartsen. 

CDA-Staatssecretaris Van der Reij
den stelde voor dat nieuwe huisartsen 
zich pas mogen vestigen na een ver
gunning van het gemeentebestuur. 
Die vergunning wordt geweigerd als 
per regio meer dan één huisarts per 
2400 inwoners is. 
VVD-kamerlid Dick Dees vertolkte de 
bezwaren tegen zo'n dirigistische 
maatregel. 
De huisarts oefent zijn beroep op ver
schillende manieren uit. De een werkt 
in een wijkgezondheidscentrum, de 
ander in een eigen praktijk. Sommigen 
doen wat aan alternatieve geneeswij
zen, anderen zijn daar weer vierkant op 
tegen. Van wezenlijke betekenis is de 
vertrouwensrelatie tussen huisarts en 
patiënt. Terecht verlangt de patiënt 
meer keuzevrijheid. Een vestigingsbe
leid dat het aantal huisartsen bindt 
aan het aantal inwoners van een ge
meente staat daarom haaks op deze 
ontwikkelingen. Bovendien tast het de 
vrije arbeidskeuze aan en is het een 
beschermende maatregel voor reeds 
gevestigde huisartsen. 
Dick Dees ergert zich aan het verwijt 
dat de VVD pas op het laatste moment 
met bezwaren is gekomen. "Dat is niet 
waar. Al vele jaren lang heeft de VVD 
haar bezwaren geuit en staatssecreta
ris Van der Reijden was daarvan tijdig 
en volledig op de hoogte. De VVD-mi
nisters hebben in overeenstemming 
gehandeld met de opvatting van de 
fractie," aldus Dees. 
In het Kamerdebat heeft de VVD 
voorgesteld een soepel vestigingsbe
leid te voeren. 
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Niet een beroepsverbod, maar een be
perking van de toegang tot de collec
tieve financiering zal de invalshoek 
moeten zijn. 
Volgens Dick Dees is de discussie nu 
erg abstract van karakter. Hij ver
wacht verzet van de verzekerden als 
het dirigistische vestigingsbeleid 
wordt uitgevoerd. 
Alleen al daarom heeft het kabinet er 
verstandig aan gedaan om nu geen de
finitieve beslissing over de vormgeving 
van het vestigingsbeleid te nemen 
maar eerst het advies van de Raad van 
State af te wachten. 

• 



THEMADAG'~ 
WELZIJN.-·· ·:.., :· '~::;:-. 

ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986 
op zaterdag 20 april 1985, Hotel Casa 400, James 
Wattstraat 75 te Amsterdam. 
De kamercentrale Amsterdam organiseert op 20 april 
1985 in samenwerking met de Koepelcommissie Wel
zijn een themadag ter voorbereiding op het verkie
zingsprogramma 1986. 

Programma 

9.30 uur- I 0.00 uur: Ontvangst 
I 0.00 uur- I 0.30 uur: Inleiding door mevrouw 
E. Veder-Sm it. lid Eerste Kamer VVD 
I 0.30 uur- 12.30 uur: Discussie in werkgroepen rond 
de thema's: 

cultuur 
· volksgezondheid 
- sport, recreatie en natuurbehoud 
- gehandicaptenbeleid 
- minderhedenbeleid 
12.30 uur- 13.30 uur: Lunch 
13.30 uur- 15.30 uur: Plenaire discussie 
15.30 uur: Afsluiting en korte samenvatting van de 
dag door de voorzitter 

Aanmelding 
Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kos
ten verbonden. Alleen de kosten van consumpties en 
lunches zijn voor eigen rekening. U kunt zich opgeven 
voor deze themadag door onderstaande bon in te vullen 
en toe te zenden aan het secretariaat van de kamercen
trale Amsterdam: 
Het Stikkerhuis 
N.Z. Voorburgwal288 
1012 RT Amsterdam 
ledereen die zich opgeeft voor deze themadag krijgt 
de stellingen toegezonden. Wilt u aangeven welke dis
cussiegroep uw eerste voorkeur heeft en welke uw 
tweede? U kunt tevens aangeven of u gebruik wilt ma
ken van een N.S. ~ortingsbon. 

AANMELDINGSBON THEMADAG 
WELZIJN 

zenden aan: Secretariaat kamercentrale Amsterdam 
pja N.Z. Voorburgwal288, 1012 RT Amsterdam 

Naam: ......................................................................... . 

Straat: ......................................................................... . 

Postcode en plaats: ..................................................... .. 

zal deelnemen aan de themadag welzijn op 20 april 
1985. 

Ik noteer I voor de discussiegroep van mijn voorkeur 
en 2 voor mijn tweede keus 
0 cultuur 
0 volksgezondheid 
0 sport, recreatie en natuurbehoud 
0 gehandicaptenbeleid 
0 minderhedenbeleid 
Ik wil een N.S.-kortingsbon ontvangen ja/nee 
(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Datum: ......................................................................... . 

Handtekening: ............................................................. . 

THEMADAG~·. ~t·F;"~'"1t~M:~f:' 
BINNENLANDSE::; .. . ·· . 
ZAKEN EN JUSTITIE i 
ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986 
op zaterdag 20 apri/1985, Postiljon motel Deventer, 
Deventerweg 121 te Deventer. 

De kamercentrale Overijssel organiseert op 20 april 
1985 in samenwerking met de koepelcommissie Ju~ti
tie en Binnenlandse Zaken een themadag ter voorbe
reiding op het verkiezingsprogramma 1986. 

Programma 

10.00 uur-10.30 uur: Ontvangst 
I 0.30 uur- 11.30 uur: Inleiding door de heer H. J. L. 
Vonhoff, commissaris van de Koningin in de provincie 
Groningen en de heer prof. mr. M. C. B. Burkens, lid 
Eerste Kamer VVD. Toelichting op de stellingen door 
de heer J. W. Remkes, voorzitter van de Koepelcom
missie Binnenlandse Zaken en Justitie. 
11.30 uur- 13.30 uur: Discussie in werkgroepen rond 
de thema's: 
- rechtsstaat 
- grote operatie en het functioneren van het parlement 
- de rol van de overheid en decentralisatie 
- veiligheid van de burger en drugsbestrijding 
- organisatie van de politie 
13.00 uur- 14.00 uur: Lunch 
14.00 uur- 16.00 uur: Plenaire behandeling van de re
sultaten in de ochtend, gevolgd door een afsluitende 
opinievorming. 

Motel Deventer is te bereiken vanaf het station Deven
ter met de buslijnen richting Zutphen of Lochem. 

De kosten voor deze themadag zijn f 20,- (inclusief 
lunch en koffie) te voldoen aan de zaal. 
De stellingen voor deze themadag zullen worden toe
gezonden aan iedereen die zich opgeeft voor deze dag. 

AANMELDINGSBON THEMADAG 
BINNENLANDSE ZAKEN EN 
JUSTITIE 

Zenden aan: De heer J. Das, 
G.J. Piksenstraat 40,7441 EX Nijverdal 

Naam: .......................................................................... . 

Straat: .......................................................................... . 

Postcode en plaats: ...................................................... . 

zal deelnemen aan de themadag binnenlandse zaken 
en justitie op 20 april 1985. 

Ik noteer I voor de discussiegroep van mijn voorkeur 
en 2 voor mijn tweede keus. 
0 rechtsstaat 
0 grote operatie en het functioneren van het parle
ment 
0 de rol van de overheid en decentralisatie 
0 veiligheid van de burger en drugsbestrijding 
0 organisatie van de politie 

Datum: ......................................................................... . 

Handtekening: ............................................................. . 
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-:?~; Van Thiel Berghuijs, liberaal in hart en 

nieren, wenst invloed gepensioneerden op 
pensioenfonds 

Amstelveens gemeenteraad.'i
lid Herman van Thiel Berg
huijs (71) is nog even strijd
vaardig als toen hij jong 
was. Die blijvende karakter
eigenschap komt hem goed 
van pas bij zijn al een flink 
aantal jaren durende strijd 
voor de belangen van de ge
pensioneerden in ons land. 
Een ruime mate aan vak
kennis op dat gebied kan 
hem niet worden ontzegd. 

De heer Van Th iel Berghuijs is al sinds 
1976 voorzitter van de Vereniging van 
Gepensioneerden van de KLM. Hij 
kreeg deze vrijwilligersfunctie na zijn 
eigen pensionering als hoofd perso
neelszaken van de KLM voor de Ne
derlandse vestiging. Gepokt en gema
zeld bij Nederlands Koninklijke 
Luchtvaartmaatschappij weet Van 
Thiel Berghuijs als geen ander wat er 
speelt rondom de personele belangen 
die er bij de werknemers van de KLM 
spelen en ook bij de oud-werknemers. 
Niet meer betrokken bij het dagelijks 
werk bij de KLM gaat het hem, als 
voorzitter van de gepensioneerde 
KLM-ers, om de oud-werknemers. Be
langrijkste wens van hem is recht
streekse invloed op het beleid van het 
pensioenfonds door directe vertegen
woordiging van de gepensioneerden in 
de Raad van Beheer (het bestuur) van 
het pensioenfonds. Van Thiel Berg
huijs constateert daarbij tot zijn grote 
spijt, dat de huidige Raad van Beheer 
direct medezeggenschap van gepen
sioneerden overbodig en zelfs onge
wenst vindt. Wèl mogen bestuursleden 
van de Vereniging van Gepensioneer
den als ledenraad bij de vergaderingen 
van het pensioenfonds van de KLM als 
toehoorder aanwezig zijn. "Maar dan 
mogen we niet stemmen, wèl het 
woord voeren," zegt de heer Van Th iel 
Berghuijs. Hij heeft er al diverse keren 

H. van Thiel BerghUijs 

een royaal gebruik van gemaakt. Het 
actieve lid van de Amstelveense ge
meenteraad heeft een forse vereniging 
achter zich staan als hij het over zijn 
Vereniging van Gepensioneerden 
heeft. Hij vertelt: "We hebben nu zo'n 
I 700 leden. Onze leden zijn groten
deels afkomstig uit de gronddienst, 
maar ook gepensioneerden uit de 
vliegdienst zijn uiteraard van harte 
welkom. In totaal zijn bij de grond
dienst van de KLM zo'n vijfduizend 
gepensioneerden, waaronder ook oud
werknemers, die van de VUT-regeling 
gebruik maakten." 

Op welke gronden vindt de Raad van 
Beheer van het pensioenfonds van de 
KLM dat die rechtstreekse vertegen
woordiging van gepensioneerden in 
het bestuur niet juist is? Van Th iel 
Berghuijs hierover: "De Raad van Be
heer vindt dat het pensioenbeleid een 
zaak is die thuishoort in het CAO
overleg. In die visie heeft het bestuur 
van het pensioenfonds alleen maar een 
soort van administratieve functie, na
melijk het uitvoeren van CAO-afspra
ken. De medezeggenschap van de ge
pensioneerden loopt, als we die visie 
aanhouden, dus via de werknemersor
ganisaties. Wij denken daarover an
ders." 
De heer Van Thiel Berghuijs (al zo'n 
vijftienjaar lang lid van de gemeente-

10 

raad van Amstelveen, waarvan een 
aantal jaren als plaatsvervangend 
fractievoorzitter) benadrukt dat het 
natuurlijk niet voor niets is dat de wet 
voorschrijft dat pensioenfondsen in 
zelfstandige rechtspersonen moeten 
worden ondergebracht. Zelfstandige 
rechtspersonen met een eigen zelfstan
dig bestuur. Hij voegt daaraan toe: 
"Dat de KLM over de grote lijnen met 
vakorganisaties onderhandelt, staat 
daar los van." Vanzelfsprekend heeft 
Herman van Thiel Berghuijs ook bij 
zijn eigen politieke partijen aange
klopt om aandacht voor zijn zaak te 
vragen. Dat leverde wel succes op. De 
VVD meent, en heeft dat al in 1982 in 
het 9penbaar gebracht, dat gepensio
neerden, in de bestuursorganen van 
hun pensioenfonds horen te zitten. Het 
kabinet en de Tweede Kamer zijn ken
nelijk nog niet zover. Het CDA zei nog 
niet zo erg lang geleden, dat men vindt 
dat de belangen van gepensioneerden 
in de huidige situatie naar behoren 
worden behartigd. 

Belangengroep 
---·---------------
Omdat bundeling van krachten tot 
meer succes kan leiden, heeft de Ver
eniging van Gepensioneerden van de 
KLM in 1983 bijzonder graag het ini
tiatief ondersteund van de collega-ver
eniging bij Philipsom een landelijke 
overkoepelende overleggroep in het le
ven te roepen. Officieel genoemd: 
Overleggroep van Gepensioneerden 
van Ondernemingspensioenfondsen. 
De heer Van Thiel Berghuijs heeft 
hierin met een collega zitting. Wie bij 
deze overleggroep nog meer zijn aan
gesloten? de ANWB, de Omroepen, 
Shell en Unilever. Samen zo'n 50.000 
gepensioneerden tellend. Hij voegt 
hieraan toe: "Vanzelfsprekend zijn 
nieuwe aanmeldingen van harte wel
kom". Deze overleggroep, kort ge
naamd OVGO, heeft een aantal pro
blemen op een rijtje gezet, die te ma-



ken hebben met gepensioneerden, 
zoals de medische keuring van gepen
sioneerden, de herziening van de 
AOW en dan natuurlijk de vertegen
woordiging van gepensioneerden in de 
bestuursorganen van hun pensioen
fondsen. 
De OVGO heeft zich ook aangemeld 
bij de Nederlandse Federatie voor Be
jaardenbeleid, de NFB. De federatie 
toont veel belangstelling voor ons stre
ven. ,,Ik verwacht binnen niet al te lan
ge tijd een eind-rapportage van de 
werkgroep, die speciaal in het leven is 
geroepen om de rechtstreekse verte
genwoordiging in de bestuursorganen 
van pensioenfondsen te bepleiten en 
van goede argumenten te voorzien." 

Vakbeweging 

Over de medewerking van de vakbe
weging kan de heer Van Th iel Berg
huijs niet bepaald juichen. Hij vertelt: 
"Zowel FNV als CNV reageerden af
wijzend op onze uitnodiging in de 
werkgroep mee te doen en te denken 
over de oplossing van ons probleem. 
Beide vakbonden vinden aparte be
stuurszetels voor gepensioneerden 
overbodig. De vakcentrale MHP 
(Middelbaar en Hoger Personeel) 
heeft daarentegen al in de Arbeids
voorwaardennota 83/84 duidelijk ge
steld dat er gepensioneerden in de be
sturen van ondernerningspensioen
fondsen thuishoren. De Vereniging 
van hoger KLM-personeel de VHKP, 
heeft zich nog niet duidelijk positief 
uitgesproken over ons streven. Her
mlln van Thiel Berghuijs: "Dat vind ik 
erg jammer. Deze VHKP lijkt er van
uit te gaan, dat alleen de belangen van 
werknemers-in-aktieve dienst moeten 
worden behandeld". 

Er gaan nog regelmatig signalen van 
de heer van Th iel Berghuijs uit naar 
onze eigen VVD-parlementariërs. 
Daarop heeft hij ook een goed deel van 
zijn hoop gevestigd. 
Herman van Thiel Berghuijs is een li
beraal in hart en nieren, die in de Am
stelveense politiek al de nodige ver-

diensten heeft liggen. De KLM zijn 
drie letters van het alfabet, die hem, 
naast de letters VVD, ook erg na aan 
het hart liggen. In 1929,~ls 16-jarige 
jongen bij de technische dienst van de 
KLM op het vliegveld Waalhaven in 
Rotterdam begonnen, bouwde hij een 
loopbaan op naar hoofd personeelsza
ken Schiphol-Centrum en de vestiging 
Nederland van de KLM. Als hij even 

de kans krijgt maakt hij graag gebruik 
van zijn vliegbrevet. Niet lang geleden 
vloog hij, op familiebezoek in Swazi
land (Afrika), zelf een Cessna 150. 
Dan is hij in z'n element. Maar dat is 
hij als pleitbezorger voor de gepensio
neerden zeker ook. 

Hans de Bie • 

• Pleidooi voor Irina ik met de nieuweambassadeur 
Grivnina zal bespreken. Alsuhet Neder~ 

làndse volk een passend af· 
DrS. Ed Nijpels heeft de af- scheidsgeschenk wilt geven, 
scheidsreceptie van Sovjet-am- moet u ervoor zorgen dat lrina 
l:!asseur Dr. Victor Beletsky be- Grivnina en haar gezin een uit-
nut om nog éénmaal bij de man reisvisum krijgen," 
bij wie hij op de stoep heeft Ed Nijpels heeftlrina Grivnina 
staan demonstreren voor uitreis· in Moskou bez<Jeht. Hij vreest . 
visa voor Irina Grivnina en haar d11t zij verbannen zal worden; 
gezin deze zaak te kunnen be- omdat Moskou ruimte nodig 
pleiten. De ambassadeur was heeft voor het komend jeugdfes-
hem trouwens voor: "Ik hoop ti val.. Doordat Irina als dissicten-
dat u mijn opvolger niet meteen te niet aan werk kan komen, is 
lastig gaat vallen met uw dissi- zij in feite in M"oskou vogelvrij. 
den ten," merkte bij op. Ed Nij• (foto,• Jan Stappenbeld, De 
pels reageerde met: .,Ik beloof TelegraajJ ·· 
u, dat dat juist het eerste is, wat • 

~--------------------~----------~· 
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Dagelijks bestuur bezocht de kamercentrales 
Het zit er weer op voor dit jaar. Tussen september en eind maart h~eft het dagelijks bestuur van 
de VVD alle achttien kamercentrales bezocht. Die ontmoetingen worden benut om eens grondig 
een aantal zaken door te praten. Tijdens het bezoek aan de grootste Kamercentrale, Gelder
land, hebben we wat foto's geschoten om een beeld te geven van dergelijke bijeenkomsten. Gel
derland telt onder haar afdelingen twee Duitse. Met nadruk werd dan ook verzocht om in Den 
Haag extra aandacht te besteden aan onze Nederlanders in het buitenland. Dat zijn er zo'n 
600.000. Hoogst waarschijnlijk krijgen zij bij de Tweede-Kamerverkiezingen volgend jaar 
voor het eerst stemrecht en het probleem is: hoe bereik je ze dan? 
Voorafgaand aan de avondsessie bespreken Kamercentralebestuur en dagelijks bestuur een 
aantal interne zaken. 



CD Hier ziet u het hoofdbestuurslid 
Rianne Kombrink. voorzitter Jan Wil
tem Verlinden in gesprek met Jan 
Kamminga 

® Ook de Kamerleden uit de centrale 
of toegewezen aan de kc komen naar 
deze bijeenkomsten. 

@ De opkomst was enorm. Zo'n 250 
afdelingsbestuurders, raads-en sta
ten/eden waren naar Reehorst in Ede 
gekomen 

@ Ondanks de zorgelijke situatie van 
dat moment was de sfeer goed. Twee 
db-leden, Piet van de Bossche en Lies
beth van Raalte-Tuijnman. hadden 
nog duidelijk plezier in het geheel. 
Tijdens de plenaire zitting hield Jan 
Kamminga een inleiding over de ac
tuele politiek en over de partij-organi
satie. Daarna splitste het gezelschap 
zich op in groepen. 

® De penningmeesters spraken met 
landelijk penningmeester Joan de 
Monchy over de zorgelijkefinanciële 
zaken. Met zeven tientjes landelijke 
contributie heb je bepaald niet de be
schikking over een vetpot. Penning
meesters moeten vaak heel hard .. nee" 
roepén als er weer eens een prachtig 
plan op tafel komt, waarvoor het geld 
helaas niet aanwezig is. Zij zijn dege
nen die besturen laten roeien met de 
financiële riemen die er zijn. Geen 
dankbaar werk! 

® De Scholings-en Vormingsfunctio
narissen hebben het de laatste jaren 
razend druk gekregen. Nog nooit was 
de vraag naar cursussen zo groot. 

(f) En als je eigen kc-voorzitter daar 
ook .. in het wild" rondloopt, kan je 
ook nog eens met hem in de wandel
gangen wat doorpraten. 

® De voorzitters kwamen met Jan 
Kamminga bijeen om over bestuurs
zaken te praten. De secretarissen za
ten elders. 
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Nieuw onderzoek 
bodemdaling nodig! 

Toen rond 1960 de NAM 
aardgas in de Groningse bo
dem aantrof, ontstond in het 
algemeen een stemming in 
Nederland zo in de sfeer van: 
"Nu kan het niet meer ka
pot". 
Doorextra aardgasbaten 
waren er immers nu vol
doende voorwaarden aanwe
zig om eenforse zet te geven 
in de richting van een verder 
herstellende economie. 
De bewelmingen van het 
Groningse gas reikten tot in 
Den Haag. Met als gevolg, 
dat noodzakelijk beleid ach
terwege is gebleven, omdat 
het minder populair was en 
de probleemstellingen sim
pelweg vanuit de groeiende 
economie "weggekocht" 
konden worden. 

Met name in de periode van het kabi
net Den Uyl was dit schering en inslag. 
In die tijd consumeerden wij meer dan 
wij produceerden. 
Mede daardoor is de barometer van de 
Nederlandse economie, gelijk de bo
dem in de provincie Groningen, nogal 
fors gedaald. Terwijl door een aantal 
maatregelen van het huidige kabinet, 
met name door onze minister van Eco
nomische Zaken, Van Aardenne, een 
forse start is gegeven tot de heropleving 
van de bedrijfsactiviteiten, en er dui
delijk sprake is van een stijging van de 
economische barometer, daalt de Gro
ningse bodem verder . 

Oorspronkelijk gingen wij ervan uit, 
dat de daling zich zou beperken tot on
geveer 30 centimeter. 
Toen de NAM op basis van nieuwe en 
verfijndeonderzoeks-en rekenmetho
des had vastgesteld, dat de bodemda
ling dóór zou kunnen schieten tot wel 
70 cm heeft de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer hierover aan de Minis-

Piet Blauw 

ter van Verkeer en Waterstaat de nodi
ge vragen gesteld. 
De reden daartoe was gelegen in het 
feit, dat wij onvoldoende inzicht had
den in de rechtspositie van de indivi
duele burger. Hoe bewijst iemand in 
het bodemdalingsgebied nu dat de ge
signaleerde schade aan gebouwen mo
gelijk is ontstaan door die bodemda
ling. Met andere woorden: Van welke 
juridische bijstand moet men zich ver
zekeren, indien men een gelijkwaardi
ge partner wil zijn ten overstaan van 
de NAM? 
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In de commissie Bodemdaling, die na 
goed overleg tussen de provincie Gro
ningen en de NAM tot stand is geko
men, zijn die individuele burgers niet 
rechtstreeks vertegenwoordigd. In 
deze commissie van 6 personen is de 
NAM met 3 persont<n vertegenwoor
digd; bij de drie provinciale vertegen
woordigers in de commissie zijn de 
Waterstaat, waterschappen en de land
bouw goed vertegenwoordigd. De be
sluitvorming moet geschieden op basis 
van unanimiteit. 

Proefproces 

Hoewel alle burgers op ieder moment 
tot de overeenkomst- gesloten tussen 
Groningen en NAM - kunnen toetre
den (ook als er sprake is van vermoede 



schade) is het toch onbevredigend en 
dit om een tweetal redenen: ten eerste: 
men is in de commissie niet herken
baar vertegenwoordigd en vervolgens 
wordt men geacht bij toetreding van 
verdere rechtsgang af te zien. 
Voorop dient gesteld te worden, dat 
het onwaarschijnlijk is, gelet op de ge
leidelijkheid van de bodemdaling over 
een grote oppervlakte, dat er veel 
schade zal ontstaan, maar toch: het is 
niet onmogelijk. In ieder geval bestaat 
er in Groningen de nodige onrust over. 
Juist daarom is het interessant om op 
basis van een proefproces de rechter 
een oordeel te laten geven over de 
vraag, bij wie de bewijslast nu ligt. Dit 
temeer, omdat in het verleden in Lim
burg vergelijkbare situaties zijn ge
weest. 
Werpen wij een blik in de bestaande 
jurisprudentie, dan zijn daar een aan-

tal vonnissen gewezen, waarin bepaald 
is, dat ten aanzien van mijnschade de 
bewijslast rust bij de mijnexploitant. 
De concessieaanvraag "Groningen" is 
gebaseerd op de Mijnwet van 1810. 
Deze wet is onder het Franse regiem 
van Napoleon tot stand gekomen en 
geldt als zodanig in Nederland nog 
steeds. · 
De gewezen vonnissen zijn tussen 
1920 en 1930 bij de arrondissements
rechtbank te Maastricht en het Hof 
's-Hertogenbosch geformuleerd. 

Vanuit deze optiek is het verzoek van 
Johan Remkes, gedeputeerde van ~ 
Groningen, om te komen tot een ex
tern onderzoek voor het aantonen van 
het verband "gaswinning en schade 
aan gebouwen" zinvol. Het is met 
name voor een goed functioneren van 
de NAM in de toekomst van belang 
dat over de mogelijke risico's van de 
bodemdaling spoedig duidelijkheid 
komt. Een bodemdaling in een kust
provincie betekent voor de provinciale 
waterstaatszorg een exta belasting, 
omdat er een aantal aanpassingswer
ken zoals sluizen, dijken en gemalen 
moeten worden geplaatst. Dit is in de 
overeenkomst Bodemdaling m.i. goed 
geregeld, zolang de aardgaswinning 
actueel is. Daarna, ver in de 21 e eeuw, 
zijn de bemalings-en onderhoudskos
ten nog steeds hoger, terwijl de over
eenkomst bij beëindiging van de win
ning aan kracht verliest. 
Wie dan voor de schade op moet draai
en is nog niet duidelijk. Het vormen 
van een fonds waaruit dan geput kan 
worden moet nader worden bezien. 
Kort samengevat kan het volgende 
worden gesteld, nl.: "Aardgas een ze
gen voor ons land, de daaruit voort
vloeiende bodemdaling een blijvende 
zorg". 

Piet Blauw 
VVD- Tweede Kamerlid • 

• .Zendtijd politieke 
partijen via ·. · 
Wereldomroep 
"Geef de politieke partijen 
.zendtijd via de Wereldomroep 
bij ,de komende Tweede-Kamer
verkiezingen in 1986!'' Loek 
Hermans deed dit verzoek in de 
'Tweede Kamer. Het gaatom 
600.000 landgenoten f>oven de 
18 jaar. Hermans en Wiebenga, 
die zich in het debat voor hetac
tieve kiesrecht voor alle Neder
landersboven de 18 jaar, die in . 
het buitenland wonen, duchtig 
weerden, weten zich gesteund 
door de achterban. De kamer· 
centrales die buitenlandse afde
lingeJ} tellen. zitten met bet pro
bleem hoo deze mensen te in
vent!).riseren en te informeren~ 
De Kamercentrale Gelderland 
d.êe<i ~ijdens het bezoek va.n het: . 
dagelijks bestuur een dringend. 
·.beroep via Jan Kamminga op 
· Ed Nijpelsaan deze groep 
maKimaleaandacht te beste.: 
den; · 

• 
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Uit de senaat 

Mr. M. C. B. Burkens 

Seponeren 
meer regel dan uitzondering 

Tijdens de behandeling van de JUSTI
TIE-BEGROTING constateerde 
VVD-senator Mr. M. C. B. Burkens 
dat het strafrechtelijk apparaat min 
of meer verschijningsvorm van een 
viertrapsraket heeft: politie, openbaar 
ministerie, rechter en executie. "Het 
functioneren van elke voorafgaande 
trap is een noodzakelijke voorwaarde 
voor het functioneren van alle volgen
de: het slecht functioneren van één of 
meer volgende trappen ontneemt veel
al de zin aan het functioneren van 
voorafgaande trappen." Burkens wees 
erop dat het politie-optreden kan wor
den gefrustreerd door te weinig opna
memogelijkheden bij voorlopige hech
tenis en dat het gehele justitiële appa
raat ontwricht kan worden door onvol
doende gevangeniscapaciteit" 
Het VVD-Eerste Kamerlid constateer
de met zorg dat de overheid met een 
merkwaardig soort van gelatenheid 
normovertredingen als voldongen fei
ten aanvaardt. "In de ogen van de bur
ger zijn politie-sepot en OM-sepot 
veelal regel dan uitzondering ... Het 
mag niet zo worden dat normovertre
ding het karakter krijgt van louter min 
of meer riskant gedrag, waardoor het 
voor doortastende burgers statistisch 

voordeliger is de normen te overtreden 
en het risico van de sanctie op de koop 
toe te nemen." 

P.C. Hooftprijs 
Verweer niet deugdelijk 

Mevrouw L. Vonhoff-Luijendijk tikte 
tijdens de beleidsdebatten WVC 
CDA-minister Brinkman op de vingers 
over diens nieuwjaarsrede op zijn de
partement, waarin Brinkman zou heb
oen gesteld dat hij vreest, als hij dit 
jaar het partijbelang moet afwegen te
gen het belang van het ministerie de 
balans dit jaar weleens iets vaker zal 
doorslaan naar de kant van de partij. 
"De minister construeert een heel 
oneigenlijke tegenstelling tussen par
tijbelang en het belang van het minis
terie. 
Het gaat niet om het belang van het 
ministerie, maar om het beleid dat 
moet worden gevoerd en waarbij het 
ministerie een instrument is en geen 
eigen belang vertegenwoordigt ... 
Een minister die dat alles (samenwer
king in het kabinet en de mogelijke be-

Mevr. L. Vonhoff-Luyendijk 
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leidskeuzes) ondergeschikt maakt aan 
de prioriteit van het partijbelang doet 

· naar onze mening zijn ambt te kort. 
De VVD~senatrice verklaarde namens 
de liberale fractie: "Het niet toeken
nen van de P.C. Hooftprijs aan de door 
de jury voorgedragen auteur en met 
name de motivering die daarvoor is ge
bruikt, kunnen in de ogen van mijn 
fractie de toets der kritiek niet door
staan ... Het verweer van de minister: 
Ik heb niet veroordeeld, ik heb de vrij
heid niet ingeperkt maar slechts een 
erkenning onthouden, is naar onze in
zichten niet deugdelijk. Vrijheid is 
niet een formeel toelaten, vrijheid is 
ook materiaal ruimte geven aan datge
ne wat men afwijst." 

Stelselwijziging 
hoogst urgent 

Tijdens deze zelfde beleidsdebatten 
sprak het VVD-Eerste Kamerlid mr. 
E. Veder-Smit over de zorgen van de 
VVD over de stagnerende structuur
wetgeving op het gebied van de volks
gezondheid. "Die zorgen betreffen al
lereerst de stelselwijziging op het ge
bied van de ziektekostenverzekering, 
die meer tijd nodig heeft dan één kabi
netsperiode en dus nu niet meer te ver
wachten is. De stelselwijziging op 
het gebied van de bejaardenverzeke
ring en de vrijwillige verzekering kan 
misschien nog net in deze kabinetspe
riode tot stand worden gebracht, maar 
dan is indiening van de desbetreffende 
wetsontwerpen hoogst urgent. Een be
langrijk deel van de ombuigingstaak 
van dit kabinet is hiermee gemoeid." 
Volgens mevrouw Veder-Smit zal het 
uitermate moeilijk worden de gezond
heidszorg en de maatschappelijke 
dienstverlening in één structuurwet te 
regelen. "Mijn fractie acht de verant
woorde beheersing van de gezond
heidszorg urgenter, omdat deze vorm 
van planning nog nieuw is en de ont
wikkeling van criteria en methoden 
noodzakelijk maakt. Te trage vaststel
ling van plannen leidt tot overschrij
ding van termijnen en onnodige kosten." 



Mevr. Mr. E. Veder-Smil 

Geen inkomensafhankelijk
heid in sociaal 
verzekeringsstelsel 

De VVD-fractie in de Eerste Kamer 
uitte bij monde van senator H. F. Heij
mans fundamentele bezwaren tegen 
de wetswijziging AOW Hij noemde in 
dit verband het inkomensafhankelijke 
stelsel onrechtvaardig. "Wij zijn- on
gaarne- bereid geweest een tijdelijke 
inkomensafhankelijkheid te accepte
ren als het meest aanvaardbare alter
natief voor noodzakelijke ombuigin
gen. Niet meer en niet minder. Wij 
weigeren echter die inkomensafhanke-

H. F Heijmans 

lijkbeid te zien als een beginsel, een 
principe. Het is een wezensvreemd 
element dat als noodvoorziening in ons 
sociaal verzekeringsstelsel is "inge
plant" en dat io snel mogelijk moet 
worden afgestoten ... Mijn fractie zal 
zich dan ook verzetten tegen elke 
vorm van inkomensafhankelijkheid in 
ons sociaal verzekeringsstelsel, die 
niet het karakter heeft van een tijdelij
ke en uit financiële nood geboren 
maatregel.". 
Daarnaast noemde Heijmans nog en
kele andere voor de VVD-senaatsfrac
tie zwaar wegende argumenten tegen 
deze wetswijziging. Inkomensafhan
kelijke toeslagen werken anti-emanci
patoir uit. Daarnaast zal door het 
steeds ingewikkelder wordende stelsel 
een privacy-schendende controle no
dig zijn in verband met de fraudege
voeligheid. "Je vraag je af of hier niet 
dreigt te worden gestoten op de kern 
van het menswaardig bestaan: de vrij
heid van ieder om zijn leven naar eigen 
goeddunken in te richten en het recht 
op afscherming in die perioden van 
zijn- of haar -leven waarin de mens 
wezenlijk zichzelf wil zijn. Raken we 
hier niet de meest essentiële legitima
tie van onze Westerse democratie?" 
Heijmans verwees naar de ingewikkel
de Tweeverdienerswet waar de VVD
senaatsfractie ook vanwege de gecom
pliceerdheid, de fraudegevoeligheid 
en de aantasting van de privacy de 
grootst mogelijke moeite heeft gehad. 
Hij vroeg staatssecretaris De Graaf 
van Sociale Zaken: "Zou het niet ver
standig zijn om de stelselherziening
of wat daar nog van over is - op een 
zacht pitje te zetten en onze energie 
niet allen aan een eenvoudiger belas
tingwetgeving, maar ook aan een een
voudiger sociaal zekerheidsstelsel te 
besteden. Inkomensbeleid en regelin
gen voor (gezins)draagkracht liggen 
op het terrein van de fiscus - en niet op 
dat van de sociale zekerheid." Heij
mans liet er geen twijfel over bestaan 
dat de VVD-fractie in de Eerste Ka
mer tegen dit wetsvoorstel zal stem
men. 

Reny Dijkman 
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Ed Nijpel~ bepleit: .. 
"Geconsign~rde g~ldf$ ··· 
niet naar de schatkist" 
Ed Nijpels toont .zich bezorgd 
over de bestemming van het g~:
consigneerde geld van sinds de '. 
Tweede Wereldoorlog onvind~
reJoodse landgenoten. Consig-·· 
natie vindt bijvoorbeeld plaats • 
als geen erfgenamen zi.cbmel
den, dan wordt het geld bij '<ie 
staatvoorlopig in bewaring ge
geven. Door!;"len wetswijziging 
in 1980 zullen die gelden in 
l9n. in de staatskas vloeien. 
Nijpels heeft nu minister Ru~ 
ding van Financiën gevraagd · 
om het geconsigneerde geld vari 
Joodse landgenoten die in de · 
Tweede Wereldoorlog zijn om• 
gekomen; niet zomaar in 1992 · 
naar de staatskas te laten vloei'"' 
en, Hij bepleit in schriftelijke 
vragen voor dit geld een bijzon-, 
dere bestemming te zoeken, om-· 
dat het hier om een uitzonderlij
ke situatie gaat, die om nadere 
bezinning vraagt. 
Voor nadere informatie verwijst 
de politieke leider van de VVD 
naar een artikel in het Nieuw Is
raëlisch Weekblad van 8 maart 
1985. 

2 april1985 



Van harte aanbevolen: 
,,De liberale oplossing!'' 

Van het boek van de Frans
man Guy Sorman: "La solu
tion liberale" is recent een 
Nederlandse vertaling ver
schenen. Samen met de 
voo~zitter van de Belgische 
PVV, Guy Verhofstadt, heb 
ik een nawoord bij "De libe
rale oplossing" geschreven. 

Guy Sorman doceert economie aan 
het instituut voor Politieke Weten
schappen in Parijs. Bovendien leidt hij 
een perscentrum dat hij zelf heeft op
gericht. Het aantrekkelijke van dit 
boek over liberalisme is, dat het de er
varingen in een groot aantallanden be
schrijft. 
Het is het verhaal van het "levende" 
liberalisme. In tal van Westerse lan
den trachten de liberalen bureaucratie 
en sociaal-economische problemen te 
bestrijden met een tamelijk gelijklui
dend recept. Dat recept mag gerust 
"liberaal" genoemd worden, ook al 
spreekt men in de Angelsaksische lan
den van een "conservatief' beleid. 
Vertrekkend vanuit verschillende 
maatschappelijke uitgangspunten 
slaat men met het beleid eenzelfde 
richting in. Minder overheid, meer 
markt, meer individu: zo kan dit be
leid in de meest simpele vorm worden 
gekarakteriseerd. 

Sorman stelt terecht dat liberalen wel 
degelijk behoefte hebben aan een 
"ideologie", in de zin van een inspire
rende visie op de wereld. Realisme is 
niet genoeg. Het is van belang om 
denkbeelden te verkondigen die men
sen enthousiast maken. 
In zijn politiek pamflet, dat boeiend is 
geschreven, geeft Sarman zijn "drie 
principes van het nieuwe liberalisme": 
superioriteit van de spontane orde, 
wantrouwen tegen de wet en plicht tot 
solidariteit. Voor de Nederlandse libe
ralen zijn deze principes niet echt 
nieuw te noemen, maar het is interes
sant te lezen hoe Sarman deze princi
pes anno 1985 invult. Hij doet dit aan 
de hand van talloze praktijkvoorbeel
den en een flinke hoeveelheid litera-

tuur. Dat Sarman in het vuur van zijn 
betoog de werkelijkheid weleens iets 
te simpel voorstelt, mag hem in het ka
der van een politiek geschrift niet kwa
lijk genomen worden. Wel ben ik niet 
helemaal gelukkig met termen als 
"nieuwe klassenstrijd". Er zijn in een 
hoog-ontwikkelde samenleving bijna 
net zoveel klassen als er individuen 
zijn. Zo'n schematisering van de wer
kelijkheid moge aantrekkelijke kanten 
hebben, ik geef er de voorkeur aan 
ruwe "tweedelingen" van de maat
schappij te vermijden. 

Sarman wijst op de successen in een 
aantal landen, waar de liberale princi-
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pes in de praktijk zijn gebracht. Ver
volgens formuleert hij een actiepro
gramma ter realisering van een "maat
schappij van de vrije keuze". Hij be
pleit constructieve hervormingen van 
de ontwikkelde, democratische samen
levingen. Democratisering is voor hem 
van essentieel belang. 
Directe zeggenschap van de mensen 
komt ten goede aan de efficiënte reali
sering van tal van maatschappelijke 
doelstellingen. 
Volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs, overheidsfinanciën, econo
mie en werkgelegenheid: op deze en 
andere beleidsterreinen komt Sarman 
met prikkelende voorstellen. Uiter
aard hoeven wij als Nederlandse libe
ralen het niet met alles wat hij aan
draagt eens te zijn. Dat is ook niet no
dig om het boek alleszins de moeite 
waard te vinden. "De liberale oplos
sing" vormt een uitstekend uitgangs
punt voor de Nederlandse discussie 
over wat het liberalisme voor de toe
komst van ons land kan betekenen. 
Het biedt een verfrissende, internatio
nale kijk op min of meer gelijke maat
schappelijke problemen in tal van ont
wikkelde landtn. Ik beveel dit boek 
van harte aan bij een ieder die geïnte
resseerd is in het liberalisme als inter
nationale stroming. 

Drs. Ed H. T. M. Nijpels • 

Guy Sorman: De liberale oplossing 
Ui tg. Lannoo- Tielt- Weesp 
ISBN 90 209 1265 8 
Prijs:/ 29,50 
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Nairobi: eind van 
een decennium 
begin van een 
ontwikkeling 

Nairobi, in het Afrikaanse Kenya, is 
de plaats waar in juli de Derde We
reldvrouwenconferentie wordt gehou
den. Mexico was in 1975, het Jaar van 
de Vrouw, de eerste plaats van samen
komst waar een wereldactieplan werd 
aangenomen ter verbetering van de 
positie van vrouwen. In 1980 is van dat 
plan in Kopenhagen een tussenbalans 
opgemaakt. In feite gaat het in Nairo
bi om twee conferenties. Van 15 tot 26 
juli komen de officiële regeringsdele
gaties bijeen om aan de hand van de 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties opgestelde agenda 
een beeld te krijgen van wat er in het 
afgelopen decennium voor vrouwen is 
bereikt. De resultaten zullen worden 
getoetst aan het wereldactieplan waar
in het accent is gelegd op werkgele
genheid, onderwijs en gezondheid. 
Het saldo van vooruitgang en de be
lemmeringen daartoe vormt het start
punt van een ontwikkelingsstrategie 
naar het jaar 2000. Ook andere the
ma's komen in Nairobi aan de orde. 

HetForum 

Voorafgaande aan de VN-confercntie 
vindt van 8 tot 17 juli een alternatieve 
conferentie (het Forum) plaats waarbij 
de officieel erkende non-gouverne
mentele vrouwenorganisaties uit de 
hele wereld zich buigen over door hen 
zelf naar voren gebrachte onderwer
pen. Daar bestaat ook een veel vrijere 
discussiemogelijkheid dan bij de rege
ringsonderhandelaars die zich gebon
den weten aan tevoren zorgvuldig 
vastgelegde standpunten. 
Als we kijken naar wat er in de afgelo
pen tien jaar op regeringsniveau in Ne
derland is bereikt- de instelling van 
een Emancipatieraad (de voormalige 
Emancipatie Commissie), een staats-

Anita Wagernakers 

secretaris voor emancipatiezaken, pro
jectsubsidies onder meer voor de 
emancipatiewerkers, gewijzigde wet
geving- kan worden gezegd dat het de
cennium voor de vrouw in ieder geval 
iets op gang heeft gebracht. Er zullen 
echter nog vele tientallen jaren nodig 
zijn voordat de doelstellingen uit het 
Actieplan zijn verwezenlijkt. 

Heel anders ligt het probleem bij vrou
wen in ontwikkelingslanden. De We
reldvrouwenconferenties hebben ertoe 
bijgedragen dat vrouwen uit de Wes
terse landen zich meer zijn gaan ver
diepen in de problematiek van vrou
wen in de Derde-Wereldlanden. 
Grootschalige landbouwprogramma;·s, 
mechanisatie en industrialiseringspro
jecten brachten vrouwen daar vaak 
achterop in hun ontwikkeling. Langza
merhand is het inzicht doorgebroken 
dat vrouwen een centrale rol vervullen 
in de voedselvoorziening, de geboor
tenregeling en de volksgezondheid. In
tegratie was de toverformule. De ach
terstandspositie van vrouwen werd in 
kaart gebracht, beleidsvoornemens 
werden bepaald, vrouwenprojecten 
opgezet. Maar vrouwen uit die landen 
hebben zelf nog te weinig zeggenschap 
in het stimuleringsbeleid. En het is on
mogelijk een land tot ontwikkeling te 
brengen over de hoofden van de helft 
van de bevolking heen. Een helft die 
bovendien zo'n essentiële functie heeft 
in de ontwikkeling van dat land. 
Dit probleem zal op de komende con
ferenties ongetwijfeld veel aandacht 
krijgen. 

Initiatieven 

Intussen zijn talrijke initiatieven opge
borreld om in het kader van de We
reldvrouwenconferentie deelproble
men aan de orde te stellen. Vrouwen
organisaties overal ter wereld zijn 
druk doende met de voorbereidende 
werkzaamheden voor Nairobi. In ons 
land heeft de Nederlandse Vrouwen 
Raad van de Directie Coördinatie 
Emancipatiebeleid de opdracht gekre
gen tot het organiseren van een con-

gres. Naar goed Nederlands gebruik 
zijn veertien werkgroepen aan de slag 
gegaan met van de drie hoofdthema's 
afgeleide discussie-onderwerpen. Op 
27 april aanstaande vindt het congres 
plaats in de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam. 
Ook voor de officiële VN-conferentie 
in juli is de ambtelijke voorbereiding 
in volle gang. Twee ministeries zijn 
daarbij betrokken: het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
waaronder de coördinatie van het 
emancipatiebeleid ressorteert, en het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking. Het is 
te hopen dat de conferentie niet op
nieuw door politiek gekrakeel gefrus
treerd wordt zoals destijds in Kopen
hagen gebeurde en zoals ook onlangs 
tijdens de voorbereidende bijeenkomst 
van één van de economische commis
sies van de VN die voor de "regio" 
Europa werd gehouden in Wenen. 
Ontwikkelingsstrategieën komen niet 
tot wasdom als ieder land de eigen 
stokpaarden blijft berijden en kramp
achtig vasthoudt aan het eigen gelijk. 

• 
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Europa 
Een nieuw begin 

Met de Europese Unie is het al net als 
met de lente: men is er vol van. Een 
nieuw begin in de opeenvolging van 
wetmatigheden krijgt iets bijzonders. 
Het staat naar het schijnt los van wat 
was en wat komt. Een nieuw begin: 
veelbelovend, sprankelend, om er weer 
zin in te krijgen. De bouw aan de 
Europese Unie heeft dezelfde uitwer
king als de wetenschap, dat de lente in 
aantocht is. 
Prettige bijkomstigheid: deze lente 
komt in de tien EG-landen de v1aag 
aan de orde of de EG toe is aan een 
nauwere vorm van samenwerking en of 
die nauwere samenwerking kan wor
den gegoten in de vorm van een Euro
pese Unie, bijvoorbeeld zoals de com
missie Spinelli in een gelijknamig ont
werp-verdrag tot uitdrukking heeft ge
bracht. 
De Spinelli-groep (een commissie uit 
het Europees parlement) zou graag de 
parlementen van de lidstaten haar idee 
in de maand maart willen laten behan
delen. Gelijktijdige behandeling heeft 
het voordeel, dat een mogelijk vervolg, 
een intergou vcrnementeleconferentie 
over de totstandkoming van de Unie, 
deze zomer nog kan plaatsvinden. Bij 
gelijktijdige behandeling hoeven de 
landen niet op elkaar te wachten. 
We hoeven niet op de uitslag van de 
parlementaire behandelingen te wach
ten om de kans op een Europese Unie 
in te schatten. Wie in Europa ook 
maar iets heeft te vertellen is de me
ning toegedaan, dat de EG in de huidi
ge vorm niet verder kan. Jaren van 
stagnatie maakten dat duidelijk. Ook 
schijnt iedereen het scheppen van een 
Europese Unie te onderschrijven. 
Over de manier van verwezenlijking 

bestaat geen eensgezindheid. Zoals er 
vele wegen naar Rome leiden, zo be
staan er verschillende mogelijkheden 
om tot een Europese Unie te geraken. 
Niemand kan daarbij zijn eigen weg 
kiezen. De deelnemers zullen het 
daarom om te beginnen eens moeten 
worden over de te volgen route, voor
dat er sprake kan zijn van een oprich
tingsbesluit. 
We weten nog meer. In een poging de 
nationale parlementen warm te krij
gen voor het Spinelii-plan heeft het EP 
de afgelopen tijd commissies uit zijn 
midden de parlementen van de lidsta
ten laten bezoeken om het onderwerp 
in de aandacht te brengen en de me
ningen te peilen. Uit de bezoekjes is 
komen vast te staan, dat de parlemen
ten van de lidstaten in grote lijnen het 
werk van Spinelli en de zijnen onder
schrijven. 
De Denen liggen echter dwars, de 
Engelsen zijn wat meer gereserveerd 
dan gewoonlijk en de Grieken doen 
moeilijk, maar van de oude lidstaten 
(Duitsland, Frankrijk, Italië en de Be
nelux-landen) mag op grote steun voor 
het plan worden gerekend. Hetgeen 
niet zeggen wil, dat de "oude zes" hol
derdebolder zich in de Europese Unie 
gaan storten, want in het enthousiasme 
bestaan ook differentiaties. Om wat te 
noemen: Nederland zou zich in een 
Unie storten; Duitsland is wat be
dachtzamer. (Wim van Eekelen over 
Duitsland: "Het Europese vuur gloeit 
daar nog onverminderd, maar de ver
taling in de praktijk laat te wensen 
over"). 
Toch lijken de kaarten al geschud. De 
liberalen in het EP hebben een Euro
pese Unie à la Spinelli onderschreven. 
De christen-democraten telden enkele 
dissidenten en de socialisten waren 
ook al niet als een man bereid de stap 
voorwaarts in de samenwerking te ma
ken, maar van de drie grootste fracties 
is een meerderheid bereid met het Spi
nelli-plan verder te gaan. In de politie
ke samenwerkingsverbanden is de 
stemming niet anders. De ELD (Euro
pese Liberaal-Democraten) denkt niet 
afwijkend van de fractie in Straats
burg en bij de twee andere grote groe
peringen, die ook een overlegstructuur 
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hebben, is de stemming al niet anders. 
Gevoegd bij de resultaten van de be
zoekjes in de nationale parlementen 
lijkt de ruime eensgezindheid van de 
Europese politiek veelbelovend ge
noeg om te veronderstellen, dat we 
over eenjaar leven in een Europese 
Unie. Zo snel zal het echter niet gaan. 
Andreotti, minister van buitenlandse 
zaken van Italië en voor het eerste half 
jaar voorzitter van de Raad, maakte 
tijdens een speech in het Europees 
parlement duidelijk, dat er nog heel 
wat klippen moeten worden omzeild 
voordat er van een Unie sprake kan 
zijn. Hij drukte zich heel diplomatiek 
uit door te wensen, dat er een Unie zal 
komen "die zoveel mogelijk zou aan
sluiten bij het ontwerp-verdrag dat het 
EP heeft aangenomen." 

Klippen 

Andreotti beloofde het parlement tij
dens de Europese top van maart in 
Brussel bij de regeringsleiders te plei
ten voor behandeling van het onder
werp. Mocht het er niet van komen 
dan zou toch drie maanden later in Mi
laan de Europese Unie een agenda
punt voor de topontmoeting moeten 
zijn. 
Aan goede wil van zijn kant on breekt 
het niet, als we zijn signalen mogen ge
loven. En er is alle reden om de Itali
aanse minister te geloven, want de re
geringen van de lidstaten zijn er name
lijk ook van overtuigd, dat de Unie er 
moet komen. Alleen zijn zij het er nog 
niet over eens welke soort Unie er 
moet komen. Met andere woorden: zij 
zijn het nog niet eens over de te bewan
delen weg. 
Ter voorbereiding van de "wandeling" 
hebben de regeringsleiders echter een 
groep scouts onder leiding van de Ier 
Dooge aan het werk gezet. Het comi
té-Dooge nu, geen vrijblijvend gezel
schap want het bestaat uit "persoonlij
ke vertegenwoordigers van staatshoof
den en regeringsleiders, die de moge
lijkheid van een Europese Unie op 
schrift moet stellen", komt in een eer
ste rapport tot de conclusie dat de 



Unie een groot goed zal zijn. Op het 
eindrapport moeten we nog even 
wachten, maar aan de hand van het 
eerste zijn al aardige opmerkingen te 
maken. Die volgen een andere keer. 
De slotsom kan nu zijn: de wetgevers 
van de lidstaten en de leden van de 
Europese instituten zijn het eens over 
het scheppen van een Unie, die meer 
dan de EG in staat zal zijn problemen 
aan te pakken en op te lossen. Welnu, 
die optelling is bij deze gemaakt. En 
pessimisten mogen erbij bedenken, dat 
spinsels uit het verleden (rapport Tin
demans, rapport van de Drie Wijzen, 
e.d.) niet te vergelijken zijn met wat 
nu speelt. De hooggestemde ideeën uit 
voorgaande jaren waren geschreven in 
opdracht van de Europese Raad (rege
ringsleiders). 
We weten wat die club heeft gedaan: 
elkaar vliegen afvangen. Een bezig
heid die zoveel tijd vergde, dat aan het 
aandragen van oplossingen en het op
lossen van problemen niet werd toege
komen. Het serieuze werk van Tinde
mans en de Drie Wijzen werd in een 
lade geschoven. Nu is er sprake van 
een volksbeweging. Het Europees par
lement kwam met een ontwerp-ver
drag, dat door een meerderheid van 
nationale parlementen werd onder
schreven. De regeringsleiders zagen 
de bui hangen. In 1984 benoemden zij 
comité Dooge, dat moest werken in 
een lijn die het EP al had uitgezet. 
Door aanhoudende activiteit van de 
EP kan de Europese Raad de Unie 
niet meer in een lade laten verdwijnen 
om ongehinderd het grappige spel van 
vliegenvangen voort te zetten. 

Tot slot een schets van de verdere gang 
van zaken in eigen land. Onlangs is de 
commissie Buitenlandse Zaken van de 
Tweede Kamer na het horen van de af
deling Nederland van de Europese Be
weging en een afvaardiging van het 
Europees parlement onder leiding van 
Hans Nord tot de conclusie gekomen, 
dat een Europese Unie à la SpineBi 
niet kan uitblijven. Joris Voorhocve, 
lid van die commissie, vertelt dat be
trokken Tweede Kamerleden in meer
derheid achter het ontwerp-verdrag 
van het EP staan. "Het klinkt mij als 

muziek in de oren", onderstreept Voor
hoeve. 
Binnenkort overlegt de commissie Bui
tenlandse Zaken van de Tweede Ka
mer met die uit de Eerste Kamer en 
volgens Voorhoeve kan het niet anders 
of de wetgever in ons land zal zich in
zetten voor de totstandkoming van de 
Europese Unie. Wanneer rond Pasen 
het onderwerp in de Kamer aan de 
orde komt, vindt de minister van Bui
tenlandse Zaken een meerderheid van 
de volksvertegenwoordiging - voor
stander van deUnie-tegenover zich. 
We nemen echter niet aan, dat minis
ter Van den Broek en staatssecretaris 
Wim van Eekelen tegenover de Kamer 

zullen staan. Zij beiden en met name 
Wim van Eekelen hebben 7ich grote 
moeite getroost om verdieping van de 
EG te bewerkstelligen. 
Maar goed, de bewindslieden zullen 
spoedig weten, dat zij hun uiterste best 
moeten doen om de wens van de Ka
mers (het scheppen van de Europese 
Unie) uitgevoerd te krijgen. 
Hoewellente en Europese Unie nog 
niet zijn aangebroken, mogen we best 
al genieten van het komende nieuwe 
begin: veelbelovend en om er weer zin 
in te krijgen. 

Jan van de Ven • 

. (adv) 

VACATURE JOVD 
gevraagd 

MEDEWERKER (M /V) 
voor de organisatie 

De JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie 
vrijheid en democratie, wil haar activiteiten op het gebied 
van vorming en scholing intensiveren en uitbreiden. 

Daarom zoeken wij een medewerker (m/v) voor 20 uur in 
de week. Hij I zij wordt belast met het organiseren van vor
mingscursussen en introductiedagen. 

Taakomschrijving: 
- reserveren locaties, sprekers en cursusleiders; 

verzorgen publiciteit rond de cursussen middels Driemas
te en gerichte uitnodigingen; 

- uitwerken en verzenden cursusverslagen; 
contact onderhouden metdistricts-en afdelingsbesturen; 
administratieve ondersteuning algemeen secretariaat. 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij I zij in staat is om 
zelfstandig te kunnen werken. Voorts zijn goede contactuele 
eigenschappen onmisbaar om te kunnen functioneren in een 
jonge enthousiaste organisatie met zowel professionals als 
vrijwilligers. Een typediploma is vereist. 
Salaris: op basis van het wettelijk minimum loon. 

Ben je tussen de 18 en 25 jaar, voel je je aangetrokken tot 
de JOVD en ben je bereid hard te werken in een dynamische 
organisatie, richt dan zo snel mogelijk een sollicitatiebrief, 
voorzien van beknopte levensbeschrijving, aan: Algemeen 
secretariaat van de JOVD, t.a.v. Linda Bakhuis (algemeen 
secretaris). Nieuwe Zijds Voorburgwal 288, 1012 RT Am
sterdam. 
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Gemeenteprogramma 1986 

Zoals reeds aangekondigd in het vori
ge nummer van Vrijheid & Democra
tie is in het onlangs verschenen maart
nummer van Provincie & Gemeente 
de ontwerp-Leidraad voor het Ge
meenteprogramma 1986 gepubli
ceerd. 
Hoewel het op dit moment slechts een 
ontwerp is, biedt het de VVD-afdelin
gen toch reeds voldoende handvatten 
bij de opstelling van het eigen gemeen
teprogramma. De ontwerp-Leidraad, 
die is samengesteld door de commissie 
Gemeenteprogramma 1986 van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van de VVD, is verkrijgbaar door over
making vanf 2,30 op postgiro 
4018232 t.n.v. VVD-Informatiereke
ning te 's-Gravenhage onder vermel
ding van "ontwerp-Leidraad Gemeen
teprogramma 1986". 
Om de ontwerp-Leidraad om te zetten 
tot een definitieve leidraad wordt na
volgende procedure gevolgd. Leden en 
buitengewone leden van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden kunnen tot 
25 april wijzigingsvoorstellen indie
nen. Op 1 juni houdt de Vereniging 
een buitengewone algemene vergade-

AANMELDINGSBON 

ring in HotelSmits te Utrecht (Vre
denburg 14). Tijdens deze vergade
ring staan de ontwerp-leidraad en de 
daarop ingediende wijzigingsvoorstel
len ter discussie en wordt de leidraad 
vastgesteld. Vervolgens biedt het be
stuur van de Vereniging deze leidraad 
aan ter goedkeuring en verspreiding 
aan het hoofdbestuur van de VVD. 
Het is de bedoeling dat de definitieve 
leidraad vanaf 30 juni bij het alge
meen secretariaat van de VVD ver
krijgbaar is tegen kostprijs. Hoewel de 
vergadering op 1 juni primair bestemd 
is voor de (buitengewone) leden van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden, 
zijn ook bestuurleden van VVD-afde
lingen en leden van gemeenteprogram
macommissies welkom. De vergade
ring begint om 10.00 uur (zaal open 
vanaf 9.30 uur). 
Afhankelijk van het aantal te behan
delen wijzigingsvoorstellen zal de ver
gadering om± 12.30 uur worden on
derbroken voor of beëindigd met een 
lunch. Indien men aan deze lunch 
wenst deel te nemen, dient men bijge
voegde bon voor 20 mei toe te sturen 
aan het secretariaat van de Vereniging 

lunch buitengewone algemene vergadering Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de VVD 1 juni 1985 

Ondergetekende, 

Naam: ................................................ . 

Adres: ................................................ . 

Postcode en woonplaats: .................... . 

zal deelnemen aan de lunch in Hotel 
Smits op 1 juni 1985 en heeft het ver
schuldigde bedrag ad f 15,00 overge
maakt op postgiro 1687886 t.n.v. pen
ningmeester Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD te 's-Graven
hage. 

Datum: ............................................... . 

Handtekening: ................................... . 

. van Staten- en Raadsleden van de 
VVD, Koninginnegracht 57,2514 AE 
's-Gravenhage. De lunchkosten 
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(f 15,00) dienen vooraf te worden 
overgemaakt op postgiro 1687886 
t.n.v. penningmeester Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD te 
's-Gravenhage onder vermelding van 
"lunch 1 juni". 

ELDCongres 
Groningen 
Op woensdagmiddag 5 juni om 
15.00 uur begint in de Martini
hal te Groningen het najaars
congres van de Europese Libe
raal-Democraten. Ieder jaar ko
men de Europese Liberalen in 
een van de lidstaten bijeen om 
hun politieke en huishoudelijke 
standpunten te verrijken. Een 
congres vergelijkbaar met onze 
jaarlijkse algemene vergade
ring. 
Het hele programma tot vrij
dagmiddag 7 juni verschijnt la

. ter in V & D. Noteert u echter 
vast donderdagavond 6 juni 
20.30 uur: dan spreken de libe
rale kopstukken uit alle aange
sloten partijen. Er is een simul
tane (gelijktijdige) vertaalin
stallatie, zodat u geen woord 
hoeft te missen. Kom dus naar 
Groningen: om maar niets te 
missen. 
Vragen? Dan de Koninginne
gracht bellen: 

VVD-pub/ie relations 
H. M. G. Dittmar 
tel.: 07()...614121 



Agenda Haya van 
Somerenstichting 

Startcump~e• ~-tJiNj : clll'lfis Liberalisme 1 
Cursusbijdra~.(:40.~~r ~,;. · ., . Çursusbijdrage f 10,-per per-
soon 't< ~ ':; ~{~:~: , {_,-/soon , , 
KappeUe: •. . . ~j:.,, · Am$telveen~ 
22, 29 aprü en 6nitti(t:D :'~ 6 april (dinsdagavond) 
avonden) •·:.":. · < 

Dordrecht: ·· · .: t 
15, 22, 29 april <lfi 
Amstelvee11: ........... ,. 
1 7enl4mei(~von 
dinsdagavond~li)x. · · · · . ' 

.:i.•:.i.CIWIÎ#sLiber#llisme, Socialisme en. 
.••;;•};.ÇAriste•~Democratiell ·· 
·;~~·.;Çurs\J&bijdrage f 30,~ per per· .. · 

·.csoon 
.. >·,~mstérdam: ·. ··• 

:;J.1, 24 april en I mei (woensdag~ 
Vervolgcursu lRie •• . , 'avonden) 

~~usbijdra&r{·~•~;~~\:r· .. j·~·c",sus M(llftlge~t vtH~r ;ittendt 
Amsterdatri! ~: · .... •.:·~erudSieden ·.·. . ·· · · 
7,14en2f~ei(.,U····· :,:;;purs~bijdrage/50,-,..perper-

... ·.·~. 
:•."Junruk: · .. 

2!:: .. 1 en à juni (vrijdagavo~<i enzater~ .. 
•;i~ 

· Cursusen pres.e,Ît,f 
deell ·· ':< .... 
Curs~bijdr,age/~~.~ 
soon ·•·· .. ~. 
Vlissingen: . .. . . . 
23, 30 aprU~ri 'ti~{~ 
den) 1 ··· ····•·· · · 

,,·~:.Cflrlill WHR IU11Uiidllot;; gemtente;;. · 
···· :Niu~Jieden 
·Çu.-su$bijdragef7S,~perper~. 

Sittard: , ' , , ,:,::<:,~~-: ,'o;~,o' , 

26 en 21 a ril(vri:;,... ~~;...rtêi~i~. ·: • tjuni 1985 tot maart t98 .. 6 
) p ""~·a;~ :~·· ',ïl . d ka .. 1 ·. . ' terdag ,,,, .... : .. :1. • : ,,:.; ~·.).&l,mne,n. e mercentra es.cursus~ . 

Apeldoorn: . . . . :,,; • ;~ ü(~' ;•' !;., .en ~niseren voor ~n<iidaat·~· 
I 0 en 1 I ~i(cyrijda~e.t~{':~~~;; ~~raadSleden. Voor na~ré ln· 
terdág) ·... · · ····~· • · fortttJ.tle over de data, de plaatsen 
HeUevoetslui$: · l,wntu con~ctopnemenmef de ... 
6, 13, 20 mer(ma vormingS" en scholingsfun~tionaris ·. 
Utrecht: . .• . .. . .·. . . •.. · • . . V&ndé kamercentrale. . .· . .. . .. ·· · ··· 
22, 29 mei eiis·juni.t~ati<,'i!\;;;·:Defiaya van Somerenstichting or· 
avonden) ... · ·. '/ x~~:: ' : >: ·~' ~ni$eert zelf als voorbereiditlB .e'èn 
Lelystad: .• . i ;:~:.·~ )r,ainiäg in:. . · · · · 
2, 9 en 16 se~~ · · ., ;.Zwolle: · • 
avonden); , · · ;.*,15.122 mei en 8 juni (woérisdag:. 
Zuidhorn: • . ,,, :• ; avoli<i en zaterdag) · · 
26 septembet1 l~en,.l't.~t• .............. _ ... .._ .. .. 
( donderdagavondqnl~.~~ ; ·· · 

) : ' .. A.lllt-dillgtlll 
Curs111 Presiflit~ .") • ~~ Cunusbijdragen kunnen :wO'rden 
Cumusbijdnt;gè[~~~; .·· · iJ• · ;'.~vergemaakt.op girorekenmg 

~:~ay: . .. ·•· . ·~~I·::: :··?,\(F . .J:;!~~~ti~·~;\~~~::;~~~:: . ·· 
19 en 20 a~l ( vri~~ ~n '.lefver,melding van: cur,susnaam, 
terdag) .;;,; , ;;'pUa.tsen data. 

~.u~~~~ md (~~~~; ; /·~.aanmeldingen dienen 14dagen 
dag- en dinsd'l!pv~r·;lt .~"• ... 'fOOr aanvang van de betreffénde , 
Venray: . ·.·. . : ' · ; •.. · . . . ... · .' :: wrsus bij de Haya van Someren-
I Oen II mei(vrijda~CD:~.;;':;;; Jtic~ting bin?en te zij.n:.. . ..... · 
terdag) • ;;. ·. . .· . < • • 5: ·Voor nadere tnformattekunt u. tele~ 
HarderWijk: · ,· . . 'i:) •... · > .; : ~iîi fom~lt contaCt opnemen met de 
10 en U mei (yrij·p~èll Ja.~ ·~;·:;. ,Ha~ van Somerenstichting, teL. 
terdag) · · · ' .·· .. ·.·,.•:.·.•.: .... :} •.• :•·, ·. X :.~:':'!.,.070-614121. 

'\ :>, ,"',' ,:~~/,;,_;;<o~-';,_~:\: 

In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

UI ·-· 
Zureregen 

Velen zijn nu al overtuigd dat elke dode 
boom aan zure regen is gestorven, maar 
nog niet zo lang gel eden werd de zo ge· 
naamde dennescheerder verantwoordelijk 
geacht. Is dit insect intussen uitgestorven? 
Evenals het zogenaamde heidehaantje dat 
de schuld kreeg van de vergrassing van 
onze heidevelden? 
Slechts weinige lezers beschikken over vol
doende kennis van chemie en biologie en 
daarom worden berichten betreffende het 
milieu gemakkelijk als vaststaand geac· 
cepteerd, mede doordat zij ook als zodanig 
worden gepresenteerd 
Het wordt tijd dat de pers zich van haar 
verantwoordelijkheid bewust wordt en 
geen ongecontroleerde. vaak tendentieuze 
berichten plaatst. 

L.S. Veer 
Arnhem 

Veilig rijden 
ook in de politiek 

Hoofdredacteur Dijkman heeft gelijk wan
neer hij stelt dat de VVD alleen numeriek 
sterk kan zijn en blijven wanneerelk lid 
geïnspireerd bezig blijft. Geïnspireerd wer
ken is alleen mogelijk wanneer er voldoen
de motivatie is en in de politiek wordt die 
sterk beïnvloed door wat de mannen en 
vrouwen die het gezicht van de VVD bepa
len doen of nalaten. Wanneer mensen die 
aan het stuur zitten onhandig manoeuvre
ren dan is schade onvermijdelijk Regels 
voor veilig rijden zijn: vooral op je wegge· 
bruikers letten, op tijd kunnen remmen en 
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vooral geen voorrang nemen wanneer dit 
riskant is. Wanneer we '85 gebruiken om 
niet alleen onze VVD-auto een grote beurt 
te geven, maar echt nog eens goed te kijken 
naar de politieke verkeerssituatie zullen 
we in '86 de verkiezingsrally in elk geval 
overleven en misschien zelfs winnend kun
nen afçluiten. 

I. Dekker 
Goes 

--------------
Tweeverdieners 

Tegen een verhoging van de rentevrijstel
ling is m.i. niets in te brengen, maar af
schaffing van de saldomethode gaat mij 
echter te ver. 
Weliswaar kunnen de belastingplichtigen 
met een negatiefrente-inkomen geen ge
bruik maken van de rentevrijstelling, maar 
is het niet zo dat zij op een ander,e wijze 
door de fiscus. dus ten koste van de ge
meenschap, bevoorrecht worden. 
De belastingplichtige met een negatief ren
te-inkomen betaalt meer rente dan dat is 
ontvangen. Betaalde rente is verschuldigd 
omdat de belastingplichtige een schuld is 
aangegaan om een persoonlijke behoefte te 
bevredigen; voor hem/haar is het toch al 
mooi genoeg dat die kosten gedeeltelijk 
door de gemeenschap gedragen worden. 
Afschaffing van de saldomethode zou voor 
hen dus een dubbele bevoorrechting bete
kenen. 

Thijs Cremers 
Beek-Ubbergen 

Uit sociale overwegingen 

De aanbevelingen in het zonder twijfel wél
overwogen Rapport Polak (V & D 19-3-85) 
zijn. zoals vermeld, zeer beknopt geformu
leerd opdat ze goed op een partijraad in 
behandeling genomen kunnen worden. Het 
lijkt mij dat tenminste één dezer aanbeve
lingenjuist voor dit doel te beknopt gefor
muleerd is. Dat is no. 11 ("niet tornen aan 
het minimum~jeugdloon") en in het bijzon
der de overwegingen hierhij, te weten 
vraaguitval en (voorop) sociale overwegin
gen. Vraaguitval als argument is zonder 
meer duidelijk, maar welke zijn toch die 
sociale overwegingen in het verband van 
het minimum-jeugdloon? In het Nederland 
van de afge'topen twintig jaren werd een 
kreet als "uit sociale overwegingen" ge
makkelijk geslikt, maar het wordt tijd dat 
we te horen krijgen of we bij deze kreet aan 
iets anders moeten gaan denken dan aan 
papegaaienpraat. 

H. Maier 
Bilthoven 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen ·opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

OC APELDOORN- 15 april. J.D. Blaauw. 
Hotel-rest. Pohlman, Klarenbeek. 20.00 
uur. Bewapeningswedloop. ARNEMUI
DEN - 27 april. A. Ploeg. De Arne. 10.30 
uur. Visserij, Landbouw. ARNHEM - 22 
april. A. Ploeg. Musis Sacrum, Arnhem. 
20.00 uur. Ploeg op Landbouw. VROU
WEN IN DE VVD PROV. GELDERLAND 
- 22 april. mevr. M.J.H. den Ouden-Dek
kers. Huis der Provincie. Arnhem. 9.30 
uur. Etnische minderheden. ASSEN - 22 
april. drs. Th.H. Joekes. De Hertenkamp. 
20.00 uur. Actuele politiek/RSV-rapport. 
BAARN- 22 april. prof. dr. ir. J.J.C. Voor
hoeve. "Brandpunt". 19.30 uur. Liberale 
Vredespolitiek en Afghanistan. VROU
WEN IN DE VVD BARENDRECHT - 22 
april. mevr. E.G. Terpstra. De "Schalm". 
20.00 uur. Bejaardenzorg en gehandicap
tenbeleid. BEVERWIJK- 29 april. prof. dr. 
ir. J.J.C. Voorhoeve. de Nieuwe Slof. 20.00 
uur. Communisme/democratie. BEVER
WIJK - 3 mei. mr. J.G.C. Wiebenga. de 
Nieuwe Slof. I 0.00 uur. BOLSWARD - 22 
april. mr. F.H.G. de Grave. Hotel de Wijn
berg. 20.00 uur. Algemene politiek. BRE
DA - 16 april. J. Kamminga. Café-rest. 
Congres. 20.30 uur. Minderhedenbeleid. 
BREDA- 24 april. mevr. mr. J.E.S. Larive. 
café de Vrachtwagen. 18.00 uur. Europa. 
DEURNE - 19 april. E.G. Terpstra. Ge
meenschapshuis "Den Draai". 20.30 uur. 
Volksgezondheid. KC DORDRECHT - 25 
april. mr. F. Korthals Altes. 20.00 uur. za
lencentrum Engels. Rotterdam. Burgerlij
ke ongehoorzaamheid. OC EEMLAND -
15 april. mevr. drs. N. Smit-Kroes. rest. de 
Soesterduinen. Soestduinen. 20.00 uur. 
Verkeer regio Eemland en actuele politiek. 
EINDHOVEN - 9 april. dr. P. Winsemius. 
motel Eindhoven. 20.00 uur. Milieu. JON
GERENCONTACT EINDHOVEN - 6 mei. 
E.G. Terpstra. Trafalgar Pub. 20.00 uur. 
Actuele politiek. oe EINDHOVEN - 24 
april. J. Kamminga. Golden Tulip Hotel, 
Geldrop. 20.00 uur. ERMEI,O - 22 april. 
H.H. Jacobse. Gemeentehuis "de Dia
loog". 20.00 uur. Actuele politiek en Mid
den- en Kleinbedrijf. JOVD FLEVOLAND 
- 19 april. mevr. A. Lucassen. De Ark, 
Dronten. 20.00 uur. Jeugdbeleid. KC GEL
DERLAND - 22 april. drs. F.A. Wijsen
beek. Sonsbeekpaviljoen, Arnhem. 20.00 
uur. OC GOEREE OVERFLAKKEE 22 
april. mr. G.B. Nijhuis. rest. Het Eiland, 
Herkingen. 20.00 uur. Sociale Zekerheid. 
OC HAARLEM/VELSEN- 22 april. G.W. 

24 

Keja. De "Theeschenkerij", Velserbeek. 
20.00 uur. Mediabeleid. HALSTEREN
LEPELSTRAAT - 19 april. mr. A.J. te 
Veldhuis. Dorpskoffiehuis, Halsteren. 
21.00 uur. Actuele politiek/deregulering & 
privatisering. HEEMSTEDE- 15 april. mr. 
J.G.C. Wiebenga. Kapel Nieuw Vreden
hof. 20.30 uur. Vandalisme. HEERLEN -
22 april. mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas. 
City Hotel. 20.00 uur. Algemene politiek/ 
Onderwijs. KC 's-HERTOGENBOSCH -
22 april. drs. ir. ing. B.J.G. van der Kooij. 
Euro-Hotel, 's-Hertogenbosch. 20.00 uur. 
Achtergronden van het Regeerakkoord. 
HILLEGOM- 19 april. H.F. DijkstaL Ho
tel-rest. "Flora". 20.00 uur. Algemene poli
tiek. KRIMPEN A/D IJSSEL 6 mei. mr. 
F.H.G. de Grave. café-rest. De Likke
baard. 20.00 uur. Actuele politiek. JOVD 
LEIDEN- 15 april. H.H. Jacobse. café 't 
Kaizertje, Leiden. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. oe MIDDEN-BRABANT - 2 mei. 
mevr. drs. N. Smit-Kroes. Boerke Mut
saers, Tilburg. 20.00 uur. Wegen beleid, ac
tuele politiek, NIEUWERKERK A/D IJS
SEL- 17 april. J.F.B. van Rey. "De Bron". 
20.15 uur. Algemene politiek. NOORD
OOSTPOLDER - 15 april. A.J. Evenhuis. 
H.C.R. de Luifel, Emmeloord. 20.00 uur. 
Onderwijs. OSS- 15 april. drs. F.W. Weis
glas. Rest. "Het Putje". 20.00 uur. Alge
mene politiek/Buitenlandse Zaken. OC 
PEELLAND - 16 april. A. Ploeg. Motel 
Westende, Helmond. 20.30 uur. Actuele 
politiek m.b.t. Agrarische sector. JOVD
RANDMERENGEBIED - 26 april. drs. ir. 
ing. B.J.G. van der Kooij. 't Huiken, El
burg. 20.00 uur. Achtergronden regeerak
koord. RHEDEN/ROZENDAAL - 15 
april. drs. E. Schoo. De Roskamer, Rheden. 
20.15 uur. Ontwikkelingssamenwerking. 
ROOSENDAAl"- 22 april. H.F. DijkstaL 't 
Wit Roosken. 20.00 uur. Actuele politiek/ 
deregulering. ROTTERDAM - 23 april. 
drs. F.A. Wijsenbeek. Erasmus Universi
teit. 12.15 uur. Europees Vervoersbeleid. 
JOVD-UTRECHT- 15 april. mr. G.B. Nij
huis. Rest. la Montagne, Veenendaal. 20.00 
uur. Actuele politiek. OC VOORNE PUT
TEN ROZENBURG - I mei mr. W.J. 
Geertsema. Cultureel Centrum de Groote, 
Brielle. 20.30 uur. Mogelijke regerings
combinaties na de .verkiezingen in J 986. 
ZEIST- 29 april. R.L.O. Linschoten. Het 
Slot. 20.00 uur. Gebruik/misbruik Sociale 
Zekerheden. ZOETERMEER - I mei. 
mevr. drs. N. Ginjaar-Maas. rest. De Sniep. 
20.00 uur. Onderwijsbeleid. ZUIDLAREN 
- 22 april. mevr. mr. A. Kappeyne van de 
Coppello. BrinkhoteL 20.00 uur. Actuele 
politiek. ZUIDWOLDE- 6 mei. dr. R.W. 
de Korte. zaal Magrié. 20.00 uur. Het suc
ces van het kabinetsbeleid. 



INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 

waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet on

derwijs; 
waar jonge, enthousiaste, bevoegde assistenten, voor zover nodig, in
dividuele studiebegeleiding geven, welke bi) de prijs is inbegrepen; 

- waar kwaliteit in opvoeding en opleiding de hoogste prioriteit geniet; 
waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe
den zijn; 

- waar, en dat is o.i. het belangrijkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 
zal voelen. 

Inlichtingen omtrent plaatsingsmogelijkheden en prospectus bij de direc
teur, Ph. F. H. B. Verwaayen, Sellingerstraat 75. 9561 TA Ter Apel, tel.: 
05995 - 1642. 

CAMPING EN WATERSPORTCENTRUM 
"DORADO BEACH" 

Olburgen, omgeving Arnhem. 

Vrije plaatsen voor stacaravans, toerwagens en tenten. Tevens 
te huur 6 pers. stacaravans. 

Speciaal PAASARRANGEMENT: van 5-4 t/m 8-4 kunt u bij ons 
kamperen met uw hele gezin voor slechts f 45,-, inclusief 
tent of caravan + auto. 

Verder: moderne jachthaven, kantine, bar, bistro, discotheek, 
winkel, tennisbaan, surf- en viswater. 

"Dorado Beach", Pipeluurseweg 8, OI burgen (Gem. 

Steenderen), tel.: 05755- 1529. 

WAARDEREN 
EN GEWAARDEERD 

WORDEN 
In l'<'lli.Tll tlll'gdnkcdijk Vt:>\U\1.'-., bnsg<?bH'd \'dl\ lHOlllwcta 
r<:'n hgt l'~:rt dl:'t mooist\:' Bt?aUt)' I-arm~ \',til Nl!dL'rland 
E"-'n \\'ddr t:'ldorado van dv hcdl:'ndctag-,(' ltl.tll en vroU\\' 

[).._, Bl:'dUI\,: félrm 't Speuld~:!rbo<:>. l:'en Lvld/.Jtlh' vcradl'mmg 
in Cl'n JcKfltJg k-'Vl'It \\.','ldr ho()gstrwrstl( l!Jllik(·. -.;pccialistJ~cht! 
bl'handdmg<?n \Vorden g\:'d.J.an. met dl' nw•'">l ll!Odl'rnl' 
<lj)j)c1l"ci.tUUl 

Stijl zoekt stijl 
Hotl::'l.t Spnddl'rbo:-, maakt dt!d uit Vdll d,·l~dderbl'rg 
( lrncp [}lOr de sarncm'( H!9Hig Vdn clJlll o~.lll( l' L'll 

hoog\\"dörcll~W kwdlitL'ihbL'ha.ndt'lingL"n 111.1q u il'h 
UitLO!ldLT!J)k" VL'rV,.IcK!ltt:'l1. 
• [0n of llll'L'tdodgsc bL'out~· an<'~ngL'Jll!'III!'Il 
• Mandg\.:'1.., fittness-hehandl:'lmgt'n • K( )',\ 1 t< ·ti-.,chL' facL'-lift 
• SLinkkutL·ne Bt.::a.uty en f1tttw-.,s prnqJ.ttlttlld·:-:. 

• Orukpurltg~~J1('L':-:.\vij;c 

E\.:'n hL'Lul'k ddiJ 't SpL?uldL'rbo-., mbt z'n t!tlwerking l1Tl't 

Voor of-.,praklé'n , 1l 
\.:n]bli]\·cnd<? mf(l\ltl.IITL' 

Beauty-Farm "t Speulderbos 
Speulderbosw<'!! 54 
3886 AP Gard<•n•n 
Tel. 05776-1541 

llnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nü voor later. 

- Deskundige pensioen-analyse - betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze AssurantieVisie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

Te koop aangeboden 
Riante boerderij met rieten kap. Zeer goed onderhouden, gelegen in Fries
land, Wyldpaed 18, Kollumerzwaag. 

Beg. grond boerderij: nieuwe keuken, woonkamer met open haard, t.v.-kamer, 
badkamer met bad en toilet. 
1 e verdieping: 3 slaapkamers. 
Vliering. 

Opstallen: verwarmde recreatieschuur, beg.grond wanden geheel met hout 
afgetimmerd + toilet. 
1 e verdieping: 2 slaapkamers met vaste wastafel. Bergruimte achter de wan

den. 

Stal met boxen, hooizolder, rieten kap. 
Dubbele garage in aanbouw. 
Bijbehorende grond ± 25.000 m 2, 

Vraagprijs f 425.000,-. 

Te bevr.: F. J. van Dorp, Wyldpaed 18, 9298 VP Kollumerzwaag (Fr.), tel.: 
05113 - 3398. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Bijtes Computerschool, Baarn I Dorado Beach b.v., Olburgen I 
F. J. van Dorp, Kollumerzwaag I Finac, Utrecht I Gemeentelijk 
Internaat Ter Apel, Ter Apel I Home Security, Hilversum I In
ventief b.v., Voorburg I Christiaan v.d. Klaauw, Joure I Omni 
Trading b.v., Apeldoorn I Schuytvlot, Montfoort I Beautyfarm 
Het Speulderbos, Garderen I Westduin Budget Hotel, Koude
kerke I Zwijgers Interieurbouw b.v., Veghel 

EXCLUSIEF 

Phie:Je ~iitoUronnudwiff 
C(r?/miJman l~.d. ;Y(/~~UIUQP 
bouwt op ambachtelijke wijze Friese Stoelklokken, 
waaronder de carillon kalenderklok, spelend op de hele 
uren één van de drie melodieën op 6 bellen. Tevens kunt 
u de maanstand en de zonnestand waarnemen, het 
aantal te bouwen klokken bedraagt + 15 stuks per jaar. 
Tevens kunt u terecht voo1 tafelklokken. 

Inlichtingen tel.: 05138 - 4390 of kom eens langs aan 
de Kruisstraat 5, Hoek Kolkstraat, Postbus 119, 
8500 AC Joure. 

Wij staan op de Huishoudbeurs in de RA/ van 11 t/m 
2 1 april. Standnummer: 483. 



Het gebouw van de RABO-BANK 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 

Een alarminstallatie 
zorgt niet voor uw planten .. 
Wij wel! Speciaal uit gepensioneerde 
leden van politie of marechaussee 
gerecruteerde huisbewaarders laten wij 
op uw huis passen tijdens uw 
afwezigheid. Uw bezit is absoluut in 
veilige handen. . .. en uw planten en 
huisdieren worden nog verzorgd ook ... 

hel voor informatie: 035-4652R 
of schrijf naar: 
Home Security 
Antwoordnummer 1104 
1200 YB Hilversum 
(postzegel plakken is niet nodig) 

een gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. Surfa
kote is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat veellanger 
mee: 1 0 jaar garantie. 

Vraag vrijblijvend documentatie bij de Surfakote-fabriek B.V. 
Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort (U.). 
tel. 03484-1587. Viditel pag. 6170275. 

HYPOTHEKEN PENSIOEN LIJFRENTE PRAKTIJKFINANCIERING r------------.., I Ik wil kosteloos en vrijblijvend advies over ;; I 
1 D hypotheken D pensioen D lijfrente > 1 

D praktijkfinanciering 

I Naam: I 
I Adres: I 
I I Postcode en plaats: ___________ _ 

I Stuur de coupon naar FlNAC, • ~! 
1 Antwoordnummer 881, -enaC 

3500 VI' Utrecht of bel • 
I tijdens kantooruren: '2:'030- KOSTELOOS ADVIES I 
L319747 '3:040-440423 IN FINANCIËLE ZAKEN 1 
___________ .... 

ONAFHANKELIJKE ADVISEURS VOOR PENSIOEN/HYPOTHEKEN/ 
ASSURANTIËN/PRAKTIJKFINANCIERINGEN VRIJE BEROEPEN. 
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COMPUTERVAKANTIE 
Vakantieplezier en Computerstudie in één 
voor kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar. 

* periode juli-augustus 
*één-week 

computervakantie 
* onder vakkundige leiding 
* met sport, spel en excursies 
* fantastische huisvesting en 

omgeving (VENWOUDE te 
LAGE VUURSCHE) 

* computeren op de 
PHILIPS P2000T én de 
PHILIPS MSX home
computer 

*alles inbegrepen I 495,-

voor informatie bel: 
B YTES-computerschool, 
Nic. Beetslaan 32, 
3743 HM BAARN 
02154-11479 

INSTITUUT IIOORICOMPUTfR'>lUDit 

~~~ 
ZOMER-COMPUTERVAKANTIE 
Vakantieplezier en Computerstudie in één 

Een Boeiende Baan Binnen je Bereik: 

Met een TUNON 
diploma ziet je toe
komst er heel wat 
beter uit. Dat blijkt 
steeds weer uit de 
praktijk. De 1- of 2-jarige 
TUNON host- en 
hostessopleiding is je 
entree tot de hotellerie, 
luchtvaart, scheepvaart, het reiswezen en de congreswereld, nationaal en 
internationaal, mede dankzij onze arbeidsbemiddeling. 

Het vakkenpakket is veelzijdig, zoals talen, toerisme, P.R., 
communicatie en informatica. etiquette, economie, wijnkennis, nieuws
analyse en kunstgeschiedenis. We werken met audiovisuele middelen. 
De opleiding is praktijkgericht met 6 weken stage o.m. in het buitenland. 

Heb je interesse? Kom dan naar één van onze "Open Dagen" en 
praat eens met docenten en oud-leerlingen! 

Bel even voor de eerstkomende data en 
vraag dan onze kennismakingsbrochure aan. 

De gedegen privé-opleiding sinds 1964 
UrtwiSselingsmogeliJkheden gedurende het schoolJaar. 

23 scholen ter wereld: 
Arnhem. Barcelona. Bordeaux. Brussel, Caen, Frankfurt· 
Geneve, 's-Gravenhage. Lllle, Londen, Madnd, Marseille 
Monte Ca rio. Mompeliler, Nancy, Orlando!Fionda i betaalde 
stage-werkzaamheden!, Parus, Re1ms, Straatsburg, 
Toulouse, Tours • Hl opncht1ng 

ECOLE INTERNATIONALE 
TU NON uu~:(-:::"~~~~~:: 

Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR -tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel 2a (VD),6828 HS- tel. 085-433526 

Vrijheid en 
Democratie 

veertiendaagse uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

Nummer 1320 
23 april 1985 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Algemeen redacteur: 
Victor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
Miehiel Krom 

Buitenland redacteur: 
drs. Jan van de Ven 

Vormgeving: 
Siem Willems 

Redactie-adres en 
abonnementenadm.: 
Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage 
Telex 33564 
t.n.v. VVD Den Haag. 
Tel.: 070-614121 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Stichtingsbestuur: 
Drs. H. B. Eenhoorn 
W. J. A. v.d. Berg 
Mr. J. de Monchy 

Redactieraad: 
Drs. H. B. Eenhoorn, vz. 
W. J. A. v.d. Berg, secr. 
H. F. Heijmans 
H.A. M. Hoefnagels 
Drs. Th. H. Joekes 
J. van Lier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentie-exploitatie: 
Bureau Van Vliet b.v. 
Postbus 20, 
2040 AA Zandvoort 
Tel.: 02507- 14745 

Brieven voor het 
7 meinummer 
moeten uiterlijk 
26 april 
binnen zijn 

foto's: VVD bezoekt 
Limburg en trainen op 
Terschelling 

- Jan Kees Wieben
ga over de Tamil
problematiek 

- Tourneelangsde 
kamercentrales 
(Limburg) 

- Terschellingers op 
VVD-cursusweek
end 

- Koosjes Column 

- Beeldende kunste
naarsregeling 
moet verdwijnen 

MOTIESEN 
AMENDEMEN
TENVOORDE 
ALGEMENE 
VERGADERING 
VAN IOEN 11 
MEI (middenka
tern) 



Vorige week heeft de PvdA. haar congres gehouden. De gerieflijkheid van 
de zeer hoge scores in de opiniepeilingen leidde ertoe dat de 

kranten brachten "PvdA klaar om te ref!eren", maar de sfeer in de 
wandelgangen was gematigd optimistisch en stond meer in het teken 

van hoopvol afwachten. Géén extreme standpunten, zoals in het 
,,.,",,,~",.~, .. ~",.-.5.,!li··"'""·"'"""'~ verleden. De Pvd4 heeft van haar jongste geschiedenis geleerd. 

Wel werd het socialistisch standpunt van nog verdergaande nivellering 
weer geëtaleerd. De Pvd4 is realistischer geworden. Zij beseft dat ons 
geldverslindende sociaal beleid niet langer kan worden gevonden door het op
schroeven van het financieringstekort. De socialisten realiseren zich dat dit 
geld ergens vandaan moet komen, dus grijpen ze weer terug naar verdergaan
de nivellering. De eerlijkheid van de Pvd4 is te prijzen. Openlijk durft men te 
stellen dat het niet uitgesloten is dat ookfinanciële offers zullen worden ge
vraagd van mensen met een modaal inkomen. Het verschil tussen minimum en 
modaal is- met inbegrip van allerlei inkomensafhankelijke regelingen- vaak 
niet meer danf 4,90 per dag. 

En juist op dat punt ontbreekt het realiteitsbesef Een verdere aantasting 
van de modale inkomens betekent een nog verdere verflauwing van de grenzen 
met de minima. We spreken dan nog niets eens over de prikkel van loon naar 
prestatie. Een dergelijk beleid zal ongetwijfeld leiden tot nog meer zwartwer
kers en belastingontduiking. 

Gelukkig is het nog niet zo ver en zijn de opiniepolls te vergelijken met 
barometers in ons grillig, wisselend klimaat. Zo heeft ook de VVD eens (in het 
najaar van 1976) op 39 zetels in de peilingen gestaan. De liberalen kwamen 
toen uit op 28. Wél zes zetels winst, maar geen zeventien. En was het niet in 
1977 toen de Pvd4 de verkiezingen won en als grootste partij uit de bus kwam, 
maar door een halfjaar formatiegebakkelei tóch uit de boot viel en het kabi
net VanAgt- Wiegel ontstond. Twee mensen met daarachter twee partijen die 
elkaar wisten te vinden op basis van redelijkheid en respect? En was het niet 
in 1981 dat de drie partijen CDA, Pvd4 en D'66 slechts negen maanden rege
ringsverantwoordelijkheid wisten te dragen om daarna roemloos aan partij
politieke meningsverschillen ten onder te gaan? Het jaar waarin het zeteltal 
van de VVD van 26 naar 36 steeg? 

In korte tijd kan erg veel gebeuren. Dat geldt ook voor de VVD. De libe
ralen hebben in alle campagnes de laatste dertien jaar een sober beleid voor
speld. Zij zijn niet om electoraal gewin afgeweken van hun koers: het streven 
naar een gezonde economie, het terugdringen van het financieringstekort, het 
bestrijden van de werkloosheid. Dat laatste niet via een eendagsoplossing, 
door bijvoorbeeld het scheppen van nog meer arbeidsplaatsen bij de overheid, 
zoals de Pvd4 dat wenste en tijdens het kabinet-Den Uyl ook deed. Nee, de li
beralen hebben altijd beseft dat die werkloosheid alleen maar kan worden in
gedamd door een gezond bedrijfsleven dat kan werken met concurrerende 
prijzen op de internationale arbeidsmarkt. 

We hebben tot de verkiezingen nog een jaar te gaan. Van de stemgerech
tigden weet thans 35% nog niet waarop men zal stemmen. In het komendjaar 
zullen alle politieke partijen zich heel duide!Uk moeten profileren, moeten 
duidelijk maken waarvoor zij staan. Ook de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. Daaraan wordt hard gewerkt. Er is geen enkele reden tot pessi
misme, wél tot waakzaamheid. 

DOCUMENTATIECENTRUM 
'NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 

~--
23 april 1985 



De Tamil-problematiek 

Sinds enige tijd wordt een 
aantal West-Europese lan
den geconfronteerd met een 
gestage stroom van asielzoe
kers uit Sri Lanka. Hun 
komst veroorzaakt ook in 
ons land problemen. De 
VVD- Tweede-Kamerfractie 
maakt zich hier ernstige 
zorgen over. Daarom heeft 
zij een spoeddebat aange
vraagd met de betrokken be
windslieden, en de regering 
dringend verzocht de toege
zegde notitie over de Tamil
problematiek ten spoedigste 
uit te brengen. (Bij het 
schrijven van dit artikel was 
de nota nog niet verschenen). 
Hoe is de gang van zaken? 

Dagelijks komen per vliegtuig vele Ta
mils -leden van een Hindoestaanse 
minderheid op Sri Lanka- via Oost 
Berlijn ongehinderd West-Europa bin
nen. Een aantal van hen vraagt asiel in 
West-Duitsland. Vele anderen reizen 
door naar landen als Frankrijk, Zwit
serland, Denemarken en Nederland. 
Voor hun reis hebben zij een hoge prijs 
betaald: rond vijfduizend gulden. De 
overtocht lijkt goed georganiseerd: 
groepsgewijs worden zij geleid naar de 
plaats van bestemming. Inmiddels 
hebben,voorzoverbekend,ongeveer 
3.000 Tamils hun weg naar Nederland 
gevonden, voornamelijk mannen tot 
35 jaar. Zij werden hier ingeschreven 
als asielzoekers en ontvingen in af
wachting van een beslissing op hun 
verzoek een bijstandsuitkering. Vooral 
in Amsterdam en Den Haag- de ste
den waar zij zich voornamelijk bevin
den- ontstonden grote problemen bij 
hun opvang. Dagelijks verschijnen be
richten in de media over brandgevaar
lijke pensions en andere ontoelaatbare 
toestanden. Bij deze gang van zaken is 
een aantal vragen te stellen. 
Allereerst valt op, dat bij binnenkomst 
in West-Berlijn geen enkele controle 

plaatsvindt. Dit hangt uiteraard sa
men met de status van Berlijn en de 
verhouding tussen de twee Duitslan
den. Niettemin wordt het zo langza
merhand hoogst noodzakelijk om in 
deze feitelijke situatie wijziging te 
brengen. Ik wijs erop, dat ook ieder an
der van deze route gebruik kan maken 
om West-Europa binnen te komen. 
Toekomstige nieuwe vluchtelingen
stromen zijn niet uitgesloten. 

Ten tweede rijst het vermoeden, dat 
deze grootscheepse operatie op nogal 
dubieuze wijze plaatsvindt. Inmiddels 
heeft de Procureur-Generaal in Den 
Bosch een onderzoek hiernaar gestart. 
Een derde vraag betreft de werkelijke 
reden voor deze trek. Om te worden 
beschouwd als vluchteling moet men 
aan criteria voldoen. Het vluchten 
vanwege economische motieven, hon
ger of oorlogsgeweld valt daar niet on
der. Er moet onder meer gegronde 
vrees voor persoonlijke vervolging 
zijn, en Nederland moet land van eer
ste opvang zijn. Het lijkt erop, dat 
daarvan in een groot aantal gevallen 
waarschijnlijk geen sprake zal zijn. 
Het is opvallend, dat meer dan eens 
asiel is aangevraagd in twee landen! 
Tenslotte is het de vraag, hoeveel asiel
aanvragen wij uiteindelijk te verwer
ken zullen krijgen. Met andere woor
den: hoeveel Tamils komen er nog? In 
mijn ogen is daar geen zinnig woord 
over te zeggen, maar het lijkt mij niet 
uit te sluiten dat bij een lang voortdu
ren van de huidige situatie, ook vrou
wen en gezinsleden zullen volgen. 

Het vluchtelingenbeleid 

Het bovenstaande roept de vraag op 
wat voor vluchtelingenbeleid zij moe
ten voeren. Ik wil voorop stellen, dat 
het vluchtelingenprobleem in de we
reld gigantisch is. Miljoenen mensen 
bevinden zich in een vluchtelingensi
tuatie. Omdat in de eigen regio voor 
vluchtelingen de beste waarborgen be
staan voor hun integratie, is het beleid 
van de HOGE COMMISSARIS voor 
de VLUCHTELINGEN van de VER
ENIGDE NATIES (UNHCR) ge-
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richt op de opvang aldaar. Nederland 
draagt terecht zijn financiële steentje 
bij. Maar daarenboven is ons land al 
jaren bereid zo nodig een extra inspan
ning te leveren door een aantal vluch
telingen hier op te nemen. Tot 1984 
werd gerekend op in totaal750 vluch
telingen per jaar. In werkelijkheid 
bleek dit aantal groter te zijn, vooral 
door een forse toename van het aantal 
individuele asielzoekers. 
Met ingang van 1984 heeft de regering 
zich bereid verklaard jaarlijks 250 
vluchtelingen op te nemen op verzoek 
van de HOGE COMMISSARIS, als
mede 250 Vietnamese schipbreukelin
gen. Daarnaast ging zij uit van circa 
800 individuele asielzoekers per jaar. 
In totaal is dus onze inspanning op dit 
terrein verhoogd tot circa 1.300 vluch
telingen, naast financiële bijdragen 
aan de opvang elders in de wereld. 
Het zal duidelijk zijn, dat de aanhou
dende toestroom van de Tamils deze 
capaciteit verre te boven gaat. 



Maatregelen 

De VVD-fractie is van mening, dat een 
reeks maatregelen moet worden ge
nomen om aan deze problematiek het 
hoofd te bieden, en wel op de kortst 
mogelijke termijn. De regering zal om 
te beginnen een aantal stappen moeten 
ondernemen op het internationale 
vlak. Er is overleg nodig met Oost- en 
West-Duitsland over het Berlijnse 
Gat. Er zal op zijn minst enigerlei 
vorm van grenscontrole in Berlijn moe
ten worden ingesteld. De HOGE 
COMMISSARIS voor de VLUCH
TELINGEN zal moeten worden ge
vraagd in overleg met India en Sri 
Lanka opvang te regelen in de regio. 
Ik denk daarbij in de eerste plaats aan 
de Indiase deelstaat Tamil-Nadu, 
waar circa 50 miljoen Tamils wonen. 
Hun taal, godsdienst en cultuur ko
men overeen met die van Sri Lankese 
Tamils. Ook in de richting van Sri 
Lanka zelf zullen stappen moeten wor
den gezet om de situatie bij de bron 
aan te pakken. Het feit dat Sri Lanka 
Nederlandse ontwikkelingshulp ont
vangt, moet daarbij niet onbesproken 
blijven. In het komende Tamildebat 
zal Greetje den Ouden daarop nader 
ingaan. 

De staatssecretaris van Justitie moet 
duidelijkheid scheppen over de ge
grondheid van de asielaanvragen. De
genen van wie de aanvraag definitief 
wordt afgewezen- en die dus r.iet aan 
de criteria voldoen- zullen niet in ons 
land kunnen blijven. Zij nemen im
mers de plaats in van hen die wel voor 
opvang in aanmerking komen. Justitie 
zal verder zorg moeten dragen voor 
een duidelijker grensbewakingsbeleid. 
Tenslotte wijs ik op de problematiek 
van de tijdelijke opvang van de Tamils 
die wachten op een beslissing op hun 
asiel verzoek. De regering heeft inmid
dels besloten om de Tamils verspreid 
over het land groepsgewijze onder te 
brengen. Terecht is daarbij gekozen 
voor een sobere opzet van "bed, bad en 
brood". Ook ift andere landen vindt 
een dergelijke opvang plaats. Voor be
zwaren van Tamil-zijde daartegen zie 

ik dan ook geen reden. Wel moet het 
Ministerie van W. V. C. zorgen voor een 
goede en vroegtijdige informatie, zo
wel naar de Tamils als naar de betrok
ken gemeentebesturen. Dat schijnt tot 
nu toe niet voldoende te gebeuren. 

Bij het komende Tweede-Kamerdebat 
over de Tamil-problematiek zal de 

l$e,t Dlscusaleteclmiek 
rài,~f 40,_:per persoon 

'leilf!.Wièm>d·a~yond endins,; 

.,l~~i en 4juni ( dill$dag• ·. 

2~:~~ien Sjtmi (woensdag;. 

ag'e/60,-per persoon· 
; 9 eit.14 Uijli (woensdag.,, don· 
diflsdágavond) .· · ·. . · ·. ·. 
en H mei (:vrîjdagavo~àen za-

!IIU\tèll~nt "t®r :ittendè 
-~eden ' 
rag~! SQ,.....,.. per persoon . •·· .. 
n B.iillni 198,, (vrijdagavond en 

,' ·: #;;didtllft•gellfl!e~~;ter:iû#ds· 
;, rai.èf 75,-per persoon 

193:5 tot maart 1986 kunnen 
dè~$1frçentr~les cursussen organiseren 

VVD-fractie de regering op boven
staande punten wijzen. Zij zal dat 
doen in het besef dat de mogelijkheden 
om de noden van de wereld te lenigen 
voor ons land, waar zich al zo veel min
derheden bevinden, niet ongelimiteerd 

zijn. Jan Kees Wiebenga • 
VVD-Tweede-Kamerlid 
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Agenda 
Haya van Somerenstichting 

hi' 
voor kandidaat.gemeenteraàdsJêdèJt; 
Voor nàdere informatie.ó.vèrde dat~.· 
plaatsen kunt u contact opnemen .. .. . .. 
vormings-en scbolingsfuitctîonarl$\iári:~ ; 
kamercentrale. · . . . · · · · •. • Y .) !: .• 
E>e }laya van Somere.n8tichtina (lf~al;l~~·~'l·;{ 
seert zelfals vóorbere.l(,'iing.een'tra:i!)ingil;l.l; 
Zwolle:8,15, 22 mei.en8jûni(Woll~· ,; 
dagavonden en zatet9ag) ·. <'<'· " ,. 

o,;'~ ~~:~i { 

Bestuurtlersctlffillfi •. ;::;sz.: 
Cursusbijdrage f 15;-per persoón: • • 
De Haya van Someren.stichtill~ orîani~ 
seert dit voorjaar voor bestuursleden· .. '·. .< 
afdelingen, ondercent.rttles en kárneree'j..:\c' 
trales een bestuu.rderscu~p.~ t~; ' ;,.:,; 
Eindhoven: 2, 9.ent4 m(}i(donder 
avonden en dinsdagavond) · · · 

I ndeze cursussen wordt o.a. aan4ac:nt'~ .' 
st!led al,ln: . ··... . ·. · · . · . :,;:'\: 

··~ de organisàtiestructuurvan de VVD; ::;? 
- de contacten vaneen afdelingsbestu~r ... 
met de gemeenteraadsfractie, hètotider..i;,.: 
centrale· en katnercentralebestuuun d~ · .' 

o' / ~>~ 

pers: '·' · ., ... 
• de taken van het bestuur als g((beel e.fl.Y> .i. 
van de leden van bet bestuur afzond~J:ijj~ .. ; 

Aanmeldingen: .. ·. ., .. ;, 
Cursusbijdragen kuf.lnen worde!) overg~ •'' 
maakt 9P girorekening 36. 19:19.7.\,fi•v .. X: 

· Haya van Somerenstichting te 's-b~v~n4' :' 
hage onder vermelding varu cursuSttf!iam~:l : 
plaats en data. ··· · i : 

De aanmeldingen dienen 14 dagenvodr ]~ 
aanvang van de betreffende cursus bilde, ,,;'. 
Hayavan Sorru:renstichtinghinneate /.~;' 
zijn. . . .. · . .· ; 
Voor nadere informatie kunt u tèlet 
contact ópnemen met de Hàya van 
rensticbting, tel. 070-614121. 
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Toernee langs de 
kamercentrales 

Om duidelijk te onderstrepen dat het regeringscentrum toe
vallig in Den Haag ligt, maar dat dan dáár ook de belangen 
van heel Nederland moeten worden behartigd, zwermt Ed 
Nijpels met zo'n twaalf Kamerleden uit over het hele land. 
De WD-fractie is van mening dat zij het beste inzicht in de 
plaatselijke en regionale problematiek kan opdoen in de be
trokken gebieden zélf Ook de WD-bewindslieden voegen 
zich beurtelings bij deze karavaan. 

CD 

Bezoeken aan Twente en de Zaan
streek zijn - mede door de organisatori
sche aanpak van het VVD-kader ter 
plekke- een groot succes geweest. 
Weert was de derde stad in deze reeks. 
In de regio werden door Kamerleden 
in de middag diverse werkbezoeken 
afgelegd, waarna men in de namiddag 
elkaar weer trof voor een persconfe
rentie in hotel de Rogsteaker in Weert. 
Onder leiding van de onvermoeibare 

kc-voorzitter van Limburg Sjeng 
Derks, rapporteerden daar Kamerle
den over hun bezoeken en beantwoord
den zij vragen van de pers. 

Rietkerk begon zijn inleiding met: 
"Een mens pleegt gauw te vergeten. 
Daarom zou ik u in herinnering willen 
roepen: 1982 toen het bedrijfsleven 
geen rendement meer had ... " Hij 
wees op de reeds behaalde resultaten 
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van dit kabinet, sprak over de politie
justitie-inspanning en meldde dat on
der deze regering van de 350 adviesor
ganen bij de overheid de helft was 
weggesaneerd. 
Minister Rietkerk erkende ruiterlijk 
dat het beleid op weerstanden stuit: 
"Vaak wordt gezegd "Het is een goed 
beleid, maar voer het maar bij de 
buurman uit. De te ruime jas van de 
overheid moest worden ingenomen, 



anders waren we in een zwart gat ge
vallen. We zijn er niet. Het zal jaren 
duren voordat we de scheefgroei in 
evenwicht hebben gebracht. Vooral 
zullen we extra aandacht besteden aan 
hetjeugdwerkplan ter bestrijding van 
de werkloosheid. Dat kan tot 15.000 
banen opleveren." 
Ed Nijpels benadrukte in zijn inlei
ding: "Het is belangrijk om volgend 
jaar bij de verkiezingen de kiezers 

recht in de ogen te kunnen kijken. Ik 
durf te stellen dat dit kabinet het goed 
doet. Wanneer we kijken naar de sane
ring van de overheidsfinanciën dan 
ziet men dat dit kabinet in zijn opzet 
aan het slagen is." 
Leuk zijn deze maatregelen natuurlijk 
niet. "Iedere ombuiging, ieder besluit 
treft grote bevolkingsgroepen in hun 
portemonnaie. Zonder dat was geen 
sanering mogelijk." 
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G) V.l.n.r. Margreet Kamp, Pol de 
Beer, Sjeng Derks, Ed Nijpels 
en Jan te Veldhuis 

@ Ed Nijpels, Jan te Veldhuis, 
Annemarie Lucassen en Sary 
Heemskerck 

® Jos van Rey- een thuiswed
strijd voor dit Limburgs Ka
merlid-, Herman Lauxter
man, Broos van Erp en Jan 
Kees Wiebenga 

@ Ook burgemeester Matti van 
Weert voerde op deze perscon
ferentie het woord. 'sAvonds 
was hij ook aanwezig bij de 
spreekbeurt van minister Riet
kerk en Ed Nijpels 

® Tijdens de sfeervolle brood
maaltijd voegde VVD-minister 
van Binnenlandse Zaken, mr. 
Koos Riet kerk, zich bij de 
VVD-karavaan. Hij zou die 
avond in het Cultureel Cen
trum de spits afbijten na de in-

® leiding van Sjeng Derks, die 
met enige trots de grotefrac
tie-opkomst meldde. "Een 
fractie waarvan men zegt: Ze is 
wel jong, maar ze is in ieder ge
val onverveerd. Ze heeft één 
kwel: ze is te klein. U allen hier 
roep ik op om daaraan te sleu
telen. 

0 Ed Nijpels in gesprek met 
Limburgers over WAO-proble
men 

Over de PvdA zei Nijpels: "Deze par
tij is op het meest essentiële punt, het 
sociaal-economisch terrein nog ver
deeld. In het RSV-debat is duidelijk 
gebleken dat de PvdA daar niet als les 
uit leert dat de overheid zich zou moe
ten terugtrekken uit het bedrijfsleven, 
maar dat zij -in tegendeel- steeds 
meer op de stoel van de ondernemers 
wil gaan zitten." De politieke leider 
van de VVD betreurde het dat de 
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PvdA niet luistert naar het positieve 
OESO-rapport over het huidige be
leid: "Den Uyl zou eindelijk in het 
openbaar moeten toegeven dat dit be
leid positieve resultaten begint op te 
leveren." 
Ook het volkshuisvestingsbeleid van 
de socialisten kan op weinig waarde
ring van Nijpels rekenen. Tegenover 
de intentie van de VVD, zoveel moge
lijk mensen aan een eigen woning te 
helpen, wenst de PvdA de hypotheek
rechte-aftrek op losse schroeven te zet-

ten. Het idee van de socialisten om 
huurbelasting in te voeren, wordt in li
berale kringen beschouwd als de zo
veelste vorm van verkapte nivellering. 
Na afloop van de bijeenkomst in de 
zaal was in het aangrenzend vertrek 
nog volop gelegenheid voor de vele be
zoekers om met minister en kamerle- · 
den persoonlijk van gedachten te wis
selen en met problemen te komen, 
waarvoor men een zaal niet de geëi
gende plaats vindt. 
Vóór het zomerreces zullen nog een 
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® Logisch dat minister Rietkerk 
nog wat ambtenarenzaken op 
zijn bordje kreeg 

® Jos van Rey (rechts) licht hier 
nog eens een paar VVD-stand
punten toe 

® en® Ook Greetje den Ouden
Dekkers (JO) en Wim Keja en 
Annemarie Lucassen kregen 
heel wat vragen en suggesties 
op zich afgevuurd. 

aantal kamercentrales worden be
zocht. Zo trekt de VVD-delegatie op 6 
mei naar de kc-Dordrecht, op 20 mei 
naar de kc-Drenthe, op 31 mei naar de 
kc-Zeeland. Op 3 juni is Gelderland 
aan de beurt, gevolgd door de kc
Haarlem op 14 juni en op 17 juni sluit 
men deze bezoeken af met Limburg
Zuid. 

Reny Dijkman • 



Gemeentelijke herindeling: 

Gemeente moet pijler blijven van onze 
staatsinrichting·-- . ·-~---~e~~,~~-".~-~'".'·~·'·~'-
De Ridderzaal bood op 11 
maart jl. het bepaald onge
bruikelijke beeld als plaats 
van handeling voor een uit
gebreide vergadering van de 
vaste commissie voor Bin
nenlandse Zaken over de No
titie Gemeentelijke herinde
ling. 

Een groot aantal belangstellenden had 
zich uit alle richtingen naar 's-Graven
hage begeven om de discussie in de 
Ridderzaal te volgen. 
Het leeuwendeel van de belangstellen
den bestond uit vertegenwoordigers 
van kleine gemeenten. Begrijpelijk: 
een belangrijk- en omstreden- ele
ment van het herindelingsbeleid is im
mers het streven te komen tot vergro
ting van de schaal van een aantal ge
meenten, derhalve tot samenvoegen 
van kleine(re) gemeenten tot grotere. 
Doorgaans stuit dat op verzet van de 
betrokken gemeenten. 

Aantrekkelijk 

Ongetwijfeld is de kleine gemeente 
voor haar inwoners aantrekkelijk. De 
burgers zijn intensief betrokken bij 
het wel en wee van hun gemeenschap. 
Er is geen sprake van vervreemding, 
de schaal van de dingen is te overzien. 
Men regelt met elkaar wat geregeld 
moet worden. Er is geen sprake van 
bureaucratie. Ongetwijfeld zijn ook 
bestuurders, politieke partijen en bur
gers van kleine gemeenten in het alge
meen van mening dat het in hun ge
meenten uitstekend gaat. Men geeft er 
doorgaans blijk van tevreden te zijn 
met het voorzieningenniveau. In dat 
alles voelt men zich bedreigd. 
De notitie van minister Rietkerk 
wordt daardoor meer gezien als een 
notitie "opheffing kleine gemeenten" 
dan als een notitie "versterking van de 
gemeentelijke bestuurslaag". 

In de notitie wordt dan ook gewag ge
maakt van een verschil van inzicht in 

de rol die de gemeente in onze be
stuurlijke organisatie moet vervullen. 
De een zal de nadruk leggen op de 
taak van de gemeente als belangenbe
hartiger van de burgers. De ander zal 
de nadruk leggen op de rol van de ge
meente in ons bestuurlijk bestel. 
Beide aspecten zijn natuurlijk met el
kaar verbonden, maar bij gemeentelij
ke herindelingen ontstaat er onvermij
delijk een spanningsverhouding: de 
provincies en het rijk zullen wat meer 
aandacht hebben voor de rol van de 
gemeente als orgaan van binnenlands 
bestuur; de gemeenten zelf zullen de 
nadruk leggen op de relatie van het ge
meentebestuur en de burgers. 

Toegenomen takenpakket 

Ik heb namens de VVD-fractie be
toogd dat de gemeente anno 1985 een 
andere is dan die anno 1960 en dié op 
haar beurt weer een andere dan dié 
anno 1848. Het takenpakket van de 
gemeenten is, sedert Thorbecke in 
1848 de autonomie van de gemeente 
herstelde, in niet gering mate toege
nomen. 

Daarnaast is in de loop van de tijd 
krachtig gecentraliseerd en de autono
mie van de gemeente heeft daarmee 
nog al wat deuken opgelopen. Libera
len voelen daar niet voor. Zij kiezen 
voor handhaven en waar nodig herstel 
en versterking van de gemeentelijke 
autonomie. Minister Rietkerk merkte 
tijdens de behandeling van zijn notitie 
op dat het in een democratische sa
menleving een goede zaak is om tegen
over de macht van de centrale over
heid een contragewicht te hebben in 
de vorm van krachtige gemeenten. 

Het lijkt wat paradoxaal te zeggen dat 
het bij het herindelingsbeleid vooral 
gaat om de versterking van de gemeen
ten in Nederland en dat een middel om 
dat doel te bereiken het opheffen van 
een aantal gemeenten is. Het is echter 
niet paradoxaal. Er moeten namelijk 
voorwaarden worden geschapen om de 
centrale plaats van de gemeente in ons 
staatsrecht te handhaven en die voor
waarden zijn: versterken van het 
draagvlak van (te) kleine gemeenten 
en versterken van de gemeentelijke be
stuurskracht. Naar onze overtuiging 
liggen deze doelstellingen in elkaars 
verlengde. 
Een aantal (kleine) gemeenten dreigt 
in dat opzicht achter te blijven en dus 
niet mee te kunnen. 
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De VVD-fractie betuigde dan ook be
redeneerd instemming met de genuan
ceerde benadering van de minister, die 
juist gericht is op versterking van de 
gemeentelijke bestuurskracht. 
Dat de discussie in de Ridderzaalle
vendig zou zijn was te verwachten. Dat 
ze werd ontsierd (en geschaad) door 
onbehoorlijk optreden van de CDA
woordvoerder Mateman is te betreu
ren. 
Mateman bezondigde zich aan een 
agressief, hier en daar demagogisch 
verhaal, waarin het wemelde van niet 
onderbouwde beweringen, aantijgin
gen, door elkaar gehutselde hele en 
halve waarheden en onwaarheden en 
uit hun verband gerukte citaten, die 
bovendien herhaaldelijk precies an
dersom werden geïnterpreteerd dan 
uit de letterlijke tekst en uit de context 
duidelijk was. 
Een voorbeeld van de gehanteerde 
"stijl", ontleend aan het woordelijk 
verslag van de vergadering: 

Mateman: In de notitie van de be
windslieden wordt een ondergrens 
aangegeven van I 0.000. ledereen is 
het er echter over eens dat dit een slag 
in de lucht is. Ik nodig de bewindslie
den uit dit nader te onderbouwen. 
Riet kerk: Heb ik ooit tegen de kamer 
gesproken over een ondergrens van 
10.000? 
Mateman: Nee. 
Riet kerk: Dan moet de Heer Mate
man dat ook niet zeggen. 
Mateman: De bewindsman noemde 
deze ondergrens in de loop der jaren 
een indicatief punt, een leidraad, een 
ijkpunt, een mogelijke norm of een uit
gangspunt. Daarom prijs ik hem ook. 
In zijn antwoord zegt hij weliswaar dat 
de norm niet heilig mag zijn, maar, om 
een roomse term te gebruiken, zij is 
wel onfeilbaar, want zij mag niet ver
anderd worden. 

Even later sprak Mateman nog steeds 
glashard over "de ondergrens" en liep 
hij even glashard heen over het uit de 
praktijk van het herindelingsbeleid ge
bleken feit, dat er geen sprake is van 
een "onfeilbare norm" van 10.000 in
woners. 

Ik heb wat uitvoerig stilgestaan bij de 
wijze waarop Mateman meende te 
moeten discussiëren (door Stoffelen 
van de PvdA-fractie getypeerd als 
"onbeschoft" en door mij als "erup
tie" en "verbaal geweld") omdat ik 
het spijtig vind dat in de discussie over 
het beleid ten aanzien van de 
(her)indeling van de gemeenten voort
durend al te emotionele argumenten 
de boventoon lijken te voeren. Daarbij 
lijkt de grens van de demagogie nog al 
eens te worden overschreden. Het op
treden van Mateman in de Tweede Ka
mer geeft voedsel aan dergelijke reac
ties op herindelingsplannen, aan emo
ties en aan mythevorming. 

Er blijkt telkens weer vervaging op te 
treden tussen het begrip "kleine ge
meente" en het begrip "kleine ge
meenschap". 
Een krantekop als "Esch poets je niet 
van de kaart" (Brabants Dagblad, 16 
maart 1985) is illustratief voor dat 
soort vervaging. Aangenomen dat 
Esch als zelfstandige gemeente ( 1.850 
inwoners) wordt opgeheven, bestaat de 
Eschse gemeenschap dan ineens niet 
meer? Zo is dat natuurlijk niet. 
Emotionele overwegingen moeten se
rieus genomen worden, maar we mo
gen ons niet laten verleiden tot verva
ging van begrippen en zeker niet tot 
demagogie. 
Het binnenlands bestuur is een serieu
ze aangelegenheid. Als kleine kernen 
ophouden zelfstandige gemeenten te 
zijn is het de taak (en de plicht) van 
het nieuwe gemeentebestuur van de 
nieuwe gemeente om het voortbestaan 
van die kleine kernen te verzekeren. 
Het is de zorg van de inwoners van die 
kleine kernen om hun gemeentebe
stuur aan te spreken op zijn zorg voor 
hun kern. 

Mateman bepleitte -met velen in den 
lande- een knelpuntenaanpak in 
plaats van het systematische en sa
menhangende herindelingsbeleid van 
minister Rietkerk. 
Het klinkt buitengewoon logisch en 
het doet het goed als je zegt dat je het 
herindelingsbeleid vorm wilt geven 
door de knelpunten aan te pakken. 
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Wat is immers logischer dan dat de 
overheid knelpunten aanpakt? De 
knelpuntenaanpak oqtmoet bovendien 
de instemming van velen. Maar een 
knelpuntenaanpak is niet zo logisch. 
Enerzijds kleeft aan een samenhan
gende aanpak het bezwaar van de in
gewikkeldheid en de lange tijdsduur, 
gepaard gaande met onzekerheid en 
onrust in het betrokken gebied. 
Anderzijds levertjuist de ingewikkeld
heid een motief op om de zaken toch 
maar in hun onderlinge samenhang en 
dus systematisch aan te pakken. De 
(bestuurlijke) problemen in een heel 
gebied worden daardoor zo goed mo
gelijk in hun onderlinge samenhang 
bezien. Een pure knelpuntenaanpak 
kan probleemverhullend werken en 
daardoor leiden tot de noodzaak van 
voortdurende correcties op correcties. 
In feite betekent het brandjes blussen 
zonder de oorzaak van de brandjes aan 
te pakken. 

Het door de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer ingenomen standpunt ten aan
zien van het gemeentelijk herinde
lingsbeleid is bepaald niet gebaseerd 
op het kille getal, zoals - bijvoorbeeld -
Mateman beweerde. De krachtige, 
autonome gemeente is de VVD zeer 
lief. We moeten er dan ook voor zorgen 
dat de gemeente de pijler blijft van 
onze staatsinrichting. 
En dat kan pijnlijke operaties noodza
kelijk maken. 

Herman Lauxtermann • 
VVD- Tweede-Kamerlid 



AANVULLING 
BESCHRIJVINGSBRIEF 
38STE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING 
Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 1 april 1985 op de 
beschrijvingsbrief voor de 38ste jaarlijkse algemene vergadGing (70ste 
algemene vergadering), gepubliceerd in een bijlage van Vrijheid en 
Democratie nr. 1316 van 19 februari 1985, moties en amendementen 
binnengekomen die in deze aanvulling nader worden vermeld. 

De vergadering zal beginnen op: 
vrijdagmiddag om 14.00 uur 
vrijdagavond om 20.00 uur 
zaterdagmorgen om 10.00 uur 
zaterdagmiddag om 14.00 uur 

NB. 
I. In de bijlage van deze uitgave van Vrijheid en Democratie is 
opgenomen de notitie van de Tweede-Kamerfractie, zoals genoemd 
onder punt 22 van de beschrijvingsbrief; het zal mogelijk zijn om 
gedurende beide vergaderdagen individuele vragen te stellen aan de 
leden van de Tweede-Kamerfractie, die daartoe aanwezig zullen zijn, 
zodat de nauwe relatie tussen leden en gekozenen nog eens 
onderstreept wordt. 
11. Eveneens treft u aan het financieel jaarverslag over 1984 en de 
prognoses voor 1985. 

AMENDEMENTEN C.Q. MOTIES 
MET ADVIEZEN HOOFDBESTUUR 
Agendapunt 6. Voorstel van het hoofdbestuur tot verhoging van 
de contributie met ingang van 1 januari 1986. 

1. Motie: afdeling Houten 
Tekst: 
De leden van de afdeling Houten van de VVD in ledenvergadering 
bijeen op woensdag 20 maart 1985, stellen voor de contributie voor 
groep 93 niet te verhogen. 

Toelichting: 
1. in de tijd, waarin iedereen moet bezuinigen is een voorstel tot 
verhoging van contributie psychologisch onjuist. Het is juist de VVD die 
zich sterk maakt de tering naar de nering te zetten en zij behoort dan 
zelf het goede voorbeeld te geven. 
2. een groot aantalleden die op "de wip" zitten zullen hun 
lidmaatschap opzeggen, zodat een contributieverhoging op deze wijze 
grotendeels zijn effect verliest. 
3. zal de partij naar wegen moeten zoeken efficiënter met haar 
middelen om te gaan, zoals verlaging van de portokosten, meer 
advertenties in Vrijheid en Democratie, etc. 

Advies: 
Het hoofdbestuur raadt het aanvaarden van deze motie ten sterkste af. 
De motie gaat in de strekking uit van het feit dat het hoofdbestuur tot 
een forse verhoging heeft besloten. De verhoging betreft een bedrag 
van/ 5,-. Dit betekent uitsluitend voor categorie 93 een verhoging 
van 7,1 procent, terwijl sinds de laatste contributieverhoging de 
prijsstijging volgens het CBS 11 ,4 %bedroeg. 
In een aantal afdelingen wordt reeds een contributie van f 75,
geheven. Daarbij is niet gebleken dat er sprake is van op de "wip" 
zitten. Voor de wijze waarop het hoofdbestuur de tering naar de nering 
zet wordt verwezen naar bijlage 11. 

2. Amendement: afdeling Weert 
Voorstel: 

Tekst: 
Géén verhoging van contributie met ingang van 1 januari 1986. 

Toelichting: 
"Het hoofdbestuur hoefde tot op heden geen gebruik te maken van de 
machtiging tot contributieverhoging". Wij kunnen ons geen verder 
verloop van leden veroorloven. Nieuwe leden mogen niet door te hoge 
contributie drempelvrees krijgen en weg blijven. 

Advies: 
Zie advies onder 1. 

3. Amendement: afdeling Arnhem 
Verandering: 

Tekst: 
"Handhaving van de hoogte van het huidige contributiebedrag voor het 
jaar 1986." 

Toelichting: 
In het kader van de richtlijnen van de centrale overheid om de 
verhogingen van lasten en kosten zo laag mogelijk te houden en gelet 
op de huidige financiële en economische situatie waardoor ook het 
gezinsbudget onder zware druk staat, is een verhoging van de 
contributie zeker op dit moment niet wenselijk voor zowel de VVD als 
haar leden. Door de invoering van een contributieverhoging wordt een 
verdergaande teruggang van het ledenbestand verwacht. 

Advies: 
Zie advies onder 1. 

4. Motie: afdeling Maassluis 
Tekst: 
De afdeling Maassluis gaat weliswaar akkoord met de voorgestelde 
contributieverhoging, doch tekent daarbij aan het wenselijk te vinden 
dat ten behoeve van de in de afdeling te voeren discussie voortaan een 
dergelijk voorstel financieel wordt onderbouwd. 

Toelichting: 
Thans beschikt de afdeling niet over de benodigde financiële gegevens, 
hetgeen de discussie zeer bemoeilijkt. Indien publicatie in Vrijheid en 
Democratie niet wenselijk wordt geacht, wordt in overweging gegeven 
de penningmeesters van de afdelingen het financieel overzicht te 
verstrekken. 

Advies: 
Het hoofdbestuur is het eens met de strekking van deze motie. Voor 
1984 werden de besturen van afdelingen en centrales dan ook door 
middel van de mededelingen geïnformeerd over de financiële situatie 
van de VVD. En vorig jaar heeft de penningmeester van de partij in 
Vrijheid en Democratie voor de eerste maal in de geschiedenis van de 
partij een uitvoerige en gefundeerde beschouwing gegeven over deze 
financiële positie. Thans wordt een dergelijk artikel wederom in 
Vrijheid en Democratie (als bijlage 11) geplaatst. Het hoofdbestuur 
voldoet daarmee aan het verzoek tot onderbouwing van het voorstel, 
want de cijfers spreken een duidelijke taal. 

5. Motie: afdeling Stad-Delden 
Tekst: 
Voorstel van het hoofdbestuur tot verhoging van de contributie met 
ingang van 1 januari 1986 voor de contributiegroep 93 (leden van 27-
60 jaar) van f 70,- tot f 75,-. 

Toelichting: 
De afdeling Delden is van mening dat de leeftijdsgrens van 
contributiegroep 93 moet veranderen van 27-60 jaar gezien de tendens 
met 60 jaar met pensioen of VUT te gaan, mede vaak een reden het 
lidmaatschap te beëindigen. We denken door deze leeftijdsverlaging 
het aantalleden te kunnen behouden zonder verlies van gelden. 

Advies: 
Het hoofdbestuur is de mening toegedaan dat met het enige jaren 
geleden introduceren van een nieuw artikel64.2 hr met als logisch 
gevolg de invoering van een categorie 96 recht wordt gedaan aan de 
strekking van de motie Stad-Delden. Immers veelleden die de leeftijd 
van 60 jaar hebben bereikt dienen een verzoek in om te worden 
geplaatst in genoemde categorie waardoor een aanzienlijke verlaging 
van het contributiebedrag wordt verkregen. 

Agendapunt 6 en 7. (zie bij 6 en 7) 

7. Amendement: afdeling Nijmegen 
Verandering: 

Tekst: 
"Stelt voor de noogte van de huidige contributiebedragen (ook voor 
categorie 93) te consolideren en ook de bestaande verdeelsleutel te 
handhaven". 
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Toelichting: 
De afdeling Nijmeg!!n heeft geconstateerd dat er een teruggang is in 
het inkomen van veel Nederlanders, ook van degenen die behoren tot 
de leeftijdsgroep van 27-65 jaar. Het zal uitermate ongeloofwaardig 
overkomen als de VVD, een strenge beheersing van de 
overheidsuitgaven voorstaand, niet in staat blijkt een dergelijke 
beheersing in de eigen partijorganisatie toe te passen. 

Advies: 
Zie adviezen onder 1 en 8. 

Agendapunt 7. Voorstel hoofdbestuur tot wijziging van de 
verdeling van de contributie-opbrengst met Ingang van 1 januari 
1986. 

8. Amendement: afdeling Maassluis 
Verandering: 

Tekst: 
De afdeling Maassluis is van mening dat het aandeel van de contributie
opbrengst ten behoeve van Vrijheid en Democratie ten hoogste f 15,
dient te bedragen. 

Toelichting: 
De afdeling Maassluis is van oordeel dat een veel actiever 
advertentiebeleid dient te worden gevoerd. Door hogere advertentie
opbrengsten kunnen de kosten van Vrijheid en Democratie worden 
gedrukt. Een verhoging tot f 15,50 is dan ook niet noodzakelijk. Gezien 
de noodzaak van contributieverhoging, zie agendapunt 6, komt het de 
afdeling Maassluis wenselijk voor die verhoging bijna geheel ten goede 
te laten komen van de algemene middelen van de partij. 

Advies: 
Hoewel het hoofdbestuur een actief advertentiebeleid voert is het niet 
mogelijk op basis van de opbrengst de kostenverhoging te bestrijden. 
Het hoofdbestuur acht het van zeer groot belang dat in alle 
huishoudens van VVD-leden het partijblad wordt ontvangen, zodat de 
communicatie in de partij zowel van het hoofdbestuur met leden als van 
de andere instanties met de leden gehandhaafd blijft. In veel andere 
partijen wordt geen ledenblad uitgegeven met als mogelijk gevolg een 
zich niet betrokken weten bij zo'n partij. 

9. Amendement: afdeling Weert 
Verandering: 

Tekst: 
Géén wijziging verdeling contributie-opbrengst met ingang van 1 
januari 19S6. 

Toelichting: 
Gelet op ons voorstel tot het niet verhogen van de contributie, blijft de 
bijdrage aan het partijorgaan gelijk! 

Suggestie: 
,.Meer advertenties, brengen méér geld in 't laatje". 

Advies: 
Zie advies onder S. 

10. Amendement: afdeling Budel 
Toevoeging van nieuwe tekst: 

Tekst: 
Indien de contributie van groep 93 wordt verhoogd van f 70,- naar 
f 75,- per jaar, zal het aandeel ten behoeve van Vrijheid en 
Democratie, uitsluitend van deze groep verhoogd worden van f 14,50 
naar f 15,50. De verdeelsleutel en de afdracht van andere groepen ten 
behoeve van Vrijheid en Democratie blijven ongewijzigd. 

Toelichting: 
Bij gelijkblijvende contributie gaat de verhoging ten koste van de 
andere afdrachten (afdeling/centrale/enz.). Indien voor groep 93 
GEEN contributieverhoging plaatsvindt, is dit dus van toepassing op 
die groep; op de groepen waar geen contributieverhoging zal 
plaatsvinden, en waarvoor wel een Vrijheid en Democratie afdracht 
wordt berekend is het derhalve altijd van toepassing. Het toeschuiven 
van bedragen naar Vrijheid en Democratie heeft nadelige gevolgen· 
hoe klein dan ook- voor de kassen der afdelingen. Afdelingen die 
meestal toch niet al te rijk zijn, moeten vooral in de komende tijd veel 

geld uitgeven om het beschadigde VVD gezicht een gezonde en een 
aantrekkelijke kleur te geven. 

Immers een volkspartij, moet ook van onderaf kunnen groeien, de basis 
ligt bij de afdelingen, en daaris-ook al is de munt afgeschaft- elke cent 
hard nodig. 

Advies: 
Het hoofdbestuur stemt van harte in met het zeer ,.logische" 
amendement Budel. 

Agendapunt 8c. Voorstel het publiceren van 
beschrijvingsbrieven ten behoeve van algemene vergaderingen 
en voor verkiezingen relevante stukken. 

11. Motie: kamercentrale Utrecht 
Verandering: 

Tekst: 
De centralevergadering van de kamercentrale Utrecht, in vergadering 
bijeen op maandag 25 maart 19S5 in het Opleidingscentrum 
Boncisspaarbank te Doorn, 
- Gelezen het voorstel van het hoofdbestuur inzake het publiceren van 
beschrijvingsbrieven ten behoeve van algemene vergaderingen en voor 
verkiezingen relevante stukken (beschrijvingsbrief 3Sste algemene 
vergadering, punt Sc); OVERWEGENDE: 
- dat het voorstel van het hoofdbestuur er toe zalleiden dat leden van 
de VVD die geen zitting hebben in besturen nauwelijks nog worden 
gestimuleerd ·om kennis te nemen van de democratische besluitvorming 
in de partij; 
- dat het voorstel er licht toe kan leiden dat lagere bestuursorganen er 
toe zullen (moeten) overgaan zelf voor verzending van de relevante 
stukken aan de leden/ afgevaardigden zorg te dragen, waardoor dit 
voorstel in belangrijke mate het karakter van lastenverschuiving in 
plaats van bezuiniging krijgt; 
- dat zinvolle discussies over beschrijvingsbrieven e.d. in 
vergaderingen ernstig worden bemoeilijkt indien sommige deelnemers 
de tekst niet hebben aangevraagd, c.q. te laat ontvangen; 
- dat het activiteitenschema veelal onvoldoende ruimte laat tussen de 
datum van publicatie van de beschikbaarstelling op aanvraag en de te 
organiseren vergadering over de aan te vragen stukken, terwijl het 
hoofdbestuur reeds thans een termijn heeft overschreden bij 
beschikbaarstelling van de beschrijvingsbrief voor de buitengewone 
algemene vergadering van 22 juni a.s. (71 ste algemene vergadering); 
- dat overigens de kosten van integrale publicatie in Vrijheid en 
Democratie kunnen worden beperkt indien bij de nummers waarin zo'n 
publicatie is opgenomen minder relevante delen van de overige tekst 
achterwege blijven; SPREEKT ALS HAAR MENING UIT: 
- dat integrale publicatie in Vrijheid en Democratie vanwege het 
hoofdbestuur van beschrijvingsbrieven ten behoeve van algemene 
vergaderingen en voor verkiezingen relevante stukken noodzakelijk 
blijft en ROEPT DE ALGEMENE VERGADERING OP TEGEN 
VOORSTEL Sc van het hoofdbestuur te stemmen. 

Advies: 
Het hoofdbestuur betreurt het in hoge mate dat de bedoeling van zijn 
voorstel niet is overgekomen. Het hoofdbestuur staat geenszins voor 
dat de leden geen informatie meer zouden kunnen krijgen en dat zij 
daarom ook niet meer gestimuleerd zouden worden om kennis te 
nemen van de democratische besluitvorming. In de partij is gelukkig 
altijd sprake geweest van een realistisch benaderen van 
vraagstellingen. Het blijft een afweging in de kosten en baten analyse. 
De beschrijvingsbrief van de 71ste algemene vergadering zou in druk 
ten minste f 20.000,- hebben gekost; thans f 5.000,- een besparing 
van 75 %. Gelet op de cijfers in bijlage 11 komt het het hoofdbestuur 
voor dat er sprake is van een onevenredige aanslag op de middelen. 
Voorts is de belangstelling voor ,.technische stukken" minimaal, zoals 
nog onlangs is gebleken bij onderzoekingen in Haarlem en Amsterdam. 
6 % van de 60 %ontvangers van Vrijheid en Democratie leest deze 
artikelen. 

12. Motie: afdeling Zoetermeer /kamercentrale Leiden 
De afdeling Zoetermeer van de VVD, in vergadering bijeen op 19 
maart 19S5, constaterende: 
- dat het hoofdbestuur voornemens is de algemene vergadering op 10 
mei 19S5 voor te stellen het publiceren van beschrijvingsbrieven ten 
behoeve van algemene vergaderingen en voor verkiezingen relevante 
stukken in het vervolg in Vrijheid en Democratie uitsluitend in zeer 
verkorte vorm of alleen als mededelingen te doen plaatsvinden; 
overwegende: 
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- dat de algemene vergadering besluiten kan nemen die alle leden 
direct of indirect aangaan: 
- dat het derhalve van belang is dat de leden, individueel of collectief, 
ruim van tevoren kennis nemen van de inhoud van de te behandelen 
agendapunten, zodat zij in de gelegenheid zijn zich daarover uit te 
spreken; · 
spreekt als haar mening uit: 
- dat het niet meer of onvolledig publiceren van o.a. 
beschrijvingsbrieven de betrokkenheid van de leden bij het 
functioneren van de vereniging zeker niet zal bevorderen; 
- dat het ontstaan van een geringe betrokkenheid van de leden bij het 
verenigingsgebeuren geen goede ontwikkeling en niet in het belang van 
de vereniging is; 
- dat Vrijheid en Democratie bij uitstek het orgaan is om alle leden te 
bereiken; 
verzoekt het hoofdbestuur beschrijvingsbrieven e.d. ook in de toekomst 
onverkort in Vrijheid en Democratie te publiceren; en gaat over tot de 
orde van de dag. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

13. Amendement: Commissie Sport, Recreatie en Natuurbehoud 
Schrappen: 

Tekst: 
"Voorstel het publiceren van beschrijvingsbrieven ten behoeve van 
algemene vergaderingen en voor verkiezingen relevante stukken in den 
vervolge in Vrijheid en Democratie uitsluitend in zeer korte vorm of 
alleen als mededelingen te doen plaatsen" dient te vervallen. 

Toelichting: 
Inperking van de democratische besluitvorming binnen de partij dient 
te worden voorkomen. De beschrijvingsbrieven worden meer en beter 
gebruikt dan het hoofdbestuur denkt. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

14. Amendement: afdeling Dordrecht 
Verandering: 

Tekst: 
"Voorstel het publiceren van beschrijvingsbrieven ten behoeve van 
algemene vergaderingen en voor verkiezingen relevante stukken in den 
vervolge in "Vrijheid en Democratie" uitsluitend in zeer verkorte vorm 
of alleen als mededeling te doen plaatsen" dient te vervallen. 

Toelichting: 
Er moet geen steun worden verleend aan het inkorten of verminderen 
van de publicatie van beschrijvingsbrieven, omdat daardoor een 
inperking van de democratische besluitvorming binnen de partij kan 
ontstaan. Gebleken is dat afdelingsbesturen in de aankondigingen van 
hun vergadering verwijzen naar "Vrijheid en Democratie" waarin de 
totale beschrijvingsbrief vermeld staat. De leden nemen dan het 
betreffende exemplaar mee. Het kosteloos opvragen zal in de praktijk 
een te grote drempel blijken te zijn. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

15. Amendement: afdeling Maassluis 
Schrappen: 

Tekst: 
Voorstel tot schrappen van agendapunt 8ç. 

Toelichting: 
De afdeling Maassluis is van oordeel dat, wil de VVD haar leden 
binden, motiveren en informeren, zij verplicht is alle berichtgeving 
automatisch te blijven verstrekken aan alle leden, zonder dat de leden 
er zelf om moeten vragen, daarnaast meent de afdeling dat het 
eenvoudiger redigeren van teksten, de leesbaarheid van 
beschrijvingsbrieven ten goede zal komen. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

16. Amendement: afdeling Leudal- en Thoroerkwartier 
Schrappen: 

Tekst: 
Voorstel hoofdbestuur dient afgewezen te worden. 

Toelichting: 
Het overnemen van het voorstel van het hoofdbestuur betekent, 
ondanks de mogelijkheid om de stukken op te vragen, onaanvaardbare 
verarming van de informatie. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

17. Amendement: afdeling Tiel 
Tekst: 
Wij ontraden het voorstel zoals neergelegd in agendapunt Be, en zijn 
van mening, dat de huidige gang van zaken gecontinueerd dient te 
worden. 

Toelichting: 
Wanneer de door u aangegeven zaken alleen op aanvraag in hun 
volledige vorm voor de leden beschikbaar zijn, werpt dit een drempel 
op in de communicatie hoofdbestuur -leden. Voorts zal het verzenden 
van de bescheiden kosten met zich brengen, en wij vragen ons af of 
deze niet hoger zullen zijn dan de kosten voortvloeiende uit het thans 
gehanteerde systeem van informatieverschaffing. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

18. Amendement: afdeling Houten 
Tekst: 
De leden van de afdeling Houten in algemene ledenvergadering bijeen 
op woensdag 20 maart 1985, vinden het onjuist dat de stukken 
behorende bij de beschrijvingsbrief ten behoeve van de algemene 
vergadering niet kompleet gepubliceerd zullen worden in Vrijheid en 
Democratie. Zij stellen de algemene vergadering voor de tot nu toe 
gevolgde procedure ongewijzigd te handhaven. 

Toelichting: 
Hoewel het op zich verdienstelijk is dat het hoofdbestuur naar wegen 
zoekt de kosten van de vergaderingen zo laag mogelijk te houden en 
het argument dat slechts een relatief klein gedeelte van de leden de 
stukken leest niet weersproken wordt, is de gevolgde weg een heilloze 
omdat: 
1. het een wezenlijke zaak is dat iedereen de stukken krijgt 
toegestuurd; 
2. de barrière voor nieuwe actieve leden vergroot wordt; 
3. de lasten en kosten naar de afdelingen worden verlegd; 
4. de publikatiekosten beter verhaald kunnen worden door andere 
artikelen van Vrijheid en Democratie, die ook niet gelezen worden, 
daarvoor in de plaats te laten vervallen. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

19. Motie: afdeling Vlaardingen 
Verandering: 

Tekst: 
De afdeling Vlaardingen van de VVD, in vergadering bijeen op 26 
maart 1985 constaterende: dat het hoofdbestuur voornemens is de 
beschrijvingsbrieven niet meer te publiceren in Vrijheid en Democratie, 
overwegende dat de leden in principe de mogelijkheid moeten hebben 
een inzicht te krijgen in het door het hoofdbestuur te voeren beleid, 
overwegende voorts, dat de waarborgen, die in de toelichting op dit 
voornemen naar voren worden gebracht onvoldoende zijn, verzoekt 
het hoofdbestuur van dit voornemen af te zien en ook in het vervolg de 
beschrijvingsbrieven integraal (dus in zijn totaliteit) in Vrijheid en 
Democratie te publiceren en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
De aangevoerde toelichting is zwak. De VVD leden moeten in staat 
worden gesteld de beschrijvingsbrief te lezen, ook al denkt het 
hoofdbestuur, dat deze technische artikelen niet gelezen worden. Laat 
men de leden de beschrijvingsbrief opvragen; dan bestaat de 
mogelijkheid dat de brieven (te) laat bekeken worden. 

3 



Advies: 
Zie advies onder 11. 

20. Motie: kamercentrale Amsterdam 
Tekst: 
De kamercentrale Amsterdam, in vergadering bijeen op 27 maart 
1985, spreekt uit dat het niet meer publiceren van beschrijvingsbrieven 
en voor de verkiezingen relevante stukken, op zodanige wijze dient te 
worden opgevat en uitgevoerd dat de leden van de partij niettemin via 
Vrijheid en Democratie goed geïnformeerd worc;len over de politieke 
inhoud van die stukken. 

Advies: 
Het voorstel van het hoofdbestuur impliceert dat er inderdaad voor zal 
worden gezorgd dat de leden goed geïnformeerd blijven over de 
politieke inhoud van de stukken t.b.v. een algemene vergadering. 

21. Amendement: afdeling Zwolle 
Toevoeging van nieuwe tekst: 

Tekst: 
Toezending aan de voltallige besturen, en ook aan die leden die door de 
afdelingen zijn benoemd als afgevaardigden naar de jaarlijkse 
algemene vergaderingen. 

Toelichting: 
Zou dit niet gebeuren, dan brengt dit extra werk en kosten voor de 
afdelingen mee. 

Advies: 
Het hoofdbestuur wil overweglln een aantal exemplaren van een 
beschrijvingsbrief aan de besturen van afdelingen en centrales te doen 
toekomen. De afdeling zal dan zelf voor toezending aan de 
afgevaardigden moeten zorgdragen. 

22. Amendement: afdeling Vught 
Toevoeging van nieuwe tekst: 

Tekst: 
. . . plaatsvinden, welke de leden in onverkorte vorm hun éénrnalig 
verzoek telkens voor de duur van één jaar toegestuurd krijgen. 

Toelichting: 
Dit bevordert een volledige informatieverstrekking aan 
geïnteresseerde leden. 

Advies: 
Zie advies onder 21. 

23. Amendement: kamercentrale 's-Gravenhage 
Tekst: 
Beperking van het voorstel van het hoofdbestuur door slechts de voor 
verkiezingen relevante stukken in zeer verkorte vorm of als mededeling 
te doen plaatsvinden. 

Toelichting: 
Het is voor de betrokkenheid van de leden van essentieel belang dat de 
beschrijvingsbrief hen toegezonden wordt. Deze betrokkenheid is een 
voorwaarde voor een goed functionerende democratische vereniging. 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

24. Amendement: afdeling Groningen 
Toevoeging van nieuwe tekst: 

Tekst: 
De beschrijvingsbrief t.b.v. de jaarlijkse algemene vergadering en de 
daarop ingediende moties en amendementen worden uitsluitend in zeer 
verkorte vorm of als mededeling in Vrijheid en Democratie 
gepubliceerd. De beschrijvingsbrief t.b.v. een buitengewone algemene 
vergadering en de daarop ingediende moties en amendementen 
worden volledig gepubliceerd in Vrijheid en Democratie. 

Toelichting: 
Publicatie van alle stukken t.b.v. de veelal politiek-inhoudelijke 
buitengewone algemene vergadering geeft alle leden de gelegenheid 
de politieke discussie binnen de partij te volgen. 

Advies: 
Zie advies onder 20. 

25. Amendement: kamercentrale Overijssel 
Tekst: 
Schrappen de woorden "zeer" en "of alleen als mededeling" zodat het 
zinsdeel luidt: " .... uitsluitend in verkorte vorm te doen 
plaatsvinden". 

Toelichting: 
Het bovenstaande spreekt voor zich. Hoewel op de toelichtingen niet 
kan worden geamendeerd, dient toch te worden opgemerkt dat naast 
de besturen van afdelingen en centrales, ook aan de "bijzondere 
groepen" de complete stukken toegezonden zouden moeten worden. 

Advies: 
De bijzondere groepen ontvangen reeds de beschrijvingsbrief. Is ook 
reglementair voorgeschreven. Immers zij hebben het recht van 
amendement. 

26. Amendement: afdeling Schaijk/ReekjRavensteinjHerpen 
Tekst: 
Het schrappen in agendapunt 8c van de woorden "algemene 
vergaderingen en" 

Toelichting: 
Het verkort of alleen als mededeling publiceren in Vrijheid en 
Democratie van de beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen 
zal de belangstelling van vele leden aan de "basis" ongetwijfeld 
verminderen. Veelleden oriënteren zich en bepalen hun mening voor 
uitspraak op de afdelingsvergaderingen aan de hand van de publicaties 
die zij automatisch krijgen toegezonden in Vrijheid en Democratie. 
Indien zij genoodzaakt worden voor hun meningsvorming eerst nog 
weer stukken te moeten aanvragen, zal dat- doordat de contacten 
tussen afdelingsbesturen en leden nu ook weer niet zo intensief zijn
veelal achterwege blijven. De inbreng van de leden zal derhalve 
verminderen en de algemene vergadering zal steeds meer een 
bijeenkomst van een elitaire groep worden. Wij zijn derhalve van 
mening, dat de beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen 
alsmede de jaarverslagen van de penningmeester incl. begroting 
onverkort in Vrijheid en Democratie gepubliceerd dienen te worden . 

Advies: 
Zie advies onder 11. 

27. Amendement: afdeling Soest 
Tekst: 
1. Laten vervallen in tekst: "zeer" en "of alleen als mededeling". 
2. Opnemen: "Aan de afdelingen zal een aantal beschrijvingsbrieven 
overeenkomend met 5 % van het ledental van de afdeling worden 
toegezonden. Bij voornoemde publicatie zal worden vermeld dat 
belangstellende leden de beschrijvingsbrief bij het afdelingssecretariaat 
kunnen verkrijgen." 

Toelichting: 
Middels dit amendement wordt beoogd dat de beschrijvingsbrief een 
duidelijk inzicht blijft verschaffen in de te behandelen onderwerpen, 
waarbij samenvattingen slechts zijn geoorloofd indien zij de essentie 
van de betreffende aspecten geen geweld aandoen. Door het 
afdelingssecretariaat in te schakelen bij de verstrekking van de 
volledige teksten kan het contact met de leden worden geïntensiveerd. 

Advies: 
Zie advies onder 21. De invoering van een procentueel aantal naar rato 
van het ledenbestand is een sympathieke gedachte, maar is helaas 
technisch onuitvoerbaar. 

Agendapunt 9A. Voorstel afdeling Groningen 

28. Amendement: kamercentrale Amsterdam 
Toevoeging: 

Tekst: 
Invoegen laatste alinea na bedrijfsleven: en de fracties van andere 
politieke partijen. 

Advies: 
Toelichting ter vergadering door de fractie. 

Agendapunt 98. Voorstel afdeling Haren (GR) 
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29. Amendement: afdeling Nieuwegein 
Tekst: 
Wij steunen dit voorstel mits "in de 38ste vergadering" gewijzigd wordt 
in "in een buitengewone algemene vergadering". 

Advies: 
Het hoofdbestuur stemt in met dit amendement mits de door 
Nieuwegein genoemde algemene vergadering de 72ste is; namelijk die 
waarin het verkiezingsprogramma '86 wordt vastgesteld. 

30. Amendement: afdeling Leudal- en Thoroerkwartier 
Verandering: 

Tekst: 
De afdeling Leudal· en Thoroerkwartier verzoekt het hoofdbestuur om 
nu reeds de organisatie van het door haar gememoreerde 
themacongres omtrent de door de afdeling Haren gevraagde aandacht 
voor de bestrijding van criminaliteit, ter hand te nemen en zo spoedig 
mogelijk. 

Advies: 
Toelichting ter vergadering door de fractie. 

Agendapunt 9C. Voorstel afdeling Pijnacker 

31. Amendement: afdeling Pijnacker 
Verandering: 

Tekst: 
derde regel: ... vervangen van de tekst " .... de komende drie jaren 
wederom .... "door" .... in de jaren 1984, 1985 en 1986 ... " 

Toelichting: 
Ten tijde van de bespreking van de motie in de ledenvergadering van 
de afdeling Pijnacker kon nog gesproken worden van "de komende 
drie jaren". Gezien de tijd die inmiddels is verstreken is het juister om 
nu te spreken van de jaren '84 tot en met '86. 

Advies: 
Toelichting ter vergadering door de fractie. 

32. Motie: afdeling Den Helder 
Tekst: 
De afdeling Den Helder van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie, in vergadering bijeen op 25 februari 1985, overwegende 
dat de motie Pijnacker betreffende afkeuring van verdergaande 
prijsverhogingen voor het aardgas betrekking heeft op een steeds 
groter wordend deel van de bevolking, voor wie de stookkosten meer 
en meer ondraaglijk worden; overwegende, dat de motivering van het 
advies van het hoofdbestuur weinig helderheid verstrekt omtrent deze 
materie; overwegende dat specialistische kennis nodig is om alle 
facetten van dit probleem te onderkennen; nodigt het hoofdbestuur uit, 
terzake een onderzoek te doen instellen door een commissie van 
deskundigen, en vervolgens in duidelijke taal de leden kennis te geven 
van de resultaten van dit onderzoek en wel voor 1 januari 1986. 

Toelichting: 
Overwegende dat de strekking van de motie Pijnacker van te absolute 
aard is om daaraan steun te verlenen. 

Advies: 
Toelichting ter vergadering door de fractie. 

33. Amendement: afdeling Sneek 
Verandering: 

Tekst: 
Als partijstandpunt naar voren te brengen, dat de aardgasprijs moet 
worden gekoppeld aan die van de goedkoopste vervanger. 

Toelichting: 
We onderschrijven de gedachte, dat bij het uitgeput raken van de 
aardgasvoorraad geen discrepantie mag ontstaan in de energiekosten 
door het toepassen van een vervanger. Momenteel is als vervanger 
steenkool goedkoper dan huisbrandolie en lijkt het dus alleszins in de 
rede om de aardgasprijs te koppelen aan de prijs van steenkool. 
Wanneer het aandeel van kernenergie in de toekomst groter wordt zal 
de kernenergieprijs bepalend moeten zijn voor de aardgasprijs. 

Concluderend: 
Het is onjuist om voor nu en altijd de aardgasprijs te koppelen aan de 
prijs van huisbrandolie. Periodiek zal vastgesteld moeten worden welk 
alternatief het goedkoopste is en dat zal richtsnoer moeten zijn voor de 
vaststelling van de aardgasprijs. 

Advies: 
Toelichting ter vergadering door de fractie. 

Agendapunt 9E. Voorstel afdeling Rijswijk 

34. Amendement: afdeling Soest 
Schrappen en toevoeging: 

Tekst: 
1. Laten vervallen in tekst punt 2 "en gaat over tot de orde van de 
dag"; 
2. Toevoegen nieuw punt 3 "te bevorderen dat duidelijkheid bestaat 
over de waarde van de internationale verplichtingen die Nederland ten 
bate van het (eigen) milieu op zich neemt en het verwachte rendement 
daarvan, zodat een relatie tussen de kosten en de effecten kan worden 
gelegd, en gaat over tot de orde van de dag". 

Toelichting: 
De afdeling Soest acht het wenselijk dat de internationale milieu· 
problematiek en de daarmee gepaard gaande kosten meer expliciet in 
de voorgestelde, overigens van harte ondersteunde, 
besluitvormingsprocedure worden betrokken. 

Advies: 
Toelichting ter vergadering door de fractie. 

Agendapunt 91. Voorstel afdeling Leiden 

35. Amendement: afdeling Zoetermeer 

Schrappen: 

Tekst: 
Schrappen gehele voorstel en vervangen door: 
artikel 72.1 "door het werpen van stembriefjes in afzonderlijke 
stemmand jes" wijziging in "schriftelijk". 
Artikel 72.2 
Idem 

Toelichting: 
De wijze van stemmen, waarbij van stemmandjes gebruik dient te 
worden gemaakt, blijkt vooral op afdelingsniveau niet de meest 
praktische te zijn. Voorgesteld wordt de mogelijkheid te openen op een 
andere wijze schriftelijk te stemmen. 

Advies: 
Een uitstekend amendement van de afdeling Zoetermeer dat een 
wezenlijke verbetering in het toepassen van dit reglement mogelijk 
maakt en ook in overeenstemming is met de praktijk. 

Agendapunt 10. Voorstel van het hoofdbestuur inzake technisch 
advies Tweede Kamer. 

36. Motie: afdeling Deventer: 
Tekst: 
De jaarlijkse algemene vergadering van de VVD, op 10 en 11 mei 
1985 te Breda bijeen constateert: 
· dat elk voorstel van het hoofdbestuur om de opvolging van 
kandidaten zeker te stellen door invoering van welk systeem ook, in 
strijd is met wettelijke bepalingen neergelegd in de Kieswet, roept het 
hoofdbestuur van de VVD dan ook op af te zien van een dergelijk 
voorstel richting VVD-algemene vergadering. 

Advies: 
Ontraden, argumentatie onjuist. 

37. Motie: kamercentrale Drenthe 
Tekst: 
De kamercentrale Drenthe van de VVD op 25 maart 1985 in 
vergadering bijeen 
- gelet op het voorstel van het hoofdbestuur inzake technisch advies 
Tweede Kamer 1986, waarin het hoofdbestuur de wenselijkheid 
uitspreekt van het vormen van een kopgroep van drie kandidaten; 
- overwegende, dat het aanbeveling verdient de nadruk te leggen op 
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de politieke leider als aanvoerder van de kandidatenlijst; 
- overwegende dat het - in verband met de herkenning van regionale 
kandidaten op de kandidatenlijst- de voorkeur verdient deze regionale 
kandidaten zo hoog mogelijk op de lijst te kunnen plaatsen; 
spreekt als haar mening uit het technisch advies zodah te wijzigen, dat 
de 5 combinaties van rijkskieskringen- waarin per combinatie 4 
kandidaten in wisselende volgorde per rijkskieskring zijn geplaatst
zullen omvatten de plaatsen 2 t/m 5 op de verschillende 
kandidatenlijsten, en gaat over tot de orde van de dag. 

Ontraden, zie toelichting onder ad. 6 van het technisch advies. 

38. Amendement: afdeling Zoetermeer 
Schrappen: 

Tekst: 
Punt 6: .,Naar de mate van een later te bepalen wenselijkheid 
eventueel" in er wordt een landelijke kopgroep enz. 

Toelichting: 
Het is geen zinnige zaak een besluit hierover uit te stellen. Dit dient te 
worden genomen tijdens de algemene vergadering. 

Advies: 
Zie advies onder 3 7. 

39. Amendement: kamercentrale en de afdeling Groningen 
Verandering: 

Tekst: 
Zijn van mening dat het wenselijk is in 1986 .,de landelijke kopgroep" 
te beperken tot één landelijk lijstaanvoerder. 

Toelichting: 
Gezien de mogelijkheid om dan reeds op de 2e en 3e plaats regionale 
kandidaten te kunnen stellen. 

Advies: 
Zie advies onder 37. 

40. Amendement: kamercentrale Utrecht 
Verandering: 

Tekst: 
Punt 6 wordt gewijzigd als volgt: .,Er wordt geen landelijke kopgroep 
gevormd". 

Toelichting: 
Nu punt 5 van het technisch advies terecht bepaalt dat in alle 
rijkskrieskringen dezelfde kandidaat op de eerste plaats wordt 
gekandideerd, lijkt het ook zeer wenselijk dat de partij zich duidelijk 
achter één lijsttrekker opstelt. 

Het ligt in de bedoeling dat dit amendement in stemming komt 
voorafgaand aan de stemming over het amendement van de 
kamercentrale Utrecht m.b.t. de punten 7 tjm 9 van het ontwerp 
technisch advies. 

Advies: 
Zie advies onder 37. 

41. Amendement: kamercentrale Utrecht 
Verandering: 

Tekst: 
De punten 7 tjm 9 worden gewijzigd als volgt: 
7 . .,Op alle lijsten worden door 22 kandidaten de plaatsen 6 t/m 27 
(indien wordt besloten tot handhaving van een kopgroep, de plaatsen 2 
en 3 en 8 tjm 27) in een vaste volgorde op alle in te dienen lijsten bezet 
(de ijzeren ring, dan wel kopgroep en ijzeren ring). 
8. Door het vormen van 6 combinaties van rijkskieskringen worden 
per combinatie 4 kandidaten (in totaal dus 24 kandidaten) in 
wisselende volgorde per rijkskieskring geplaatst (bij één lijsttrekker· 
zonder kopgroep- op de plaatsen 2 t/m 5, bij een kopgroep van drie 
op de plaatsen 4 t/m 7). 
9. Door op plaats 28 op elke in te dienen lijst een verschillende 
kandidaat te plaatsen, worden in totaal op plaats 28 dan 18 
kandidaten geplaatst." 

Toelichting: 
Nu de algemene vergadering pas na vaststelling van het technisch 
advies kan besluiten tot het invoeren van een systeem van 
afstandsverklaringen, dient met verwerping van zo'n voorstel rekening 
te worden gehouden. Het lijkt dan ook wenselijk een zodanige 
verdeling over de lijsten te kiezen, dat de ijzeren ring voldoende lengte 
heeft om .,doorbreking" te voorkomen. Aldus kan verzekerd worden 
dat in nagenoeg alle denkbare gevallen de democratisch door de 
algemene vergadering vast te stellen volgorde van voorkeur niet zal 
worden doorkruist. Het voorstel van het hoofdbestuur biedt die 
garantie vooralsnog niet, zeker niet bij plaatsvervulling. Om voldoende 
verkiesbare kandidaten te kunnen plaatsen is gekozen voor 6 in plaats 
van 5 combinaties. Dit heeft bovendien het voordeel dat een te groot 
regionalisme kan worden tegengegaan. Het is de bedoeling dat dit 
amendement in stemming komt, nadat is gestemd over het 
amendement van de kamercentrale Utrecht m.b.t. de kopgroep (punt 
6). In dit amendement op de punten 7 tjm 9 zijn de consequenties van 
het al dan niet handhaven van een kopgroep van drie plaatsen 
aangegeven. Ter illustratie zijn een tweetal schema's van verdeling 
over de lijsten bijgevoegd, opdat de bedoeling zowel bij het handhaven 
van een kopgroep van drie als in geval van verdeling in combinaties 
vanaf plaats 2 duidelijk is. 

Advies: 
Ontraden, zie toelichting technisch advies. 
Voorts is het t.a.v. nog te vormen combinaties zo dat als er zes worden 
gevormd het aantal kiezers per combinatie 16.5% van het totale 
kiezersbestand dient te zijn wil een evenwichtige opvqlging mogelijk 
zijn. De rijkskieskringen rangschikken op basis van de combinatie 
16.5% is onmogelijk. 

ABCOEF 
(Model op basis van 6 combinaties rijkskieskringen, één lijsttrekker, 
geen kopgroep van drie personen) 

A B c D E F 
1. 1 ( 1) 

2. 2 3 4 5 6 
3. 8 9 10 (24) 11 12 
4. 14 15 16 17 18 19 
5. 20 21 22 23 24 25 

6. 26 
7. 27 
8. 28 
9. 29 

10. 30 
11. 31 
12. 32 
13. 33 
14. 34 
15. 35 
16. 36 
17. 37 
18. 38 (22) 
19. 39 
20. 40 
21. 41 
22. 42 
23. 43 
24. 44 
25. 45 
26. 46 
27. 47 

28. 18 x (18) 
29. 18 x (18) 
30. 18 x (18) 

6 



ABCOEF 
(Model op basis van 6 combinaties rijkskieskringen, één lijsttrekker, 
deel uitmakend van een kopgroep van drie personen) 

A B c D E F 

1. 1 
2. 2 ( 3) 
3. 3 

4. 4 5 6 8 9 
5. 10 11 12 (24) 13 14 15 
6. 16 17 18 19 20 21 
7. 22 23 24 25 26 27 

8. 28 
9. 29 

10. 30 
11. 31 
12. 32 
13. 33 
14. 34 
15. 35 
16. 36 
17. 37 
18. 38 (20) 
19. 39 
20. 40 
21. 41 
22. 42 
23. 43 
24. 44 
25. 45 
26. 46 
27. 47 

28. 18 x (18) 
29. 18 x (18) 
30. 18 x (18) 

Agendapunt 12. Bespreking van het beleid van het hoofdbestuur 

42. Motie: afdeling Nieuwegein 
Toevoeging: 

Tekst: 
De 38ste jaarlijkse algemene vergadering, op 10 en 11 mei bijeen, 
constaterende: 
- dat in de huidige zittingsperiode een aantal VVD-prominenten 
betrokken is geweest bij minder gelukkig uitgevallen politieke affaires: 
- dat de presentatie van het beleid in die periode onzorgvuldig was en 
voor verbetering vatbaar blijkt te zijn geweest; 
- dat liberale beginselen niet altijd herkenbaar zijn geweest, 
overwegende dat daardoor de inzet van vele VVD-leden om gunstige 
electorale resultaten te behalen wordt bemoeilijkt, nodigt het 
hoofdbestuur uit te bevorderen dat het beeld van de VVD op een meer 
evenwichtige wijze wordt uitged;·agen, en gaat over tot de orde van de 
dag. 

Advies: 
De voorzitter zal bij dit agendapunt uiteen zetten wat gedaan is om o.a. 
de strekking van de motie Nieuwegein te volgen in het beleid van 
hoofdbestuur en fracties. 

Agendapunt 19. Bespreking van het beleid van de 
hoofdredacteur van Vrijheid en Democratie (artikel61.2. h.r.) 

43. Motie: afdeling Nieuwegein 
Toevoeging van nieuwe tekst: 

Tekst: 
De 38ste jaarlijkse algemene vergadering op 10 en 11 mei 1985 
bijeen, het beleid van de hoofdredacteur van Vrijheid en Democratie 
besprekende overwegende dat: 
- Vrijheid en Democratie een primair middel tot communicatie in de 
partij beoogt te zijn; 
- de meeste actuele politieke informatie via andere kanalen tot de 

burger (en dus ook het VVD·lid) komt; 
- in Vrijheid en Democratie weinig ruimte voor meningen van leden 
(o.a. via ingezonden stukken) gereserveerd wordt; 
- het wenselijk ware, dat er meer publicaties met (goed onderbouwde) 
achtergrondinformatie worden opgenomen; 
- de introductie van de hoofdredacteur hierop zou kunnen aansluiten, 
spreekt als haar mening uit, dat op grond van bovengenoemde 
overwegingen zekere koerswijzigingen in de redactionele aanpak 
wenselijk zijn en nodigt de redactie van Vrijheid en Democratie uit om 
bovengenoemde overwegingen in haar beleid te verwerken en gaat 
over tot de orde van de dag. 

Advies: 
Het hoofdbestuur is van mening dat de huidige opzet van Vrijheid en 
Democratie volledig past in het beleid in het hoofdbestuur waar het 
gaat om de communicatie met de leden. Als het gaat om "goed 
onderbouwde achtergrondinformatie" zijn echter o.a. de VVD
Expresse, Liberaal Reveil en de rapporten van de Teldersstichting de 
meest geëigende media. 

BIJLAGE I 

BELEIDSNOTITIE VAN DE VVD
FRACTIE IN DE TWEEDE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL VOOR DE 38STE 
JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING IN HET TURFSCHIP TE 
BREDA 

INLEIDING 

Tijdens de 37ste jaarlijkse algemene vergadering op 16 en 17 maart 
1984 te Hattem is voor het eerst een beleidsnotitie van de Tweede
Kamerfractie besproken. De fractie is daarbij gebleken, dat deze vorm 
van verslaglegging van het gevoerde fractiebeleid bij de algemene 
vergadering goed is aangeslagen. Aan de hand van bedoelde notitie is 
met de vergadering uitvoerig en positief van gedachten gewisseld. Een 
en ander heeft zijn uitwerking op de bepaling van het fractiebeleid niet 
gemist. 
Vormgeving en inhoud van deze beleidsnotitie sluiten nauw aan op die 
van 9 februari 1984 (gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1298 
van 28 februari, bijlage blz. 13 e.v.). Zo zal ook in deze notitie het 
gevoerde beleid worden belicht vanuit de inmiddels bekende vijfdeling: 
1. binnenlands beleid; 
2. vrede- en veiligheidsbeleid; 
3. financieel, economisch en sociaal beleid; 
4. leefbaarheid; 
5. welzijnsbeleid; 
In deze nota zal- in tegenstelling tot de voorgaande- het accent liggen 
op de hoofdpunten van beleid. 

De fractie verheugt zich op een zinvolle gedachtenwisseling met de 
algemene vergadering. 

's-Gravenhage, 1 apri11985 

Namens de Tweede-Kamerfractie 

Drs. E. H. T. M. Nijpels, voorzitter 
Drs. D. J. D. Dees, secretaris 

7 



BINNENLANDS BELEID 

Binnenlandse Zaken 
In de beleidsnotitie 1984 is opgemerkt, dat de fractie op hoofdlijnen 
accoord was met de nieuwe regeringsnota op het vlak van de 
organisatie binnenlands bestuur. Het afzien van een landelijke 
provinciale herindeling heeft de instemming van de fractie. Voorts ook 
de intrekking van het wetsontwerp Splitsing van Zuid-Holland. De 
vraag of ja dan neen moet worden gekomen tot de instelling van een 
nieuwe provincie Flevoland wordt kritisch benaderd. De fractie is 
voorstander van het handhaven van drie bestuurslagen. Dat brengt dan 
wel met zich mee, dat de voorgestane betere regulering van de 
samenwerkingsmogelijkheden tussen lagere publiekrechtelijke 
lichamen zoals voorzien in de nieuwe Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen moet worden geëffectueerd. 

Decentralisatie is noodzakelijk. Met name de rijksoverheid is uit haar 
voegen gegroeid. Naast het saneren van de economie is voor de VVD
fractie het saneren van de overheid een hoofdtaak. De fractie heeft dan 
ook aangedrongen op een versterking van de bevoegdheden van de 
Minister van Binnenlandse Zaken als coördinerend minister voor het 
decentralisatie beleid. Terzake is een motie ingediend door de fractie 
welke door de Kamer is aanvaard. Verder is gepleit voor een 
rijksdecentralisatiebudget, waarmee de Minister van Binnenlandse 
Zaken interdepartementaal kan schuiven. De fractie heeft tevens een 
aantal moties ingediend om een begin te maken met het planmatig 
aanpakken van de 133 geconcentreerde rijksdiensten en het planmatig 
verminderen van de meer dan 1000 circulaires, welke per jaar uitgaan. 
Dit kabinet heeft een begin gemaakt met de in het kader van de 
decentralisatie broodnodige sanering van de specifieke uitkeringen .. 
Het opheffen van een groot aantal specifieke uitkeringen en het 
overhevelen van het daarbij vrijkomende geld naar het provincie- c.q. 
gemeentefonds komt op gang. 
Een en ander is een en andermaal door de VVD-fractie bepleit. 
Hiermede wordt aan provincies en gemeenten een grotere financiële 
beleidsruimte gegeven. De fractie heeft voorts bij motie aangedrongen 
op enig soulaas voor de gemeenten m.b.t. het voor eigen rekening 
blijvende gedeelte van de kosten van bijstand (10 %). Deze motie is 
door de Kamer aanvaard. Dit heeft er toe geleid dat het rijk mi voor 
tweederde deel in die kosten bijdraagt. 

Voor wat betreft het minderhedenbeleid voor 1985 heeft de VVD
fractie er op gewezen, dat het noodzakelijk is tot een spoedige 
invoering van een goede remigratieregeling te komen. Zij heeft er 
daarbij op aangedrongen bij het uit te stippelen remigratiebeleid de 
sociale verzekeringsaspecten te betrekken. Voorts is de regering 
gevraagd in de toegezegde remigratienota aandacht te besteden aan 
de in 1983 aangenomen VVD-motie, waarin de regering wordt 
verzocht de drie beleidsafdelingen die zich met remigratie bezighouden 
samen te brengen tot één remigratie-eenheid. 

Voor wat betreft de gemeentelijke herindelingen is de fractie van 
mening dat er een relatie bestaat tussen de grootte van de gemeente en 
de bestuurlijke en ambtelijke potentie ter plaatse. Het doel hierbij is 
dat gemeenten moeten kunnen beschikken over een bestuur dat 
kwalitatief en kwantitatief in staat is zijn taken naar behoren uit te . 
voeren. De fractie heeft dan ook haar steun uitgesproken voor het 
beleid van de Minister van Binnenlandse Zaken, welke laatste er naar 
streeft gemeenten samen te voegen teneinde de bestuurskracht op 
bedoeld niveau te vergroten. Het door de Minister genoemde 
inwonertal van 10.000 is op zichzelf een aanvaardbaar ijkpunt en kan 
een aanvaardbaar compromis zijn bij de bestaande verschillen van 
opvatting. Bij de discussie over het zgn. Schuyt-rapport, met als 
doelstelling het vergroten van de bestuurskracht van de grote steden, 
moet worden teruggegaan naar hetgeen oorspronkelijk met dat beleid 
werd beoogd. 
Namelijk het stap voor stap bij voorrang versterken van het 
bestuursinstrumentarium. De bevoegdheden liggen evenwel 
grotendeels in verschillende wetten vast. Daarom is een systematisch 
wetswijzigingsprogramma een eerste vereiste. De vakministers zullen 
dit gestalte moeten geven. De Minister van Binnenlandse Zaken is 
daarbij de eerstverantwoordelijke. Daarnaast dienen de grote steden 
ook zelf'voor een vergroting van hun bestuurskracht zorg te dragen. 

Door de vorming van één politie-organisatie kan de doelmatigheid van 
de politie aanzienlijk worden vergroot. Een definitief oordeel over de 
beslissing van de regering, niet over te gaan tot invoering van een 
geïntegreerde provinciale politie-organisatie zal de VVD-fractie eerst 
kunnen geven na kennisname van de cijfers. Dit gelet op de 

onzekerheden, die verbonden zijn aan de invoering en de daarmee 
gepaard gaande kosten. Overigens beoordeelt de fractie de plannen 
van de regering om het beleid te richten op intensivering van de 
samenwerking positief. Eveneens kan zij zich vinden in de nieuwe opzet 
van het zgn. sterkte-verdeelsysteem, d.w.z. de methode om het aantal 
politie-ambtenaren per korps vast te stellen. 
De fractie maakt zich zorgen over de groeiende criminaliteit en de 
problemen die daarmee gepaard gaan bij het handhaven van de 
rechtsorde. Met het oog hierop heeft de fractie tijdens de algemene 
politieke en financiële beschouwingen over de Rijksbegroting voor 
1985 een motie ingediend, waarin het kabinet wordt gevraagd een 
beleidsplan op te stellen o.m. gericht op intensivering van de 
misdaadpreventie en verdere verbetering van opsporing, vervolging en 
tenuitvoerlegging van straffen. De Minister van Justitie heeft toegezegd 
de door de Kamer aangenomen motie te zullen uitvoeren en de Kamer 
voor het zomerreces een beleidsplan voor te leggen. De fractie heeft 
mede ter ondersteuning van deze motie, een actieplan opgesteld 
getiteld: "Bestrijding criminaliteit en vandalisme". 
Hiermede wordt beoogd: 
a. via een preventief beleid crimineel gedrag te voorkomen en te 
verminderen door de eigen verantwoordelijkheid en de burgerzin te 
stimuleren; 
b. uitbreiding van capaciteit en faciliteiten, zodat de strafrechtspleging 
beter kan functioneren; 
c. herverkaveling in de strafwetgeving en de toepassing daarvan; 
d. de rechten van slachtoffers van criminaliteit wettelijk te regelen; 
e. een hardere aanpak van de professionele criminaliteit, door bijv. de 
introductie van een minimumstraf. 

In vorenbedoeld actieplan wordt ook aandacht besteed aan de 
harddrugsproblematiek. In navolging van de Teldersstichting heeft de 
VVD-fractie twee doelstellingen geformuleerd van een door haar 
gewenst beleid, t.w.: 
1. het gebruik van drugs moet worden tegengegaan door beïnvloeding 
van vraag en aanbod, o.m. door een preventie beleid. 
2. vermindering van de risico's die aan het druggebruik voor individu 
en samenleving zijn verbonden. 
3. het beleid dient zich volgens de fractie langs een drietallijnen te 
ontwikkelen. In de eerste plaats harde aanpak van de handel in drugs. 
In de tweede plaats decriminalisering van het gebruik van drugs. En in 
de derde plaats de aanspreekbaarheid van druggebruikers bij door hen 
gepleegde criminaliteit. 

Een samenhangend en effectief drugsbeleid dient bij de beleidsbepaling 
centraal te staan. De nadruk moet worden gelegd op een harde 
bestrijding van de handel, betere preventie en opvang en bescherming 
van de burger tegen drugrelated crimes. 
Met betrekking tot het plan van Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam en bij wijze van experiment onder medisch toezicht 
heroïne te verstrekken aan ernstig verslaafden, heeft de fractie gesteld, 
dat zij tegen !egalisering van hard drugs is; dat zij geen voorstander is 
van heroïneverstrekking en dat zij naleving van het enkelvoudig 
verdrag inzake verdovende middelen voorstaat. Tenslotte acht de 
fractie het niet juist een politiek oordeel uit te spreken over het 
medisch gebruik van heroïne. 

De fractie heeft het bij de Kamer ingediende wetsvoorstel Kiesrecht 
Nederlanders in den vreemde met instemming begroet. Dit voorstel 
geeft uiting aan de wens in het verkiezingsprogramma geformuleerd, 
dat het kiesrecht voor de Tweede Kamer ook aan Nederlandse niet
ingezetenen dient te worden verleend. 
Inzake de pendant daarvan: het wetsvoorstel Kiesrecht niet
Nederlandse ingezetenen voor de gemeenteraad kan de VVD-fractie 
zich vinden in het vereiste van een minimale verblijfsduur van vijf jaar. 
Wel is de vraag in hoeverre het de voorkeur zou verdienen aan de 
vreemdeling terzake allereerst een wilsverklaring (vergelijk het 
systeem van registratie op verzoek bij het wetsvoorstel Kiesrecht 
Nederlanders in den vreemde) te vragen. 

Het echtscheidingsrecht moet vereenvoudigd worden. Het is dan ook 
een goede zaak dat onlangs een wetsvoorstel is ingediend tot 
afschaffing van de verplichte comparitie in het 
echtscheidingsprocesrecht. De fractie is altijd voorstander geweest van 
een beperkte duur van de alimentatieverplichting, zulks te stellen op 
maximaal twaalf jaar. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
de duur van het huwelijk, de wederzijdse stand en fortuin en de mate 
waarin de alimentatiegerechtigde uit eigen arbeid. of anderszins in het 
levensonderhoud kan voorzien. 
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VREDE EN VEILIGHEIDSBELEID 

Vrede en Veiligheid 
De fractie heeft het beleid van een loyale bondgenootschappelijke 
politiek voortgezet. Het besluit van 1 juni 1984 strekkende tot 
plaatsing van 48 kruisvluchtwapens indien de Sovjet-Unie de 
kernwapendreiging tegen West-Europa verder opvoert, doch 
vermindering van deze plaatsing indien de Sovjet-Unie met een 
tweezijdig wapenbeheersingsaccoord instemt, staat daarbij centraal. 
Het streven is vanzelfsprekend zoveel mogelijk tweezijdige 
wapenbeheersing te bereiken; met als ideaal vèrgaande tweezijdige 
vermindering van middellange afstandswapens. Over de ruimtewapens 
die de Sovjet-Unie en de VS onderzoeken en ontwikkelen heeft de 
fractie vijf criteria naar voren gebracht: wat is hun invloed op de 
stabiliteit van het evenwicht, zijn ze effectief, zijn ze betaalbaar, kunnen 
ze tweezijdige vermindering van massavernietigingswapens 
vergemakkelijken en hoe beïnvloeden ze de veiligheid van West
Europa? De regering heeft met deze vijf criteria van de VVD-fractie 
haar instemming betuigd en past ze toe in de dialoog met de VS over 
het Strategisch Defensie Initiatief. 

Defensiebeleid 
De nationale defensie-inspanning is gericht op een adequate bijdrage in 
het Atlantische bondgenootschap. De economische terugslag van de 
laatste jaren heeft ook het defensie-budget onder druk gezet. 
Wederom zijn door diverse oorzaken zoals kostenstijgingen, 
tegenvallers en te krappe ramingen duidelijke tekorten opgetreden. De 
fractie heeft dit bij de behandeling van de Defensienota ook naar voren 
gebracht. Vasthouden aan de afgesproken groeinorm van 3 %vanaf 
1987 is meer dan ooit noodzakelijk. Moderne technologie is duur, en 
dat komt tot uitdrukking in de prijs die een goede defensie vraagt. 
Op vele terreinen zullen de zgn. Emerging Technologies zich 
aandienen. Zij kunnen een bijdrage leveren in het verminderen van de 
afhankelijkheid van kernwapens, hoewel zij nooit de politieke rol van 
kernwapens kunnen overnemen. Emerging Technologies eisen, door de 
hoge kosten, bondgenootschappelijke samenwerking, maar ook een 
herbezinning over taken en specialismen binnen het bondgenootschap. 

Defensiepersoneelsbeleid 
De mens in de krijgsmacht dreigt in de verdrukking te komen. Al jaren 
achtereen vraagt de VVD-fractie aandacht voor dit probleem. De 
vermaatschappelijking van de krijgsmacht dreigt vaak voorbij te gaan 
aan de eigenheid van het militair-zijn. Uiteraard dient verhoging van 
het defensie-potentieel door modern materieel hand in hand te gaan 
met een personeelsbeleid dat recht doet aan de gebruiker van dat 
materieel. De motivatie van de mens in de krijgsmacht is van cruciaal 
belang voor een goed functioneren van die krijgsmacht in zijn totaliteit. 
De zgn. pakketvergelijking die klaarheid schept over de positie van de 
militaire ambtenaar versus de burgerambtenaar dient richtlijn te zijn 
voor een eerlijke benadering van de mens in de krijgsmacht. 

Europese samenwerking 
De fractie voert een actief Europa-beleid en steunt het Ontwerp
verdrag tot oprichting van een Europese Unie. Het voornemen van de 
regering de BTW-afdracht aan de Europese Gemeenschap te verhogen 
tot 1,4% wordt door haar gesteund, op voorwaarde dat de toetreding 
van Spanje en Portugal tijdig wordt geregeld en een strakke 
begrotingsdiscipline wordt toegepast. 
De fractie bepleit een zo sterk mogeliike BENELUX-samenwerking om 
de Europese Impasse te helpen doorbreken. De VVD-fractie 
beschouwt de Westeuropese Unie als het op dit moment meest 
aangewezen instrument om te komen tot betere defensie
samenwerking op Europees niveau. Daartoe dienen wel op korte 
termijn ingrijpende wijzigingen aan de structuur te worden uitgevoerd. 
Betere politieke en materiële samenwerking in de WEU dienen en 
behoeven niet te leiden tot een verzwakking van de Atlantische 
samenwerking, maar kunnen juist leiden tot een versterking. 
De Raad van Europa en het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens bevorderen kortheidshalve overleg en samenwerking tussen de 
21lidstaten. Het Hof is de enige instantie ter wereld waar een individu 
zijn recht kan halen tegenover zijn staat bij een onafhankelijke 
instantie. De fractie ondersteunt het werk van de Raad van Europa 
actief, en onderkent zijn nut bij grensoverschrijdende 
aangelegenheden, zowel cultureel, maatschappelijk als materieel. 

Wereldrechtsorde 
Het bevorderen van de wereldrechtsorde-gedachte en het 
terugdringen van gewelddadige conflictbeslechting zijn twee centrale 
lange termijndoelen van liberaal buitenlands beleid. Derhalve heeft de 

VVD-fractie voortdurend de aandacht gevestigd op de meest grove 
inbreuken daarop. Als geen andere fractie komt de VVD op voor het 
Afghaanse volk. Door de Sovjet bezetting zijn talloze slachtoffers 
gevallen en miljoenen op de vlucht gedreven. 

De fractie heeft voor de regio Midden-Amerika steeds gepleit voor een 
diplomatieke oplossing, waarbij met name het zgn. Contadora-initiatief 
genoemd moet worden, waar volgens de VVD ook voor de EPS een 
belangrijke, bevorderende taak ligt. 
De fractie heeft wederom duidelijk gemaakt dat het Zuid-Afrikaanse 
apartheidsbeleid sterk veroordeeld wordt. Maar van economische 
sancties wordt geen liberaliserend effect verwacht. Wel wordt 
natuurlijk het bindende wapenembargo dat is vastgesteld door de 
Veiligheidsraad onderschreven, alsmede de aanscherping daarvan ten 
aanzien van wàpeninvoer uit Zuid-Afrika. 
In 1985 zal in de Tweede Kamer worden besloten over het gedrag 
t.a.v. Nederlandse investeringen in Zuid-Afrika. De fractie vindt dat 
met een investeringsverbod geen enkel goed doel is gediend. 

Jammer genoeg is er in de Surinaamse politieke situatie in 1984 
nauwelijks verandering gekomen. Dat wil zeggen dat er geen concrete 
stappen hebben plaatsgevonden op weg naar herstel van de 
democratie en de rechtstaat, zodat herstel van de normale 
betrekkingen tussen Nederland en Suriname niet mogelijk was. 

De VVD bepleit verder een vredesregeling tussen Israël en zijn 
Arabische buren op basis van Veiligheidsraadsresoluties 242, de 
Camp-David-accoorden en het Reaganplan. Deze lijn wordt al jaren 
consequent voortgezet. 

Ontwikkelingssamenwerking 
In 1984 werden de nota's over de herijking van het bilaterale 
ontwikkelingsbeleid en over ontwikkelingssamenwerking en 
werkgelegenheid behandeld. 
De fractie heeft beide nota's op hoofdpunten gesteund. Centraal staat 
de wens tot kwaliteitsverbetering, wanneer wordt vastgehouden aan de 
wens van 1,5 %van het netto nationaal inkomen te besteden aan 
ontwikkelingshulp, is deze kwaliteitsverbetering des te meer een plicht. 
De fractie wenst vast te houden aan de 1,5% doelstelling. Het verschil 
in economische ontwikkeling tussen de landen van Noord en Zuid is nog 
steeds schrijnend. 
Door concentratie van de hulp op minder landen en sectoren kan beter 
gebruik worden gemaakt van Nederlandse deskundigheid. De nota 
onderstreept de nauwe samenhang tussen armoedebestrijding en 
verzelfstandiging in en van ontwikkelingslanden. 

Door het Nederlandse bedrijfsleven sterker te betrekken bij 
ontwikkelingssamenwerking kan zowel de doelmatigheid als de 
werkgelegenheid worden bevorderd. De fractie juicht toe dat dit niet 
langer een taboe is en dat de samenwerking tussen 
ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven zakelijk wordt 
vormgegeven. 
Aan de belangrijkste doelstelling van ontwikkelingssamenwerking is 
een sub-doel toegevoegd: "vergroting van de betekenis van 
ontwikkelingssamenwerking voor de werkgelegenheid en economie 
van Nederland". De problematiek van de honger in de wereld, met 
name in Afrika, heeft eveneens de aandacht van de fractie gehad. 
Belangrijk onderdeel van de oplossing van dit drama is een goed 
bevolkingsbeleid. Ook heeft de fractie in de 
ontwikkelingssamenwerking versterking van de positie van de vrouw 
bepleit. 

Het verband tussen ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten 
wordt steeds door de VVD benadrukt. Zo zijn een aantal malen vragen 
gesteld over de wreedheden in Zimbabwe en werd geopperd de 
ontwikkelingshulp aan dat land te heroverwegen. 
Met het functioneren van de NCO is de fractie nog steeds niet gelukkig. 
Te veel voorlichtingsactiviteiten hebben nog steeds te weinig te maken 
met echte ontwikkelingssamenwerking. In dit jaar zal de Minister aan 
de Kamer voorstellen doen over het toekomstig functioneren van de 
NCO. Ongewijzigd voortbestaan van die organisatie is voor de fractie 
zeker geen uitgangspunt. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer een actief internationaal beleid voert dat liberale vredespolitiek 
vooropstelt, een vredespolitiek die gericht is op internationaal 
evenwicht, wereldrechtsorde en bestrijding van onrechtvaardige 
situaties in samenwerking met andere westerlijke democratieën. 
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FINANCIEEL, ECONOMISCH EN SOCIAAL 
BELEID 

De VVD-fractie is verheugd dat het drie-sporenbeleid van het kabinet
Lubbers/Van Aardenne zijn vruchten begint af te werpen. Aan de 
hand van economische indicatoren is dit feitelijk te staven. Het 
financieringstekort van de overheid daalt aanzienlijk. De tekortreductie 
tot ca. 8,5 %in 1985 brengt de taakstelling van het regeerakkoord 
(7 ,5 %) binnen kabinetsbereik. De belasting- en premiedruk daalden in 
1984 zeer stevig naar 54,5 %NI. Voor 1985 wordt een druk verwacht 
van 52,5 %. Daarmee zal de uitkomst van de collectieve lastendruk in 
1986 onder de taakstelling van het regeerakkoord komen. De 
collectieve uitgaven gingen in 1984 voor het eerst sinds het begin van 
de jaren zeventig (als% NI) omlaag. Hoewel de omvang van de 
collectieve uitgaven nog·veel te groot is, is wel onmiskenbaar een keer 
ten goede ingezet. In 1983 voorspelde het Centraal Planbureau nog 
een werkloosheid van ca. 900.000 personen eind 1984. 
Feitelijk lag de werkloosheid toen echter onder de 800.000. Nederland 
en Denemarken zijn de enige landen binnen de EEG, waar de 
werkloosheid in 1984 is gedaald. Zeer opvallend is hèt lage 
inflatiepercentage van Nederland. Was het in de jaren zeventig soms 
nog boven de 10 %, in 1984 is het gedaald tot ca. 3 %en voor 1985 
wordt- ondanks de hoge dollar- een percentage verwacht van ca. 2 %. 
Ook op dit terrein behoort Nederland tot de koplopers- in positieve zin 
- binnen het OESO-gebied. In 1984 bereikten de exportcijfers een 
recordhoogte. Voor het eerst in de geschiedenis werd de 200 miljard 
overschreden. De export, de loonmatiging (mede dankzij de 
vakverenigingen) en de lastenverlichting hebben het internationale deel 
van het bedrijfsleven nieuwe concurrentiekracht gegeven. Dit zal 
ongetwijfeld ook zijn doorwerking hebben naar de binnenlandse markt. 
In de jaren zeventig was het met name het internationale bedrijfsleven, 
dat de eerste klappen kreeg. Ook was 1984 het jaar, dat een groot 
aantal bedrijven weer uit de rode cijfers kwam en dat het aantal 
faillissementen drastisch is gedaald. 
Met het stijgen van de winsten nemen ook de investeringen weer toe. 
In 1984 was dat met ca. 4% en voor 1985 wordt zo'n 5,5% verwacht. 
Tot slot zal in 1985 de koopkracht van de werkenden in de marktsector 
er voor het eerst sedert jaren weer op vooruit gaan. 
In het onderstaande zal zeer in het kort worden ingegaan op een aantal 
specifieke punten binnen de verschillende deelterreinen. 

Financiën 
Tijdens de behandeling van de begroting financiën heeft de VVD
fractie een groot aantal punten naar voren gebracht. Zo heeft zij gepleit 
voor een aanzienlijke versnelling van het proces van uitbreidings- en 
vervangingsinvesteringen. Primaire voorwaarden daarbij zijn 
winstherstel en een bestendig economisch beleid. Ook vindt de VVD, 
dat bij de begroting voor 1986 een begin moet worden gemaakt met 
herstel van de overheidsinvesteringen, met name in de infrastructuur. 
Tevens heeft de fractie het kabinet gevraagd om in EEG verband tot 
een gebundelde belastingverlaging voor burgers en bedrijfsleven te 
komen. Hiermede behoeft Europa zich dan niet te beperken tot het 
passief vruchten plukken van het Amerikaanse beleid. Andere punten, 
die o.a. aan de orde gekomen zijn: privatisering als een hoofdpunt van 
beleid, verkleining van het bruto-netto traject m.b.t. de 
lastenverlichting voor 1986, (gedeeltelijke) vrijstelling produktief 
vermogen voor eigenaar-directeur, verhoging van de rentevrijstelling, 
afschaffing van de saldo-methode en specifieke lastenverlichting voor 
ondernemers zonder eigen personeel. Niet onvermeld mag blijven de 
derde fase Tweeverdieners, die in 1984 zijn beslag heeft gekregen. 
Deze derde fase was nodig, omdat aan de eerste en tweede fase nog 
een groot aantal bezwaren kleefden. Zo was de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer onvoldoende geregeld en veroorzaakten de in 
de wet staande drempels de befaamde schokeffecten. 
Beide problemen zijn nu in de derde fase opgelost via de zogenaamde 
voetoverheveling. Tijdens de behandeling van deze derde fase heeft de 
fractie gzegd, dat de tweeverdieners teveel moesten inleveren en juist 
daarom streed de VVD zo krachtig voor een hogere arbeidstoeslag, die 
met name voor kleine tweeverdieners relatief gunstig zou uitpakken. 
Door de fractie is toen nadrukkelijk gewezen op de mogelijke negatieve 
gevolgen voor de derde fase voor de toetreding van met name de 
vrouw tot de arbeidsmarkt. 
Nog onlangs is het voorstel gedaan door o.a. de VVD-fractie om een 
Staatscommissie in te stellen, die mogelijkheden moet gaan 
onderzoeken om tot vereenvoudiging van het belastingstelsel te 
komen. 

Sociale zaken en werkgelegenheid 
De aandacht op dit beleidsterrein is met name uitgegaan naar het 

inkomensbeleid, de sociale zekerheid en de bestrijding van de 
werkloosheid. 

Met betrekking tot het inkomensbeleid is er door de VVD-fractie tijdens 
de begrotingsbehandeling op gewezen, dat met name in het traject 
minimum-modaal (maar ook daarboven) geen sprake is van optimale 
inkomensverhoudingen. Een verhouding van 1:1,1 (inclusief 
huursubsidie) spoort niet aan tot extra inspanning, beroepsopleiding en 
werken onder moeilijke arbeidsomstandigheden. Nergens in de wereld 
is sprake van zo'n genivelleerde inkomensverdeling als in ons land. 

In mei 1984 heeft de VVD-fractie een rapport uitgebracht met 
betrekking tot de stelselwijziging sociale zekerheid. Belangrijke 
conclusies uit dit rapport zijn o.a.:- geen invoering van een glijdende 
uitkeringsschaal, - handhaving van het verschil tussen werkloosheids
en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het niet invoeren van een 
inkomensafhankelijke AOW. 
Bij het onlangs behandelde wetsvoorstel tot wijziging van de AOW 
heeft de VVD als enige grote partij tegengestemd. Ook vindt de VVD, 
dat de uitkeringspercentages van de loondervingsregelingen niet lager 
mogen zijn dan 70 %. In de Tweede Kamer zijn het afgelopen jaar een 
aantal wetsontwerpen (o.a. WW, WWV, WAO en ZW) behandeld, die 
- met instemming van de VVD-fractie -hebben geleid tot verlaging van 
de uitkeringspercentages naar 70 %. De veranderingen in de sociale 
zekerheid hebben echter niet alleen geleid tot verslechteringen. Met 
name kan hierbij gedacht worden aan de verbeterde positie voor 
werklozen van 50 jaar en ouder, middels de verlengde WWV-uitkering 
(zonder vermogenstoets). Bij de keuze tussen de hoogte van de 
uitkeringen en de doelstelling van de werkgelegenheidsbevordering 
moet deze laatste naar de mening van de fractie voorrang hebben. 

Het is verheugend om op dit moment te kunnen consta'teren, dat de 
netto-afbraak van arbeidsplaatsen is gestopt en zelfs weer enigszins 
stijgt. Dit stemt echter nog niet tot grote tevredenheid. De langdurige 
werkloosheid onder ouderen en jongeren beweegt zich nog steeds op 
een onaanvaardbaar hoog niveau. Terecht ook geeft het kabinet in zijn 
beleid een spilfunctie aan het plan van werkgevers en werknemers, dat 
wil zeggen een verdubbeling van het leerlingwezen, de vorming van 
Praktijk Ervarings Plaatsen (PEP) en groeibanen. Dit is naar de mening 
van de VVD-fractie niet alleen in het belang ter bestrijding van de 
werkloosheid maar ook om een betere aansluiting te krijgen van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Economische Zaken 
De fractie heeft de begrotingsbehandeling nog eens aangegrepen om 
duidelijk voor het voetlicht te brengen, welke economische situatie dit 
kabinet aantrof bij zijn aantreden. Alle economische signalen stonden 
op rood: de werkloosheid was de hoogste van Europa en nog steeds 
explosief stijgend. Er was een uitgeholde vermogenspositie en gebrek 
aan rentabiliteit van de bedrijven, er was daarmee samenhangend een 
toenemend aantal faillissementen en een fundamenteel gebrek aan 
bereidheid om te investeren. 
Bij de Algemene Beschouwingen is van de VVD-zijde kritiek 
uitgesproken over de mate en tempo van de privatiseringsactiviteiten. 
In de ogen van de fractie moet de overheid zich meer terughoudend 
opstellen wat betreft haar deelnemingen (DSM, KLM, Hoogovens e.d.). 
Verreweg het belangrijkste onderdeel van het economisch beleid is de 
gezondmaking van de markt. Voortgezette lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven is dan ook noodzakelijk. Suggesties, die de VVD hierbij 
gedaan heeft zijn: 

het ontzien van de WIR basispremie; 
verlaging van de vennootschapsbelasting; 

- verhoging van de dividendvrijstelling en 
- het verlagen van de produktiekosten d.m.v. verlaging van de 
werkgeverspremies. 

Naast herstel van bedrijvigheid is ook nieuwe bedrijvigheid van grote 
waarde voor de economie. Met name het fiscale instrument met zijn 
generieke karakter moet meer gebruikt worden. De terughoudende 
opstelling van het kabinet met betrekking tot de steunverlening aan 
individuele bedrijven in moeilijkheden moet gecontinueerd worden. De 
RSVzaak heeft gelukkig bij velen de ogen geopend. Wel is extra 
aandacht voor het midden- en kleinbedrijf gewenst. Deze groep dient 
zijn rechtmatig deel in de overheidsaandacht te krijgen. 

Midden- en kleinbedrijf 
De fractie heeft ook het afgelopen jaar grote aandacht geschonken aan 
het midden- en kleinbedrijf. Een aandacht die, in aanmerking nemend 
dat 95 % van het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot het MKB, 
terecht is. 
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Vooral het opbouwen van goede relatiepatronen met het 
instrumentarium van het MKB, de centrale middenstandsorganisaties 
en de branchesorganisaties heeft bij betrokkenen In het MKB de 
·overtuiging gegeven dat de VVD de zaken van het MKB zeer ter harte 
gaan. 
Binnen het kabinet is uitwerking gegeven aan de VVD-motie er toe 
strekkend dat de regering bij het nemen van maatregelen systematisch 
zal aangeven welke de gevolgen zijn voor het bedrijfsleven (de 
zogenaamde bedrijven-effect-rapportage). 
Voor het bedrijfsleven werden de prijsbeschikkingen ingetrokken met 
handhaving van minimumprijzen voor brood, melk en suiker. Het 
gestelde in het verkiezingsprogramma dat er een versoepeling diende 
te komen van de winkelopenstelling werd verwezenlijkt, alhoewel nog 
niet voldoende. 
Zodra het advies van de SER over deze materie is ontvangen zal de 
fractie op een verdere aanpassing aandringen. De Intrekking van de 
uitverkopenwet werd een feit. Dat per 1 januari jl. de 
warenwetheffingen zullen worden gefinancierd uit de algemene 
middelen betekent de vervulling van een lang bestaande wens van het 
MKB. 1984 is het jaar geweest waarin zich een herstel begint af te 
tekenen. Het hangt nauw samen met het gevoerde beleid, dat gericht 
is op exportbevordering. De hierdoor ingezette afzetgroei zal na 
verloop van tijd leiden tot een toename van de binnenlandse afzet. 
Door de gematigde kostenontwikkeling stijgt de winst uit de 
onderneming in 1984 met 12 %. De arbeidsinkomenquote daalde 
hierbij van 91 in 1983 tot 88,5 in 1984. 

De arbeidsproduktiviteit nam met 2,5 %toe. Ondanks de 
afzetverbetering daalde de werkgelegenheid bij het MKB met circa 
10.000 arbeidsplaatsen. 
Het MKB in de detailhandel en de horeca maakt nog steeds zorgelijke 
tijden door. Zij profiteert nog niet van het economisch herstel. 
Verlichting van de bedrijfslasten heeft de hoogste prioriteit. 

Fiscale wetgeving in 1984 was voor het midden- en kleinbedrijf een 
oogstjaar. 
Enkele resultaten: 

verhogen en permanent maken van de zelfstandigenaftrek; 
verhogen van voorraad- en vermogensaftrek; 
de geruisloze overdracht van een onderneming; 
de vennootschapsbelasting naar 43 %; 
wijziging van de successiewet; 
verruiming van de verliescompensatie. 

Ook een lang gekoesterde liberale wens ging in vervulling door de 
instelling van de commissie Grapperhaus die in juli 1985 voorstellen zal 
doen die hopelijk tot vermindering van administratieve verplichtingen 
voor het midden- en kleinbedrijf zal leiden. 
De zelfstandigen zonder personeel profiteren in 1985 onvoldoende van 
de lasten verlichtende maatregelen. 
De door de VVD hierover ingediende nota is aanvaard, hetgeen 
betekent dat voor deze categorie zelfstandige ondernemers in 1986 
een extra tegemoetkoming zal worden verleend. De Nota Toeristisch 
Beleid '86-'90 is aanvaard op grond waarvan een actlef toeristisch 
beleid zal kunnen worden gevoerd. Het WWV-voorstel is nader door de 
VVD op de inzet van minimum dagloon bepaling geamendeerd 
vanwege de problemen die anders voor het MKB zouden ontstaan. De 
amendering is een lastenverlichting voor het MKB. 

Technologiebeleid 
In het regeeraccoord is aangegeven dat er meer aandacht aan 
vernieuwing in het bedrijfsleven gegeven moet worden. De regering is 
met een aantal voorstellen gekomen, zoals het Technologiebeleid en 
het Informaticastimuleringsplan, die met kracht door de fractie werden 
ondersteund. Daardoor konden op hoogtechnologische gebieden als de 
biotechnologie en micro-elektronica grote ontwikkelingsprojecten tot 
stand komen. Voor de kleine bedrijven werd de zogenaamde INSTIR
regeling ter intensivering van onderzoek en ontwikkeling opgezet. Het 
mede op aandrang van de VVD-fractie door de regering ontwikkelde 
Informatica Stimuleringsplan werd door de Kamer aangenomen en 
wordt thans uitgevoerd. De fractie heeft de regering met klem gewezen 
op het beter gebruik van het overheidsaanschaffingsbeleid voor de 
ontwikkeling van nieuwe produkten en het meer uitbesteden van 
automatiseringsprojecten bij het bedrijfsleven. 

LEEFBAARHEID 

Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Na een schriftelijke voorbereidingsperiode van 7 jaar vond de plenaire 

behandeling plaats van de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. De VVD-fractie heeft zich in het debat met name sterk 
gemaakt voor het verkorten van de termijnen in de procedure, 
waarbinnen een bestemmingsplan tot stand komt. Deze procedure is 
dan ook zodanig in de wet geregeld, dat binnen een tijdsbestek van 
uiterlijk 24 maanden een bestemmingsplan rechtskracht moet hebben. 
Voorts werd een VVD-amendement door de Kamer aangenomen, dat 
er toe strekt, dat de procedure van de planologische kernbeslissing in 
de wet wordt neergelegd met een goedkeuringsrecht van de Tweede 
Kamer. Tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Eerste 
Kamer is gebleken dat de Eerste-Kamerfractie in de PKB-procedure 
wil worden betrokken. 

In 1984 is met vele VVD-betrokkenen overleg gevoerd over de 
structuurschets stedelijke gebieden. De regering heeft inmiddels haar 
eindbeslissing genomen. Eind april1985 is hierover gedebatteerd in de 
Tweede Kamer. De VVD-fractie heeft daarbij met name de vinger 
gelegd op de problemen van de groeikernen. De soms vrij forse 
beleidsombuigingen zullen door de VVD-fractie kritisch worden 
benaderd. 

Volkshuisvesting 
Beschouwd tegen de achtergrond van het regeeraccoord kunnen t.a.v. 
het gevoerde volkshuisvestingsbeleid de volgende positieve punten 
worden gememoreerd. Het meerjarig nieuwbouwprogramma is 
hersteld. De samenstelling komt tegemoet aan de behoefte aan 
kleinere en goedkopere huizen. De toedeling van de contingenten is 
gebaseerd op de tekorten, waarbij de grote en middelgrote steden 
bijzonder zijn gebaat. 
De stadsvernieuwing heeft, ook financieel, grote prioriteit. De Wet op 
de stads- en dorpsvernieuwing is inmiddels tot stand gekomen. 
Met de deregulering is inmiddels een goede start gemaakt. De fractie 
heeft aangedrongen op het vertalen van de verschillende 
beleidsstukken in concrete maatregelen. De objectsubsidies werden 
jaarlijks met 0,25 %verlaagd, hetgeen gezien de daling van de 
stichtingskosten geen grote problemen heeft opgeleverd. Het 
wetsontwerp individuele huursubsidie is ingediend. Globaal komt het 
overeen met het door de VVD-fractie tot nu toe nagestreefde beleid. 
De regeling van de individuele huursubsidie is ontdaan van een aantal 
zeer bezwaarlijke systeemfouten. Daar heeft de VVD-fractie geruime 
tijd op aangedrongen. 
De uitgaven op deze begrotingspost zijn nu beter beheersbaar 
geworden. De minima zijn in het huur- en subsidiebeleid grotendeels 
ontzien. De decentralisatie van het volkshuisvestingsbeleid krijgt 
inmiddels gestalte. Wel past hierbij de kanttekening dat moet blijken of 
de procedures inderdaad worden versneld en of in totaliteit bij alle 
overheden tezamen minder personeel nodig is. Het gevoerde beleid 
heeft ook een aantal negatieve punten opgeleverd. Weliswaar lijkt de 
koopwoningmarkt zich te herstellen, maar aan de nieuwe 
subsidieregeling kleven grote nadelen. Het is daarom de vraag of het 
bouwprogramma ook werkelijk wordt gerealiseerd. De VVD-fractie 
volgt dit op de voet. 
De landelijke uniforme garantieregeling op hypotheken laat veel te 
lang op zich wachten. Aan groot-onderhoudsactiviteiten is geen 
huurverhoging gekoppeld, alhoewel dit beslist niet onredelijk zou zijn. 
De Kamer heeft de regering tot tweemaal toe moeten corrigeren 
omdat de trendmatige huurverhoging hoger dreigde uit te vallen, dan 
redelijkerwijze uit het regeeraccoord kon worden afgeleid. De zo 
dringend nodige en door de VVD gewenste huurharmonisatie is door 
de regering op een laag pitje gezet. Hierdoor bleven de 
scheefgegroeide verhoudingen tussen huur en kwaliteit in de 
woningvoorraad voortbestaan. De Leegstandwet werd slechts 
gedeeltelijk ingevoerd; de integrale invoering door de koppeling aan de 
nog in te dienen huisvestingswet werd voor jaren uitgesteld. 
Aan het wegnemen van verkoopregulerende bepalingen is nog steeds 
niets gedaan. De verkoop van woningen aan huurders is amper 
verruimd. 

Het verzet van de VVD-fractie tegen een zogenaamde huurbelasting 
had succes. De VVD-fractie heeft een motie ingediend waarin werd 
gevraagd om bij de huurverhoging van 1985 rekening te houden met 
de inkomensontwikkeling. Deze motie is door de regering uitgevoerd. 
Vooral door het toedoen van de VVD-fractie werd de subsidieregeling 
voor premiekoopwoningen verbeterd, met name voor de lagere 
inkomens en voor de tweeverdieners; zij het minder dan de fractie 
graag had gezien. De VVD heeft zich vergeefs verzet tegen het volledig 
onderbrengen van de vrije sector met eenmalige bijdrage onder de 
contingentering. Met name kleine gemeenten met weinig contingent in 
de sociale woningbouw wordt de kans ontnomen om wat meer te 
bouwen. 
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Bovendien moeten nu vraagtekens worden gezet bij de 
realiteitswaarde van de 19.000 woningen in deze sector. Bij de 
invoering van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing doen zich met 
name voor kleinere gemeenten overgangsproblemen voor. De VVD
fractie heeft een voorstel gedaan om daaraan tegemoet te komen. Dit 
voorstel is door een Kamermeerderheid afgewezen. Bij de Algemene 
Beschouwingen is aangedrongen op voortzetting van het zogenaamde 
terugploegexperiment. 

Landschapsbescherming 
In 1984 is de regeringsbeslissing t.a.v. de structuurschema's 
natuurbehoud, openluchtrecreatie en landinrichting verschenen. De 
Tweede Kamer zal hierover in mei en juni 1985 met de regering 
debatteren. 

Landbouw 
De VVD-fractie heeft tegen de interimwet "Beperking varkens- en 
pluimveehouderijen" grote bezwaren. 
De fractie heeft dan ook tegen deze wet gestemd. Niet omdat de VVD
fractie niet een oplossing voor de mestproblematiek wil. Integendeel. 
Maar omdat deze wet tot een soort vestigingswet was geamendeerd 
door CDA en PvdA. De Interimwet biedt overigens geen oplossing voor 
de beëindiging van bodemverontreiniging door meststoffen, maar legt 
alleen een investeringstop op. De invoering van de zgn. superheffing is 
enkel als tijdelijk instrument verdedigbaar. Structureellost het niets 
op. Verdere verruiming van de huidige uitvoering is van groot belang. 
Niet meer melk of geld, maar wel meer op de praktijk gerichte 
aanpassingen zijn gewenst. 
Het verstarrende element voor de bedrijfsvoering moet tot een 
minimum worden beperkt. Ook de graanvoorraden zorgen voor een 
grote druk op de prijsvorming. Vergelijkbare problemen voor de 
melkveehouderij dienen zich aan. De VVD-fractie heeft meerdere 
malen gepleit om in de EEG het prijsbeleid van 1984 te handhaven. 
Verdere harmonisatie van de produktieomstandigheden in de E.G. is 
een toenemende noodzaak. 
Uiteindelijk zal het marktmechanisme meer kansen moeten hebben. 
Nationaal gezien heeft de VVD-fractie zich onder meer meerdere 
malen uitgesproken voor een volwaardige deelname van de landbouw 
bij de voorgenomen lastenverlichting voor de marktsector. Vooralsnog 
zijn wij hierbij op verzet gestuit bij de CDA Minister van Financiën. 
Toch zal invulling van dit beleid in de begroting '86 vorm moeten 
krijgen. 

Milieubeheer 
In de loop van 1984 zijn door de regering voorstellen over de 
financiering van het milieubeleid gedaan. Alhoewel het overleg tussen 
Kamer en regering nog niet is afgerond hoopt de fractie dat per 1 
januari 1986 de meeste doelheffingen zullen zijn afgeschaft. 
De problematiek van de zure regen heeft veel aandacht gekregen. De 
fractie heeft daarbij gewezen op de noodzaak het beleid in sterke mate 
te baseren op kennis van feiten en oorzaken en vooral te richten op 
doelmatigheid. Voorts moeten oplossingen in internationaal verband 
worden nagestreefd. Naast de maatregelen t.a.v. de uitstoot van 
zwaveldioxide, dient ook de luchtverontreiniging door het verkeer en 
door mest verminderd te worden. Naar de mening van de fractie moet 
vooral onderzoek worden gedaan dat is gericht op het verkrijgen van 
meer kennis over de preciese oorzaak van bossterfte. In de eerste 
maanden van 1985 heeft de Kamer de behandeling van de Wet 
Milieugevaarlijke Stoffen afgesloten. De fractie heeft ernaar gestreefd 
de wet méér dan in het oospronkelijke ontwerp in overeenstemming te 
brengen met de terzake geldende EEG-richtlijn. Een regeringsvoorstel 
om voor de verwerking en opslag van laag- en middelradioactief afval 
één bedrijf op te richten waardoor centraal dat afval kan worden 
opgeslagen, werd door de fractie ondersteund en wordt thans 
uitgewerkt door het kabinet. 
In 1984 is over diverse gevallen van bodemverontreiniging 
gedebatteerd. Genoemd worden: Dordrecht, Gouderaken Hengelo. 
Verder heeft ook een evaluatie van de Interimwet Bodemsanering 
plaatsgevonden. Door de VVD-fractie is ondermeer gewezen op 
verantwoordelijkheden van provincies, op de tamelijk geringe 
kostenvergoedingen en op de positie van bewoners en op 
waterwingebieden. 

Verkeer en Waterstaat 
Het Rijkswegenfonds, dat dreigde te worden opgeheven, is mede op 
aandrang van de fractie gehandhaafd. Door wijziging van de wet is de 
voeding van het fonds thans verzekerd en bovendien geïndexeerd. De 
sanering van het wegbeheer verloopt nog steeds traag. De fractie heeft 
bij hfrhaling aangedrongen op versnelling van het proces. 
Alle kritiek ten spijt komt de Minister de eer toe, dat zij een van de 

grootste knelpunten in het NS-net zal oplossen door de aanleg van de 
4-sporige Willemspoorttunnel in Rotterdam. De VVD-fractie heeft 
daartoe het nodige bijgedragen. De verdere afhandeling van de Wet op 
de Waterschappen dient spoedig plaats te vinden. Hierop heeft de 
VVD-fractie aangedrongen. Dit o.a. om de verdere democratisering 
van de waterschappen te bevorderen·. De dijkverhoging van de 
benedenrivieren veroorzaakt mogelijk een onaanvaardbare aantasting 
van het karakteristieke beeld van aan de dijk gelegen dorpen en 
bebouwing. Derhalve blijft de VVD-fractie de Minister verzoeken 
alternatieven uit te werken met inachtneming van de 
veiligheidsnormen. 

Het streven is een goed openbaar vervoersysteem in stand te houden, 
dat tevens betaalbaar blijft. Afgelopen jaar is de fractie accoord 
gegaan met de lagere tariefsverhogingen die gecompenseerd worden 
door efficiencyverbeteringen. 
Voor 3.3 miljard gulden moet het mogelijk zijn een goed en betaalbaar 
openbaar vervoersysteem in de hand te houden en te verbeteren. 
De bestrijding van het zwart- en grijsrijden is op initiatief van de VVD
fractie op gang gekomen. De regering heeft hiertoe 1350 extra 
controleurs ingezet die zichzelf deels betalen (minder zwart-, grijsrijden 
en vandalismebestrijding). 
De Wet Personenvervoer komt binnenkort naar de Kamer. Deze zal 
door de fractie beoordeeld moeten worden op het waar mogelijk 
decentraliseren van bestuurlijke verantwoordelijkheid, een grotere 
verantwoordelijkheid bij de bedrijven en op dereguleringsaspecten. In 
september 1984 is het Nationaal Plan Verkeersveiligheid behandeld. In 
grote lijnen heeft de fractie hiermee ingestemd. Er is overigens nog 
weinig samenhang tussen de verschillende maatregelen. Daarom is 
onderzoek noodzakelijk om meer samenhang te bewerkstelligen in 
maatregelen ten aanzien van infrastructuur, voertuig en weg. 
De bestrijding van alcohol in het verkeer dient de hoogste prioriteit te 
krijgen, ondermeer door middel van ademanalyse (pakkans 
vergroting), agressieve voorlichting en eventueel strengere straffen. 

In 1984 werd een aanzet gegeven tot een beleid dat gericht is op het 
wegnemen van belemmeringen en op het tegengaan van 
kostenverhogingen voor het wegvervoer, zowel nationaal als 
internationaal. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de 
ingangsdatum van de Herziene Wet Autovervoer Goederen waardoor 
een aantal knelpunten worden weggenomen. In het 
beroepsgoederenvervoer is 411z %van de beroepsbevolking werkzaam. 
Dit percentage geeft nog eens duidelijk aan hoe belangrijk deze 
bedrijfstak voor de Nederlandse economie is. Voor de jaarwisseling 
1984 is daadwerkelijk vooruitgang geboekt voor het internationale 
wegvervoer. Zo zijn er bij voorbeeld afspraken gemaakt voor een 
cumulatieve verhoging voor de komende vijf jaar van de contingenten. 
Liberalisatie en harmonisatie in het Europees verveersbeleid is 
opgestart. 

Voor wat betreft de PTT-spreiding naar Groningen het volgende. De 
voorbije periode heeft dit onderwerp veel aandacht van de fractie 
opgeëist. Uiteindelijk is zij accoord gegaan met de spreiding van 2200 
plaatsen, waaronder de Directeur-Generaal en drie van de vijf 
hoofddirecties. Een en ander onder de voorwaarde dat de spreiding 
levensvatbaar zou blijken. Voor de Haagse regio werden 
compenserende maatregelen gevraagd. Bij het debat over de toekomst 
van de PTT (rapport commissie-Swarttouw) heeft de fractie het 
volgende bepleit: 

a. activiteiten, die de PTT in concurrentie met het bedrijfsleven 
onderneemt op het terrein van de telecommunicatie, dienen 
geprivatiseerd te worden in aparte vennootschappen teneinde 
concurrentievervalsing te voorkomen; 
b. een vrije keuze van de consument bij het gebruik van 
(kwaliteitsgekeurde-) telefoonapparatuur; 
c. de vrije benutting van de bestaande kabelnetten. 

De terzake ingediende moties werden verworpen. Bij de 
begrotingsbehandeling werd een kritische kanttekening geplaatst bij de 
vele honderden miljoenen extra winsten, die nu al jaren lang worden 
gehaald. Ook het probleem van fraude met giro-betaalkaarten werd 
aangesneden. Met betrekking tot de particuliere stadspostdiensten 
neemt de fractie het standpunt in dat hun bestaan niet dient te worden 
verboden en dat de PTT haar eigen stadsposttarieven concurrerend 
dient te maken. Op het wetsontwerp Postbank werd een kritisch 
voorlopig verslag door de fractie ingediend. 
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WELZIJNSBELEID 

Volksgezondheid 
Het beleid van de fractie is gericht op het handhaven en waar mogelijk 
verbeteren van het peil en de toegankelijkheid van de huidige 
gezondheidszorg en anderzijds op kostenbeheersing. Daarbij staan 
centraal de herverkavelingsfilosofie, de te realiseren nulgroei in 1986 
en de tot stand te brengen prikkels tot kostenbeheersing aan zowel 
vraag als aanbodzijde. Het kabinetsbeleid, gericht op stabilisatie van de 
kosten in de gezondheidszorg is ondersteund. Omdat een deel van de 
ombuigingen slechts een verschuiving van een collectieve last naar een 
particuliere last betrof heeft de fractie voorgesteld een onafhankelijke 
commissie te belasten met een onderzoek naar het introduceren van 
meer prikkels tot kostenbeheersing als hiervoor bedoeld (motie 
Nijpels). Bedoelde motie is door de Kamer niet aanvaard. Het aspect 
van de kostenbeheersing speelt ook een rol als het gaat om de wijziging 
van het ziektekostenstelseL De VVD-fractie heeft bij herhaling 
aangedrongen op wijzigingen in het stelsel van 
ziektekostenverzekeringen. Zij is ontevreden over de voortgang die het 
kabinet hiermee heeft gemaakt. Zo is er bij voorbeeld voor gepleit om 
het honorariumsysteem (abonnementen) voor huisartsen bij 
ziekenfondspatiënten te herzien omdat hierin geen enkele financiële 
prikkel zit om betrokkenen niet onnodig te verwijzen naar 
specialistische voorzieningen. 

De fractie heeft gepleit voor vereenvoudiging van wetgeving en een 
meer praktische benadering van het planningsproces. De wet 
voorzieningen gezondheidszorg (in de toekomst de wet gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening) zal zich in eerste instantie 
dienen te beperken tot een planning van capaciteit en functies, terwijl 
de exploitatie van de voorzieningen gereguleerd dient te worden via de 
tarieven- en de verzekeringswetgeving. 
In de beleidsnotitie 1984 is opgemerkt, dat terzake van het 
gehandicaptenbeleid en het ouderenbeleid de verzelfstandiging, 
emancipatie en integratie van mensen met een handicap niet mag 
stokken. Er moet een samenhangend .,inclusief" beleid worden 
ontwikkeld, gericht op de deelname van de gehandicapten en gericht 
op het creëren van maximale participatiemogelijkheden. In de voorbije 
periode zijn er geen integrale beleidsdebatten geweest. Wel is het 
gehandicaptenbeleid bij verschillende deelonderwerpen aan de orde 
geweest. Zo heeft de VVD-fractie bij de inkomensnota gepleit voor het 
niet doorvoeren van een eigen bijdrage voor verstrekkingen en 
voorzieningen in het kader van de AAB. Alhoewel CDA en PvdA de 
VVD-fractie daarin niet hebben gesteund volgt de regering de VVD-lijn 
in deze. De fractie heeft zich ingezet voor de vervoersvoorzieningen, 
waaronder schoolvervoer voor gehandicapte leerlingen. 
Aangedrongen is op verdere aanpassingen van het openbaar vervoer. 
De VVD-motie, gericht op het voor rolstoelgebruikers toegankelijk 
maken van zowel perrons als treinen als het gaat om nieuwe 
spoorwegverbindingen is door de Kamer aanvaard. Bij de behandeling 
van de wetgeving van ondërwijs aan zintuigelijk-, lichamelijk en 
geestelijk gehandicapte kinderen zijn door de fractie voorstellen 
gedaan die de mogelijkheden voor deze kinderen aanzienlijk moeten 
gaan verruimen. Aangenomen is de motie van de VVD strekkende tot 
het voorkomen van extra bezuinigingen in de zwakzinnigenzorg. 
Voor wat betreft de ouderen is het beleid van de fractie erop gericht 
deze zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Het zogenaamde 
flankerend beleid terzake kreeg een wettelijk kader. De wetgeving met 
betrekking tot de nieuwe wet op de bejaardenoorden werd afgerond. 
Mede dankzij de VVD-fractie is in bedoelde wetgeving de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer verankerd geworden en zijn in 
bedoelde wet concrete decentralisatiemogelijkheden aangegeven. De 
fractie heeft gepleit voor het oplossen van de schrijnende tekorten aan 
capaciteit voor psycho- geriatrische patiënten. 
De fractie heeft een structuurdoorbrekend voorstel gedaan om ten 
behoeve van sterk verzorgingsbehoeftige bewoners van een 
bejaardentehuis adequate (extra) medische zorg te garanderen door te 
pleiten voor financiering via individueel geindieeerde AWBZ
pluspakketten. Gepoogd is via een door de Kamer aangenomen motie 
te komen tot een verdergaande democratisering. Helaas is op dit punt 
nog weinig echte voortgang geboekt. 

De thuiszorg is voor de fractie altijd een belangrijk punt in haar beleid 
geweest. Waar de maatschappelijke ontwikkeling weer zodanig is 
geworden dat mensen bereid zijn een deel van de zorg voor de partner 
of kinderen op zich te nemen heeft de VVD-fractie middels een motie 
de regering gevraagd in het huidige ziektekostenstelsel en het sociale 
zekerheidsstelsel naar mogelijkheden daarvoor te zoeken. De 
parlementaire besluitvorming over abortus werd het afgelopen jaar 

definitief afgerond. Het ging daarbij om de uitvoeringsbesluiten van de 
abortuswet. Terzake van de vergoeding van de kosten van abortushulp 
bepleitte de VVD-fractie met succes de regeling waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen klinieken en ziekenhuizen. 
Overeenstemming werd ook bereikt over de inhoudelijke 
uitvoeringsbesluiten die betrekking hebben op de hulpverlening bij 
abortus. De fractie is voor een wettelijke regeling terzake euthanasie. 
Bij de Tweede Kamer is ingediend een initiatief wetsvoorstel van 
mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66). Daartegen bestaan procedurele en 
inhoudelijke bezwaren. Procedureel omdat niet het advies van de 
Staatscommissie is afgewacht (ingesteld n.a.v. een VVD-motie). 
Inhoudelijk, omdat het wetsvoorstel een beperkte strekking heeft. Het 
slaat namelijk uitsluitend op personen die in staat zijn hun wil 
zelfstandig te bepalen. 

Welzijn en Cultuur 
In de huidige beeldende kunstenaars regeling is het artistieke element 
met de sociale zekerheid verweven. Daarom heeft de VVD-fractie 
voorgesteld om alleen een beeldende kunst beleid vanuit het ministerie 
van WVC te voeren. 
Zo'n beleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
inkomensvorming van kunstenaars. Ze mag echter geen garantie 
leveren voor de bestaanszekerheid van de gehele beroepsgroep. 
Omdat bij de rijksoverheid 450.000 en bij de lagere overheden 
4?0.000 werken liggen opgeslagen, heeft de fractie de regering 
Uitgenodigd naar mogelijkheden te zoeken deze werken te verkopen. 

Het mediabeleid staat nog steeds sterk in de belangstelling. Een aantal 
punten verdienen in dit verband specifieke vermelding. Sedert 
augustus is er een kabelregeling van kracht. De VVD-fractie is daar 
mee matig tevreden. Weliswaar worden nieuwe ontwikkelingen 
toegestaan, echter er worden ook een groot aantal beperkingen 
opgelegd. De fractie heeft moeite met het feit dat programma's die 
vanuit het buitenland worden aangeboden zijn toegestaan mits het 
programma geen reclameboodschappen bevat die in het bijzonder op 
het Nederlandse publiek zijn gericht en mits, voor zover het een 
televisieprogramma bevat, het behoudens toestemming van de 
minister geen Nederlandstalige ondertiteling bevat. De kabelregeling is 
m stnJd met h~t _EEG-recht. In nauwe samenwerking met de Europese 
Liberale fractie IS dan ook actie ondernomen. In antwoord op vragen 
van de zijde van de Liberale fractie heeft de Europese Commissie 
gesteld, dat een aantal onderdelen van het Nederlands mediabeleid in 
strijd zijn met het EEG-verdrag. Terzake heeft de VVD-fractie in 
schriftelijke vragen aan de minister van WVC een reactie gevraagd. 
Overigens blijft het streven gericht op een zogenaamde Kabelraam wet. 
Voor wat betreft het onlangs gereed gekomen voorontwerp van Wet 
inzake de media kan worden opgemerkt dat deze wet op een aantal 
punten volledig overeen komt met de VVD-wensen. 
In het voorontwerp wordt afgezien van een mogelijkheid van abonne
televisie door de omroepen. Ook een eventueel derde net lijkt van de 
baan. Overigens is een derde televisie-net voor de VVD wél 
bespreekbaar, maar dan op een geheel andere basis. Een dergelijk net 
mag mets extra kosten en het mag geen rommelnet zijn. Derhalve zou 
een dergelijk net op commerciële basis moeten draaien. 
Een l~atst~ belangrijk onderdeel in dit verband is de opsplitsing van de 
NOS m dne delen: een zelfstandige programma-stichting, een 
zelfstandig facilitair bedrijf en een commissariaat voor de media. Wel 
dient het grote aantal algemene maatregelen van bestuur in concrete 
wetgeving te worden omgezet. Voor wat betreft de reclame bij 
omroepen het volgende. Sedert half november 1984 is veel gebeurd. 
Gewezen wordt op de boetes, een opgestarte ARBO-procedure en een 
commissie die in het vooruitzicht is gesteld, welke op de naleving van 
de regels moet gaan toezien. De fractie heeft inmiddels gedetaileerde 
voorstellen gedaan m.b.t. de sponsoring van radio en 
televisieprogramma's. 

Onderwijs 
De snelle maatschappelijke veranderingen dwingen tot voortvarende 
besluiten op het terrein van de volwasseneneducatie. In februari is 
terzak~ ~et de regering gediscussieerd over de z.g. hoofdlijnennotitie. 
DaarbiJ IS de nadruk gelegd op de noodzaak van een voorziening voor 
het tweede-kans onderwijs met een goede infrastructuur. Belangrijk 
ZIJn ook beroepsopleidingen voor volwassenen en een uitgewerkt 
stelsel van educatief verlo[ Bij de toetsing van de regeringsvoorstellen 
zal de VVD-fractie toezien op de toegankelijkheid van deze 
voorzieningen voor vrouwen. 

~e ingezette operatie schaalvergroting, taakverdeling en concentratie 
m het hoger beroepsonderwijs zal moeten leiden tot een krachtiger 



stelsel van hoger beroepsonderwijs, dat evenwichtig over het land is 
verspreid. De versterking van beheer en management is daarbij een 
belangrijke factor. Het herstructureringsproces moet geflankeerd 
worden door één voor docenten en studenten. De specifieke positie 
van de zogenaamde PABO's mag het onderhavige proces niet gaan 
domineren en frustreren. 
In aantocht is een nieuw stelsel van studiefinanciering. De hoofdlijnen 
daarvan werden geschetst in een beleidsnota van de regering. Voorts 
werd een wetsontwerp aangekondigd. De VVD-fractie staat positief 
tegenover het feit, dat het nieuwe stelsel eenvoudiger zal zijn dan het 
huidige. Tevens zullen de studenten in het tertiair en secundair 
onderwijs meer gelijkwaardig worden behandeld. De voorstellen 
behelzen een doorbraak als het gaat om de grotere zelfstandigheid van 
de student. De fractie heeft zich er tegen uitgesproken, dat het nieuwe 
stelsel een element van leeftijdsafhankelijkheid bevat. 

Over de stimuleringsmaatregelen op het terrein van de informatica is 
uitvoerig overleg geweest met de regering. De fractie heeft daarbij 
ondermeer de nadruk gelegd op het feit dat de uitvoering van het 
informaticastimuleringsplan erg belangrijk is voor de aansluiting tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor het gehele onderwijs moet er 
een invoeringsstrategie voor informatie-technologie voor alle sectoren 
worden ontwikkeld, opdat de gelden voor het 
Informaticastimuleringsplan kwalitatief goed en effectief worden 
besteed. 

Voor wat betreft de tweede fase wetenschappelijk onderwijs heeft de 
fractie geen gelegenheid voorbij laten gaan om te wijzen op de 
noodzaak van een goede invulling van die tweede fase, in het bijzonder 
in de beroepsopleidingen. Knelpunt vormt daarbij de financiering. Tot 
nog toe is daarvoor geen ruimte gevonden. 

Er is thans een wettelijke regeling voor de Open Universiteit met een 
toegangsleeftijd van 18 jaar conform het gestelde in het VVD 
Verkiezingsprogramma. (De fractie is accoord gegaan met de 
wettelijke bepaling, dat er een numerus fixus afgekondigd kan worden 
op basis van het arbeidsmarkt criterium). Dit jaar is op het terrein van 
het hoger beroepsonderwijs de operatie schaalvergroting, 
taakverdeling en concentratie gestart. 
Inmiddels is op het onderwijsfront ook de zogenaamde HOS-nota 
verschenen. Deze nota is een rechtstreeks gevolg op de tijdens de 
Algemene Beschouwingen over de Rijksbegroting 1981 door de 
Tweede Kamer aangenomen motie Rietkerk/Lubbers, waarin een 
nadere bezinning op de salarisstructuur werd bepleit en een eenzijdige 
korting op de salarissen van onderwijsgevenden werd afgewezen. In de 
nota worden een drietal overwegingen genoemd om de salarisstructuur 
voor onderwijsgevenden te herzien. 
In de eerste plaats de inflexibiliteit van het vigerende systeem. 
In de tweede plaats het uit elkaar lopen van het salarisregiem van 
onderwijsgevenden en overige ambtenaren. 
In de derde plaats maken de opbouw en de inrichting van het 
salarissysteem het geheel financieel moeilijk beheersbaar. Tijdens de 
behandeling van het HOS-accoord tussen de minister en vakbonden in 
de Tweede Kamer heeft de fractie een groot aantal verlangens op tafel 
gelegd. Enkele daarvan zijn de volgende: 
a. mogelijkheden dienen te worden open gehouden om mensen die 
een carrière buiten het onderwijs hebben gehad en die met hun 
deskundigheid in het onderwijs willen werken op een goed 
salarisniveau in te schalen. 
b. Het behalen van meer dan één bevoegdheid moet ook in een 
functiebeloningssysteem reden kunnen zijn om salarisschalen snel te 
doorlopen. 
c. Het geven van extra periodieken met behulp van objectieve criteria 
moet mogelijk zijn. 
d. Er moeten niet alleen eisen worden gesteld aan de overgang van de 
leraarschaal naar de seniorschaal, maar ook aan de overgang van de 
zogenaamde tussenschaal naar de leraarschaaL Daarvoor moeten 
objectieve criteria bestaan. Met name het met succes gevolgd hebben 
van nascholing is een criterium. 
e. De positie van de schoolleiding moet nader worden onderzocht en 
beter geregeld. In het vervolg overleg tussen de minister en de bonden 
m.b.t. het HOS-accoord is met een deel van de wensen van de fractie 
rekening gehouden. Met name de positie van eerstegraads leraren in 
de onderbouw van HAVO /VWO is versterkt. Ook de positie van de 
schoolleiding is verbeterd. Over sommige punten discussieert de 
Kamer binnenkort verder met de regering. Inlossen van andere punten 
zal moeten wachten tot financieel gunstiger tijden zijn aangebroken. 

BIJLAGEli 
FINANCIEEL VERSLAG 1984-
38E JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING -10/05/85 
1) RESULTATENREKENING 

Prognose Werkelijk Prognose 
1984 1984 1985 

INKOMSTEN 
Contributie (incl. gedeelte V & Dl 2.517.800 2.637.000 2.401.000 
Extra bijdragen leden (netto) 464.000 471.000 495.000 
Interest 37.500 45.000 53.000 
Bijdragen Europese fondsen 725.000 891.000 
Overige baten 410.000 230.000 490.000 
Diensten voor derden 300.000 98.000 110.000 

TOTAAL INKOMSTEN: 4.454.300 4.372.000 3.549.000 

UITGAVEN 
Personeelskosten 973.100 899.000 931.000 
Reis-/Verblijf-/V ergaderkosten 224.100 307.000 255.000 
Kantoorkosten 282.700 306.000 310.000 
Huisvestingskosten 51.000 66.000 74.000 
Ledenadministratie 138.800 143.000 141.000 
Vrijheid en Democratie 1.064.800 1.114.000 1.071.000 
Activiteiten en subsidies 512.200 419.000 388.000 
Buitenland 111.500 89.000 123.000 
Commissies en Congressen 61.000 53.000 42.000 
Propaganda en Voorlichting 220.000 125.000 184.000 
Propagandamateriaal PM '/. 24.000 PM 

Totaal Uitgaven excl. 3.639.200 3.497.000 3.519.000 
Verkiezingen 
Europese Verkiezingen 905.100 916.000 
Mutatie Verkiezingsfonds ï. 90.000 205.000 

TOTAAL UITGAVEN: 4.454.300 4.618.000 3.519.000 

INKOMSTEN -UITGAVEN -----"/. + 30.000 
246.000 

Bijzondere Baten en Lasten PM 240.000 ï. 30.000 

RESULTAAT: i. 6.000 0 

2) BALANS(XflOOO) 

31/12/83 mutaties 31/12/84 
ACTIVA 
Thorbeckehuis 750 750 
Overige duurzame activa 157 + 13 170 
Voorraad propagandamateriaal 107 + 3 110 
Transitoria en geldmiddelen 2177 + 787 2964 

TOTAAL: 3191 + 803 3994 

PASSIVA 
Verenigingsvermogen 531 6 525 
Verkiezingsfonds 401 + 205 606 
Voorziening onderhoud gebouw 34 + 12 46 
Transitoria 2225 + 592 2817 

TOTAAL: 3191 + 803 3994 

Toelichting op de Balans 
Het Thorbeckehuis wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde lege 
oplevering. De mutatie "overige duurzame activa" bestaat uit 
aanschaffingen (f 103.000) en afschrijvingen (f 90.000). Bij de 
aanschaffingen is o.a. een bedrag van/ 76.000 begrepen voor 
administratieve automatisering in het Algemeen Secretariaat; in 1985 
zal hieraan f 90.000 worden toegevoegd. 
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De afschrijvingen bedragen: 
Kantoormachines: 3 jaar 
Vervoermiddelen: 4 jaar 
Kantoorautomatisering: 5 jaar 
Kantoorinventaris: 5 jaar 

Het propagandamateriaal werd gewaardeerd tegen inkoopprijs. 

Aan het Verkiezingsfonds werd ten laste van de Resultatenrekening 
f 205.000 toegevoegd. Dit fonds zal mede worden gebruikt voor de 
Verkiezingen 1986 (Tweede Kamer en Gemeenteraden) en 1987 
(Provinciale Staten). 

De voorziening onderhoud gebouw bestaat uit f 40.000 voor 
onverwachte grotere reparaties en f 6.000 voor het periodieke 
buitenschilderwerk. 

In de passieve transitoria is een bedrag opgenomen van f 50.000 voor 
een onder verantwoordelijkheid van de Teldersstichting uit te voeren 
geschiedschrijving van de VVD. 

3) HAYA VAN SOMERENSTICHTING 
RESULTATENREKENING 

INKOMSTEN 
Subsidie VVD 
Subsidie VVD inz. Europ. 
Activiteiten 
Subsidie Min. van Binnenlandse 
Zaken 
Abonnementen VVD-Expresse 
Cursusbijdragen 

TOTAAL INKOMSTEN: 

UITGAVEN 
Personeelskosten 
Reis-/Verblijf-/V ergaderkosten 
Kantoorkosten 
Huisvestingskosten 
Ledenadministratie 
VVD-Expresse 
Cursussen 
Publiciteit en Propaganda 
Diversen 

TOTAAL UITGAVEN: 

4) TOELICHTING OP DE 

Prognose 
1984 

141.200 
14.000 

325.000 

165.000 
57.900 

703.100 

205.300 
19.900 
61.900 

7.800 
9.100 

165.000 
173.100 

61.000 

703.100 

RESULTATENREKENING 
a) Contributies 1984(XJ 1000) 

Aantal inningen 90.000 

Ontvangsten 4725,0 
Boven reglementair (Afd.) - 350,0 
Beneden reglementair (Afd.) + 49.4 

Reglementair 4424,4 
Vrijheid en Democratie 1019,4 

Te verdelen: 3405,0 

Hoofdbestuur (44%) 1498,4 
Kamercentrales (13 %) 442,6 
Ondercentrales ( 4%) 136,0 
Afdelingen (39%) 1328,0 

Totaal verdeeld: 3405,0 

Werkelijk 
1984 

90.000 
14.000 

324.000 

149.000 
48.000 

625.000 

204.000 
24.000 
67.000 

8.000 
9.000 

121.000 
129.000 

59.000 
4.000 

625.000 

93.000 

5004 
396 

+ 36 

4644 
1070 

3574 

1567 
459 
149 

1399 

3574 

Prognose 
1985 

136.000 

325.000 

125.000 
152.000 

738.000 

209.000 
23.000 
65.000 

8.000 
9.000 

117.000 
247.000 

60.000 

738.000 

86.000 

4556 
380 

+ 40 

4216 
975 

3241 

1426 
421 
130 

1264 

3241 

Ingevolge het reglementair toegezegde minimumbedrag van f 750,
werd aan de Ondercentrales f 5.000,- extra uitgekeerd; dit bedrag is 
opgenomen bij de groep Subsidies en Overige Activiteiten. 
Voor de financiële consequenties in 1985 van de voorgestelde 
contributieverhoging en wijziging aandeel Vrijheid en Democratie moge 
worden verwezen naar de Algemene Financiële Beschouwing. 

b) Extra bijdragen leden (X f 1000) 
Aangezien het contributiesysteem is gebaseerd op een reglementaire 
minimumcontributie plus een vrijwillige bijdrage naar eigen 
beoordeling van draagkracht, werd ook in 1984 een financiële actie 
gehouden; in mei 1985 zal wederom een verzoek om een vrijwillige 
bijdrage worden gedaan. 

Bij de contributiebetaling werd bovendien voor de Afdelingen in 1984 
f 396.000 boven de reglementaire contributie afgedragen; het totale 
bedrag, dat leden extra afdroegen, bedraagt derhalve ca. 19 %(!)van 
het reglementaire bedrag. 

c) Bijdragen Europese fondsen 
Deze post betreft bijdragen, die werden ontvangen uit de voor 
verkiezingen beschikbaar gestelde fondsen van het Europees 
Parlement, Nederlandse fractie van dit Parlement en ELD-Secretariaat 
in Brussel. 

De financiering van de totale kosten, verbonden aan de organisatie van 
de Europese Verkiezingen is als volgt: 
Bijdragen Europese fondsen 
Uit algemene middelen 

TOTAAL: 

d) Overige baten 

/891.000 
f 25.000 

/916.000 

In deze verzamelpost zijn alle baten opgenomen, die niet direct onder 
de overige posten vallen (schenkingen, legaten, diverse inkomsten 
etc.). 

e) Diensten voor derden 
Het betreft hier vergoedingen tegen kostprijs van diensten, die door het 
Algemeen Secretariaat voor anderen dan partijorganisaties worden 
verricht. 

f) Personeelskosten (X J 1 000) 

Totaal excl. verrekeningen 
AF: naar andere kostengroepen 

TOTAAL: 

Prognose 
1984 

1276,8 
303,7 

973,1 

Werkelijk 
1984 

1202 
303 

899 

Prognose 
1985 

1229 
298 

931 
In het personeelsbeleid worden in grote lijnen de normen van het 
bedrijfsleven gevolgd (salariëring, bruto/netto berekening, overige 
voorzieningen). 

In de bedragen totaal excl. verrekeningen is inbegrepen een aantal 
rechtstreekse doorbelastingen aan de kostengroep verkiezingen: 
1984 prognose: f 70.000, 1984 werkelijk: f 74.000 en 1985 prognose: 
/25.000. 

g) Reis- I verblijf-I vergaderkosten (X f 1 000) 

Totaal excl. verrekeningen 231,9 
AF: naar andere kostengroepen 7,8 

TOTAAL: 224,1 

319 
12 

307 

265 
10 

255 

Onder deze groep vallen o.m. de kosten van de Ledenvergaderingen 
(incl. de bijlagen zoals beschrijvmgsbrief en amendementen bij Vrijheid 
en Democratie), bestuurskosten, reis- en verblijfkosten medewerkers 
etc. 

De relatief grote afwijking werkelijk t.o.v. de prognose is o.a. een 
gevolg van de extra kosten inrichting zaal37e JAV (Hattem- f 20.000) 
en de 69e BAV Dordrecht (o.a. f 28.000 voor verzenden van 
beschrijvingsbrief en amendementen als bijlage bij Vrijheid en 
Democratie). 

h) Kantoorkosten(Xj1000) 

Totaal excl. verrekeningen 
AF: naar andere kostengroepen 

TOTAAL: 

379,5 
96,8 

282,7 

409 
103 

306 

In deze groep zijn o.m. opgenomen fotokopieën (in 1984: ca. 1,1 
miljoen) en porti: 

fotokopieën 
porti (en vracht) 

15 

84 
115 

84 
124 

408 
98 

310 

100 
120 



i) Huisvestingskosten (x f 1000) 
Prognose Werkelijk Prognose 

1984 1984 1985 

Totaal excl. verrekeningen 78,3 94 102 
AF: naar andere kostengroepen 27,3 28 28 

TOTAAL: 51,0 66 74 

De stijging in 1984 is o.m. een gevolg van de post "schoonhouden 
gebouw". 

j) Ledenadministratie (X f 1000) 

Totaal excl. verrekeningen 
AF: naar andere kostengroepen 

TOTAAL: 

301,9 
163,1 

138,8 

309 
166 

143 

306 
165 

141 

De automatisering zal in 1985 worden uitgebreid door o.a. een 
koppeling van de ledenadministratiegegevens met tekstverwerkers, 
zodat mutaties in de jaarboekgegevens (adressen) eenvoudiger kunnen 
worden verwerkt. De proef in 1984 met het verzenden van het 1 e 
contributiebetalingsverzoek met Vrijheid en Democratie is succesvol· 
gebleken (besparing: ca. f 17 .000), zodat deze wijze van verzending in 
de komende jaren zal worden gecontinueerd. 

k) Vrijheid en Democratie(Xf 1000) 

Directe kosten 878,4 930 879 
Verrekende kosten 357,9 363 358 
Advertenties 100,0 108 105 
Verrekende baten 71,5 71 61 

Totaal 1064,8 1114 1071 
Contributiegedeelte 1019,4 1070 975 

Per saldo t.l.v. alg. middelen: 45,4(L) 44(L) 96(L) 

De kostenstijging in 1984 was hoofdzakelijk een gevolg van extra 
pagina's voor de Europese Verkiezingen; in 1985 is wederom voorzien 
in 18 nrs. à 24 pagina's; het aantal te verzenden exemplaren is begroot 
in relatie tot het aantal te verwachten contributie-inningen. De kosten 
van de bijlagen zijn verantwoord bij vergaderkosten (zie toelichting g). 

Als gevolg van een daling van het te verzenden aantal exemplaren 
stijgt de kostprijs per exemplaar; in toenemende mate wordt hierdoor 
een beslag op de algemene middelen gelegd. 

I) Activiteiten en subsidies (Xf 1000) 
Prognose 

1984 

Haya van Someren Stichting 
Teldersstichting 
Organisatie Vrouwen in de VVD 
JOVD 
Ver. Staten- en Raadsleden 
LSVN 
Nieuwe Afdelingen 
Overige subsidies 
Diverse bijdragen 
Overige activiteiten 

TOTAAL: 

141,2 
115,0 
132,2 

22,5 
10,9 

6,8 
8,0 
5,0 

12,6 
58,0 

512,2 

Werkelijk 
1984 

90 
86 

133 
23 
12 
7 
2 
5 

10 
51 

419 

Prognose 
1985 

136 
60 

124 
23 
12 

7 
5 
5 

11 
5 

388 

In de volgende subsidies is een aantal doorbelaste kosten van het 
Algemeen Secretariaat begrepen: 

Organisatie Vrouwen in de VVD 
Ver. Staten- en Raadsleden 
LSVN 

32,2 
30,9 

6,8 

33 
32 

7 

29 
32 

7 

In 1984 werd besloten een bedrag van f 50.000 te bestemmen voor de 
geschiedschrijving VVD onder auspiciën van de Teldersstichting 
(Overige activiteiten). 

In 1985 zullen de kosten van fotokopieën door de Organisatie Vrouwen 
in de VVD en door de Vereniging Staten- en Raadsleden (m.i.v. 
september) direct -dus niet meer door middel van doorbelastingen
worden vergoed. 

In de subsidie JOVD is een bedrag van f 12.500 begrepen als bijdrage 
in de huisvesting in het Stikkerhuis te Amsterdam. 

m) Buitenland (X f 1000) 

Delegatie ELD-Congres 25,0 0 8 
Contributie ELD 25,0 26 27 
ELD-Congres Groningen 30 
Delegatie Liberale 20,0 26 14 
Internationale 
Contributie Lib. Internationale 33,0 32 30 
Overige kosten buitenland 8,5 5 14 

TOTAAL: 111,5 89 123 

Het ELD-Congres 1984 vond niet alleen plaats in verband met de 
Europese Verkiezingen; in 1985 zal dit Congres in Groningen worden 
gehouden. 

Het Congres van de Liberale Internationale vond in 1984 plaats in Tel 
Aviv (13 door het HB aangewezen deelnemers); in 1985 zal dit congres 
in Madrid worden gehouden (9 door het HB aan te wijzen deelnemers). 

n) Commissies en congressen (X f 1000) 

Commissies ex. 60 HR 
Overige kosten 

TOTAAL: 

Prognose 
1984 

30,0 
31,0 

61,0 

Werkelijk 
1984 

37 
16 

53 

Prognose 
1985 

28 
14 

42 

In de groep "overige kosten" zijn o.m. opgenomen de kosten van 
politieke Algemene Ledenvergaderingen en Partijraadsvergaderingen. 

o) Propaganda en voorlichting (Xf 1000) 

Radio (kosten -subsidie) 
Televisie (kosten- subsidie) 
Subsidies partijorganen 
Ledenwerving buitenland 
Algemene kosten 

4,8 3 
39,8 35 

5,0 4 
25,0 bij Eur. Verk. 
39,9 41 

4 
60 
5 

Subsidie propagandamateriaal 
Overige kosten 

bij Europese Verkiezingen 
34 

81 105,5 42 

TOTAAL: 220,0 125 184 

Naast de hiergemelde kosten werd in 1984 een groot deel van de 
activiteiten besteed aan de Europese Verkiezingen; in 1985 zal dit het 
geval zijn t.a.v. de verkiezingen in 1986. 

p) Propagandamateriaal (Xf 1000) 

Inkopen en vrachtkosten 
Voorrraadmutatie 
Verkopen 
Ten laste van Europese Verkiezingen 
Bijdrage van Haya van Someren Stichting 

Baten excl. kosten Distributiecentrum 

q) Europese Verkiezingen 1984 

De belangrijkste posten zijn o.a.: 
Landelijke advertenties 
Subsidie propagandamateriaal 
Manifestatie Amsterdam (02/06) 
Subsidie Huis-aan-Huis krant 
FDPtrein 
Personeelskosten Alg. Secretariaat 

r) Haya van Someren Stichting (Vorming en Scholing) 

306 
'/. 3 
1. 197 
ï. 120 
ï. 10 

i. 24 

232.000 
120.000 

35.000 
62.000 
52.000 
74.000 

De balans bestaat uitsluitend uit transitorische posten en is derhalve 
niet separaat vermeld. 

In de resultatenrekening zijn alle activiteiten van deze Stichting 
verwerkt; de meerdere activiteiten 1985 zullen voor een groot deel 
worden bestreden uit een hogere bijdrage van de deelnemers. 

16 



Kritisch leren 
denken 
Scholing en vorming zijn voor een poli
tieke organisatie belangrijke funda
menten. Met de steeds wijzigende om
standigheden volgen de veranderingen 
elkaar in zo hoog tempo op dat "bij
blijven" via de gebruikelijke media 
nauwelijks toereikend is. 
Binnen de organisatie Vrouwen in de 
VVD bestaat grote behoefte aan dis
cussie, vorming, scholing en kadertrai
ning. Vanuit het landelijk bestuur 
wordt getracht in die behoefte te voor
zien door het aanbieden van discussie
thema's en cursussen, veelal geleid 
door speciaal daarvoor getrainde vrou
wen. Twee cursussen worden georgani
seerd in samenwerking met de Haya 
van Somerenstichting: "Vrouwen Ac
tief in Maatschappij en Politiek" en 
"Politieke Keuzen en Vrouwen". De 
eerstgenoemde gaat in op de situaties 
waar vrouwen mee te maken krijgen 
wanneer zij politieke of maatschappe
lijke activiteiten gaan ontplooien. Bij 
deze cursus gaat het er om inzicht te 
verkrijgen in elkaars functioneren in 
overlegstructuren, samenwerkingsver
banden en dergelijke, en om vaardig
heden te ontwikkelen. 
De andere cursus is niet uitsluitend o 
vrouwen gericht en heeft tot doel het 
kritisch denkvermogen aan te scher
pen. Aan de hand van actuele onder
werpen wordt duidelijk gemaakt wel
ke gevolgen politieke keuzen kunnen 
hebben op de positie van vrouwen. 
Voor- en nadelige consequenties van 
beleidsvoorstellen dienen duidelijk 
zichtbaar te worden gemaakt enterde
ge te worden meegewogen in de be
sluitvorming. Ogenschijnlijk neutrale 
maatregelen kunnen vaak ongedachte 
gevolgen met zich meebrengen. Het is 
de taak van politici hierop uiterst alert 
te zijn. En het kan zeker geen kwaad 
hen vanuit een actieve achterban kri
tisch te volgen. Integendeel, een goede 
wisselwerking tussen kiezers en geko
zenen werkt alleen maar gunstig op de 
kwaliteit van de besluitvorming. Daar
om: scholing en vorming! 

Anita Wagernakers 

Informatica 

Een andere activiteit van de Vrouwen 
in de VVD is het bevorderen van de 
bekendheid met nieuwe technologieën 
en de maatschappelijke veranderingen 
die informatica teweegbrengt. Op 5 
oktober vindt een landelijke informa
tiedag plaats voorafgegaan door drie 
regionaal gespreide bijeenkomsten. 
De data voor deze drie voorronden zijn 
vrijdag 24 mei te Eindhoven, zaterdag 
1 juni te Hoogeveen en maandag 10 
juni te Haarlem, telkens van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Aan de orde komen: in
formatica en economie, het politiek 
beleid, informatica in het onderwijs, 
bescherming van de privacy, ethische 
aspecten en het belang van dit alles 
voor vrouwen. 
Kamerleden en informatica-deskundi
gen zullen hieraan hun medewerking 
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verlenen. Meer inlichtingen zijn te 
verkrijgen via mevrouw C. Schut-van 
Proosdij, Dross. Ecrevissestraat 22, 
6171 JM Stein, tel.: 04495-6090. 
Als het ooit voor vrouwen nodig was 
om van nieuwe ontwikkelingen goed 
op de hoogte te blijven dan is het nu 
wel. Veel werk gaat verloren in secto
ren waarin sedert lang vrouwen actief 
zijn; nieuw werk waarvoor speciale op
leidingen vereist zijn komt ervoor in de 
plaats. Nieuwe technologieën vormen 
een terrein waarop vrouwen even goed 
kunnen functioneren als mannen. Dan 
is het wel zaak om niet achter te blij
ven en te proberen er zoveel mogelijk 
over te weten te komen. Die gelegen
heid bieden de regionale en landelijke 
bijeenkomsten over informatica. Doen 
dus! • 

Partijraad in schouwburg Gooiland in Hilversum. Aanvang: 10.00 uur. 
Behandeling Teldersstichtingrapport betreffende het stelsel van sociale ze

J kerheid (volledig programma zie V & D van 22januarijl.). 
~ I 0 en 11 mei: 

Algemene vergadering in het Turfschip te Breda (programma is te vinden 
in V & D van 19 februari 1985). 
18mei: 
Partijraad, Hof van Gel re te Apeldoorn. Aanvang 10.00 uur. Bespreking 
rapport Commissie Polak (programma, zie V & D van 2 apriljl.). 

ij 
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Zeeland is aan de slag 
In Zeeland laten we ons niet ontmoedigen door opiniepolls. Wij, en in het 
bijzonder de afdeling Middenschouwen, gaat gewoon door met opnieuw 
mensen te interesseren voor onze VVD. 
Op de laatste ledenvergadering kwam onze PR-man Cor Coomans aanzet
ten met zeven nieuwe leden. Als je hem vraagt hoe hij dat regelt, antwoordt 
hij bescheiden: "Ach, benader de mensen op een eenvoudige manier. Wees 
eerlijk in je bewoordingen en vertel ze dat we ze hard nodig hebben. Juist 
dan kan men inspraak plegen." 
Schouwen-Duiveland, het eiland dat in de ramp van 1953 het zwaarst is ge
troffen, zegt terecht: "Wij VVD-ers worstelen en komen boven!" 

Kees Pilaar 
PR-KC-Zeeland 
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Er van uit gaand dat onze 
Waddeneilandbewoners 
altijd de klos zijn als zij 
eens een avond een VVD-bij
eenkomst willen bijwonen, 
want dat betekent voor hen 
een nacht aan de wal blijven 
plus het nemen van een halve 
snipperdag, werd de situatie 
nu eens omgedraaid. 

Carlijn Resink-Van der Lught wist het 
VVD-Tweede-Kamerlid Annemarie 
Jorritsma, vice-voorzitter Liesbeth 
van Raalte en trainer Jan Leunis twee 
dagen voor Terschelling te strikken 
voor een gemêleerd programma. Een 
spreekbeurt van Annemarie, een inlei
ding door Liesbeth, gelardeerd met 
dia's over de partijstructuur, en een in
leiding over liberalisme door scho
lingsfunctionaris Jan Leunis was het
geen de Terschellingers werd geboden. 
Op hun beurt konden zij in die ander
halve dag met alle vragen komen wat 
de partij betrof, maar vooral met hun 
specifieke eilandproblemen. 
Liefdevol werden we opgenomen en 
ondergebracht door mevrouw Stuut
Jansema, secretaris van de VVD-afde
ling Terschelling. 
Tijdens haar inleiding sprak Annema
rie Jorritsma-Lebbink over de actuele 
politiek, de Wadden en de landbouw. 
Ze haalde met die onderwerpen be
hoorlijk wat vragen boven. Eilandbe
woners leven met een geheel eigen pro
blematiek, waar men aan de wal veel 
te weinig bij stil staat. Om er een paar 
te noemen: de weinige schoolvoorzie
ningen, waardoor kinderen vaak al met 
12 jaar in de kost moeten in Friesland, 
de eigen landbouwproblemen, de sterk 
gestegen verontreinigingsheffingen 
(één campinghoudster: "We worden 
hier drie keer gepakt: door het Rijk, 
door de Provincie en door de gemeen
te"). Annemarie Jorritsma wees op de 
Toeristische nota van CDA-staatsse
cretaris Piet van Zeil. Voor de opbouw 
van toeristische speerpunten is 16 mil
joen uitgetrokken. Een bedrag dat in 
overleg met de provinciale besturen 
zal worden verdeeld. Het gaat er nu 

Trainen op Terschelling 

om welke gebieden elke provincie aan
wijst, maar daarop is inspraak moge
lijk. Zij benadrukte dat de liberalen 
zich zullen blijven verzetten tegen een 
te zware Waddenwet. "Het lijkt erop 
dat in dit land iedereen een mening 
heeft over het Waddengebied, maar 
dat men de belangen van de bewoners 
daarbij wat vergeet. Vaak heb ik het in 
Den Haag moeilijk met de gedachte 
dat we dáár erover zitten te praten. 
Veel zou hier moeten kunnen worden 
geregeld door de bewoners en de ge
meente zelf." 
Er waren veel vragen en daarvoor was 
alle tijd, want niemand hoefde terug. 
De volgende morgen gaf Liesbeth van 
Raalte-Tuijnman aan de hand van 
dia's een overzicht van de gehele par
tijstructuur. Ze benadrukte dat de 
partij lijkt op een grote paraplu "Het 
begint met de afdelingen, waarin het 
onderling contact en de uitwisseling 
van gegevens essentieel zijn ... " 
Voor de eilandbewoners is het een op
gave om regelmatig ondercentralever
gaderingen bij te wonen. Men tracht 
dat bij toerbeurt te doen, maar het be
tekent wél dat men in Friesland moet 
blijven overnachten en pas weer om 
half twaalf de volgende ochtend op het 

eiland terug is. Daarnaast hebben de 
eilanders te maken met een toeristen
seizoen dat langzamerhand bijna tien 
maanden bestrijkt. De bevolking van 
de Waddeneilanden vertienvoudigt 
zich dan. Sprekend is het voorbeeld 
dat VVD-voorzitter Sangers mij gaf. 
"Zeven jaar geleden ben ik voor een 
jaartje voorzitter geworden. Nu ben ik 
het nog. We vinden doodeenvoudig de 
mensen niet die een bestuursfunctie 
willen of dat kunnen combineren met 
hun werk". 
Jan Leunis hield in de middag een in
leiding over liberalisme. Hij begon 
met iets kenmerkends voor de VVD: 
"Het is typerend voor de partij dat 
mensen spreken over ,de club' in 
plaats van over ,de partij'. Dat drukt 
uit hoe VVD-ers met elkaar om
gaan ... " 
Veel vragen werden in dit weekend be
antwoord, maar nog veel meer vragen 
kwamen op. Carlijn Resink typeerde 
de cursus in haar slotwoord als 
"uniek". "Maar", zo vervolgde zij 
"ook de gastvrijheid was uniek. We ko
men terug." 

Reny Dijkman • 
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De VVD ziet niet veel heil in 
de huidige Beeldende Kun
stenaars Regeling. Natuur
lijk willen de liberalen wel 
een kunstenaarsbeleid voe
ren, inclusief een kunste
naarsbeleid, maar zo als het 
nu nog gaat met de BKR kan 
het echt niet meer. Het 
VVD- Tweede-Kamerlid 
Margreet Kamp bepleitte 
namens de fractie dat bij de 
komende Kabinetsformatie 
nieuwe en duidelijke afspra
ken worden gemaakt. 

Met de huidige Beeldende Kunste
naars Regeling is namelijk van alles 
mis. De feiten: momenteel zijn binnen 
de BKR zo'n 85.000 werken door de 
overheid aangekocht. Naast roulatie 
via artotheken en schenkingen aan 
openbare gebouwen, beheren ambte
naren de opgeslagen schilderijen, et
sen en dergelijke. Dat laatste betekent 
een kostenpost voor registratie, opslag 
en onderhoud van werk, dat waar
schijnlijk nooit meer ergens komt te 
staan of te hangen. De oorspronkelijke 
opzet van de BKR is volledig mislukt. 
Het leek zo'n goed idee om als over
heid kunstenaars tijdelijk financieel te 
helpen. Het resultaat: in de jaren 
1972-1982 is het aantal BKR-kunste
naars gestegen met meer dan tweehon
derd procent. (Hadden wij toen ook 
geen Kabinet Den Uyl?) De staat kan 
momenteel de kosten nauwelijks nog 
aan. Nu al verdwijnt jaarlijks 130 mil
joen gulden in een bodemloze put. 
Margreet Kamp wil eerst zo spoedig 
mogelijk van de opgeslagen kunstwer
ken af. Een door haar ingediende en 
~angenomen Kamermotie verzoekt mi-

Huidige beeldende kunste
naarsregeling moet verdwijnen 
nister Brinkman zo snel mogelijk 
maatregelen te nemen. De minister 
gaat nu onderzoeken hoe de overheid 
van de opgeslagen kunstwerken af
komt. Een volgende stap is de hele 
BKR af te schaffen. Margreet Kamp: 
"In ons land noemen 10.000 mensen 
zich beeldende kunstenaar. Ongeveer 
6500 van deze groep kan zelfstandig in 
eigen levensonderhoud voorzien. Het 
overige aantal van 3500 personen 
maakt permanent of regelmatig ge
bruik van de Beeldende Kunstenaars 
Regeling. Bij de aanvangvan het hui
dige Kabinet hebben we in het Re
geerakkoord een bezuiniging voorge
steld van tachtig miljoen gulden. On
langs hebben wij de eisen om in aan
merking te komen voor de BKR ver
scherpt. Hierdoor is het momenteel zo 
dat een kunstenaar, wil hij of zij in 
aanmerking komen voor deze regeling, 
eigen inkomsten moet hebben van 
f 3.000,- in 1984,f 6.000,- in 1985 
en f 8.000,- in 1986. Daarnaast moet 
de kunstenaar maatschappelijke waar
dering hebben als een erkend beroeps
beoefenaar. Dat betekent dat niet 
iedereen die nu van een academie 
komt automatisch in de BKR-regeling 
zal vallen. De kunstenaar moet eerst 
over een periode van drie jaar aanto
nen dat hij of zij het vak beheerst. Je 
moet deze maatregelen zien als een 
soort tussenperiode. De VVD wil de 
hele BKR opheffen. Het is namelijk 
een combinatie van een sociale en een 
artistieke regeling, die met elkaar on
verenigbaar zijn. De BKR valt ook on
der sociale zaken. Volgens de VVD is 
de artistieke beoordeling altijd indivi
dueel, terwijl een sociale regeling veel 
meer het accent legt op algemene re
gels en beoordelingsaspecten. Boven
dien gaat het hier om de bescherming 
van één beroepsgroep. Voor bijvoor
beeld dansers en musici bestaat hele
maal geen soort BKR." 

VVD wil nieuwe opzet 
kunstsubsidies 

"Natuurlijk vinden wij dat de overheid 
kunst mag stimuleren," zegt Margreet 
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Kamp. Daar mogen wij als samenle
ving best geld voor over hebben. Maar 
de overheid moet deze uitgaven vol- ' 
gens ons heel anders inrichten. De 
VVD kiest voor een kunstbudget dat 
jaarlijks tijdens de begrotingsbehan
deling wordt vastgesteld. Met dit geld 
kan de overheid mensen opdrachten 
geven, studiebeurzen aanbieden en in
dividuele subsidies geven. Hierdoor 
bereik je dat opdrachten meer in be
hoeften zullen voorzien. Wij kennen 
dit deels nu al. Zo mag, en datjuicht 
de VVD toe, bij overheidsgebouwen 
één procent van de bouwkosten wor
den besteed aan kunstwerken. In de 
praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld 
gemeentebesturen op democratische 
wijze vaststellen welke kunstenaars 
bepaalde opdrachten kunnen uitvoe
ren. 
Bij de huidige BKR komt het er onge
veer op neer dat kunstenaars regelma
tig werk afleveren aan de overheid, 
zonder dat wordt gelet of aan dat be
paald kunstwerk behoefte is. Vandaar 
dat veel werken verdwijnen in opslag
ruimten. Ook het bedrijfsleven wil de 
VVD bij kunst betrekken. Bedrijven 
zouden bepaalde kunstobjecten kun
nen sponsoren. Daarnaast willen veel 
bedrijven best een aantal kunstwerken 
aankopen om bijvoorbeeld kantoor
ruimtes te verfraaien. In de praktijk 
zal het dan wel gaan om kunst waar 
ook werkelijk vraag naar is. Een goed 
voorbeeld is de architectuur. Momen
teel vragen bedrijven bij verschillende 
architecten offertes als zij een nieuwe 
behuizing nodig hebben. Pas na over
leggen van bouwschetsen en kosten 
wordt de opdracht gegeven. Hetzelfde 
kan ook op het gebied van kunst wor
den gestimuleerd. 
Overigens is de VVD al een poosje be
zig om onze eigen ideeën op het gebied 
van kunstsubsidies verder uit te wer
ken. Met name collega Hans Dijkstal 
is hier druk mee bezig." 

Marktgericht werken 

"Je hebt in Nederland voldoende win
kels en galeries die kunst verkopen, 



maar het valt mij op dat op markten en 
braderies vrij weinig kunstwerken 
worden aangeboden," constateert 
Margreet Kamp. Ik denk dat een kun
stenaar best marktgericht mag werken 
en aanbieden. Als ik dat opmerk hoor 
ik af en toe: Als je alleen maar markt
gericht moet werken wordt ons land 
cultuurarm. Ik geloof hier beslist niet 
in. Kunstenaars kunnen immers deels 
marktgericht en deels minder markt
gericht werken. Je hoort in dit verbanä 
ook vaak het voorbeeld van Van Gogh, 
die in zijn tijd minder geliefd en 
straatarm was. Ik zeg dan: Je hoeft 
niet te kiezen voor het vak van kunste
naar. Je kunt dat doen, maar dan zul je 
toch net als Van Gogh moeten probe
ren tenminste voor een deel van je 
werk te kunnen leven. Bovendien kan 
de overheid voor vernieuwende vor
men van kunst individuele beurzen of 
subsidies geven. 
Zelf wil ik af en toe best een leuk 
kunstwerk voor een redelijke prijs ko
pen, maar dan wel iets wat ik mooi 
vind. En dat "mooi vinden" is iets heel 
persoonlijks. 
Als overheid kun je mensen meer oog 
laten krijgen voor kunst door onder an
dere op scholen aan culturele vorming 
te doen. 
Wat ik een goede zaak vind, zijn de 
kunstbibliotheken. Je kunt daar kunst 
lenen en als je het mooi vindt in veel 
gevallen ook kopen. Het is een goede 
manier om met kunst vertrouwd te ra
ken. Sommige mensen zeggen "Als je 
de BKR afschaft, is dat de doodsteek 
voor deze kunstuitleeninstellingen." 
Ook daar ben ik het niet mee eens. 
Zo'n artotheek kan toch zelf kunstwer
ken aankopen en ze daarna verhuren 
en of doorverkopen?" 
Mensen die door de uitleencentra ver
trouwd met kunst zijn geraakt, zullen 
ook eerder een galerie binnenstappen. 
Hierdoor kunnen kunsthandelaren 
mee profiteren van degenen die op 
deze manier van kunst zijn gaan hou
den. Kunst aan de man brengen lukt 
echt wel. Bedrijfsleven, particulieren, 
overheid en kunstenaars moeten wel 
enige afstemming op elkaar hebben." 

Miehiel Krom • 
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Gewoon ... 
Als een muis naast een omgevallen 
blokkendoos, zat ik op de grond 
tussen de verhuiskisten en knab
belde een kaaskorst je. Het laatste. 

·Er moest meer eetbaars zijn, 
maar dat zou ongetwijfeld onder 
in de laatste kist zitten, voorzag 
ik. Ik was dus een sombere muis. 

Verhuizen! Terug naar Brussel, na 
drie jaar Luxemburg. Op zich in
teressant, van het "groene hart" 
van Europa weer naar de levendi
ge hoofdstad van de Belgen, maar 
wèl verhuizen! 
Men zegt dat er mensen zijn die 
dat leuk vinden. Zien het waar
schijnlijk als één groot Sinter
klaasfeest van in- en uitpakken. 
Daar kan je van houden, maar ik 
mis de surprises en op dit moment 
vooral de banketstaven en de mar
sepein! 

Brillant idee: beginnen met die 
láátste kist en kijk aan, het werd 
een soort Sinterklaas! Ten eerste 
leeftocht en bovendien een surpri
se: een stapel vergeten, vergeelde 
Vrijheid en Demoeraties van vóór 
1980! Dàt is interessant. Aan te 
bevelen aan alle sombere muizen! 
Niet dat je onmiddellijk gaat zit
ten schateren, want er blijkt in die 
afgelopen 5 jaar verdacht weinig 
te zijn veranderd. Maar misschien 
moet je dat ànders zien: sommige 
dingen zijn actueel gebléven! 
Sommige mensen ook, maar niet 
allemaal. Misschien verhuisd? 
Florus Wijsenbeek in ieder geval 
niet, zeker 30 maal kwam ik zijn 
foto tegen, nadat ik eergisteren 
nog "/ife" naar hem had ge
zwaaid. Ik zei al: niet schateren, 
maar toch minstens een grinnik 
met een mond vol melkchocola. 
Néé mevrouw, u dacht toch niet 
dat er onder in die kist een omelet
te met vers stokbrood zat? 

Juni 1979: een interessant artikel 
van de hand van Ed, Ed van Thijn 
ditmaal, over het boek van Rudolf 
de Korte: "Naar een vrije samenle
ving". Ed, van Thijn dus, kon zich 
hier in grote lijnen in vinden. Het 
pleidooi van Rudolfvoor demo
cratisering en decentralisatie, 
sprak hem aan! Hij bracht nog 
even de piramide van Maslow naar 
voren en Rudolf zal me begrijpen 
als ik schrijf dat ik niet alleen bo
ven op m'n verhuiskisten was ge
klauterd, maar ook weer halver
wege de piramide! 

Wat ik óók 30 keer tegenkwam, 
was de bolle toet die ik zelfvroe
ger had. Dus toch even schateren, 
want je moet jezelfniet te serieus 
nemen. Of misschien juist wel? 
Het calvinisme leer ik hier wat af 
Wat dacht u hiervan, mei 1979, 
over de slogan waarmee we toen de 
eerste Europese verkiezingen in
gingen:" VVD- GEWOON JE
ZELF KUNNEN ZIJN". 
Onbevangen schreef ik vanaf het 
Binnenhof 

"Het moet daar in Brussel voor de 
Nederlanders, tussen al die Italia
nen, Denen, Fransen, Duitsers, 
enz., een geruststellende steun in 
de rug zijn; ze hoeven zich niet op 
te schroeven, geenflauwe kulle-
t jes, gewóón zichzelf zijn en dat is 
dat." 

En nu iets wat u misschien niet 
verwacht: het is wáár gebleken! 
Vier jaar uitgeprobeerd en- zo
lang je maar doet wat nódig is, dat 
wèl- het klopt. Men redt het er 
mee. 
Maar, het zóu iets korter kunnen 
zijn: "VVD-JEZELF KUNNEN 
ZIJN", want dat is niet altijd ge
woon ... · 

Koosje Bins • 

23 april1985 

:= :=: ~ : :: :X: : := : :: : := 



Algemene financiële 
beschouwing - UN llBIMti ·-

Evenals in 1983 komt ook 
weer in 1984 uit de cijferma
tige opstelling de grote steun 
naar voren, die de partij on
dervindt door "vrijwillig
heid". Vrijwillige bijdrage 
in tijd- niet te kwantifice
ren, in ieder geval meerdere 
honderdduizenden uren en 
vrijwillige bijdragen in geld 
- wel te kwantificeren: boven 
de reglementaire contributie 
(ook vrijwillig) steunden 
onze leden de partij met ca. 
f920.000, waarmede nog 
geen rekening is gehouden 
met directe giften aan de 
centrales en afdelingen. 

Het contributiesysteem van onze par
tij: een reglementaire minimum con
tributie plus een vrijwillige bijdrage 
naar eigen beoordeling van draag
kracht- een liberaal uitgangspunt
blijkt ook hier te werken: het grote be
drag, dat leden extra betalen (in 1984: 
f 525.000 aan de landelijke organisa
tie enf 396.000 aan de afdelingen; te
samen ca. 19 % boven de reglementai
re contributie) betekent een geweldige 
noodzakelijke steun. Een systeem van 
verplichting naar draagkracht, zoals 
andere politieke partijen dit kennen, 
dient daarom ook te worden afgewe
zen. Het nadeel, dat hieraan is verbon
den- soms aangevoeld als gebedel
moet hiervoor worden aanvaard: hoe
wel het natuurlijk prettig is, als velen, 
zoals nu het geval is, positief reageren 
op een verzoek om een extra gift, moet 
voorop duidelijk worden gesteld, dat 
ieder lid ons even lief is: diegenen, die 
menen, dat zij niet moeten reageren 
om welke reden dan ook, zijn voor ons 
even volwaardige leden. 

Het iets teruggelopen ledental is op 
zichzelf een normaal beeld bij een re
geringspartij en heeft in financieel op
zicht niet geleid tot onvoorziene tekor
ten; het aantal contributie-inningen is 
in 1984 zelfs boven de verwachting 

uitgekomen. Toch komen we voor een 
keuzebeleid te staan: of een inkrim
ping van de activiteiten Of een gema
tigde contributieverhoging. Met de 
voor ons zo belangrijke Tweede Ka
mer- en Gemeenteraadsverkiezingen 
in 1986 voor de boeg heeft het Hoofd
bestuur voor het eerste gekozen: ver
kiezingen zijn immers voor een politie
ke partij bepalend en niets mag wor
den nagelaten om deze zo succesvol 
mogelijk voor ons te laten verlopen. 
Vanuit deze verantwoordelijkheid legt 
het Hoofdbestuur thans dit besluit ter 
goedkeuring aan de algemene leden
vergadering voor. 
De VVD zal een partij moeten kunnen 
blijven, die steun ondervindt uit brede 
lagen van onze bevolking: de contribu
tiereductieregelingen zijn ook vanuit 
deze achtergrondgedachte in het 
Huishoudelijk Reglement opgenomen; 
het valt te hopen, dat er geen drempel
vrees bestaat bij diegenen, voor wie de 
contributiehoogte een belemmering is 
om lid te worden of te blijven en dat de 
afdelingsbesturen hen zullen aanmoe
digen van deze regelingen gebruik te 
maken. Op deze wijze zal de eerste V 
van VVD haar betekenis kunnen blij
ven behouden. 
Het valt te hopen, dat, zeker in de ko
mende verkiezingsjaren, de specifieke 
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overheidsbijdragen aan politieke par
tijen voor het wetenschappelijk werk, 
vorming en scholing en jongerenwerk 
niet verder worden ingekrompen. In 
de afgelopenjaren werd ca. 25% inge
leverd, zodat ook wij onze bijdrage 
hebben geleverd aan de door onszelf 
gewilde bezuinigingen. Een verdere 
vermindering kan niet anders leiden 
dan tot een inkrimping van deze be
langrijke taken van politieke partijen 
en derhalve tot een verschraling van 
de democratie en een relatieve verster
king van de macht van het overheids- , 
apparaat: ongetwijfeld een door nie
mand gewenste ontwikkeling, waar
voor onze beide Kamerfracties zullen 
dienen te blijven waken. 

Teruggezien kan worden op een suc
cesvolle campagne voor de Europese 
Verkiezingen; de kosten van deze cam
pagne konden voor een groot deel wor
den bestreden uit bijdragen van Euro
pese organisaties, zodat het verkie
zingsfonds niet behoefde te worden 
aangesproken; dankzij enkele eenmali
ge bijzondere baten kon aan dit fonds 
zelfs een toevoeging plaatsvinden. 

In 1986 wachten ons verkiezingen; de 
aanloop- met de daaraan verbonden 
kosten- zal reeds in 1985 plaatsvin
den. Het verkiezingsfonds van 
f 600.000 is het financiële startblok: 
echter nog geenszins voldoende voor 
een intensieve campagne; zowel in mei 
1985 als in apriljmei 1986 zal weder
om een extra wissel op de steun van de 
leden worden getrokken door middel 
van financiële acties; in het verleden 
lieten zij ons nimmer in de steek en wij 
vertrouwen erop, dat zij ook nu dit niet 
zullen doen. 

Tenslotte wil ik alle medewerkers
met name in de administratieve sector 
- in het Thorbeckehuis bedanken voor 
het vele werk, dat is verzet om deze 
verslaggeving aan de partij mogelijk 
te maken. 

aprill985. 

Mr. J. de Monchy • 
Penningmeester Hoofdbestuur 



In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie"het 
met de inhoud eens is. 

Het beginsel is onveranderd 

Soms vraag ik mij af. waarom er direct le
denverlies zou moeten ontstaan, wanneer 
er eens iets wordt gezegd of gedaan in de 
partij, waarmee we het niet helemaal eens 
zijn. 
Juist dan moeten we onze partij steunen. 
zonder kwaad weg te lopen, want uiteinde
lijk vormen we zelf de partij en we maken 
het er niet beter op door ons lidmaatschap 
te beëindigen. 
We zijn lid, omdat het beginsel, waarop de 
partij is gegrond. ons aanspreekt, en dat 
beginsel is onveranderd gebleven. 

Vrijheid 

J. Kossen 
Amsterdam 

Volgens Vrijheid en Democratie d.d. 2 
april jl. stelt mevrouw Vonhoff-Luyendijk: 
.. Vrijheid is niet eenformeel toegelaten, 
vrijheid is ook materiaal ruimte geven aan 
datgene wat men afwijst". Deze definitie 

geeft tegenstanders maar al te gemakke
lijk gelegenheid de VVD in een kwaad dag
licht te stellen. Bijvoorbeeld aldus: ieder 
weldenkend mens wijst links rijden in het 
verkeer. stelen en moorden af Toch moet 
men- volgens mevrouw Vanhoff's definitie 
van vrijheid- aan dit soort van handelen 
.. ruimte geven" en er zelfs prijzen voor uit
reiken, zoals in het geval van de PC. 
Hooftprijs.Ais ze niet zover wil gaan dan is 
een betere definitie van vrijheid vereist. 

R. Bleeker 
's-Gravenhage 

Rapportage commissie-Polak 

Het is verbijsterend dat de Commissie Po
lak meent dat nieuwe vérgaande regelge
ving door de overheid een oplossing kan 
bieden voor het werkgelegenheidsvraag
stuk. De teneur van de aanbevelingen staat 
haaks op de beleidsvisie van het bedrijfsle
ven (VNO) en aanvaarding van dit rapport 
door de partijraad dreigt liberaal denken
den. zeker in de marktsector. van de VVD 
te vervreemden. Specifiek (industrieel) be
leid, zoals aanbevolen. is niet liberaal 
maar wel aantoonbaar onverstandig. De 
genoemde activiteiten zijn modieus en wil
lekeurig. Onze welvaart is afhankelijk van 
het goed functioneren van de duizenden 
grote en kleine bedrijven die ons land telt. 
Daarvoor een generiek gunstig klimaat 
scheppen, is wat het bedrijfsleven van de 
VVD verwacht en uiteindelijk de enige 
werkelijke mogelijkheid de werkloosheid 
terug te dringen. Aanbevelingen zoals deze 
van Polak c.s. verminderen bij voorhaat de 
investeringsbereidheid en vergroten het 
vertrouwen in de politiek niet. 
(ingekort) 

S.Minnema 
Aerdenhout 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

AMSTERDAM- 27 april. Mevr.'M. J. H. 
den Ouden-Dekkers. Sonesta KoepelzaaL 
14.00 uur. Forumdiscussie Vietnam I 0 jaar 
bevrijd. AMSTERDAM- 6 mei. Mr. H.E. 
Koning. Stikkerhuis. 20.00 uur. Actuele 
politiek. ARNEMUIDEN - 27 april. A. 
Ploeg. De Arne. 10.30 uur. Visserij, Land
bouw. ARNHEM- 13 mti. Drs. L. M. L. H. 
A. Hermans. Hotel Haarhuis. 19.45 uur. 
Algemene politiek. BARNEVELD - 13 
mei. R. L. 0. Linschoten, VeluwehaL Ac
tuele Politiek. BEVERWIJK - 29 april. 
Prof. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. De nieuwe 
Slof. 20.00 uur. BEVERWIJK - 3 mei. Mr. 
J. G. C. Wiebenga. De nieuwe Slof. 10.00 
uur. BODEGRAVEN- 13 mei. Mevr. drs. 
N. Rempt-Halmmans de Jongh. "Het Wa
genwiel." 20.30 uur. BREDA - 26 april. 
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Mevr. mr. J. E. S. Larive. Café de Vracht
wagen. 18.00 uur. Europa. KC DOR
DRECHT- 25 april. Mr. F. Korthals Altes. 
Café-rest. Engels, Rotterdam. 20.00 uur. 
Burgerlijke Ongehoorzaamheid. KC DOR
DRECHT- 6 mei. Drs. E. H.T. M. Nijpels. 
Stadsdoelen, Delft. 20.00 uur. JONGE
RENCONTACT EINDHOVEN - 6 mei. E. 
G. Terpstra. Trafalgar Pub. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. oe FRANEKER - 7 mei. A. 
Ploeg. Café Dijkstra, Beetgumermolen. 
20.00 uur. Landbouwzaken. HAARLEM
MERMEER- 13 mei. P. M. Blauw. De 
Beurs, Hoofddorp. 20.00 uur. Agrarische 
politiek. DEN HELDER - I 3 mei. Mevr. S. 
van Heemskerck Pillis-Duvekot. Motel 
Den-Helder. I 8.00 uur. HOOFDDORP- 25 
april. Mevr. M. J. H. den Ouden-Dekkers. 
De Deining. Forumdiscussie, honger hoeft 
niet. JOVD-RANDMERENGEBIED - 26 
april. Drs. ir. ing. B. J. G. van der Kooij. 't 
Huiken, Elburg. 20.00 uur. Achtergronden 
regeerakkoord. JOVD ARNHEM - 13 mei. 
Drs. L. M.L. H.A. Hermans. Hotel Haar
huis. 19.45 uur. Actuele politiek. JOVD
RIJNMOND - I 5 mei. Mevr. A. Lucassen
Stauttener. Café Kwel, Rotterdam. 20.30 

uur. Euthanasie. KERK-AVEZAATH - 29 
april. Dr. R. Braams. Dorpshuis de Ave
zaathen. 20.30 uur. KRIMPEN A/D IJS
SEL- 6 mei. Mr. F. H. G. de Grave. Café
rest. De Likkebaard. 20.00 uur. Actuele 
politiek. LEEUWARDEN - 13 mei. Drs. 
Th. H. Joekes. OranjehoteL 20.00 uur. Ac
tuele politiek. LEIDEN - 8 mei. Mevr. M. 
J. H. den Ouden-Dekkers. Leidse Stud. 
Bond. 20.00 uur. Forumdiscussie studiefi
nanciering. MIDDELBURG - 3 mei. H. F. 
DijkstaL Concert- en Gehoorzaal. 20.00 
uur. Discriminatie, wat doen wij er aan. oe 
OLDAMBT- 29 april. Drs. F. W. Weisglas. 
Hotel de Vrijheid, Winschoten. 20.00 uur. 
Algemene politiek en buitenlandse Zaken. 
OUDEWATER- I 3 mei. Dr. R. W. de Kor
te. Restaurant "Seelt". 20.00 uur. Succes 
van het kabinetsbeleid. PURMEREND -
I 7 mei. H. F. DijkstaL Concordia, Koe
markt. 20.00 uur. Actuele politiek. PUR
MEREND - 2 mei. Drs. F. A. Wijsenbeek. 
Concordia, Koemarkt. 20.00 uur. Europa. 
RENKUM- 13 mei. Prof. dr. ir. J. J. C. 
Voorhoeve. Hotel van de Bilderberg, Oos
terbeek. 20.00 uur. Actuele politiek. ROT
TERDAM- 6 mei. Prof. dr. ir. J. 1. C. Voor-

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. 

hoeve, hotel Atlanta. 20.00 uur. Actuele 
buitenlandse politiek. TERHEYDEN - 3 
mei. Dr. R. Braams. Café de Gouden 
Leeuw. 20.30 uur. Kernenergie. TILBURG 
- I mei. Mevr. drs. N. Smit-Kroes. De Post
else Hoeve. 20.00 uur. Wegenbeleid, actue
le politiek. oe VOORNE PUTTEN RO
ZENBURG - I mei. Mr. W. J. Geertsema. 
Cultureel Centrum de Groote, Brielle. 
20.30 uur. Mogelijke regeringscombinaties 
na de verkiezingen in I 986. VRIES - 20 
mei. Mevr. drs. N. Smit-Kroes. Hotel Sint 
Nicolaas. 20.00 uur. Op- en afritten rijks
weg 28. WINTERSWIJK - 13 mei. H. H. 
Jakobse. "De Twee Bruggen". 20.00 uur. 
Actuele politiek. ZEIST- 29 april. R. L. 0. 
Linschoten. Het Slot. 20.00 uur. Gebruik/ 
misbruik Sociale Zekerheden. ZOETER
MEER - I mei. Mevr. drs. N. Ginjaar
Maas. Rest. De Sniep. 20.00 uur. Onder
wijsbeleid. ZUIDWOLDE - 6 mei. Dr. R. 
W. de Korte. Zaal Magrié. 20.00 uur. Het 
succes van het kabinetsbeleid. ZWIJN
DRECHT- 20 mei. Mevr. drs. N. Rempt
Halmmans de Jongh. De Walburghal (zaal 
I). 20.00 uur. "De invloed van Europa op 
het Nederlandse emancipatiebeleid." 

RESTAURANT 
lnjection B.V. gaat dat probleem te lijf. Effektief. Met poly
meriserende harsen en kennis van zaken. Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

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 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 
Een IraBie co//ecl/8 ant1ek Nederlands zilver vmdt 
umhet 
Schoonhavens Edelambachtshws 
Haven 73, Schoonhoven. tel. 0 7823-26 74 

HIBf vmdt u de grootste collectie hedendaags 
zilveren Sieraden en gebrUiksvoorwerpen van 
Nederland 

"IN 'T SILVERHUYS.::. 
Haven 1 +5-Schoonhoven,tei.:01823-2651 
Vervaard1gmg van spec1ale opdrachten m e1gen atel1ers 

:lllilllillrllllllllllli:IIIO<IIlllllli:"""'"""''"""""""'""""~~~~~-----------------

Stadsherberg 

De Campveerse Toren 
Kaai 2, 4351 AA Veere 
Telefoon 01181-291 

~ 
500 jaar vast gebruik 

..... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en traetaeren op costelijke spij
zen van zee, vee en veldt." 

alle dagen geopend 

INTERNAAT TER APEL 
HET INTERNAAT: 
- waar iedere leerling een eigen kamer heeft; 
- waar opleidingsmogelijkheden zijn voor alle vormen van voortgezet on-

derwijs; 
- waar jonge, enthousiaste, bevoegde assistenten, voor zover nodig, in

dividuele studiebegeleiding geven, welke bij de prijs is inbegrepen; 
- waar kwaliteit in opvoeding en opleiding de hoogste prioriteit geniet; 
- waar veel aan sport gedaan kan worden en goede recreatiemogelijkhe-

den zijn; 
- waar, en dat is o.i. het belangrijkste, ook uw zoon of dochter zich thuis 

zal voelen. 

Inlichtingen omtrent plaatsingsmogelijkheden en prospectus bij de direc
teur, Ph. F. H. B. Verwaayen, Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel, tel.: 
05995 - 1642. 
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RESTAURANT LES ARCADES 
gevestigd in 16e eeuwse Raadhuis van IJs
selstein. 
Centraal gelegen 7 km onder Utrecht 

Paul en Sylvia U do, Weidstraat 1. 0 0 
Tel.: 03408-83901. -~)["!; 

UNIEK! 
Voor oudere dame en I of heer- die waarde hechten aan pri
vacy en toch wat meer verzorging wensen - hebben wij: 
gunstig gelegen 3-kamer appartement in klein part. pen
sion (geen bejaardenhuis). ± 200 m van centrum, bossen 
en station op één der mooiste plekjes van Velp bij Arnhem. 

Voor nadere inlichtingen: tam. Talens, tel.: 085 - 617801. 

TE HUUR DORDOGNE 

Rustig gelegen chäteau, 5 à 6 pers. 
Prachtig uitzicht, modern comfort. 
De maanden mei t/m oktober. 

Tel. inl. na 19.00 uur: 030 - 784 788. 
In Frankrijk: 09-33-5323-2048. 

HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL-RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
• Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL IN DE WEEKENDS 
CV- DOUCHE- TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

f 35,- p.p.p.n., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020 - 250345 

TE KOOP 
Solide leuk gebouwde recreatiebungalow in rustig park (met ten
nisbaan) op 500 m 2 bosgrond. Kan gehele jaar bewoond worden. 
Gelegen direct nabij Peelgebied, grens N.Br.-Limb. C.v., w.w., open 
haard, keuken, badcel, gr. huisk., 2 slaapk. en slaapgeL op vide. 
Compl. ingericht voor 6 pers. f 50.000,-. 

Inl. tel.: 02507 - 15255. 

WESTDUIN HOTEL • • • • 
te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie '85 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare prijs. Ook 
voor kinderen alles in huis! 
Mnd. april- mei- juni 55 + korting. 

Reserveer nu reeds uw totaal verzorgde 
hotelvakantie en/ of vraag een folder: 
tel.: 01185-2510, telex 30186. 

oët no 
8B 

SPECIALITEITEN RESTAURANTeA 
"Het Kasteel van Rhoon" . 
à la carte Restaurant ' ·. 

• ··. ''1 
Tevens zalen voor recepties. diners, . tW'I ; . 
vergaderingen 11 I!"""J . .· 

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

RECHTSKUNDIG BUREAU IJSENDIJK 

- incasso - huurzaken 
- adviezen - pachtzaken 
- contracten - arbeidszaken 

Bennebroekerdijk 206, Cruquius, tel.: 023 - 290206 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

~~] Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
Telefoon 070 · 87.14.14. Tele·Service 070 · 86.93.93. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Restaurant Les Arcades, IJsselstein I Bijtes Computerschool, 
Baarn I De Campveerse Toren, Veere I Restaurant La Cloche, 
Leiden I Finac, Utrecht I Gemeentelijk Internaat Ter Apel, Ter 
Apel I In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert, Schoonhoven I Injec
tion b.v., Vianen I Inventief b.v., Voorburg I Vakantieboerderij 
Klein Oever, Balkbrug I Jac. A. H. Langenberg, Zandvoort I 
Leeuwenhorst Congres Center, Noordwijkerhout I Klokkenma
kerij van der Meulen, Scharsterbrug I Petit-Hotel-Restaurant 
Otten, Amsterdam I G. A. Pleysier-Vos, Bosch en Duin I Het 
Kasteel van Rhoon, Rhoon I Beautyfarm Het Speulderbos, Gar
deren I H. J. Talens, Velp I Ecole Internationale Tunon, Den 
Haag I Westduin Budget Hotel, Koudekerke I Rechtskundig 
buro IJsendijk, Cruquius 

EXCLUSIEF 

• ORIGINELE FRIESE KLOKKEN 
worden biJ ons rèeds Jaren op ambachteliJke w11ze gemaakt. 
zowel uurwerken als massief e1ken kasten. 
U kunt bij ons uw eigen klok samenstellen door b v. kast en 
wijzerplaat zelf uit te zoeken of een beschlldenng naar eigen 
keuze. Komt u eens geheel vn1bli1vend onze collectie bez1ch· 
tigen of vraag even een folder aan 
Vanzelfsprekend kunnen WIJ ook uw ant1eke klok restaureren 

Klokkenmaken I V.d. GAfeuJetL 
Roazebosk 13, 8517 HA Scharsterbrug, tel 05138 · 2751 
vanaf rotonde Jou re ncht1ng Scharsterbrug 
Zaterdags tot 17.00 uur open 

-----------·-----·---~-



Pasklare accommodatie 

Scenario: 

PLAN: 
• Internationaal méérdaags 
congres voor de Europese 
partijtop. 

• Themadag-referendum 
voor kritische congres
gangers. 

• Jongerenbeleidsweekend. 
Introduktie bijzondere 
besluitvormingsprocedure. 

• Crisis-bijeenkomst op 
provinciaal, regionaal en 
stedetijk niveau. 

IDEE: 
• Dich.bij Schiphol, aanslui
ting met het Europese 
wegennet. 
Alles onder één dak formule. 
• Democratisch congresse
ren d.m.v. discussiemicro
foons, gestoten TV-circuit en 
electronisch stemsysteem. 
• Hotel accommodatie voor 
450 personen, sportrecrea
tie in overvloed. Privé bars 
voor ongestoord napraten. 
• Gemakkelijk te bereiken, 
zaat- en discussieruimte 
onbeperkt. Optimale discre
tie en concentratie. 

OPLOSSING: 
Onvoorstelbaar wat Leeu
wenhorst Congres Center u 
te bieden heeft. 
Alles naar wens. 
Doelgerichte verzorging en 
een totaal aan uw wensen 
aangepast programma. 
En dat allemaal voor een 
bedrag dat uw budget niet te 
boven gaat. 
Leeuwenhorst Congres Cen
ter. Ook in financieel opzicht 
bovenaan de kieslijst. 

Leeuwenhorst Congres Center, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Tel. 02523-4951, Telex 41885. 

Leeuwenhorst Congres Center 

Naam: ________________________________ ___ 

Adres: ______________________________ ___ 

ONAFHANKELIJKE ADVISEURS VOOR PENSIOEN/HYPOTHEKEN/ 
ASSURANTIËN/ PRAKTIJKFINANCIERINGEN VRIJE BEROEPEN. 

WAARDEREN 
EN GEWAARDEERD 

WORDEN 
In een vrij toegankelijk Veluws bosgebied van 1800 hecta· 
ren ligt een der mooiste Beauty·Farms van Nederland. 
Een waar eldorado van de hedendaagse man en vrouw. 
De Beauty·Farm 't Speulderbos, een zeldzame verademing 
in een jachtig leven, waar hoogstpersoonlîjke. specialistische 
behandelingen worden gedaan, met de meest moderne 
apparatuur. 

Stijl zoekt stijl 
Hotel 't Speulderbos maakt deel uit van de Bilderberg 
Groep. Door de samenvoeging van ambiance en 
hoogwaardige kwaliteitsbehandelingen mag u iets 
uitzonderlijks verwachten. 
e Eén- of meerdaagse beauty-arrangementen 
• Managers fittness·behandelingen • Kosmetische face·lift 
• Slankkuren • Beauty· en fittness·programma's 
• Drukpuntgeneeswijze 

Een bezoek aan 't Speulderbos mist z'n uitwerking niet. 

Voor afspraken of 
vrijblijvende informatie 

Beauty-Farm 't Speulderbos 
Speulderbosweg 54 
3886 AP Garderen 
Tel. 05776-1541 
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Voor een droomvakantie naar HAWAII 
Inlichtingen: • • • ~ 

South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

TE KOOP AANGEBODEN 

Schitterend, op noordhang (lang zon). gelegen vrijstaande chalet in 
Tirol, Wilder Kaisergebied. Prachtig ski-, natuur- en wandelgebied. 
Indeling: grote woonkamer (41 m2) met· open haardpartij en open 
keuken; 2 slaapkamers, resp. 12 en 15 m2; volledige badkamer; ga
rage en berging; compleet met inventaris. Grondopp. ca. 1000 m2. 
Vraagprijs f 350.000,-. 
Te bevr. tel.: 05945 - 15883. 

PARK BOSWIJK DOORN 

in uniek woonoord voor ouderen 

TE HUUR: 2 pers. appartement. 

Veel service mogelijk, privacy wordt gerespecteerd. 

Inl.: H. F. Goudsmit, tel.: 02153- 15170. 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en uitvoering 
• Optimale realisatie van uw plannen 
• Kwaliteit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde prijzen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 0413G-67673- 66704 

Willy Egbers 
Een begrip in Nederland 

AUTO-Al RCON DITION I NG 
ELEKTRISCHE RAMEN 

Bovag Garage 

6827 AA Nieuwe Kade 108, ARNHEM 085-421430 

WESTDUIN HOTEL * * * * 
te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie '85 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare prijs. Ook 
voor kinderen alles in huis! 
Mnd. april- mei- juni 55+ korting. 

Reserveer nu reeds uw totaal verzorgde 
hotelvakantie en I of vraag een folder: 
tel.: 01185-2510, telex 30186. 
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Het zo eerlijk mogelijk verdelen van de lasten over alle Nederlandse burgers 
- een van de uitgangspunten van dit kabinet - en dat binnen een zo kort moge
lijke tijd kan haast niet anders danfricties geven. Onze bevolking moet over 
dit jaar alleen al voor de sociale zekerheid en voorzieningen 108 miljard gul
den opbrengen. De groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is van 1,2 mil
joen burgers in 1960 gestegen tot 3,3 miljoen in 1984. Ed Nijpels sprak hier
over op de partijraadsvergadering van eind april. Het stelsel, zoals dat thans 
is gegroeid, blijkt niet crisisbestendig en behoeft wijzigingen. De politiek lei
der van de liberalen benadrukte dat deze wijzigingen geenszins de afbraak van 
ons sociaal verzekeringsstelsel betekenen. De stroomlijning van dit stelsel zal 
in 1986 nog geen half procent afknabbelen van die 108 miljard gulden. Zijn 
pleidooi voor een snelle herziening van dit verzekeringsstelsel is terecht. Er 
moet rust komen op dit front. De mensen moeten weten waaraan zij toe zijn. 

Dat geldt echter evenzeer voor het huidige belastingstelsel. Het steeds fijnma
ziger wordende net wordt voor een toenemend tal Nederlanders ondoorzichtig. 
De Tweeverdienerswet is daarvan een duidelijk voorbeeld. Een snelle herzie
ning hiervan - de VVD is nooit voorstander geweest van deze wet in deze vorm 
- wordt dan ook door de liberalen bepleit. 
In deze qua opbouw snel veranderende maatschappij is het moeilijk een 
rechtvaardige koers uit te zetten ten aanzien van iedereen. Het streven daartoe 
is loffelijk, maar leidt anderzijds tot steeds verfijndere maatregelen, waarbij 
de privacy van werkenden, maar ook van uitkeringsgerechtigden steeds 
zwaarder in het geding dreigt te komen. Het is een teken aan de wand dat vijf
tig gemeentelijke sociale diensten weigeren, of althans verklaren niet in staat 
te zijn, de kortingswet op de voordeurdelers toe te passen. Burgerlijke onge
hoorzaamheid of gewoon onmacht? Ook het ontstaan van een handleiding hoe 
deze wet is te ontduiken, zou tot nadenken moeten stemmen. 
Liberalen geven altijd hoog op van het belang dat men hecht aan de privacy 
van de burger. Men raakt in een moeilijk dilemma wanneer men zowel die pri
vacy wil waarborgen en tegelijkertijd de lasten zo eerlijk mogelijk wil verde
len. De overheid staat voor de moeilijke zo niet onmogelijke taak regelmatig 
een dergelijke keuze te maken. Tijdsdruk en financieringstekorten mogen 
daarbij niet de enige criteria zijn. Ook de uitvoerbaarheid en de handhaving 
van zoveel mogelijk privacy moeten daarbij een rol spelen. 
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Een begrip dat twee jaar geleden nog amper bekendheid ge
noot, is nu doorgedrongen tot 96% van de Nederlanders: 
"Zure regen". Het gevolg van deze zure regen is van een ma
teloze triestheid . .. afstervende bossen, aangetaste monu
menten en beeldhouwwerken en uitstervende diersoorten en 
het gebeurt in een tomeloze vaart. 
VVD-Milieuf!1inister dr~ Piet er Winsemius heeft een zeer 
nadrukkelijk alarmsignaal gegeven. Een grootscheepse 
campagne in de media zet visueel alle zaken eens op een 
rijtje: bomen zoals ze er vroeger 'uitzagen, er nu bijstaan en 
wat er van dat groen overblijft als we door blijven leven op 
dezelfde manier .als we thans doen. Monumenten waarvan 
de contouren door de zure neerslag vervagen, worden aange
vreten. Meren waarin de vissoorten uitsterven. 
Het is nog niet te laat, maar we zullen snel moeten zijn, wil
len we een wereld achterlaten voor de volgende generaties 
met bomen, bloemen, beelden en vissen. Of, zoals minister 
Winsemius het zegt: 

,, We moeten ons gedragen 
alsof we gast zijn op deze 
wereld'' 

VVD-minister Winsemius 
heeft de schokkende veran
deringen in de natuur vanuit 

de rapporten die op zijn departemen
tale bureau kwamen, heel indringend 
wereldkundig gemaakt. Je kon geen 
krant opslaan of je zag pagina's groot 
de resultaten van die zure neerslag 
met daarbij steeds dat zinnetje: "Zure 
regen. Onze eigen schuld. Onze eigen 
zorg". De grote boosdoeners: stikstof
oxyde, ammoniak- komt veel voor in 
de landbouw-, zwaveldioxyde. Maar 
vandaag geen technisch verhaal over 
de verzuring, dat schreven we vorig 
jaar al. 
Winsemius: "We wisten dat het zure 
regenprobleem bestond. We hadden 
gehoord van de Skandinavische meren 
die doodgeslagen waren. Al in 1972. 
Het was nog een beetje de ver-van
mijn-bedshow. In januari 1983, we wa
ren pas een paar maanden bezig, zei 
één van mijn medewerkers: Die zure 
regen zou ook wel eens in Nederland 
een probleem kunnen zijn. Zo recent is 
het eigenlijk. Nu weet 96 % van de Ne
derlandse bevolking wat het is: zure re
gen. Het is een onderkend probleem 
dat inmiddels ook hoog op de politieke 

agenda staat. Niet alleen op mijn mi
nisterie, maar ook in het algemeen. De 
Nederlandse samenleving is zich zor
gen gaan maken. Zorgen over: wat ge
beurt er in ons goede vaderland? 
In de bosalarmweek (14-21 april) heb 
ik onder deskundige leiding die bos
wandeling gemaakt. Kijk, het is schit
terend om hier nota's te maken en we 

2 

kunnen best verstandige taal uitslaan 
en goeie plannen voorleggen en zeg- ' 
gen: Zó moet je het aanpakken. Maar 
om het echt te begrijpen, moet je het 
bekijken. Dat raad ik iedereen aan. De 
gids legde het heel nuchter uit. Je ziet 
dan heel merkwaardige effecten. Je 
ziet een boom zich verzetten tegen de 
aanslag die op hem wordt gepleegd. 
Hij gaat tegen de wind ingroeien. Ver
standige bomen groeien met de wind 
mee dan hebben ze daarvan minder 
last, behalve als je verzet pleegt, als je 
probeert je tegen een aanslag te weer 
te stellen. De toppen van de naaldbo
men zijn uitgedund. Ze zijn gammel 
en breken gedeeltelijk af en dan krijg 
je iets wat men in de natuur "ooie
vaarsnesten" noemt. Afgeplatte, heel 
zwakke boomtoppen, die tegen de 
wind in gaan staan. Waarschijnlijk
men weet het nog niet precies- omdat 
het een hormonaal systeem is. De 
groei van de boom verzet zich, gaat 
weerstand bieden. De takken gaan 
naar beneden hangen en op heel 
vreemde plaatsen komen groeischeu
ten naar buiten. Dat is een noodsignaal 
van die boom, want hij probeert toch 
die groei te handhaven. En als het dan 
in de toppen niet meer wil, dan gaat 
die boom op de verkeerde plaatsen 
groeien om toch in leven te blijven. Je 
ziet die naaldbomen een hoop kegels 
vormen. Veel meer dan normaal. Ke
gels zijn een voortplantingsmechanis
me. Dat verzet is het vreemde. Het is 
als het ware de instandhouding van 
een geslacht. Al die tekenen wijzen 
erop dat op die boom, op de natuur, 
een aanslag wordt gepleegd. 
Als je dan verder loopt, dan denk je: 
"Verdikkie nog an toe dat leggen ze áf, 
die bomen, want die staan met hun po
ten vast. Die zitten in de grond gena
geld. En dat tekent dan de verantwoor
delijkheid die bij die maatschappij 
ligt, die deze aanslag op de bomen 
pleegt. Dan kan je kiezen en zeggen: 
Dat is beroerd voor die bomen en plas
tic bomen heb je ook, in Disneyland 
bijvoorbeeld, heel fraai en nét echt, 
maar willen we dat? 
Nee, dat willen we niet! We willen een 
maatschappij houden, waarvan we 
kunnen zeggen: Dat is een goede maat
schappij, waar we prettig in leven en 
waarin ook volgende generaties zich 
comfortabel moeten voelen en waarin 
we niet een natuur om ons heen willen 
hebben, die zich te weer moet stellen 
op onnatuurlijke wijze. Wij, Nederlan
ders, zeggen: dat mag niet in ons land. 
We moeten in actie! Onlangs heb ik 



met de milieu- en energiecommissie 
van de VVD gesproken. Zij hadden te
recht de vraag: "Dat kost een kapitaal! 
Kunnen we dat als maatschappij nou 
wel opbrengen?" 

Gast in eigen buis 

P i eter Winsemius heeft daar
over zijn eigen filosofie, die 
in liberale kringen enorm 

aanspreekt. Hij formuleert het als 
volgt: "Je moetje een beetje gedragen 
alsof je een gast bent op je eigen we
reld; in je eigen huis. Wij zijn maar 
een heel korte tijd op deze aardbodem. 
In die periode zijn wij verantwoorde
lijk. Een goede gast gedraagt zich in 
een huis. Hij laat zeker geen grotere 
rotzooi achter dan hij aantrof. Inte
gendeel. Als gast probeert hij dat be
ter achter te laten. Dat is de verant
woordelijkheid die wij nu hebben. We 
moeten niet aan de toekomst doorge
ven: Ruimen jullie de rotzooi maar op. 
Dáár staat de afwas. Wil je onze pro
blemen die ons te lastig waren even 
klaren? Die filosofie moet het uit
gangspunt zijn voor het milieubeleid 
en zeker voor het zure-regen beleid." 
In het land wordt hij tijdens spreek
beurten erover aangesproken. Mensen 
schuiven problemen als het financie
ringstekort aan de kant en zeggen te
gen hem: "Met jou willen we praten 
over het milieubeleid". 

Winsemius: "De VVD heeft in het ver
leden, begin 70-er jaren een soort gêne 
als geheel gehad vanuit de gedachte: 
milieu is links, bedrijfsleven rechts. 
Gelukkig zijn we daar overheen. Dan 
moeten we nu ook als VVD de conse
quentie trekken: Hoe willen we aan 
ons denken over het milieu inhoud ge
ven? En het aardige van het milieube
leid is dat er geen enkel beleidsterrein 
is in geheel Nederland waar willekeu
rig welke partij kan zeggen wat juist 
de VVD kan zeggen van dat milieube
leid: Milieubeleid is VVD-beleid. Ik 
denk dat Ginjaar en ik dat in hoge 
mate inhoud hebben gegeven. Wat er 
gebeurt in Nederland is, dat een aan
tal dingen beter worden, dat we een 
aantal zaken terugdraaien, herstellen 
wat in het verleden fout is gegaan, wat 
aan problemen onder het matje is ge
veegd. Zo van 'laten we maar niet kij
ken en het tapijt er maar overheen'. 
Daar hebben wij juist vanuit die VVD 
een grote rol in gespeeld om het in het 
goede spoor terug te brengen. Het 
spoor van: gast in eigen land. 
Ik merk dat het bij steeds meer men
sen aanslaat. We moeten niet wachten 
op wat internationaal gebeurt. We 
moeten onze eigen doeleinden stellen. 
Het gaat erom datje hier de kwaliteit 
waarborgt ten aanzien van degenen 
die van ons alles in tien, twintigjaar 
overnemen. Dat je dan nog steeds kunt 
zeggen: het is een goed land. Het is 
een fijn land!" 
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Op alle fronten 

S ommigen klagen dat Winse
mius met name de automobi
listen aanpakt. Een categorie 

die nog geen 10 % van de verzurende 
neerslag veroorzaakt. Winsemius lich
telijk geamuseerd: "De energiecom
missie zei een paar weken geleden je 
pakt primair de industrie en de elektri
citeitsproducenten aan. Toen ik met 
Gerrit Braks (minister van landbouw 
en visserij) in de Kamer zat bij de Wet 
Bodembescherming werd in die Ka
mer eigenlijk gesuggereerd: Je pakt 
primair de boeren aan. Bij de aankon
diging van het autoprogramma re
ageerde de ANWB en de BOVAG me
teen met: Je pakt primair de automo
bilisten aan. We pakken op alle plaat
senaan. 
Als we dat niet doen, kunnen we niet 
voldoende de kwaliteit waarborgen. 
We moeten op alle plaatsen tegelijk 
handelen. Vorige zomer hebben we 
voor de elektriciteitsproducenten en 
de raffinaderijen, de grote vuurhaar
den met zwaveloxydeuitstoot, de plan
nen vastgelegd. Dat was het eerste. 
Die protesteerden hevig, want het kost 
veel geld. Ook voor de burger. De 
noodwet van Braks (het wetje dat tij
delijk de uitbreiding van de varkens
houderij stopt) kwam in november. 
Dat greep diep in de veehouderssector 
in. Nu hebben we de plannen voor de 
auto naar buiten gebracht. We werken 
op alle drie de plaatsen en dat moeten 
we ook doen, want anders komen we er 
niet. Braks denkt daar hetzelfde over. 
En Gijs van Aardenne en ik zitten op 
één lijn met die elektriciteitscentrales. 
Het was alleen de vraag hoe we het 
geld konden vinden. Tenslotte hebben 
we dat in een heel goede wisselwerking 
voor een groot deel gevonden op de be
groting van Economische Zaken." 

Geen kernenergielobby 

De maatregelen v~or de elek
triciteitscentrales worden 
hier en daar wel uitgelegd 

als een kernenergielobby. Winsemius: 
"Dat wordt wel gezegd, ja. Ik vind dat 
niet verstandig. Kernenergie is niet 
echt een alternatief voor dit probleem, 
omdat kernenergie op grotere schaal 
in Nederland niet voor 1995 tot stand 
kan komen. Dat duurt te lang. We 
moeten veel vlugger aan oplossingen 
werken. Op den duur kan het wel-
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evenals wind- en zonne-energie- een 
bijdrage leveren, maar we moeten nu 
al in actie om op te ruimen. De afwas 
te doen. Kernenergie zou ik niet graag 
beargumenteren vanuit het zure-re
genprobleem." 

"Stop zure regen"-campagne 

M et voldoening bekijkt de be
windsman de resultaten van 
de grote milieucampagne. 

Oorspronkelijk had het departement 
I 00.000 brochures laten drukken. 
Tweemaal moest worden bijgedrukt. 
Nu zijn er al400.000 de deur uit. Een 
recordaantallesbrieven over de zure 
regen gaan als zoete broodjes over de 
departementale toonbank. De actie
week "het bosalarm" trok grote aan
tallen mensen naar de bossen om te 
kijken wat er aan de hand is. 
Winsemius: "De campagne is erg suc
cesvol. Aan de andere kant krijg je er 
ook grote last mee, want we maken na
tuurlijk wel het een en ander los. Daar
door halen we de kritiek aan van je 
doet te weinig. Maar dat hebben we 
heel bewust gedaan. Het is belangrijk 
dat heel Nederland meedenkt over dit 
probleem. Dat de burger thuis mee 
denkt, wéét wat er aan de hand is, zo
dat hij ook zelf zijn keuze kan bepalen. 
Dan weet je dat het meespeelt in zijn 
afweging. Als je nu kijkt naar de ver
snelling in het denken over de auto-

aanpak ... ook bij de autowereld, de 
KNAC, de ANWB, de RAl, de BO
VAG, de benzinemaatschappijen, dan 
zie je dat die campagne een geweldig 
rendement heeft. Ik vind dit volledig 
verantwoord. Het heeft het effect dat 
men gaat nadenken en men zich gaat 
afvragen: Zetten we onze prioriteiten 
goed? Zijn we niet te veel bezig op kor
te termijn?" 
Minister Winsemius acht een grote 
kans aanwezig dat men al op I januari 
1986 op het grootste deel van de 9600 
tankstations loodvrije benzine kan ko
pen. Nu zijn het er 90. Verspreid over 
het hele land. Hij verwacht daarvan 
zelfs een positief effect op het binnen
landse toerisme. Duitsland loopt iets 
voor. Landen als Denemarken, Zwit
serland, Oostenrijk, Noorwegen, Zwe
den, Finland en Nederland volgen di
rect. Met elkaar rekening houdend 
kunnen we proberen een éénvormige 
automarkt te krijgen. Want wat heb je 
aan benzine die je niet overal kunt 
krijgen maar bij uitzondering en wat 
een beetje een luxe-effect heeft. Onge
twijfeld kun je binnen een jaar ook 
langs de grote autowegen in Frankrijk, 

Italië, Spanje en Joegoslavië loodvrije 
benzine krijgen, maar langs de wegen · 
in de regio's ben je dan beperkt en dat 
kon wel eens een heel positief verkoop
effect voor het. Nederlands toerisme 
zijn." 

Liberaal milieubeleid 

I n Nederland wordt een echt 
liberaal milieubeleid ge-
voerd, dat voor mensen heel 

begrijpelijk is. Een beleid dat Pieter 
Winsemius typeert op basis: gast in 
eigen huis of land. Gebaseerd op de 
verantwoordelijkheid voor eigen han
delen. "We hebben een industriële 
maatschappij. Daarmee nemen we ri
sico's, maar het is onze taak die risi
co's in te perken ... in de hand te hou
den. Een hoop mensen in onze partij 
herkennen zich daarin. Dat vind ik van 
fenomenaal belang. Liberalen mogen 
er best trots op zijn." 

Cityloop 

H oezeer minister Winsemius 
zich betrokken voelt bij 
"zijn" milieuzaak blijkt wel 

uit het feit dat hij enkele weken gele
den een groot aantal ambtenaren wist 
warm te krijgen voor de Haagse City
marathon. Ze liepen allemaal in "Stop 
Zure regen"-t-shirts en ook langs de 
kant werden spandoeken met die tekst 
uitgevouwen. Met zijn zoon loopt hij 
praktisch elke zondag te draven door 
de Gooise bossen. Heeft hij de signa
len van afstervende bomen voordien 
gezien? 
"Het is heel merkwaardig maar ik zag 
inderdaad symptomen. We hebben 
vaak tegen elkaar gezegd: 'Wat gek, 
die bomen zien er anders uit. Kijk eens 
naar die toppen.' Ik had geen goeie 
vergelijkingsbasis. We zeiden: 'Is dat 
nou toeval dat je er zo een paar ziet?' 
Wat ik ook niet wist en waar ik nu veel 
meer op zal letten, is dat er veel groene 
naalden op de grond liggen. Dat horen 
bruine naalden te zijn, maar de bomen 
kunnen de groene naalden niet langer 
vasthouden, die 'verharen' om het 
maar zo te zeggen en daar komt niets 
voor terug. Dat had ik wel gezien. De 
verklaring erbij was een bevestiging. 
Als je weet waarop je moet letten, zie 
je het zonder enige twijfel beter." 

Reny Dijkman • 
Foto's: Christine McMil/an 



.-
::: 

Open brief 
aan Mies van der Loo 
t.g.v. haar afscheid na meer 
dan 30 jaar ai gemeen 

• secretartaat 
Lieve Mies, 
A Is je deze brief leest, is het bijna 10 
mei 1985. Een dag die niet zal zijn als 
andere dagen. Je neemt afscheid. Wel 
niet van de VVD maar wél van je baan 
bij de partij. 
Ik heb gemeend er goed aan te doen je 
op deze wijze te schrijven. opdat het 
mogelijk is dat je wat ik te melden 
heb, kunt herlezen en ook, omdat ik 
vind dat velen- ook degenen die na 
ons komen- best mijn mening mogen 
weten, als het gaat om wie je bent en 
wat je voor de VVD in het algemeen en 
voor het bestuur in het bijzonder hebt 
betekend. 
Meer dan dertig jaar geleden kwam 
je, nadat je al eerder (van' 50 tot' 51) 
was ingevallen, wederom in tijdelijke 
dienst op verzoek van .. mej. mr. M. M. 
F" (voor ons Magda) van Everdingen 
Dat tijdelijke heeft dus een wat lang
durig karakter gekregen. Je hebt nog 
steeds geen aanstellingsbrief! Het 
past bij je dat het wat vreemd begon. 
want zo is het steeds gebleven en zal 
het wellicht ook eindigen. Juist daar
om heb je zeer velen veel te vertel /en. 
De vreemdste omstandigheden hebben 
zich voorgedaan: leuke en niet--leuke. 
De vreemdste mensen zijn aan je voor
bij gegaan: leuke en nog leukere! 
Daarom: ik heb al eens tegen je ge
zegd: "Mies,je moet je memoires 
schrijven." Ik ben ervan overtuigd dat 
het een best-seller, vooral voor VVD
ers, zal worden. 

Wat heb ik genoten van je verhalen 
o.a. over ons beider idool Oud. Oud: 
man zonder franje. Hij kreeg al die 
geschenken uit de partij voor zijn zo
veelste verjaardag (was het niet de ze
ventigste?). En alles maar opslaan in 
het Thorbeckehuis. Niets wilde hij 
meenemen. Uiteindelijk heb jij hem 
die zilveren lepeltjes in zijnjaszak 

meegegeven (voor thuis). Maar o.a. de 
vis, afkomstig van een afdeling aan 
zee, moestenjullie houden. Na een 
zonnig weekend stonk het algemeen 
secretariaat nog weken! Ja,ja: de vis 
werd duur betaald. Wat te denken van 
Sidney van den Bergh- de onvolprezen 
penningmeester van departij-die 
(zoals overigens een goed penning
meester betaamt) wat zuinig was met 
de aanschafvan inventaris. Dus ging 
hij tenslotte op een zaterdagmorgen 
door een zéér krakkemikkige stoel, 
waarna hij a/liggend de historische 
woorden sprak .. Magda,je moet ein
delijk eens wat aan het meubilair 
doen." En dan Hans Wiegel- luid 
strijdliederen zingend over de trappen 
van het Thorbeckehuis. Geen liberale 
liederen (die zou ik overigens ook niet 
kennen) maar socialistische, want die 
vindt hij o zo mooi. 
Zo zijn er meer geheimen van de 
Gracht. Maar die bewaren we voor la
ter, afgesproken? Dat is ook beter 
voor de gemoedsrust van zeer veel 
mensen. 
Door het feit dat je een gewei dig ver
telster bent met een goed geheugen, 
ben je een wezenlijke schakel tussen 
het heden en ons liberaal verlede-n. 
Daarnaast hebben vele kwaliteiten je 
gemaakt tot een steunpilaar voor al
len voor wie je hebt gewerkt. Terecht 
hebben zij je een kwalificatie van uit
muntend meegegeven waar het gaat 
om inzet, kennis (van de Nederlandse 
taal) en grote accuratesse. Maar ik 
vind je eigenschap van trouw aan de 
goede zaak waar wij als liberalen voor 
staan je grootste kwaliteit. Dat weer
houd je er dus ook weer niet van om 
als echte liberaal zeer kritisch te zijn 
en de dingen des levens wat te relative
ren zodat je omgeving dan weer met 
heide benen op de grond kan terugke
ren. Soms neig je tot een wat sombere 

kijk. Het is waar: tussen zeggen en 
doen ligt een wereld van verschil. En 
veel mensen beloven veel. maar hun 
beloften komen ze niet altijd na. Bij 
trouw hoort vertrouwen. A/ die jaren 
heb je een vertrouwenspositie inge
nomen. Velen hebben daarbij op je 
kunnen bouwen. Je hebt ze met raad 
en daad bijgestaan. Nimmer was hun 
beroep tevergeefs. Daarom hoop ik 
voor je dat ook ná 10 mei er zeer velen 
zullen zijn die- juist omdat ze je nu 
niet meer echt nodig hebben- nog eens 
een teken van leven zullen geven in de 
Riouwstraat. 

Op 1 november 1954 kwam je in tijde
lijke dienst. Op 29 april jl. nam je 
voor altijd afscheid van de Gracht. 
Thans behoor je tot de vaste bronnen 
waaruit allen die eens de geschiedenis 
van de VVD zullen schrijven, kunnen 
putten. 
Op JO mei zullen velen naar het Turf
schip te Breda komen om wellicht dát 
alles nog eens te benadrukken. 
Het Turfschip waar vele herinnerin
gen- ook van ons beiden - aan verbon
den zijn. Weet je nog wel die eerste 
keer daar, dat je op de jouw bekende 
,fijnzinnige" wijze luid en duidelijk 
aan Magda vroeg: .. Wie is die verve
lende vent daar uit Limburg?" 
Die vervelende vent was ik. 
Veel liefs, 

~ (Wim van den Berg) 

• 
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Gemeente 
Politiek 

• • • 

en Belangen 
Een verzoek van Reny Dijk
man om eens een stuk te 
schrijven over onze gemeen
teraadsfractie ... wat er 
leeft, hoe we werken, her
kenbaar voor al die andere 
gemeenteraadsfracties die 
de VVD telt, plus de /tomen
de gemeenteraadsverkiezin
gen in het vooruitzicht, ma
ken het mij gemakkelijk 
hier met genoegen op in te 
gaan. 

De grootste opgave zal echter zijn; het 
begrip "herkenbaar" ook werkelijk in
houd te geven en dan vooral voor dié 
mensen die direkt of indirekt bij deze 
verkiezingen zijn betrokken en dat zijn 
dus zeker niet in de laatste plaats de 
kiezers. 
Samen met mijn collega Hans v.d. 
Meiden vertegenwoordig ik de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie in 
de gemeenteraad van Hasselt. Alvo
rens u nu naar de kaart grijpt; nee, dit 
Hasselt ligt niet in België maar slechts 
I 0 km ten noorden van Zwolle, de ge
boortestad van onze illustere voorgan
ger Thorbecke. 
Hasselt is, op uw gemeente na, de 
mooiste stad van Nederland, gelegen 
aan het Zwarte Water en beslaat een 
oppervlak van 4243 ha. Het aantal in
woners is ± 6500. Stadsrechten heeft 
Hasselt al sinds hetjaar I252. (Dus 
langer dan bijv. Amsterdam). Deze 
gegevens lijken mij wenselijk omdat u, 
wanneer alleen het aantal fracties ge
noemd zou worden, zult denken dat 
het hier om een supergrote gemeente 
gaat. Het aantal fracties, verdeeld 
over I3 raadsleden, is namelijk ZE
VEN!!!! 
De zetelverdeling is als volgt: CDA 3 . 
waarvan I wethouder, PvdA 3 waar
van I wethouder, HKV 2 (dit staat 
voor Hervormde Kies Vereniging en 
komt landelijk gezien enigszins overeen 

met de RPF), VVD 2, SGP I, GPV I 
en één lid op persoonlijke titel die tij
dens deze raadsperiade het CDA heeft 
verlaten. De plaats van de voorzitter 
wordt sinds I februari 1984 inge
nomen door drs. M.A.J. Knip. Voor 
diegenen onder u die hem nog niet 
kennen, ook een lid van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie en voor 
deze post, in Hasselt althans, een novi
teit. 
Al met al verheugende ontwikkelingen 
die we, op z'n zachtst gezegd, graag in 
stand willen houden temeer als we be
denken dat de VVD "pas" zevenjaar 
in de Hasselter politiek functioneert. 
Dit functioneren kan pas een aanvang 
nemen nádat men volgens de gemeen
tewet, art. 45, de eed of belofte heeft 
afgelegd waarin ondermeer staat: "Ik 
zweer (beloof) trouw aan de Grondwet 
en aan de wetten des Rijks, en dat ik 
de belangen der (in ons geval) gemeen
te Hasselt met al mijn vermogen zal 
voorstaan en bevorderen. 'Zoo waar
lijk helpe mij God almachtig!' ('Dat 
beloof ik'!)" 
Nu kan het natuurlijk nooit de bedoe
ling zijn om deze eed c.q. belofte na je 
ambtsaanvaarding in het ronde ar
chief te stoppen en je vervolgens als 
een blind paard in de politiek te stor
ten. Het is natuurlijk niet niks wan
neer je zweert/belooft de belangen 
van je gemeente met al je vermogen 

voor te staan en te bevorderen. 
Bij mij bestaat de indruk dat dit art. 
45 nogal eens als een flauwekuiletje 
wordt gezien dat er nu eenmaal onlos
makelijk aan verbonden is. De verkie
zingen zijn dan achter de rug en het 
duurt weer vier jaar alvorens de kiezer 
blijk kan geven van zijn instemming 
c.q. afkeuring. 

Rekbaar begrip 

Het lijkt mij dan ook uiterst belangrijk 
dat ieder (toekomstig) raadslid vóór de 
verkiezingen eerst eens voor zich zelf 
uitmaakt waaruit die belangen van 
zijn/haar gemeente nu precies be
staan. Al snel zal men zich realiseren 
dat het begrip "belangen" een uiterst 
rekbaar begrip is dat op verschillende 
wijzen kan worden uitgelegd. En dan 
heb ik het nog niet eens over een on
derverdeling in materiële- en immate
riële belangen. 
De kiezer heeft dan ook het recht te 
weten waarop ons handelen gebaseerd 
zal zijn. Dat is dus met name aan de 
hand van art. 45 van de gemeentewet. 
Dat wij dit trachten te realiseren via 
de doelstellingen zoals weergegeven in 
het VVD-gemeenteprogramma is, al
thans voor mij, vanzelfsprekend. 
Tevens is het voor mij vanzelfsprekend 
dat dit programma op een "verteerba
re" wijze wordt gepresenteerd. Deze 
wijze van presentatie laat mijns in
ziens nog wel eens te wensen over. 
Heeft u meneer Den Uyl wel eens over 
zijn partij horen spreken? Van hem 
zult u zelden "PvdA" horen maar bij
na altijd "Partij van de Arbeid", dus 
voluit. En of dit nu klinkt als Pargtij 
van de Argbeid maakt blijkbaar niets 
uit. En wij dragen onze partij uit als 
drie zwevende letters in het alfabet 
terwijl we toch een naam hebben die 
oneindig mooier is dan bovenstaande. 
Het was dan ook vermakelijk de reac
ties te zien toen onze voorzitter mij bij 
de laatste algemene beschouwingen 
als volgt aankondigde: " ... en dan is 
nu het woord aan de fractievoorzitter 
van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie." Het feit alleen al dat bij 



het voluit noemen van onze naam de 
ogen gesperd worden, moet voor ons al 
een signaal zijn. 

Kiezer wil zich herkennen 

Het is genoegzaam bekend dat onze 
partij, landelijk gezien, momenteel 
niet zulke hoge ogen gooit. Juist daar
om is het van het grootste belang dat 
ons gemeenteprogramma zo optimaal 
mogelijk wordt uitgedragen. 
De kiezer zal zich hier in willen her
kennen; mede omdat hij/zij eigenlijk 
van ons hetzelfde vraagt als art. 45 van 
de gemeentewet, namelijk, een stuk 
belangenbehartiging. 
Bij een juiste presentatie weet de kie
zer dan ook waar hij/zij met ons aan 
toe is. Of, anders gezegd, wat wél en 
niet van ons mag worden verwacht. We 
zullen de kiezer duidelijk moeten ma
ken dat gemeentelijke politiek niet 
hoeft te betekenen dat er klakkeloos 
achter de landelijke visie wordt aange
hold. 
Wij staan dan ook niet te trappelen 
van ongeduld om in te stemmen met 
de plannen van de minister om te ko
men tot een gemeentelijke herinde
ling. Het tegendeel is eerder waar. Wij 
houden ons dan ook liever aan de 
standpunten zoals verwoord in het lan
delijk gemeenteprogramma. Ook met 
betrekking tot het gevoerde emancipa
tiebeleid hebben wij een ietwat andere 
visie; en wederom conform het ge
meenteprogramma waarin onder meer 
te lezen valt dat elke vorm van discri
minatie moet worden afgewezen, dus 
ook positieve discriminatie. 
Veel kiezers gaan uit van GELIJKE 
rechten en plichten. Mijns inziens een 
juiste liberale stelling waarmee, hoe 
goed ook bedoeld, niet mag worden 
gesjoemeld. Een, oorspronkelijk door 
de PvdA-wethouder geproduceerde, 
vrouwen-emancipatienota heeft onze 
fractie dan ook zó weten bij te schaven 
dat ook mannen zich hier in kunnen 
vinden. Van rechtsongelijkheid is nu 
geen sprake meer. De nota heet dan nu 
ook gewoon "emancipatienota". 
VVD-ers zullen, om tot een college 

van burgemeester en wethouders te 
komen, nimmer als doel stellen bepaal
de partijen uit het overleg te werken 
door tegenstellingen kunstmatig op te 
schroeven. (gemeenteprogramma pag. 
4 en 5) De PvdA denkt hier, volgens 
onze ervaring, enigszins anders over. 
Aanvankelijk zijn wij in Hasselt ge
start met een coalitie bestaande uit 
CDA, PvdA en VVD. (dus na de ver
kiezingen van 1982) De PvdA-wethou
der kon op onze steun rekenen mits hij 
de nodige voorzichtigheid zou be
trachten als het om subsidieverstrek
king ging. Ook lag er de toezegging op 
tafel om ons, als coalitiepartner zon
der wethouder, tijdig omtrent aller
hande zaken te informeren. Beide af
spraken werden echter door de twee 
coalitiepartners niet nagekomen wat 
mede aanleiding is geweest tot het al 
spoedig afhaken van de VVD-fractie. 

Monsterverbond 

Uit het bovenstaande mag nu niet wor
den afgeleid dat onze fractie een mon
sterverbond met de reformatorische 
fracties heeft gesloten. Nee hoor, we 
willen gewoon onze eigen identiteit be
houden en niet uitsluitend als paard 
fungeren voor een wagen die niet is 
voorzien van onze lading. 
Aan de andere kant gaat het mij te ver 
in te stemmen met de stelling dat de 
reformatorische fracties op zondag 
zelfs de planten met een deken willen 
toedekken; en dan vooral de 
vingerplanten. Ik zou dit als infantiel 
ge beuzel willen betitelen. Wanneer de 
PvdA zich op gemeentelijk niveau wat 
minder met de landelijke- en gelijk de 
reformatorische fracties, wat meer 
met de plaatselijke politiek zou bezig 
houden dan werd er tenminste wat 
meer inhoud gegeven aan art. 45 van 
de gemeentewet. Nimmer mag bij je 
politieke handelen de samenstelling 
van de bevolking uit het oog worden 
verloren. Gemeenten als de onze wil
len nog wel eens worden betiteld als 
zwarte-kousen-kerk-gemeenten. Afge
zien het feit dat uit de zetelverdeling 
blijkt dat dit allemaal best mee valt, 

vraag ik mij af of een rode-kousen
kerk-gemeente zoveel beter functio
neert. Is het niet zo dat ons program
ma zegt dat wij de rechten en gevoe
lens van anderen dienen te respecte
ren? En dat wij zelf recht hebben op 
eerbiediging van onze persoonlijke le
venssfeer? Het is nu eenmaal zo dat 
Hasselt niet valt te vergelijken met 
bijv. Finsterwol de; een gemeente met 
een ietwat andere bevolkingssamen
stelling. 
Wij dienen ons dan ook beter te reali
seren wat de beweegredenen zijn ge
weest van dié kiezers die hebben ge
meend op de VVD te moeten stemmen 
en trachten, binnen het kader van onze 
doelstellingen, hieraan zoveel moge
lijk tegemoet te komen. Laten we 
daarom zaken als rechten, gevoelens, 
respect en eerbiediging niet degrade
ren tot uitsluitend papieren frasen. 
Wanneer ons programma stelt dat de 
overheid de taak en de plicht heeft on
veiligheid en misdaad te voorkomen 
en dat daartoe aan de politie voldoen
de middelen ter beschikking dienen te 
worden gesteld, dan zullen weinig kie
zers het met ons oneens zijn. Echter 
wanneer, zoals in onze gemeente, poli
tie-auto's niet of nauwelijks kunnen 
surveilleren door allerhande bezuini
gingsmaatregelen (te weinig brand
stoftoewijzing) dan zal de kiezer van 
ons verwachten dat wij hier "iets" aan 
doen. En terecht volgens mij, daar dit 
nu nét een stukje algemeen belang is 
dat past binnen het kader van niet al
leen ons programma maar ook (daar 
komt ie weer) art. 45 van de gemeente
wet. 
In schril contrast met het bovenge
noemde punt mag dan ook niet het ge
mak onvermeld blijven waarmee met 
name in linkse kringen met de subsi
diebuidel wordt gerammeld. Zoals 
elke gemeente z'n hete hangijzers 
kent, beschikt ook Hasselt sinds kort 
over twee (gekleurde) hangijzers in de 
vorm van "kunstspeelwerktuigen". 
Deze zouden we volgens de, op dat mo
ment loco-burgemeester zijnde, PvdA
wethouder voor het luttele bedrag van 
f 2.500,- krijgen. Dit bedrag was 
dan bedoeld voor de plaatsings-en 
transportkosten. Een douceurtje van de 
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BKR om zo maar eens te zeggen. Ne
gen maanden later kwam een verzoek 
omf 3.500,- extra omdat het eerder 
genoemd bedrag niet toereikend was. 
U zult begrijpen dat onze fractie hier 
niet zondermeer mee in kon stemmen 
en daarom eens wat dieper in deze ma
terie dook. Het bleek ons toen dat de 
wethouder reeds vóór het eerste raads
voorstel contracten met de BKR had 
getekend en dat die nimmer ter inzage 
waren gelegd. Uit deze contracten 
bleek exact wat de gemeente Hasselt 
aan bedrag voor haar rekening moest 
nemen, namelijk ruim f 1 0.000,-!! 
De uitspraak "ronduit misleidend en 
daarom onaanvaardbaar" was ons op 
dat moment nog niet bekend. Diverse 
fracties zijn toen over de streep ge
haald met de opmerking dat wie A 
zegt ook B moet zeggen. Uiteindelijk 
hebben drie raadsleden tegen het voor
stel gestemd waaronder de VVD-frac
tie. 
Bovenstaand voorbeeld is niet bedoeld 
om na te trappen; de affaire is inmid
dels afgerond en de "hangijzers" zijn 
inmiddels geplaatst, maar meer be
doeld om aan te tonen hoe in een be
paalde zaak de plaatselijke emoties 
hoog kunnen oplaaien zonder dat hier
bij de landelijke politiek ook maar eni
ge betekenis heeft. 
Het is tevens een voorbeeld dat door 
de Hasselter kiezer niet licht zal wor
den vergeten. Deze MIS-handelingen 
van art. 45 van de gemeentewet zullen 
immers voor een ieder nogjarenlang 
zichtbaar blijven. 
Hopelijk heeft u enigzins een idee ge
kregen hoe een VVD fractie in een 
plaats als de onze meent te moeten 
denken en handelen met als leidraad 
het VVD-gemeenteprogramma. Ik 
kan me voorstellen dat hierop meerde
re varianten mogelijk zijn, afhankelijk 
van de problematiek zoals die zich in 
uw gemeente voordoet. 

Geen opvoedingsinstituut 

Gedachtig onze mening met betrek
king tot het begrip "vrijheid" mag de 
VVD nimmer als opvoedingsinstituut 

functioneren; echter, met de komende 
verkiezingen in het voorilitzicht zou de 
rol van "luistervink" ons misschien be
ter passen. 

Dit stuk zou in dit "korte" bestek niet 
volledig zijn zonder de VVD-afdeling 
Hasselt te noemen. De samenwerking 
tussen fractie en bestuur- c.q. afdeling 
is meer dan voortreffelijk. Elke maand 
wordt dan ook voorafgaande aan de 
raadsvergadering een schaduwfractie
vergadering gehouden met telkenmale 
een behoorlijke opkomst. De agenda 
wordt dan punt voor punt behandeld 
waarbij de fractie haar eventuele 
standpunten (er zullen altijd "hamer
stukken" blijven) toelicht. Deze 
"voorvergaderingen" ervaren mijn 
fractiegenoot en ik als zeer prettig en 
opbouwend. Het is dan ook een schit-

terend toetsingscriterium voor je han
delen in de raad. 
Ik zou willen eindigen met datgene 
waar ik ook mee begonnen ben, name
lijk "politiek en belangen"; voor veel 
kiezers twee uiterst rekbare begrip
pen. Beseft u eigenlijk wel dat het 
VVD gemeenteprogramma een prach
tige mogelijkheid biedt om deze be
grippen niet alleen wat meer te verdui
delijken, maar ook om ze wat meer bij 
elkaar te brengen? 
Rest mij nog u te bedanken voor het 
wandelingetje dat u met mij door het 
politieke Hasselt hebt willen maken en 
u veel sterkte, wijsheid, geduld en ver
draagzaamheid toe te wensen bij de 
komende verkiezingen. 

Henk Mulder • 
VVD-Fractievoorzitter, 

Gemeente Hasselt. 



Aan alle raadsleden, 
wethouders en 
burgemeesters van de VVD, 
die zich bezighouden met de 
volkshuisvesting 
Geachte dames en heren, 

Gezien het succes van de bijeenkomst over de volks
huisvestingsproblematiek, gehouden op vrijdagavond 
18 mei 1984 en de aandrang van verschillende deelne
mers tijdens deze bijeenkomst zal de Commissie 
Volkshuisvesting op vrijdagavond 31 mei 1985 weder
om een bijeenkomst organiseren in Hoog Brabant te 
Utrecht. Aanvang 19.00 uur. 

De onderwerpen zullen zijn: 
1. Huisvesting woonwagenbewoners: Doorgaan met 

het deconcentratie beleid? 
2. Decentralisatie Volkshuisvesting: Wat betekent dit 

voor de gemeenten? Nieuwe rol van de provincie! 
Huidige ervaringen met experimenten. 
Kostenbewust bouwen. 

U gaarne welkom hetend op 31 mei a.s. 

AANMELDINGSSTROOK 
ondergetekende: 

naam: 

adres: 

functie: 

gemeente: ...................................................... . 
zal de bijeenkomst op 31 mei a.s. alleen, danwel met 
de volgende personen bijwonen 
naam: 

functie: 

naam: 

functie: 

naam: 

functie: ...................................................... . 
Aanmelding vóór 21 mei 1985 sturen naar: VVD, t.a.v. 
Herman J. Lutke Schipholt, Koninginnegracht 57, 
2514 AE DEN HAAG. 

(handtekening) 

Themadag financiële, 
economische en sociale 
zaken 

~· Zaterdag 15 juni 1985, Postiljon Motel te Heerenveen. 

De kamercentrales Friesland, Groningen en Drenthe organi
t: seren op 15 juni 1985 in samenwerking met de Koepelcom

missie Financiële, Economische en Sociale Zaken een thema
:; dag ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986. 

Programma 
9.30-IO.OOuur: Ontvangst 

I 0.00- 11.00 uur: Enkele inleiders; koffie 
11.00- 12.30 uur: Discussie in werkgroepen over stellingen 

•1 betreffende: 
- economische groei, financieringstekort en deregulering 
- milieubeleid, afweging van economische- en milieubelan-

gen 
- uniform BTW-tarief! fiscaal klimaat voor kleine onderne

mers 
- landbouwoverschotten; versterking van het marktmecha-

.:, nisme 
- huurliberalisatie en huurharmonisatie 
12.30- 13.30 uur: Lunch 
13.30- 15.30 uur: Rapportage uit de groepen; plenaire dis
cussie 
15.30- 16.00 uur: Afsluitende beschouwing en sluiting. 
Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten ver
bonden. De kosten voor de lunch, koffie en drankje zijn 
f 19 ,50, te voldoen bij aankomst. 
De stellingen voor deze themadag zullen worden toegezonden 
aan iedereen die zich opgeeft voor deze dag. 

AANMELDINGSBON 
; THEMADAG FINANCIËLE, 
. ECONOMISCHE EN SOCIALE 
ZAKEN 
Zenden aan: mevr. drs. M. Brouwer-van Wijk, Zoutepoelil, 
8604 CC Sneek 

Naam: ..................................................................................... . 

Straat: ..................................................................................... . 

Postcode en plaats: ................................................................. . 

zal deelnemen aan de themadag financiële, economische en 
sociale zaken op 15 juni 1985 
Ik noteer I voor de discussiegroep van mijn voorkeur en 2 
voor mijn tweede keus. 

, 0 economische groei, financieringstekort en deregulering 
· 0 milieubeleid, afweging van economische- en milieubelan

gen 
0 uniform BTW-tarief! fiscaal klimaat voor kleine onderne

mers 
0 landbouwoverschotten; versterking van het marktmecha

nisme 
0 huurliberalisme en huurharmonisatie 

, Ik wil deelnemen aan de lunch, koffie en 
, drankje jajnee 

(doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Datum: .......................... Handtekening: ................................ . 
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Uit de senaat 

r.: 
~ 

Twijfels over 
zesbaksduwvaart 
VVD-senator mr. ir. H. Heijne Mak
kreel uitte tijdens het beleidsdebat 
over de begroting van Verkeer en Wa
terstaat grote twijfel over de jaarproef 
met de zesbaksduwvaart. "Ik vraag 
me af of het verantwoord is dergelijke 
convooien los te laten op een rivier met 
zeer gemengd verkeer." Heijne Mak
kreel wenst dat de belangen van het 
reeds aanwezige waterverkeer niet 
worden opgeofferd aan het doorvoeren 
van de zesbaksvaart. De proef, die de 
minister voor een jaar toestaat, mag 
volgens hem niet automatisch leiden 
tot een onafwendbare invoering van de 
zesbaksvaart. Het VVD-Eerste-Ka
merlid hield een pleidooi de grote 
vaarwegen ook voor de recreatievaart 
open te houden, al zou aan de laatste 
effectievere vakbekwaamheidseisen 
moeten worden gesteld. 

Woningdelers 
hebben bestseller 
Het VVD-Eerste-Kamerlid H. F. Heij
mans heeft staatssecretaris De Graaf 

tijdens het beleidsdebat Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid gevraagd of deze 
zich nooit afvraagt waar hij in feite 
mee bezig is. De staatssecretaris heeft 
zijn kortingsmaatregel voor de wo
ningdelers moeten uitstellen tot 1 juni, 
omdat de sociale diensten deze niet 
eerder kunnen of willen uitvoeren. "Is 
deze maatregel gerechtvaardigd?" zo 
vraagt Heijmans. "Ze wordt niet be
grepen, dus niet of nauwelijks aan
vaard en derhalve ontdoken. Wat vindt 
de staatssecretaris van het feit dat er 
een Kleine Gids is verschenen- een on
verbeterlijke bestseller- waarin duide
lijk wordt aangegeven hoe je de zaak 
moet "tillen"- en dat hoeft niet per de
finitie frauduleus te zijn. Het diploma 
metselen schijnt rijkelijk te kunnen 
worden beloond, want een muurtje in 
je huis met aan beide zijden een een
persoonsbed kan een ongekorte uitke
ring voor één doen omvormen in een 
gekorte voor twee en dat is toch véél 
voordeliger. Denkt de staatssecretaris 
écht dat deze maatregel hem 17 5 mil
joen oplevert?" 
Heijmans vraagt met nadruk of een 
dergelijke opbrengst opweegt tegen de 
door deze wet veroorzaakte immate
riële schade aan het gehele stelsel. 

Gescheiden vrouwen en 
ABW 
Zonder de vrouwen tot een arbeidsver
plichting te willen brengen, legde het 
VVD-Eerste-Kamerlid mevrouw 
L. Vonhoff-Luijendijk tijdens het be
leidsdebat over Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een zwaar accent op 
de symptomen van de voortschrijden
de emancipatie: de sterke toename van 
vrouwen aan onderwijsvoorzieningen, 
met daaruit volgend een veel sterkere 
deelname van vrouwen aan het ar
beidsproces en een terugloop van het 
geboortecijfer. 
De VVD-senator ging nader in op het 
hoge percentage gescheiden vrouwen 
dat gebruik maakt van de Algemene 
Bijstandswet. De afgelopen vijf jaar is 
het beroep op de ABW door geschei
den of verlaten vrouwen gestegen van 

10 

72.000 naar 130.000. "Degenen die 
zeer kritisch staan ten opzichte van 
het emancipatiestreven zouden op zijn 
minst oog moeten hebben voor dit 
soort ontwikkelingen. Als emancipatie 
uitloopt op armoede zijn we ver van 
onze doelstellingen afgedwaald." 

Reny Dijkman • 



VVD-actieplan bestrijding 
criminaliteit: 
Werkgroep Grote Steden 
bepleit hardere aanpak 
De Werkgroep Grote Steden 
heeft onder voorzitterschap 
van Mr. C.A. Troost namens 
de vier VVD-raadsfracties 
een gezamenlijke reactie op 
het VVD-actieplan Bestrij
ding Criminaliteit en Vanda
lisme aan VVD-fractievoor
zitter Ed Nijpels aangebo
den. 

De werkgroep gaat uitvoerig in op de 
scheefgroei die de laatste tientallenja
ren is ontstaan en de gevaren die dat 
met zich meebrengt. "Voorkomen 
moet worden dat men aanleiding gaat 
vinden het recht maar in eigen hand te 
nemen. 
Het hoeft geen betoog dat een 
doorzetten van een tendens tot eigen
richting een volstrekt ongewenste ont
wikkeling zou zijn, die onze maat
schappelijke orde ondermijnt. Wil de 
overheid echter het morele recht heb
ben daartegen op te treden dan zal de 
oorzaak moeten worden weggenomen: 
de burger moet zijn lijf en goed weer 
voldoende beschermd achten," 
schrijft de werkgroep in zijn inleiding. 

Veel verwacht de werkgroep van de 
uitbreiding van politiepatrouille te 
fiets en te voet in de grote steden waar
door uitbreiding van het huidig be
stand nodig zal zijn. Men verwacht 
echter ook efficiëntere en doelmatiger 
bestrijding van de kleine misdaad 
door: 

- een groter aandeel van de recherche 
in de personeelsformatie, met ruimere 
mogelijkheden tot het verrichten van 
overwerk 

- vereenvoudiging van de procedures 
plus een vermindering van de beroeps
mogelijkheden 

- een betere organisatie van en uitrus
ting voor de werkzaamheden van de 
rechterlijke macht (o.a. invoering van 
geïntegreerde tekstverwerkers óók bij 
de politie). 

"Relatief hebben de grote steden een 
extra contingent politie nodig. Welis
waar zijn hun problemen veelal gelijk 
aan die van elders, maar door de mas
saliteit, complexiteit en verwevenheid 
is de omvang van deze problematiek 
veel groter," aldus de werkgroep Gro
te Steden. 

Vandalisme 

De werkgroep bepleit ter bestrijding 
van het vandalisme nog een aantal 
aanvullende maatregelen o.a. de bewa
king van bouwprojecten, het instellen 
van een veiligheidsspreekuur en bete
re mogelijkheden voor de burgers om 
anoniem de politie te kunnen inlich
ten, zodat intimidatie en represailles 
kunnen worden voorkomen. 
Ten aanzien van de daders wenst de 
commissie een aantal strakkere maat
regelen, omdat juist in de grote steden 
het hoogste aantal daders, ex-daders 
en recidivisten te vinden is. Zo wenst 
men bij tbr dat t.a.v. gestraften wier 
straf ten einde loopt, maar bij wie her
haling van de strafbare feiten niet is 
uitgesloten, de rechter de bevoegdheid 
krijgt de tbr te verlengen totdat het ge
vaar is geweken. Ter drukking van de 
kosten adviseert de werkgroep na te 
gaan of de plaatsing van meer perso
nen in één cel, een soberder uitvoering 
en inrichting van de ruimten plus een 
vermindering van de verzorging tot de 
mogelijkheden behoort. 

Reny Dijkman • 
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Aanleiding voor het Kamerdebat was 
een kranteartikel waarin een journalist 
over een door hem gepleegde "in
braak" bij de computer van het 
R.I.V.M. schreef. Het bleek vrij ge
makkeljk om inzage te krijgen in tal 
van gegevens die in deze computer wa
ren opgeslagen. Los van de discussie 
of de journalist hiermee ethisch of ju
ridisch over de schreef is gegaan, werd 
door deze actie het onderwerp compu
terinbraak in de schijnwerpers gezet. 
Waarbij wij in het debat opmerkten 
dat "niet de boodschapper veroor
deeld moet worden, maar dat zijn 
boodschap ter harte genomen moet 
worden". Alle reden dus om eens in 
het veld te gaan informeren. De aan
vullende informatie die we kregen bij 
het bezoek aan de beveiligingsexperts 
maakte duidelijk dat het een zeer om
vangrijke zaak is die de aandacht van 
het parlement verdient. 

COMPUTERDIEFSTAL 

Waar gaat het om bij een computerin
braak? In feite is het simpel. Onbe
voegden weten op slinkse wijze binnen 
te dringen in de computer en daar in
zage te krijgen in allerlei gegevens. 
Van vrij onschuldige zaken tot zeer 
vertrouwelijke gegevens. Dit laatste is 
afhankelijk van de aard van de gege
vens die in de computer zijn opgesla
gen. Daarnaast kan door inbraak bij fi
nanciële instellingen geld worden "ge
stolen" door een overboeking te maken 
op een eigen bankrekening, bijvoor
beeld in Zwitserland. Of, zoals in 
Amerika is gebeurd, een gevangene 

COMPUTERS 
EN FRAUDE 

Het VVD- Tweede-Kamerlid Bouke van der Kooij, compu
terspecialist van de fractie, was onlangs op bezoek bij de 
COMPUTER SECURITYCONSULTANTS. Een bedrijf 
waar men zich bezighoudt met de bescherming van compu
ters tegen inbraak. Hij liet zich daar uitvoerig voorlichten 
over de verschillende aspecten van dit voor de wetgever 
nieuwe fenomeen. Dit alles als vervolg op het op 12 maart 
jl. in de Kamer tijdens het mondelinge vragenuurtje bespro
ken fenomeen computerinbraak 

wist door inbraak in de gevangenis
computer zijn eigen ontslagdatum te 
vervroegen. Kortom, op tal van manie
ren heeft het fenomeen computerin
braak ongewenste gevolgen. 

Niet dat dit inbreken altijd zo makke
lijk gaat. Want grote computersyste
men zijn beveiligd (middels tal van 
sleutelcodes en wachtwoorden). Maar 
als je de goede "sleutels" kent of als je 
een poosje met groot technisch vernuft 
van alles probeert, dan kan je blijk
baar in een computer binnendringen. 
Met name de fanatieke hobbyisten 
(meer dan 4000 in Nederland), vaak 
jong en met veel tijd en kennis van za
ken, zien hierin een sport. Wat dat be
treft is het net zoals bij de klassieke in
braak. Ook het binnendringen van een 
huis of een auto is mogelijk als de deur 
niet van een goed slot is voorzien. Of 
als iemand de sleutel heeft. Bijvoor
beeld omdat die "onder de mat ligt". 
Net zoals gewone inbraak is computer
inbraak nooit te voorkomen. Slordig
heid van de bevoegde gebruikers, bij
voorbeeld door het gebruiken van hun 
eigen naam als "wachtwoord", het al
gemeen bekend zijn. van geheime tele
foonnummers, is meestal het begin. In 
tegenstelling tot een gewone inbraak is 
een computerinbraak niet waar te ne
men. "Inbraakschade" is er niet en de 
insluiper is moeilijk op heterdaad te 
betrappen. De gevolgen zijn overigens 
aanzienlijk. Zo wrn;dt geschat dat er in 
Nederland tussen de I 00 en 1000 mil
joen gulden per jaar aan computer
fraude bij de niet-financiële instellin
gen plaatsvindt. Tellen we de banken 
(met een enkele computerinbraak van 
100 miljoen vorig jaar) en de over-
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beidsinstellingen erbij dan mogen 
deze cijfers met een factor tien wor
den vermenigvuldigd. 

SOFTWARE DIEFSTAL EN 
HARDWARE KOPIEERDERS 

Er is nog een tweede vorm van fraude 
die met computers te maken heeft. 
Dat is het illegaal kopiëren van pro
gramma's. Met name nu de kleine 
huiscomputers en "personal compu
ters" zo'n grote vlucht nemen, zien we 
dat het aantrekkelijk wordt om tegen 
hoge kosten ontwikkelde softwarepro
gramma's te kopiëren. En dergelijke 
programma's, die vele honderden gul
dens kosten, worden vervolgens tegen 
een fraktie van de oorspronkelijke 
prijs op de markt gebracht. Daar 
wordt dan een duidelijke vorm van 
diefstal gepleegd omdat de oorspron
kelijke auteur van het programma 
wordt benadeeld. De schade als gevolg 
van dergelijke activiteiten wordt in 
ons land geschat op een bedrag van 12-
18 miljoen gulden per jaar. 
Een totaal andere vorm van diefstal 
die met computers heeft te maken, 
zien we optreden in het Verre Oosten. 
Daar worden van succesvolle personal 
computers (zoals de APPLE) sterk ge
lijkende kopieën gemaakt die dan al
leen onder een andere naam (bijv. 
PEAR in plaats van APPLE) op de 
markt worden gebracht. Er schijnen 
reeds meer dan 26 van dergelijke ko
pieën te bestaan, die vervolgens tegen 
de helft van de prijs van een origineel 
worden verkocht. Dat dergelijke acti
viteiten grote schade aan de oorspron-
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kelijke fabrikant toebrengen zal dui
delijk zijn. 

DE WETGEVER 

Computerinbraak is een "jonge tak 
van sport". Hetgeen betekent dat de 
wetgever er nog geen raad mee weet. 
Een computerinbraak is dan ook nog 
niet strafbaar, ook al is de "inbreker" 
bekend. Niet alleen door de wetgever 
wordt gelukkig steeds meer aandacht 
aan dit onderwerp besteed, het hele 
onderwerp van informaticarecht is 
sterk iJ) opkomst. De minister van Jus
titie heeft in het debat toegezegd dat 
hij het fenomeen computerinbraak na
der zal onderzoeken en met eventuele 
wetswijzigingen naar de Kamer zal ko
men. Maar voorlopig zal de strafbaar
heid op grond van de bestaande wetge
ving moeten worden vastgesteld. Wat 
dat betreft is het net. zoals het fe
nomeen "joyrijden". Ook daarbij von
den in het begin veroordelingen plaats 
op grond van "diefstal van benzine" en 
werd pas later de wet aangepast. Wat 
betreft de strafbaarheid van illegaal ko
piëren is het Open baar Ministerie ac
tief. Er ontstaat steeds meer juris
prudentie en er zijn in 1984 twee rech
terlijke uitspraken op grond van de au
teurswet gedaan. Daarbij verbood de 
rechter het in de handel brengen van 
illegale kopieën; hij beval het terugha
len van de reeds verkochte hardware 
en software zulks op straffe van fikse 
dwangsommen. 
Door op onderzoek uit te gaan en ons 
door de deskundigen te laten voorlich
ten is duidelijk naar voren gekomen 
dat dit een serieus onderwerp is dat de 
aandacht van de VVD-fractie ver
dient. Niet alleen vanwege de financië
le consequenties van een computerin
braak maar ook vanwege de privacy
bescherming. Of de bescherming van 
het intellectueel eigendom van de 
creatieve, ondernemende mensen in 
ons land. 

Bouke van der Kooij • 
VVD- Tweede Kamerlid 

Klasse ... 
Het licht wordt gefilterd door Luxa
flex, in de .. cafetaria" van het Euro
pees Parlement, Keizers/aan, Brussel. 
Geen grote ruimte, maar dat hoeft ook 
niet, want de meeste activiteiten vin
den tegenwoordig plaats in het nieuwe 
gebouw: Belliardstraat. Een koffie
har, waar sandwiches en eventueel wat 
drankjes zijn te krijgen, een paar ta
fels en stoelen, een klok, that's it. 

Aan een tafel in de hoek, een beetje 
moe, een beetje verkouden, nipte ze 
aan haar koffie: een kleine mevrouw. 
Toch viel ze op, waarom? Ja waarom 
valt iemand op. Is het persoonlijk
heid, uitstraling, klasse, stijl? In ie
der geval, ze intrigeerde me en toen ze 
naast me aan de bar stond om een 
sandwich te bestellen, kon ik het niet 
laten, stak m'n hand uit en zei: "Bon
jour Madame". 
De reactie was verrassend, grote blau
we ogen keken me aan, ze greep m'n 
hand en zei in keurig Frans, maar met 
een licht Italiaans accent: .. Madame, 
u bent een Belgische, u kunt me hel
pen. Vanavond moet ik tijdig in Rome 
zijn, maar om de een of andere reden 
is mijn rechtstreekse vliegticket on
geldig geworden en ben ik op een 
wachtlijst geplaatst, tenzij ik drie
maal overstap, met alle risico's van
dien". 

Ik moest de Belgische nationaliteit 
ontkennen, maar kon haar gelukkig 
wijzen op onze Belgische administra
teur, Rudy van Quaquebeke, die met 
z'n rug naarons toe een "croque-mon
sieur" zat te verorberen. Ze was snel, 
drie stappen en een schouderklopje: 
.. Meneer, u bent een belangrijke 
Belg!" 
Rudy kan op vele manieren kijken, 
maar nu overtrof hij zichzelf "Gaat u 
zitten mevrouw, wat is het probleem?" 
/lij bleek belangrijk; meerdere tele
foontjes vanaf het Belgische kabinet 
tot en met de directie van Sabena en 
de zaak was binnen een half uur gere
geld. Doet u dat eens na! 
Inmiddels vroeg ze waar in de buurt 

Maria Macciocchi 

boter, èchte boter, te koop was ... Die is 
hier zo goed en ik waag het er op een 
kilo mee te nemen." Nederlandse zui
vel mensen, opgelet, er ligt kennelijk 
een afzetmarkt voor onze boter in 
midden-Italië braak en de Sabena 
brengt u er rechtstreeks! 
We belden een taxi om haar naar het 
vliegveld te laten brengen en ze be
dankte Rudy terecht en op gepaste 
wijze. En toen: .. Madame, dank voor 
uw bemiddeling, maar vooràl omdat u 
me herkend heeft!" Ze méénde het. 
Ik mompelde wat en toen ze weg was: 
.. Rudy. wie is dat?" Maria Maccioc
chi, bekend Romeinse ,fameus oud
Europarlementariër, professor bij de 
Universiteit van Parijs. Juist. 
Signora Macciocchi, ik kende u niet, 
maar is het niet duizendmaal belang
rijker dat. ergens in Brussel, een beet
je moe, een beetje verkouden. zonder 
de ballast van al uw activiteiten, men 
u niet hèrkende. maar wilde léren 
kennen en dat om u zelf, zo maar u 
zelf, zoals u bent? Ja toch? 

Koosje Bins • 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Beunhazerij 

De werkgelegenheid in de autobranche 
leidt zwaar onder beunhazerij. Is het niet 
mogelijk om het auto-onderhoud als af
trekpost voor de inkomstenbelasting te ge
bruiken? Daardoor kan de aftrekpost reis
kosten woon- werkverkeer vervallen terwijl 
door de bestrijding van zwart werk de be
lastinginkomsten toenemen. Door al die af
trekposten blijft er geen belastbaar inko
men meer over zodat het schilderwerk, 
kinderoppas e.d. door een bedrijfstakge
richte verlaging van de loonbelasting ( bru
to-loonkosten) goedkoper worden. A/ de 
fiscale maatregelen die de werkgelegen
heid goedkoper maken dan zwart werk en 
automatisering, werken bij een algehele 
verlaging van de bruto-loonkosten uit op 
een daling van de prijzen. Daardoor valt de 
prijscompensatie lager uit wat weer een 
blijvend gunstig effect heeft op de inflatie. 
Als door een algehele verlaging van de bru
to-loonkosten de koopkracht door de da
ling van de prijzen zelfs stijgt moet men de 
moed hebben om ter verbetering van de ex
portpositie en werkgelegenheid een neer
waartse prijscompensatie voor te staan. 

Europa 

L. No/en 
Kruisland 

Met veel genoegen heb ik in de nrs. 1318 en 
1319 de artikelen over Europa van drs. Van 
de Ven gelezen. Ik deel echter niet zijn me
ning dat de EG in de huidige vorm niet ver
der kan. Het is de laatste jaren slechts door 
twee redenen bemoeilijkt, allereerst de 
door De Gaulle ingevoerde unanimiteit 
welke het Verdrag van Rome niet meer 

kent, en daarnaast de secundaire rol die de 
Commissie zich juist door die ten onrechte 
ingevoerde unanimiteit zag toebedeeld. En 
boven alles komt dan ook nog de door de 
Fransen ingestelde Europese regeerders
raad welke het Verdrag van Rome evenmin 
kent en die niet anders doet dan Franse 
"intenties" bekijken en dan naast zich 
neerleggen. Ik zou het zeer waarderen 
uwerzijds meer te horen over een werkelij
ke verdediging van het Verdrag van Rome 
en de daarin naar vorengebrachte moge
lijkheden tot economische eenwording van 
Europa. 

Voetbalvandalisme 

l.I.Kamp 
Pignans Eranee 

Zaterdag 6 april jl. was ik als KNVB
waarnemer aanwezig bij DS'79- FC Den 
Haag. De wijze waarop de Haagse aanhang 
hun vandalisme, vernielingen en molesta
ties onder de ogen van eenflinke politie
macht botvierden, was ten hemel schrei
end. Tot grote woede van de echte voetbal
supporters ondernam de politie geen enke
le poging (of mochten ze niet?) om in te 
grijpen. Deze apathische houding inspi
reerde de oproerkraaiers alleen maar. Op 
deze wijze gaat het vertrouwen in politie en 
gezag verloren. Ligt hier geen taak voor 
onze minister van justitie? 

PvdA-VVD? 

Charles Corver 
Leidschendam 

Zou een samenwerking in een volgende of 
liever in dé volgende regeerperiode met de 
PvdA niet heel aantrekkelijk kunnen zijn? 
De VVD zal een keuze moeten maken en 
het is verstandig de keus te bepalen vóór-
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dat het CDA de VVD straks als een bak
steen laat vallen. Het is bepaald niet on
waarschijnlijk dàt in een VVD-PvdA-kabi
net zeer goed en zakelijk kan worden ge
werkt, op basis van goede afspraken en ver
lost van de altijd op de loer liggende ambi
valentie van het CDA. Een goede basis voor 
een nieuwe opening hebben we al jaren in 
de Des lndesgroep. Er zullen binnen de 
VVD velen zijn die- natuurlijk niet uit 
plotselinge liefde voor de PvdA, maar uit 
overwegingen van zakelijke aard- nu best 
willen denken over en werken aan een wis
seling van décor, een verandering van part
nerf 
(ingekort) 

Katalysator 

H. de Ceuninck 
Zaandam 

Het is mij een raadsel waarom de kataly
sator hier in Europa wordt geïntroduceerd 
als een bestrijder van de zure regen. De ka
talysator is in Amerika en Japan ontwik
keld om half- en onverbrande autobrand
stoffen schoon door te verbranden en hoge 
concentraties van giftig koolmonoxide en 
koolwaterstoffen tegen te gaan. Zure regen 
zou worden veroorzaakt door stikstofoxi
de, NO, dat ontstaat door meeverbranden 
van eenfractie stikstof uit de lucht in een 
explosiemotor. Doorverbranden van NO 
naar .. hogere oxides" als N02- maakt de 
uitlaatgassen alleen nog maar zuurderf En 
dan, is het waar dat er in die katalysatoren 
zeldzame en uiterst giftige edelmetalen als 
rhodium platina verwerkt zitten? Duiken 
die dan pas rond 1990 in het milieu op? Ik 
snap er geenjota van. Kan iemand mij een 
antwoord op deze vragen geven? 

dr.Aibert H.Aiberts 
Groningen 
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In. deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 
AKERSLOOT- 8 juni. mevr. J. E. S. Lari
ve. Motel Akersloot. 11.00 uur. Europa. 
AMSTERDAM- 14 juni. dr. P. Winsemius. 
Stikkerhuis. 20.00 uur. AMSTERDAM -
13 mei. mevr. E. Terpstra. Stikkerhuis. 
20.00 uur. Actuele politiek. AMSTER
DAM- 20 mei. mr. W. J. Geertsema. Stik
kerhuis. 20.00 uur. Het referendum. AM
STERDAM - 31 mei. mevr. M. H. H. den 
Ouden-Dekkers. VU-Amsterdam. 20.00 
uur. Biol. onderzoek als levensvoorwaarde, 
forum. APELDOORN - 20 mei. drs. ir. ing. 
Van der Kooij. Hotel Nieland. 20.00 uur. 
Achtergronden van het regeerakkoord. 
APELDOORN - 31 mei. J. Franssen. 
"Humphrey's". 17.30 uur. Actuele onder
wijszaken. ASSEN - 20 mei (promotiebij
eenkomst). drs. E. H. T. M. Nijpels. "De 
Stadsherberg" 20.00 uur. Actuele politiek. 
AVEREEST- 3 juni. drs. ir. ing. B. J. G. 
van der Kooij. Café Takens, Balkbrug. 
20.00 ur. Achtergronden van het regeerak
koord. BARNEVELD - 13 mei. R. L. 0. 
Linschoten. De VeluwehaL 20.00 uur. Ac
tuele politiek. OC BARNEVELD - 20 mei. 
dr. R. Braams. "De Korenbeurs", Kortge
ne. 19.30 uur. Kernenergie. BODEGRA
VEN- 13 mei. mevr. drs. N. Rempt-Halm
mans de Jongh. "Het Wagenwiel". 20.30 
uur. CAPELLE A/D IJSSEL - 20 mei. 
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh. 
Rest. "De Ruyf', AnnazaaL 20.30 uur. 
R.S. V. OC DELFf - I 0 juni. G. B. Nijhuis. 
Café-rest. "De Koophandel", Delft. 20.00 
uur. Sociale Zekerheid. DELFf - 14 juni. 
mr. J. G. C. Wiebenga, Gemeentc;huis. 
11.30 uur. Deregulering. KC DEN HEL
DER- 23 mei. mevr. J. E. S. Larive. Hotel
rest. Petit Nord, Hoorn. 20.00 uur. DIN
TELOORD - 3 juni. mevr. E. Terpstra. De 
Beurs. 20.00 uur. DORDRECHT- 20 mei. 
drs. L. M. L. H. A. Hermans. Cafe-rest. 
"De Viersprong". 20.00 uur. Jongerenbe
leid. HEEMSTEDE - 20 mei. L. M. de 
Beer. Gemeentehuis, Burgerzaal. 20.00 
uur. Volkshuisvesting/Ruimtelijke Orde
ning. GELDROP- 23 mei. mr. J. G. Riet
kerk, drs. F. M. Feij. 't Kruispunt, 20.00 
uur. Wet gemeenschappelijke regelingen. 
's-GRAVENHAGE-13 mei. H. F. DijkstaL 
Hotel "Het Spinnewiel" 20.30 uur. Hoe 
kan de betrokkenheid van de leden bij be
sluitvorming van de Tweede Kamer verbe
terd worden? HAARLEMMERMEER - 13 
mei. P. Ivf. Blauw. De Beurs, Hoofddorp. 
20.00 uur. Agrarische politiek en de bete
kenis voor de Haarlemmermeer. JONGE
RENCONTACT VECHTSTREEK - 31 

mei. dr. G. Zoutendijk. Rest "Het Staate 
Wapen". 20.15 uur. Het functioneren van 
de Eerste Kamer en de actuele politiek. 
JOVD ARNHEM- 13 mei. drs. L. M. L. H. 
A. Hermans. Hotel Haarhuis, Arnhem. 
19.45 uur. Algemene politiek. JOVD 
DELFLAND -24 mei. mevr. E. Terpstra. 
"The Fox", Voorburg. Euthanasie. JOVD 
's-GRAVENHAGE- R. L. 0. Linschoten. 
"Blokhut", 's-Gravenhage. 20.00 uur. Libe
ralisme. JOVD GRONINGEN - 13 mei. A. 
Lucassen-Stauttener. Radehoek, Gronin
gen. 20.00 uur. Euthanasie. JOVD HEER
LEN - 24 mei. A. Lucassen-Stauttener. 
Grand Hotel. 20.00 uur. Internationaal 
Jongeren jaar. JOVD KENNEMERLAND-
24 mei. R. L. 0. Linschoten. Doopsgezinde 
Gemeente, Haarlem. 20.00 uur. Actuele 
politiek. JOVD RIJNLAND - 15 mei. A. 
Lucassen-Stauttener. Café Kwel. Rotter
dam. 20.30 uur. Euthanasie. OC KAMPEN 
- 28 mei. mr. H. Th. M. Lauxtermann. H. 
C. R. 't-Voorhuijs, Emmeloord. 20.00 uur. 
Bestuurlijke herindeling. LEEUWARDEN 
- 13 mei. drs. Th. H. Joekes. OranjehoteL 
20.00 uur. Actuele politiek. KC LIMBURG 
- 3 juni. A. J. Evenhuis. Rest. "Het Witte 
Huis", Baexem. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. JOVD LOCHEM - 13 juni. A. Ploeg. 
Bourema, Lochem. 20.00 uur. Landbouw
beleid in het Oosten. OC MONTFOORT -
20 mei. prof. dr. ir. J. J.C. Voorhoeve. De 
Gouden Karper, Hummelo. 20.00 uur. Li
berale vredespolitiek. OLDENZAAL - 13 
mei. J. J. Metz. Rest. Wessel. 20.00 uur. 
Actuele politiek/Media. OSS - 7 juni. mr. 

G. B. Nijhuis. Meirijschekar. 20.00 uur. 
OUDEWATER- 13 mei. dr. R. W. de Kor
te. Rest. "Seelt". 20.00 uur. Succes van het 
kabinetsbeleid. PURMEREND - 17 juni. 
H. F. DijkstaL Concordia. 20.00 uur. Alge
mene politiek. RENKUM- 15 mei. prof. dr. 
ir. J. J. C. Voorhoeve. Hotel "De Bilder
berg", Oosterbeek. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. OC ROERMOND - 20 mei. dr. R. W. 
de Korte. Café-rest. Hornerhof, Horn. 
20.30 uur. Verdienen of verdelen. ROT
TERDAM- 10 juni. mevr. drs. N. Smit
Kroes. Hotel Atlanta. 20.00 uur. Actuele 
politiek. WARMOND - 13 mei. mr. A. H. 
Korthals. De Dekker-tennis. 20.00 uur. Vei
ligheid en politie. WASSENAAR- 10 juni. 
mr. drs. F. Bolkestein. DuinreiL 21.15 uur. 
De economische actualiteit. OC WEIDE
GEBIED- A. Lucassen-Stauttener. 't Veer
huis, Nieuwegein. 20.00 uur. Opiumwet/ 
Drugsbeleid. WEESP /NIGTEVECHT -
20 mei. G. W. Keja. Rest. "De Tapperij", 
Weesp. 20.00 uur. Algemene politiek/Me
diabeleid. ROTTERDAM- drs. G. M. V. 
van Aardenne. Hotel Atlanta. 20.00 uur. 
Actuele politiek. VRIES - 20 mei. mevr. 
drs. N. Smit-Kroes. 20.00 uur. Op- en afrit
ten rijksweg 28, verlenging startbaan Eel
de, huisvesting PTT-ers in Noord-Drenthe. 
WINTERSWIJK - 13 mei. H. H. Jacobse. 
"De Schoppe" van camping "De Twee 
Bruggen". 20.00 uur. Actuele politiek. 
ZWIJNDRECHT- 20 mei. mevr. drs. N. 
Rempt-Halmmans de Jongh. De Walburg
hal (zaal I). "De invloed van Europa op het 
Nederlandse emancipatiebeleid. 

Ook u kunt uw 

huis verfraaien 

met ambachtelijk 

werk naar stijl 

en maat. 

Voor meer informatie: 

frappen en deuren 

meesterffik gemaakt 

CJe. uan (j)rieL 
Vissersweg 20 
3922 GH Eist (Utr.) 

Telefoon 08384-1497 
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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 ê 30 maal dikker dan een 
gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. 

Per Hotelbus (max. 12 pers.) of op eigen gelegenheid naar 
HOTEL EDENHOF + LENZERHEIDE - Zwitserland. 
Kamers met douche/wc vanaf Zw.fr. 55,- p.p.p.d. halfp. 
De zeer goed ter plaatse bekende Ned. hotelier is uw chauf
feur en I of gids bij wandelingen, bergtochten en excursies. 

Inlichtingen: B. de Geus, Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammer
dam, tel.: 01726 - 15520, b.g.g. 01724 - 8398. 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

ITidl Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
~ Telefoon 070 · 87.14.14. Tele·Service 070 · 86.93.93. 

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. Viditel pag. 6170275. 

Voor een droomvakantie naar FIJI 
Inlichtingen: .,. •) 
South Pacific Tours 

Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

/$'Ue4e ~fl· 
C(:!lniJiaan 1P.d. ~ 
bouwt op ambachtelijke wijze Friese Stoelklok
ken. waaronder de carillon kalenderklok, spelend 
op de hele uren één van de drie melodieën op 6 
bellen. Tevens kunt u de maanstand en de zon
nestand waarnemen, het aantal te bouwen klok
ken bedraagt + 15 stuks per jaar. Tevens kunt u 
terecht voor täfelklokken. 

U kunt foto's + brochures en prijzen opvragen, 
tel.: 05138- 4390 of kom eens langs aan de 
Kruisstraat 5, Hoek Kolkstraat, Postbus 119, 
8500 AC Joure. 
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"Opruiming" voor ieder wat wils 

Opruimen is niet gebruikelijk in onze branche. 
Wij moeten echter ruimte in onze kelders en magazijnen maken, 

teneinde onze nieuwe aankopen uit de verschillende landen te 
kunnen ontvangen. 

DOOR NU TE KOPEN PROFITEERT U NOG VAN INTERESSANTE PRIJZEN! 

kwart fles per 1/4 44 60fls. Roi de Bourgogne 1979, A.C. Bourgogne 16.75 
f 45 24fls. Graves Cuvée Coste 1979, A.C. Graves 16.75 

1 145/4fls. Bourgogne Grand Vernaux rood/wit ( 187 mi) 3,25 46 36fls. Chàt. Gros Caillou 197g, A.C. St. Emilion 17.50 
2 78/4fls. Belmer mousseux brut/demi-sec 5,50 47 180fls. Domaine des Sommeliers 1g81. A.C. St. 

Emilion 18.75 
halve fles per 1/2 48 12 fis. Chàt. Canon Chaigneau 1978, A.C. Lalande de 

3 115/2 fis. Chàt. Tour de Bonnet 1g83, Entre Deux Mers Pomerol 18.75 
sec 6,g5 4g 24fls. Chàt. La Tour St. Bonnet 197g, A.C. Médoc-

4 55/2 fis. Warre's Ruby Port 7,g5 Cru Bourgeois 18,75 
5 12/2fls. Pisse-Dru 1g83, A.C. Beaujolais 8,75 50 108fls. Chàt. Pontoise Ca barrus 1981, A.C. Médoc-
6 g6/2 fis. Chàt. Sans Souci 1976, A.C. Bordeaux Sup. 8,95 Cru Bourgeois 1g,75 
7 12/2fls. Màcon blanc 1g82. Noèmie Vernaux 9,75 50a 46fls. Brouilly 1982 19.75 
8 48/2 fis. Graves rouge A.C. 1978, Cuvée Coste g,75 51 g5 fis. Chàt. Moulin de St. Vincent 1g75, A.C. Moulis 25.-
9 72/2 fis. Pouilly Fumé 1983, Paul Figeat, Médaille d'Or 52 47 fis. Chàteauneuf du Pape 1980 25.50 

Paris 1984 9,75 53 90fls. Chàt. Le Bon Pasteur 1979, A.C. Lal. de 
10 16/2 fis. Jean Sans Terre 197g, A.C. St. Emilion 9,95 Pomerol 25.50 
11 65/2 fis. Sauternes A.C. 1984 12,75 54 50fls. Chàteauneuf du Pape 1978, Dom. de Pa lestor 27,50 
12 52/2 fis. Chiroubles rouge 1g80 12.75 55 51 fis. Chàteauneuf du Pape 1972, Dom. dePalestor 32,50 
13 12/2fls. Cöte de Beaune Villages 1981, Noémie 56 24fls. Chàt. Pavie Macquin 1g81. Grand Cru Classé 

Vernaux 13.75 St. Emilion 32.50 
14 14/2 fis. Chàteauneuf du Pape 1980 13.95 57 24fls. Cöte de Nuits Village 1978, A. Rodet 35.-
15 90/2 fis. Cöte de Nuits Villages 1g18. A. Rodet 15.- 58 17 fis. Chàt. Bellevue 1979, Grand Cru Classé St. 
16 33/2 fis. Chàt. Filhot 1g81, A.C. Sauternes Grand Cru 25.95 Emilion 35,75 
17 23/2 fis. Moët & Chandon Champagne brut I demi-sec 27,50 59 10fls. Morey Saint Denis Bourgogne 1974, Labouré-

Roi 37,50 
flessen witte wijn perfles 60 2 fis. Chàt. La Tour St. Bonnet 1g59, A.C. Médoc-

18 66fls. Asselheimer St. Stephan 1g81, Rheinpfalz, Cru Bourgeois 37.50 
Schreurebe Kabinett 10,g5 61 2 fis. Chàteauneuf du Pape 1961, Caves St. Pierre 45.-

19 240 fis. Sylvaner d' Alsace 1983, Médaille d'Or Màcon 10,95 62 4fls. Chàt. Bellevue Figeac 195g, Cur Classé St. 
20 180fls. Pinot blanc d' Alsace 1g83, P. Buecher 11,95 Emilion 49.50 
20a 65 fis. MonsheimerSilberberg Spätlese 1g82, Kerner 63 1 fis. Gevrey Chambertin 1g51, Clos Massigny 55.-

Rheinhessen 11,95 64 4 fis. Chàt. Vray Canon Boyer 1g59, 1er Grand Cru-
21 36fls. Chàt. Belon 1g82. A.C. Graves sec 12,50 Cötes Canon Fronsac 55.-
22 168fls. Bourgogne Aligoté blanc 1982, J. Moreau & F. 12,95 65 1 fis. Chàt. Gruaud Larase 1g11. A.C. St. Julien-
23 111 fis. Chàt. Doisy Daëne 1982, A.C. Bordeaux sec 12.95 2meCru 55.-
24 30fls. Kaefferkopf d' Alsace 1982, J. Pfister 13,75 66 1 fis. Chàt. Soutard 1g55, Grand 1erCru-A.C. St. 
25 66 fis. Gewürztraminer D' Alsace 1981, Médaille d'Or Emilion 75.-

Colmar 13,75 67 5 fis. Hospicede Beaune 1g74-Cuvée Nicolas Rolin 79.50 
26 215 fis. Pouilly Fumé 1982, Paul Figeat, Médaille d'Or 68 1 fis. Aloxe Corton .. Corton Grancey" 1972 79,50 

Pa ris 16,95 69 6 fis. Chàt. de Pressac 1961, A.C. St. Emilion 87.50 
26a 8 fis. Chàt. des Tours 1978, A.C. Beaujolais blanc 18,75 70 4fls. Chàt. Durfort 1955, A.C. Margaux-2me Cru 180.-
27 8fls. Bourgogne blanc A.C. 1982. Louis Jadot 25,-
28 36 fis. Moulin Touchais 1969, Vin doux 25,- magnum-fles I 1.51iterl per 
29 25fls. Moulin Touchais 1964, Vin doux 27,50 magnum 
30 3 fis. Escherndorfer Lump 1976 Silvaner-Auslese 71 15 magnum Gigondas 1980, Dom. Romane & Machotte 39.75 

Franken 45.- 72 28 magnum Chàteauneuf du Pape 1981 .. Les Cèdres". 
31 1 fis. Meursault blanc 1g51, Clos Massigny 75.- Pa ui Jabóulet Ainé 45.-

73 2g magnum Cuvée de la Commanderie du Bontemps 1g82. 
flessen rode wijn perfles A.C. Médoc 47,50 

32 216fls. Corbières 1982 7,95 74 35 magnum Bourgogne Rouge A.C. 1g7g, Geisweiler 55.-
33 151 fis. Cöteaux du Tricastin A.C. 1981. Larbalestier 9,75 75 18magnum Chàt. Meyney 1g79, A.C. St. Estèphe, Cru 
34 182 fis. Sa int Chinian A.C. 1g81- Gisteil 9,75 Grand Bourgeois Except. 75.-
35 232 fis. Chàt. Gourran 1980, A.C. Pr. Cötes de 76 24 magnum Chàt. Talbot 1g7g, A.C. St. Julien, 4me Grand 

Bordeaux 10,95 Cru Classé 92,50 
36 36fls. Chàt. Maillard 1g81. A.C. Graves 10,95 77 18 magnum Chàt. Dauzac 1981. A.C. Margaux, 5me Grand 
37 15 fis. Cötes du Rhöne 1980 10.95 Cru Classé 97,50 
38 121 fis. Pasrnados 1974, J.M. da Fonseca-Portugal 12,50 
39 72 fis. Chàt. Grand Canon 1981, A.C. Bordeaux Sup. 12.95 kistje (hout) à 6 flessen per kist 
39a 200 fis. Chàt. La Croix de Paty 1g81. Cötes de Bourg 12,95 78 33kisten Chàt. de Costis 1982, A.C. Bordeaux, Médaille 
40 84fls. Chàt. du Mirail 1981, A.C. Bordeaux Sup. 13,75 d'Or- Paris 79.50 
41 64fls. Chàt. Rivière 1978. A.C. Bordeaux Supérieur 15,95 79 6kisten Chàt. du Bousquet 197g, A.C. Cötes de Bourg 87,50 
42 24fls. Chàt. Brame les Tours 1979, A.C. Haut Médoc 15,95 80 21kisten Vinsobres 1978, A.C. Cötes du Rhöne 110.-
43 83fls. Lirac 1980 15,95 81 14kisten Chàt. Arnauton 1g7g, A.C. Fronsac 110.-

Levering franco huis vanaf 12 flessen. Wij adviseren u niet te lang te wachten, het gaat tenslotte om restanten! 

à votre santé 

'WI]Nl(OPERI] van erETERING b.v. 
Zomerzorgerlaan 26 - 2061 CX Bloemendaal - Telefoon 023-257739 
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Boerenhekken 
Sierafscheidingen 

Tuinpoortjes 
Afrasteringen 

Rozenpoortjes Trapleuningen 
ook met: automatische- en afstandsbediening 

audio- en video communicatie 
Sierhekken tegen inbraak 

voor ramen en deuren. 

Showroom ook 's zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur. 
Vraag folder bij Elba B.V. Siersmeedwerk. 

GElba bY.. 
Burg. Huydecoperweg 4-6, 3615 AD Westbroek (Utrecht~ 03469-2041 

Voor een droomvakantie naar TAHITI 
Inlichtingen: •• South PacHic Tours 
Tel.: 020 - 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Bijtes Computerschool, Baarn I Fa. H. van Drie!, Eist I Hotel 
Edenh .f, Zwammerdam I Willy Egbers, Arnhem I Elba b.v., 
Westbroek I R. E. Elema, Leek I De heer H. F. Goudsmit, Laren 
I Inventief b.v., Voorburg I Christiaan v.d. Klaauw, Joure I 
Schuytvlot, Montfoort I South Pacific Tours, Amsterdam I 
Beautyfarm Het Speulderbos, Garderen I Wijnkoperij van Tete
ring b.v., Bloemendaal I Westduin Budget Hotel, Koudekerke I 
Zwijgers Interieurbouw b.v., Veghel 

Voor een droomvakantie naar SAMOA en TONGA 
Inlichtingen: • • ~) 

South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

COMPUTERVAKANTIE 
Vakantieplezier en Computerstudie in één 
voor kinderen in de leeftijd van 10·16 jaar. 

* periode juli-augustus 
*één-week 

computervakantie 
* onder vakkundige leiding 
* met sport, spel en excursies 
* fantastische huisvesting en 

omgeving (VENWOUDE te 
LAGE VUURSCHE) 

* computeren op de 
PH/UPS P2000T én de 
PHILIP$ MSX home· 
computer 

*alles inbegrepen I 495,-

voor informatie bel: 
B YTES·computerschool, 
Nic. Beetslaan 32, 
3743 HM BAARN 
02154·11479 

Eij{Ja6 
ZOMER-COMPUTERVAKANTIE 
Vakantieplezier en Computerstudie in één 

WAARDEREN 
EN GEWAARDEERD 

WORDEN 
In een vrij toegankelijk Veluws bosgebied van 1800 hecta· 
ren ligt een der mooiste Beauty-Farms van Nederland. 
Een waar eldorado van de hedendaagse man en vrouw. 
De Beauty-Farm 't Speulderbos. een zeldzame verademing 
in eenjachtig leven, waar hoogstpersoonlijke, specialistische 
behandelingen worden gedaan, met de meest moderne 
apparatuur. 

Stijl zoekt stijl 
Hotel 't Speulderbos maakt deel uit van de Bilderberg 
Groep. Door de samenvoeging van ambiance en 
hoogwaardige kwaliteitsbehandelingen mag u iets 
uitzonderlijks verwachten. 
• Eén· of meerdaagse beauty·arrangementen 
• Managers fittness-behandelingen • Kosmetische face-lift 
• Slankkuren • Beauty· en fittness·programma's 
• Drukpuntgeneeswijze 

Een bezoek aan 't Speulderbos mist z'n uitwerking niet. 

Voor afspraken of 
vrijblijvende informatie 

Beauty-Farm 't Speulderbos 
Speulderbosweg 54 
3886 AP Garderen 
Tel. 05776-1541 
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RESTAURANT LES ARCADES 
gevestigd in 16e eeuwse Raadhuis van IJs
selstein. 
Centraal gelegen 7 km onder Utrecht 

Pa-ui en Sylvia Udo, Weidstraat 1. 
Tel.: 03408-83901. 

TE KOOP 

boerderij, uniek gelegen in Twisk, monument op 10.000 m 2 

grond in dorp. Blijvend vrij uitzicht. 3 Km van IJsselmeer. 

Prijs n.o.t.k.: 02274- 1463 

Voor een droomvakantie naar TAHITI 
Inlichtingen: .) • •) 

South PacHic Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

WESTDUIN HOTEL * * * * 
te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie "85 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare prijs. Ook 
voor kinderen alles in huis! 
Mnd. april- mei- juni 55+ korting. 

Reserveer nu reeds uw totaal verzorgde 
hotelvakantie en I of vraag een folder: 
tel.: 01185-2510, telex 30186. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 
"Het Kasteel van Rhoon" . 
à la carte Restaurant • •"' .-; 

Tevens zalen voor recepties. diners, , !W'1, i l . 
vergaderingen ·'' I..LlJ ' · ·· 

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

Voor een droomvakantie naar FIJI 
Inlichtingen: .). •) 

South PacHic Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 
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H oewel het aantal werklozen iets aan het dalen is, blijft het een punt van 
voortdurende zorg voor alle politieke partijen. Dankzij het CDA-VVD-ka
binetsbeleid waardoor meer ruimte voor het bedrijfsleven wordt geschapen, 

ontstaan langzamerhand meer banen. Snel gaat het niet, maar het roer van een 
mammoetbedrijf als de BV Nederland, draait men niet in vier jaar om. 
Onlangs heeft politiek leider Ed Nijpels tijdens een symposium van de CMHA nog 
eens watfeiten op een rij gezet, waaruit duidelijk blijkt dat velejaren om de werk
loosheid te "dempen" op het verkeerde paard is gewed. Zo kwamen sinds 1970 er 
400.000 mensen in de kwartaire sector bij, terwijl in diezelfde periode ongeveer een 
halfmiljoen mensen in de particuliere sector moest afhaken. De grootste groei van 
de kwartaire sectorvond plaats onder het kabinet Den Uyl. Toen, maar nu nog 
steeds, wilden de socialisten de kwartaire sector als grootschalig werkgelegenheids
project gebruiken. Het lijkt een mogelijkheid om meer mensen aan werk te helpen, 
maar het is een schijnoplossing. 
Die schijnoplossing wordt door liberalen als levensgevaarlijk gezien. Banen die 
zichzelf niet betalen, betekenen een extra belasting van de andere inkomens. En dit 
laatste is in Nederland practisch niet meer mogelijk. In 1983 zat.al30% van het to
tale arbeidsvolume in de kwartaire sector. 
De terugbouw gaat heel langzaam. Dat kan ook niet anders, wil het ook zorgvuldig 
gebeuren. Maar, keihard gezegd, nieuwe banen moeten voortkomen uit het bedrijfs
leven. Nederland is door de eeuwen heen het land geweest van koop- en handelslie
den. Het is te klein om een andere wijze van overleven te creëren. Het dient zich dan 
ook te houden aan het eigen karakter. Werk dat vraagt om resultaten; die zich ver
talen in winst. 
De ambtenarij is broodnodig ter ondersteuning van de democratie. Zij mag niet de 
sluitpost van de begroting zijn. Zij mag ook niet de kop van Jut worden. Bij monde 
van Nijpels heeft de VVD zich tegen verdere generieke salariskortingen uitgespro
ken. Hij wil echter tegelijkertijd een stringent volumebeleid. En op dat punt schei
den de wegen van liberalen en socialisten zich. De Pvd4 wil de werkloosheid terug
dringen door meer banen te scheppen in de kwartaire sector. En men kan zich leven
dig voorstellen dat het werklozen een zorg zal zijn wáár zij werk vinden áls zij maar 
werk vinden. Het betekent alleen ook voor hen op langere termijn de hond in de pot. 
Dit kabinet had immers veel minder stringent hoeven te bezuinigen, wanneer in het 
verleden de overheidsuitgaven niet zo gigantisch waren gestegen?~ 
Een dreigende herhaling van het socialistisch 
beleid uit ~e jaren '70 moet voor velen een Ç) 1-i 
trauma Zl)n. /Y .Jf ,.. 

Ul1~ 
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Kamminga en Nijpels tonen in Breda: 
optimisme en strijdlust 

.,:.'; :. 

De voormannen van de VVD 
zijn niet van plan zich bij 
voorbaat neer te leggen bij 
verlies van de kiezersgunst, 
zoals die door opiniepeilers 
wordt voorspeld. Zowel par
tijvoorzitter Jan Kamminga 
als politiek leider Ed Nij
pels lieten op de lOsteAlge
mene Vergadering in het 
Turfschip in Breda duide
lijk blijken dat ze licht zien 
aan de horizon. 

"Het is lente, de VVD staat weer volop 
in bloei" riep Kamminga bij de ope
ning van zijn congresrede uit. En Nij
pels ziet de VVD dit voorjaar al weer 
uitlopen. "De VVD staat in de peilin
gen weer boven de dertig zetels" ver
telde hij 's zaterdags zijn gehoor dat in 
de loop van de algemene vergadering 
zoals gebruikelijk een geleidelijk af
slankingsproces doormaakte. Nijpels 
zelf reisde trouwens voortijdig af naar 
Den Bosch "om de paus de beginselen 
van het liberalisme bij te brengen", 
zoals dr. Guus Zoutendijk, fractie
voorzitter in de Eerste Kamer het reis
doel omschreef. Den Bosch stond aan
vankelijk gepland als gaststad voor 
deze algemene vergadering, maar het 
pauselijk bezoek dwong de VVD naar 
Breda uit te wijken. De paus in de ba
siliek en tegelijkertijd liberalen in een 
Casino bleek een niet haalbare combi
natie. 
In zowel zijn congresrede op vrijdag
avond als bij de beantwoording van 
vragen over het beleid van de Tweede 
Kamerfractie op zaterdag legde Nij
pels een sterke nadruk op de noodzaak 
tot een snelle uitvoering van de plan
nen van de liberale ministers Rietkerk 
en Korthals Altes voor de bestrijding 
van criminaliteit en vandalisme. Het 
kabinet had het plan (kosten 200 mil
joen gulden) goedgekeurd, maar 
slechts 150 miljoen gulden ter be
schikking gesteld. Nijpels deed tot 
twee maal toe een dringend beroep op 
het kabinet het ontbrekende bedrag 
alsnog ter beschikking te stellen. 

·.····rf .. ··.·. ., 

Het is lente . .. de WD staat weer volop in bloei 

De WD-top luistert aandachtig . .. 
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""< . .' 

.. 

Overleg op het podium 

.. Drie procent is volkomen verantwoord" 

·'·:.·-

"Drie procent van alle uitgaven van de 
overheid voor de bestrijding van de 
criminaliteit is volkomen verantwoord. 
Kabinet, laat Rietkerk en Korthals Al
tes aan de slag gaan", aldus de oproep 
van Nijpels. Ook wil Nijpels van het 
kabinet dat het voor het zomerreces 
met zijn standpunt over het vooront
werp van de wet op de gelijke behan
deling komt. 
"Pleidooien voor liberale verdraag
zaamheid doen wij niet voor niets. We 
zullen die fakkel voortdurend voor ons 
moeten uitdragen. Gelijke behande
ling is iets, waaraan wij als liberalen 
grote waarde hechten", aldus Nijpels. 
Hij hamerde ook op de noodzaak van 
gemeentelijke herindelingen ter ver
sterking van het locale bestuur. "Het 
gaat er niet om of kleine gemeenten 
wél of niet goed functioneren, het gaat 
om het feit dat het locale bestuur over 
teveel gemeenten is versnipperd. 
Daardoor krijgen de provincies een 
grotere greep op het bestuur en neemt 
de neiging tot centralisatie toe." 
Nijpels riep verder de VVD-aanhang 
op zich achter hun vertegenwoordi
gers in het parlement te scharen in de 
periode die ons nog van de verkiezin
gen scheidt. "Veel maatregelen zijn 
mogelijk niet rechtvaardig op korte 
termijn, maar wél op de lange termijn. 
Achteraf zullen velen van dit kabinet 
zeggen dat het maatregelen heeft ge
nomen die hebben geleid tot een nieuw 
Nederland," aldus Nijpels. "D'e VVD 
zal blijven doen wat nodig is, want libe
ralen doen blijvend wat nodig is." 
Vice-premier Van Aardenne verdedig
de in zijn toespraak de noodzaak van 
het harde regeerprogramma van de 
coalitie "Bezuinigen op de collectieve 
uitgaven doet pijn, maar er was geen 
keuze. De overheid heeft zich in het 
verleden vertild onder de druk van de 
filosofie dat zij er in de eerste plaats 
moet zijn voor ons persoonlijk welzijn. 
Wij dreigden onder die last te bezwij
ken." Het ombuigingsbeleid is volgens 
Van Aardenne meer dan alleen bezui
nigen om het tekort en de lastendruk 
te verminderen. Het moet zich volgens 
hem ook vertalen in een terughouden
der overheidsbeleid dat meer overlaat 
aan de burger zelf. 
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Europarlementariër Hans Nord kwam 
in zijn toespraak terug op de viering 
van de veertigste verjaardag van de 
bevrijding en het bezoek dat president 
Ronald Reagan aan het Europees par
lement bracht. "De vreugde hierover 
werd getemperd door het feit dat een 
aantalleden aan de linkerzijde van het 
parlement gemeend heeft de president 
te moeten ontvangen op een wijze, 
waarbij zelfs de meest elementaire re
gels van hoffelijkheid niet in acht wer
den genomen. Dit is des te droeviger, 
omdat het de president betrof van een 
land dat centraal heeft gestaan bij 
onze bevrijding en ook sindsdien ga
rant is gebleven voor het behoud van 
juist die vrijheden, waarvan de demon
stranten zo'n dankbaar gebruik heb
ben gemaakt", aldus Nord. 
Vereenvoudiging van de regelgeving 

was een belangrijk thema uit de toe
spraak van dr. Guus Zoutendijk, 
VVD-fractievoorzitter in de Eerste 
Kamer. "De dereguleringstoetsen zul
Jen op alle bestaande regelgeving moe
ten worden losgelaten en.het kabinet 
zal met nog meer kracht en vaart dat 
werk moeten voortzetten. "De vele te
genwerkende krachten, de op een be
paald terrein do9rdrammende belan
gengroeperingen, de door verdere 
complexiteit zich belangrijker voelen
de ambtenaren, het overdreven recht
vaardigheidsgevoel en tenslotte de 
zich in meer ingewikkelde regeltjes 
uitende geldingsdrang van sommige 
ministers en Kamerleden zullen moe
ten worden overwonnen. Een immen
se, maar noodzakelijke taak", aldus 
Zoutendijk. 
Partijvoorzitter )an Kamminga ver-

heugt zich nu al op de campagnes in 
verband met de komende verkiezin
gen. "Met volle overtuiging zullen we 
de kiezers tegemoet treden. Dit beleid, 
met zoveelliberale invloed is het niet 
alleen waard verdedigd te worden, 
maar is het ook waard om voor te strij
den. Vandaag gaan we in de aanval te
gen de Partij van de Arbeid, een aan
val op de arrogantie van de macht, 
waaraan zij alleen nog maar kan rui
ken. Wij willen, mogen en zullen het 
socialisme geen kans geven op regeer
macht." Kamminga riep het CDA op 
de PvdA links te laten liggen. "De 
moed die deze coalitie heeft opge
bracht al die impopulaire maatregelen 
te nemen op weg naar een betere toe
komst, verdient voortzetting", aldus 
Kamminga. 

Victor Hafkamp • 



Toespraak JOVD-Voorzitter Julius 
Remarque voor deAlgemene Vergadering 
van de VVD op 11 mei 1985 

T raditiegetrouw stelt u de voor
zitter van de JOVD in de gele
genheid het woord te voeren op 

de algemene vergadering van de VVD. 
Ik ben u daarvoor buitengewoon er-· 
kentelijk en wil graag van de gelegen
heid gebruik maken om u iets te zeg
gen over enkele politieke, maar ook or
ganisatorische ontwikkelingen binnen 
deJOVD. 
Zo direct zal ik u vertellen hoe de vlag 
erbij staat in 's lands grootste politieke 
jongerenorganisatie, sinds wij in de
cember vorig jaar een samenwerkings
overeenkomst met elkaar sloten. 
Maar eerst wil ik toch uw aandacht 
vragen voor een paar politieke items 
die zich momenteel voordoen en even 
stilstaan bij de situatie waar de VVD 
zich in bevindt na tweeëneenhalf jaar 
zwoegen in het kabinet Lubbers/van 
Aardenne. . 
Kan de VVD tevreden zijn met het be
leid van het kabinet waarin zij zo pro
minent vertegenwoordigd is? Mij 
dunkt van wel. 
Nog nooit is er in zo'n korte tijd zoveel 
verwezenlijkt van het verkiezingspro
gramma van de VVD. 
Op een aantal hoofdpunten van beleid 
voert dit kabinet een VVD-beleid: 
- de collectieve lasten dalen 
- de belastingdruk is gestabiliseerd 
- het gigantische financieringstekort 

wordt langzamerhand weer terugge
bracht tot aanvaardbare proporties 
het bedrijfsleven- de motor van onze 
economie - krijgt weer wat meer 
ruimte, en 
de werkloosheid gaat onmiskenbaar 
omlaag, zij het langzamer dan ge
wenst. 

In grote lijnen is ook de JOVD positief 
gestemd over het doorzettingsvermo
gen waarmee de liberaal/confessione
le ploeg de nationale economie weer in 
het goede spoor helpt. 
Ik ben er van overtuigd dat de VVD 
volgendjaar een goede verkiezingsuit
slag zal maken door aanhoudend te 
wijzen op de resultaten die zij via dit 
kabinet heeft bereikt. 

Het terugdringen van een abstract cij
fer als het financieringstekort is op het 
eerste gezicht vast niet populair bij 
veel mensen die liever zien dat de over
heid léuke dingen doet met hun belas
tinggeld. 
Maar juist de jonge mensen moeten 
blij zijn dat nu wordt voorkomen dat 
zij later de rekening moeten betalen 
voor al die leuke dingen die de politiek 
in de jaren '70 zo mákkelijk aan de 
mensen ter beschikking stelde. 

Toch heeft de JOVD niet uitsluitend 
lOfvoor de opstelling van de VVD-be
windslieden en de Tweede-Kamerfrac
tie. Ik heb de indruk dat het af en toe 
nodig is de VVD eraan te herinneren 
dat zij ook nog een liberàle partij is en 
niet alleen kampioen in bezuinigen. 
Ik zal niet wéér over Brandt-Corstius 
beginnen, maar een meer actuéél voor
beeld kiezen: 
Een paar weken geleden werd het ka
binet het eens over een nieuw stelsel 
van sociale zekerheid. De voorstellen 
daarover zouden een gruwel moeten 
zijn voor iedere liberaal. 
Niet alleen omdat er nu vier in plaats 
van drie wetten komen, waardoor er 
weer niets terecht komt van de brood
nodige vereenvoudiging van het stel
sel, maar ook omdat het kabinet het 
wettenarsenaal wil uitbreiden met een 
zogenaamde "toeslagenwet" waarin 
geregeld wordt hoeveel méér een lééf
eenheid zal krijgen boven een éénper
soons huishouden. 
Dat wordt dus wederom tandeborstels 
tellen op de wastafel in plaats van nu 
eindelijk het individu eens als uit
gangspunt te nemen. 
Dit zijn typische CDA-ideeën waarin 
het gezin weer als uitgangspunt van 
wetgeving wordt genomen. 

Basisinkomen 

De JOVD pleit al jaren voor een basis
inkomen voor ieder individu. Iedereen 
die bereid is om een bijdrage te leve
ren aan de welvaart in onze samenle-
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ving ontvangt een inkomen dat de mi
nimaal noodzakelijke uitgaven voor le
vensonderhoud moet dekken. Dat 
geldt bijvoorbeeld ook voor een huis
vrouw of huisman die voor een gezin 
zorgt. 
Daarmee is hèt basisinkomen het sys
teem dat optimale individualisering 
tofgevolg heeft: een liberaal principe. 
Daarnaast is dit systeem zeer wel be
taalbaar. 
Het basisinkomen vervangt namelijk 
o.a. de bijstand, de algemene werk
loosheidswet, de AOW, de kinderbij
slag en de studiefinanciering. 
Dus een waar staaltje van deregule
ring! 

Voordeursregeling 

Een vergelijkbaar punt is de voordeur
delersregeling. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze principieel verwerpelijke re
geling eenzelfde lot beschoren zal zijn 
als de omstreden tweeverdienerswet. 
Over enkele maanden zal blijken dat 
de regeling op grote schaal ontdoken 
wordt en bij lange na geen 175 miljoen 
oplevert. De JOVD wil in dit verband 
graag haar waardering uitspreken voor 
de rol van de Eerste-Kamerfractie van 
de VVD. 
Deze fractie laat zien dat zij ook de 
principiële kant van veel wetsontwer
pen de aandacht geeft die zij verdient. 
Andere onderwerpen waarop de VVD 
zich in de komende tijd duidelijk libe
raal kan profileren zijn o.a. de Wet ge
lijke behandeling die er nu éindelijk 
eens moet komen en een spoedige wet
telijke regeling van de euthanasie
kwestie. 
De VVD moet zich af en toe durven te 
ontworstelen aan de soms wel zéér 
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hechte greep waarin zij door het CDA 
wordt gehouden. 
Over de politieke ideeën van de JOVD 
kunt u nog wel 'ns iets lezen in de 
krant. (Vooral, als. die ideeën afwijken 
van die van de VVD, helaas). 
Maar waar u nooit iets over leest dat is 
de grote hoeveelheid jongeren die door 
de JOVD wordt be~trokken bij de poli
tiek, bij het liberalisme middels tallo
ze activiteiten. Nog steeds neemt het 
aantal JOVD-afdelingen toe én- be
langrijker nog- het ledenaantal groeit 
nog steeds. 
Ik ben blij u vandaag te kunnen mel
den dat we binnen enkele maanden de 
belangrijke grens van 5000 leden zul
len passeren. Dat gaat natuurlijk niet 
zomaar, daar wordt door honderden 
bestuurders in afdelingen en districten 
hard aan gewerkt. 
Het is verheugend om te kunnen con
stateren dat er in veel JOVD-afdelin
gen constructief wordt samengewerkt 
met de VVD. Geheel in de geest van 
de samenwerkingsovereenkomst biedt 
de JOVD aan alle liberale jongeren de 
mogelijkheid om zich te ontplooien 
tussen leeftijdsgenoten en om te dis
cussiëren over zaken die hen aangaan. 
Niet onvermeld mag blijven dat de 
combinatie van politiek en gezellig
heid liberaaldenkende jonge mensen 
nog steeds aanspreekt en daardoor de 
basis vormt voor het succes van de 
JOVD. 

In onze samenwerkingsovereenkomst 
staat duidelijk dat VVD en JOVD vin
den dat er één liberale jongeren orga
nisatie in Nederland moet zijn, èn dat 
dat de JOVD moet zijn. 
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen 
dat u hiermee in de JOVD heeft uitge
sproken. 
Wij zijn ons bewust dat dit vertrouwen 
ook een bepaalde verantwoordelijk
heid met zich meebrengt. Een verant
woordelijkheid om alle liberale jonge
ren de mogelijkheid te bieden om ac
tief in de JOVD te participeren. 
De JOVD doet dan ook niet mee aan 
de polarisatie tussen verschillende 
groepen liberale jongeren. 
Iedereen is welkom bij ons, juist ook 
de mensen van de jongerencontacten. 
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Want VVD en JOVD werken elk op 
hun eigen manier aan het uitdragen 
van het liberalisme, en zijn allebei 
hard nodig in ons overgereguleerde en 
overgenivelleerde, maar toch nog vrij
heidslievende Nederland. 
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"Als je nu de balans opmaakt, dan zl}n we tevreden," zegt 
Albert-Jan Evenhuis. "De afgelopen drie jaar vormen een 
ongelooflijk boeiende periode, waarin heel wat aan ons is 
voorbij getrokken. Na de Tweede Wereldoorlog was dit het 
eerste kabinet, dat werkelijk 'nee' durfde te zeggen tegen tal 
van wensen uit de samenleving. Dit was ook de sfeer van de 
campagne van 1982, waarin wij onze uitgangspunten van de 
verkiezingen van 1981 keihard opnieuw aan de kiezers 
voorlegden. Nederland vroeg om actie. Het eiste daadkracht 
en een duidelijk beleid om niet op een nog groter bankroet 
afte stevenen. Dat men dat wilde, bleek ook uit de verkie
zingsuitslag van 1982, toen de VVD van 25 naar 36 zetels 
ging. Over het beleid van het slechts negen maanden zitten
de Pvd4-CDA-D'66-kabinet was de onvrede groot. Dit CDA
. VVD-kabinet heeft die ingrijpende, maar noodzakelijke 
maatregelen genomen. Samen met de regeringsfracties 
heeft het naar vermogen inhoud gegeven aan dat beleid met 
-en dat is een belangrijk criterium -lasten voor iedere bur
ger." 
Een afspraak voor een gesprek met vice-fractievoorzitter 
Albert-Jan Evenhuis om terug te kijken op die laatste drie 
jaar valt moeilijk te maken. De politieke molen draait op 
volle toeren. De vice-fractievoorzitter van de VVD- Tweede
Kamerfractie is een belangrijke schakel in dit geheel. 

Evenhuis concludeert: 
,,De balans slaat door naar 
de positieve kant'' 
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T ijdens de kabinetsformatie 
1982 waser-zoals te doen ge
bruikelijk in dergelijke perio

den - druk overleg over de mannen en 
vrouwen die "geroepen" zouden wor
den tot het ambt van regeerder. Ook 
de naam van Albert-Jan Evenhuis 
werd genoemd. Evenhuis werd ge
vraagd als staatssecretaris, maar de 
43-jarige Drent koos bewust voor het 
werk in de Tweede Kamer. 
Albert-Jan Evenhuis had zich al op ve
lerlei gebied een grote parlementaire 
kennis eigen gemaakt. 
Een greep daaruit: de bestuurlijke re
organisatie; onderwijs en opleidingen; 
de culturele hoek van de welzijnssec
tor; algemene politiek en de problema
tiek van de natuur- en landschapsbe
scherming. Daarnaast kent hij het 
fractiewerk van haver tot gort en be
schikt hij over grote politieke erva
ring. Bovendien heeft hij nog een bij
zondere eigenschap: àls hij zich een
maal in iets vastbijt, laat hij niet meer 
los. 
"Ed Nijpels heeft jou gevraagd vice
fractievoorzitter te worden?" 
Evenhuis: "Ja dat klopt. Het was een 
uitdaging, want we kwamen in een ge
heel nieuwe situatie terecht. In het ka
binet ontstond duidelijk een andere 
positie: nu was het de balans tussen 
twee volwaardige partijen. Daarnaast 
kregen we een volstrekt nieuwe frac
tie, waarin 19 nieuwelingen hun weg 
moesten zien te vinden. Het grote ver
schil tussen vorige fracties en deze 
fractie zit 'min de gemiddelde leeftijd 
en ervaring. In de jaren 1981-82 had
den we met die 26 Kamerleden de 
meest ervaren fractie van de Tweede 
Kamer. Bij de uitbreiding in 1982 tot 
36 zetels kwamen veel mensen binnen, 
die geen parlementaire ervaring had
den .. Wat natuurlijk een geweldige uit
daging met zich mee brengt op het ge
bied van teamgeest. De onderlinge 
verbondenheid in een fractie is essen
tieel voor het goed functioneren en we 
kunnen gelukkig constateren dat de 
sfeer uitstekend is. Eenfractie mag 
geen optelsom zijn van individualis
ten, maar zij moet een slagorde zijn, 
die een goed collectief vormt. Dat is 
deze fractie dus ook!" 
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Samenwerking 

D esamenwerking tussen Ed 
Nijpels en Aibert-Jan Even
huis is rimpelloos. Evenhuis: 

"Wij hebben geen duidelijke verdeling 
gemaakt. Dat houdt in, dat ik voor al
les beschikbaar ben, waar Ed Nijpels 
. wegens drukke werkzaamheden dood
eenvoudig niet aan toekomt. Er is een 
optimale samenwerking en deze is ook 
openhartig, gebaseerd op wederzijds 
respect en vertrouwen." 
.,Krijgen door het hecht-geformeerde 
fractiebestuur de overige leden de 
kans nog zelf met zaken te komen?" 
Evenhuis: "Noch bij de fractie noch 
bij de individuele leden heb ik ooit op
gemerkt, dat de gedachte zou bestaan, 
dat zaken niet goed aan de orde ge
steld kunnen worden. De politieke be
sluitvorming vindt plaats in de fractie
vergaderingen. Het fractiebestuur is 
er vooral voor het politiek manage
ment." 
.,In feite heb je als regeringspartij te 
maken met drie 'planeten': het partij
bestuur. de bewindslieden en de frac
ties. in dit geval de Tweede Kamer
fractie. Hoe werkt dat?" 
Evenhuis: "Door de bank genomen, 
heel redelijk. Sommige mensen pleeg
den echter in het verleden wel erg wei
nig overleg. Laat ik voorop stellen, dat 
het op tal van zaken wel goed is ge
gaan. Dat valt dan niet op. De paar 
keer, dat het mis liep, was het bij voor
beeld doordat van kabinetszijde te wei
nig overleg werd gepleegd. Wij van 
onze kant bewaken die communicatie 
nu zo goed mogelijk." 

Burgemeestersbenoemingen 

A lbert-Jan Evenhuis heeft bij 
het aanvaarden van het vice
fractievoorzitterschap een 

aantal zaken uit zijn portefeuille over
gedaan aan de jongere Kamerleden. 
Hij kreeg daardoor meer de gelegen
heid om aan de algemene verantwoor
delijkheid inhoud te geven. Zelf hield 
hij het begeleidingsproces rond de li
berale burgemeestersbenoemingen; 

treedt hij op als coördinator van de 
fractiecommissie Onderwijs en is hij 
voorzitter van de Vaste Kamercom
missie voor Defensie en vraagt het na
tionale veiligheidsbeleid grote aan
dacht. Bovendien is hij een politieke 
vraagbaak voor veel fractieleden, ook 
van andere politieke partijen. 
Evenhuis: "De burgemeestersbenoe
mingen vergen bijzonder veel tijd. 
Binnen de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie bestaat voor het burge
meestersambt een zeer grote belang
stelling. We ontvangen de liberale kan
didaten zoveel mogelijk om in persoon
lijke gesprekken de zaken goed te kun
nen afwegen. Op dit moment beschik
ken we over een reserve van circa 250 
serieuze kandidaten. Het gros daarvan 
is benoembaar, maar voor al deze kan
didaten is helaas niet zo'n groot aantal 
gemeenten te vinden. Dit geldt trou
wens ook voor andere politieke partij
en. Vroeger hoorde je nog wel eens, dat 
de VVD onvoldoende kwalitatief aan
bod had. Die geluiden hoor je niet 
meer. Dat heb ik ook onmiddellijk af
gedicht bij de Commissarissen van de 
Koningin. Ik heb tegen enkele Com
missarissen gezegd: "Wanneer u van 

oordeel bent, dat u een bepaalde ge
meente aan de VVD toedenkt, maar u 
stuit op het probleem, dat u daarvoor 
geen geschikte liberale kandidaat 
weet, dan wil ik graag van u een tele
foontje." In die drie jaar dat ik dit nu 
heb gedaan, moet dat eerste telefoon
tje van een Commissaris nog komen. 
We hadden op de andere grote politie
ke partijen een behoorlijke achter
stand en zijn deze nu aan het inlopen. 
Ik denk dat er de komende maanden 
nog een aantal gemeenten van politie
ke kleur zullen veranderen. Kortom, 
meer liberale burgemeesters." 
De deskundigenbank geeft hem min
der redenen tot enthousiasme. 
Evenhuis: "Over de deskundigenbank 
zijn misschien te hoge verwachtingen 
gewekt. De aanbodzijde is nogal groot 
geweest en van een redelijk tot goed 
niveau. De vraagzijde is tot nu toe ech
ter op verschillende punten tegenge
vallen. Het is de vraag of onze partij 
~enoeg gebruik weet te maken van 



deze geïnvesteerde kennis en kunde. 
De vraagkant van de partij naar infor
matie omtrent geschikte kandidaten 
voor bepaalde posten is er amper. En 
als het gaat om niet-partijgebonden 
functies, merk ik, dat men niet veel 
solliciteert. Althans, wij worden daar
van meestal niet door de betrokkenen 
op de hoogte gesteld." 
Albert-Jan Evenhuis is over het toe
komstig functioneren van de deskundi
genbank niet pessimistisch. Hij zelf 
zal zich daar in de komende tijd echter 
niet meer voor kunnen inzetten. 
De verkiezingen in 1986 zullen een 
groot beslag op zijn tijd leggen. Daar
om zal Loek Hermans zich vanaf he
den met de burgemeestersbenoemin
gen en de deskundigenbank bezighou
den. 

G.oed kabinetsbeleid 

A lies overziende ziet Albert
Jan Evenhuis met voldoening 
dat het sobere, nuchtere kabi

netsbeleid van de afgelopen drie jaar
gesteund door de regeringsfracties van 
CDA en VVD- haar vruchten begint 
afte werpen. 
Evenhuis: "De balans slaat door naar 
de positieve kant. Van elke groep 
wordt een offer gevraagd. De verbete
ring van onze economische situatie zet 
nu langzaam door. 
Het was ook niet te verwachten, dat we 
in 1986 daarmee klaar zouden zijn, 
omdat we in een heel diep dal terecht 
waren gekomen. Daar klauteren we nu 
weer uit. Dit kabinet heeft de moed en 
de kracht gehad OIJl een aantal zaken 
aan te pakken. 
De PvdA heeft aan de zijlijn een beet
je mooi weer zitten spelen. De opposi
tie had geen ideeën of durfde geen po
litieke conclusies te trekken. Zo hech
ten wij bijvoorbeeld heel sterk aan de 
Nederlandse loyaliteit ten aanzien van 
het Noordatlantisch Bondgenoot
schap. 
Anders gezegd: Hoe gaan we concreet 
om met de problemen rond de kruis
vluchtwapens. Voor de VVD weegt bij
zonder zwaar dat Nederland in dat 
bondgenootschap geen uitzonderings-

positie mag innemen en geen risico's 
mag veroorzaken of vergroten." 
.. Toch wil de Pvd4 als zij aan de 
macht komt alles weer terugdraaien. 
Kijk maar naar de briefvan Bram 
Stemerdink aan leden van het Ameri
kaanse Congres. Is dit mogelijk?" 
Evenhuis: "De PvdA speelt blufpoker! 
Zij kunnen dat niet terugdraaien. Als 
op I november het besluit van I juni 
1984 tot uitvoering wordt gebracht, 
dan ligt dat vast. In bestuurlijke zin is 
het nooit zo, dat je over één onderwerp 
twee besluiten neemt. Dat gaat altijd 
fout. De keerzijde van de medaille zou 
wel eens kunnen zijn, dat de PvdA blij 
is wanneer dit kabinet op I november 
het I-juni besluit uitvoert. Dan is zij er 
volgend jaar met de verkiezingen van
af en dat geldt ook voor een aantal an
dere maatregelen, die nu moeten wor
den genomen. Maar als er straks een 
Amerikaans-Nederlandse overeen
komst ligt voor bijvoorbeeld twintig 
jaar zal ook de PvdA dat moeten er
kennen. Voor een sociaal-democraat 
zijn de marges ih ons constitutionele 
bestel ook gering, omdat men deze 
heeft geaccepteerd. 
Als die overeenkomst er eenmaal ligt, 
komt ook de PvdA-CDA-relatie vol
gend jaar in het geding. Je moet alle 
mogelijkheden heel goed inschatten en 
doorzien. Uiteraard zou het mooiste 
resultaat van de huidige onderhande
lingen in Genève zijn, dat wij per I no-

Stadsherberg 
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vember niet tot uitvoering van liet I
juni besluit hoeven over te gaan, indat 
er een overeenkomst is. We zullen 

. " Zien. 
.. Hoe kijkje tegen de komende ver
kiezingen aan?" 
Evenhuis: "Met zeer veel vertrouwen. 
Het huidige kabinetsbeleid straalt ver
trouwen uit. Het redelijke deel van het 
Nederlandse volk vindt dat in in dit 
land moet worden gesaneerd. En dat 
redelijke deel vindt men niet alleen bij 
het CDA en VVD, maar zeker ook bij 
de Partij van de Arbeid. 
De VVD zal zich in de campagne dan 
ook moeten richten op redelijke groe" 
pen in de Partij van de Arbeid, omdat 
dit beleid redelijk en realistisch is en 
door de feiten wordt onderbouwd. 
Daarvoor moet begrip bestaan. Boven
dien is het zo dat in ons land niet 40 
procent van de kiezers op principiële 
gronden voor de PvdA kiest. Dat bete
kent dat er rondom het centrum een 
vrij grote kiezersgroep ligt, waarop de 
coalitie met recht en reden een beroep 
kan doen. Dit betekent ook dat de van
zelfsprekendheid waarmee de PvdA 
een verkiezingsnederlaag voor de hui
dige coalitie voorspelt, volstrekt spe
culatief is en waarschijnlijk wordt in
gegeven door begerigheid naar rege
ren. Onze politieke tegenstanders zul
len nog iets van ons merken." 

Reny Dijkman • 

~ 
500 jaar vast gebruik 

., ... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en tracteeren op costelijke spij
zen van zee, vee en veldt." 

alle dagen geopend 
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De onrust in de landbouw 
neemt toe! 

Hoewel het voorjaar beke.nd 
staat als een zeer drukke pe
riode op het landbouwbe
drijf, een periode, waarbij 
ieder uur benut moet wor
den, kan het niemand ont
gaan zijn, dat er door de 
landbouw gedemonstreerd is 
de afgelopen weken. 
Via Leeuwarden, Maas
tricht, Zwolle en Barneveld, 
komen toenemende signalen 
van verontrusting naar bo
ven. 
Het is o.a. om die reden, dat 
het goed is de zaken nog een
maal op een rij te zetten en 
daarbij de vraag op te wer
pen of de verontrusting te
recht is. 

In het algemeen ben ik de mening toe
gedaan, dat de door het Kabinet ge- · 
nomen maatregelen op het landbouw
terrein, ieder voor zich, in hoofdlijnen, 
te verdedigen zijn. Het is echter de 
veelheid van ontwikkelingen, die min 
of meer ongecoördineerd naar de land
bouw toestromen en daarmee de onze
kerheid bevorderen. 

Superheffing 

Nemen wij de superheffing, waarvan 
de Minister van Landbouw, de heer 
Braks, nog niet zo lang terug stelde, 
dat een verhoging van 8,65 %tot 11 % 
noodzakelijk zou zijn, nu heeft hij een 
voorstel gedaan om de verhoging voor 
het komende jaar te beperken tot een 
totaal van 9,85 %. Er zijn een aantal 
redenen voor de VVD-fractie, die er
toe leiden, dat wij op dit punt niet met 
de Minister mee kunnen gaan. 

De zuivelvoorraden in Europa groei
en niet meer en de vraag neemt toe; 

- De doelstelling van het afgelopen 
produktiejaar is in Nederland nog 
niet verwezenlijkt. Dat betekent 
twee dingen. Ten eerste, dat de uit-

voering van de superheffing voor het 
bedrijfsleven moeilijker is te verwer
ken dan oorspronkelijk werd ge
dacht; ten tweede, dat er nog geen 
duidelijk beeld is, wat de totale kor
ting precies zowel voor de markt, 
alswel voor de sector betekent. 

- Daarnaast zijn wijduidelijk de me
ning toegedaan, dat het tegen elk(wr 
verrekenen van te veel en te weinig 
geproduceerde hoeveelheden per
spectiefbiedend is. 

- Vervolgens is het zo dat van de hui
dige opkoopregeling (produktie
recht) er nog 70 miljoen te verspij
keren is. Immers, van de beschikba
re hoeveelheid is pas 100 miljoen 
geconsumeerd. 

De VVD-fractie begrijpt niet waarom 
Minister Braks van landbouw, voordat 
hij de· onderhandelingen in Brussel in
ging hier in Nederland zijn visie voor 
de komende periode al kenbaar maak
te. Door in een te vroeg stadium je 
kaarten op tafel te leggen loop je im
mers het risico dat je je onderhande
lingspositie ondermijnt en dit is niet de 
eerste keer. Zonder meer positief staat 
de VVD-fractie tegenover het voorne
men om het produktierecht gedeelte
lijk los te koppelen van de grond. Op 
deze weg moet worden voortgegaan. 
Ook is het vereenvoudigen van grond
ruil positief te beoordelen, omdat 
daardoor een meer rationele bedrijfs
voering mogelijk wordt gemaakt. 

Fruitteelt 

Door toedoen van de afgelopen winter 
is in de Nederlandse fruitteelt een 
groot probleem ontstaan. Een gedeelte 
van het areaal heeft een dusdanige 
schade geleden, dat het niet meer voor 
produktie geschikt is. Tienduizenden 
guldens investering per hectare zijn 
voor niets gebleken. De actuele vraag 
hoe in beginsel perspectief biedende 

-bedrijven door deze periode heen moe
ten komen - immers, een aantal jaren 
zal er geen sprake zijn van een vol
waardige oogst- kan enkel maar via 
het borgstellingsfonds geregeld wor-
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den. Het is niet rechtvaardig om deze 
ondernemers, die door klimatologische 
omstandigheden in de problemen zijn 
gekomen, te helpen via de Rijksgroep 
zelfstandigen-regeling. 

Graan 

Terwijl ik dit artikel schrijf, komt be
richt vanuit Brussel dat het overleg 
van de Landbouwraad wederom vast is 
gelopen. De problematiek spitst zich 
toe op de prijsvoorstellen voor graan. 
In een eerder stadium heeft de VVD
fractie de nodige bedenkingen geuit 
over de prijsverlaging, welke ongeveer 
4I;j% bedroeg. De nu inmiddels door 
Andriessen gedane voorstellen, waar
uit blijkt dat qe prijsreductie meer dan 
gehalveerd is, getuigen van meer wer
kelijkheidszin. 
Het is noodzakelijk dat de besluitvor
ming zo spoedig mogelijk wordt afge
rond, omdat een onzekere situatie
vanaf I april wachten wij nu al- slecht 
is. 
De kans is reëel aanwezig, dat de har
de opstelling van de Duitse minister 
van landbouw in dit overleg mede 
wordt ingegeven door de verkiezings
uitslag in Rheinland-Westfalen. Daar 
immers hebben de Christen-Democra-



ten een gevoelige nederlaag geleden, 
terwijl de liberalen wederom in de lift 
zitten. 

Tuinbouwgasprijs 

Onlangs heeft het Hof in Luxemburg 
middels een uitspraak Nederland la
ten weten, dat de aanpassing van de 
tuinbouwgasprijs nu moet worden ge
realiseerd. 
Deze prijs is tot stand gekomen via een 
privaatrechtelijke overeenkomst. Het 
zijn deze privaatrechtelijke organisa
ties die als eerste hierop moeten reage
ren. 
De overheid zit op de tweede rij. 
Als de continuïteit van in principe ge
zonde bedrijven door de mogelijke 
gasprijsverhoging in het gevaar komt, 
is het tijdstip voor de overheid aange
broken. 

Milieu-aspecten 

De Wet Bodembescherming en de 
Meststoffenwet gekoppeld aan de or
ganische mestoverschotten, staan in 
het brandpunt van de belangstelling 
en zijn politiek actueel. Nu nog is het 
beleid van het Kabinet onduidelijk. 
Daarom vragen veel mensen in de 
landbouw zich terecht af waar of nu 
de directe landbouwlijn herkenbaar is. 
De presentatie van de huidige land
bouwzaken laat te wensen over. In het 
onlangs gehouden gesprek met Minis
ter Braks heeft de VVD-fraclie hier op 
gewezen en op verbetering aangedron
gen. De stemming in de landbouw 
proevend, wordt het ook wel hoog tijd. 

Piet Blauw 
VVD-Tweede Kamerlid• 

Schuldbewust ... 
"De Tweede Kamer VVD-fractie is 
van mening dat zij het beste inzicht in 
de plaatselijke en regionale problema
tiek kan opdoen in de betrokken gebie
den zèlf! Daarom zwermt Ed Nijpels 
met een aantal Bewindslieden en Ka
merleden uit over het hele land." (Ci
taat: "Vrijheid en Democratie" van 23 
april1985). 

Het is precies het argument dat de 
Europese liberalefractie soms door 
Europa jaagt, zo'npaar keer per jaar. 
Je niet opsluiten in een parlementsge
bouw, maar zien waar je het over hebt 
en spreken met de mensen ter plekke. 
Bij toerbeurt gaat Óok een klein ge
deelte van het personeel mee. Geen 
snoepreisjes: er moet worden aange
pakt. Wèl boeiend. 
Het is ook een algemene misvatting 
dat je met geld zou kunnen strooien. 
Een van te voren nauwkeurig vastge
stelde reis- en dagvergoeding, waar
van een redelijk middenklasse hotel is 
te betalen. Maak je het duurder, dan 
is dat voor je eigen rekening, Billijk, 
om niet te zeggen liberaal! 

En zo stapten Martine, Josette, Mari
anne en ik 's morgens vroeg uit ons ho
telletjein een zonovergoten Pa/ermo, 
op weg naar het openbaar vervoer, om 
ons naar het vergadergebouw te laten 
brengen. Bij de bushalte koesterden 
we ons even in de zon die in Noord
Europa op dat moment nog wat ver
stek had I aten gaan. De Sicilianen, 
flanerend over de brede boulevard, 
waren al 's zomers gekleed en vooral 
Marfine zat dat dwars. Haar koffer 
was niet aangekomen en ze had het 
vooruitzicht vier dagen in dezelfde 
bruinwollen reisjurk te moeten rond
stappen. 
Lichtjes agressief sprong ze dan ook 
het eerst in de bus en frommelde met 
muntstukjes bij de kaartjesautomaat, 
zo'n ding op een paaltje. Teder ge
stemd door die eerste zonnestralen, 
volgden wij wat luchthartig. 

De bus was vol en op het middenpad 
hielden we ons staande, de naderende 
werkzaamheden in het Frans doorne
mend. Oók Italianen leren op school 
buitenlandse talen en op een gegeven 
moment sprak een vriendelijke me
vrouw ons aan: 
.. Mesdames, (er viel een stilte in de 
bus), Mesdames, het is misschien wat 
pijnlijk, maar we moeten u waarschu
wen. Hier in Palermo wil het wel voor
komen dat schoudertassen, zoals u die 
draagt, worden weggegrist". 
De overige passagiers knikten instem
mend en men deed ons voor hoe zo'n 
tas te dragen: schouderband extra om 
een pols en de tas stevig voor je vast
houden. 

Ontwapenend, nooit meegemaakt dat 
men buitenlanders in eenAmsterdam
se tram waarschuwde voor drugshan
del. U? 
We bedankten de medereizigers dan 
ook heel vriendelijk voor het advies en 
vonden inmiddels, verspreid over de 
bus, een zitplaats. Martin~. in haar 
sombere bruin, vooraan bi} de chauf
feur. 

En toen stapten ze in: de twee contro
leurs, káártjescontroleurs! Het eerst 
waren ze bij mij en zo naïef mogelijk 
wees ik met een prikvinger in de rich
ting van Martine. Josette en Marianne 
volgden mijn voorbeeld. Bij Martine 
beland, haalde deze met élan een 
kaartje, één kaartje, te voorschijn. De 
twee controleurs draaiden zich pein
zend naar ons om en schuldbewust 
staarden we naar onze stevig vastge
klemde tasjes. 
Heeft u wel eens een stadsbus vol Sici
lianen met begrip zien grijnzen? 

Koosje Rins• 
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Bij de Tweede Kamer is on
langs door de regering inge
diend het wetsvoorstel: 
"Maatregelen ter beperking 
van het tabaksgebruik in het 
bijzonder ter bescherming 
van de niet -roker". 
Om én een zeker ontmoedi
gingsbeleid te voeren t.a.v. 
het roken én bescherming te 
geven aan de niet-roker wor
den in het wetsvoorstel de 
volgende maatregelen voor
gesteld: 

a) de Tabakswet moet de basis geven 
voor de vaststelling van kwaliteitseisen 
omtrent samenstelling en aanduiding 
van tabaksprodukten. De consequen
tie hiervan is het intrekken van het 
reeds bestaande aanduidingenbesluit 
sigaretten en shag, in het kader van de 
Warenwet. 
b) er komt geen totaal reclamever
bod, wel opent de wet de mogelijkheid 
de reclame aan banden te kunnen leg
gen, indien de tot stand gekomen pri
vaatrechtelijke regeling voor tabaksre
clame niet voldoet. De regering hand
haaft wel het verbod van het voeren 
van etherreclame voor tabaksproduk
ten. 
c) bedrijfsmatige verkoop van tabaks
produkten zal niet meer worden toege
staan in inrichtingen voor gezond
heidszorg, welzijn en onderwijs 
(m.a.w. weg met tabaksartikelen in 
ziekenhuiswinkels, sport en schoolkan
tines). 
d) beheerders van instellingen, dien
sten en bedrijven van de Staat en de 
openbare lichamen worden verplicht 
maatregelen te treffen ter beperking 

Wetsvoorstel Tabakswet 

van de hinder van tabaksgebruik, zo
wel voor het personeel als de bezoe
kers. 

· e) beheerders van instellingen op het 
gebied vim gezondheiszorg, welzijn en 
onderwijs kunnen opgedragen krijgen 
dat zij a.h.w. huisregels moeten opstel
len i.v.m. bescherming van de niet-ro
kers. 

De VVD-fractie in de Tweede Kamer 
heeft zich in het voorlopig verslag nog
al kritisch opgesteld t.a.v. de voorge
stelde maatregelen, 

A: voor wat betreft het ontmoedigings
beleid, omdat 
1) de noodzakelijkheid van wetgeving 
niet voldoende is onderbouwd; des te 
meer noodzakelijk waar wij juist voor 
het kabinet Lubbers-Van Aardenne als 
doelstelling hebben verwoord: minder 
overheid, minder regelgeving. 
Zonder wettelijke maatregelen zien 
we de laatste jaren al een positieve 
ontwikkeling in: 
- een afname in het gebruik van ta
baksprodukten, ook onder jongeren; 
- het onderling tot afspraken komen 
over rookgedrag op werk en in organi
saties. 
2) het gevaar wordt onderkend, dat 
deze wet bijdraagt aan uitholling van 
wettelijke bepalingen, waardoor a.h.w. 
rechtsbederf ontstaat, want als voorge
stelde maatregelen niet dwingend wor
den opgelegd, als zij op verschillende 
tijdstippen in werking kunnen treden, 
als aan overtreding geen sancties zijn 
verbonden en als sprake is van vaag 
omschreven delegatiebevoegdheden 
wordt rechtsonzekerheid vergroot. 
3) zij vooralsnog niet inziet waarom 
samenstelling en aanduiding van ta
baksprodukten niet meer geregeld 
}cunnen blijven worden via de Waren
wet. 
4) zij grote vraagtekens zet bij het in
voeren van een preventief toezicht 
m.b.t. reclame, terwijl tot nu toe altijd 
sprake is geweest van een repressief . 
toezicht. 
5) zij ook nadelen ziet aan het in eer
ste instantie sympathiek overkomen 
van het verbieden tot verkoop van ta
baksprodukten in inrichtingen voor 
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gezondheidszorg, welzijn en onder
wijs: 
- is dit het begin van een reeks van 
verboden van verkoop van andere voe
dings-en genotmiddelen die schade
lijk kunn!!n zijn voor de gezondheid? 
- waar sancties ontbreken zullen mo
gelijk beheerders wel bereid zijn "on
der de toonbank" tabaksprodukten te 
verkopen. 
- menig patiënt, maar met name be
woners van bejaarden- en verpleegte
huizen worden in hun vrijheid belem
merd zich tabaksprodukten aan te 
schaffen, als deze niet meer te koop 
zijn in de "huiswinkeltjes". 
De voorgestelde maatregelen van kriti
sche kanttekeningen voorzien bete
kent niet dat de VVD-fractie een ont
moedigingsbeleid leidend tot vermin
dering van tabaksgebruik niet zou 
steunen. Voorlopig is dit op de eerste 



plaats een zaak van preventie en men
taliteitsbeïnvloeding en zullen algeme
ne en gerichte voorlichtingscampag- -
nes meer benadrukt moeten worden. 
Pas na de constatering dat een derge
lijk ontmoedigingsbeleid faalt, zou 
wetgeving overwogen kunnen worden. 

B: De wettelijke bescherming van de 
niet-roker is ietwat gecompliceerder: 
Ter toelichting: 
- vanaf 1977 wordt door verschillende 
bewindslieden benadrukt dat men wil 
komen tot bescherming van de niet-ro
ker in openbare gebouwen en gezond
heidszorgins tellingen; 
- februari 1978 schrijft minister Pais 
een algeheel rookverbod voor tijdens 
lesuren op alle rijksscholen; bovendien 
wil hij een regeling voor roken op an
dere tijden; 
- een in het zittingsjaar 1980-1981 in-

gediende CDA-motie die vraagt om 
wettelijke bescherming van de niet-ro
ker in openbare en gezondheidszorg
instellingen wordt door de Kamer aan
vaard met slechts 7 VVD voorstem
mers; 
- ons verkiezingsprogramma 1982-
1986 spreekt van "meer aandacht en 
ruimte voor niet-rokers en hun wensen 
voor schone lucht", alsmede bena
drukt het programma: de versterking 
van de verantwoordelijkheid voor 
eigen gezondheid door betere gezond
heidsvoorlichting en opvoeding; 
- omdat vele niet-rokers stellen dat 
hun gezondheid wordt geschaad door 
het passief roken in aanwezigheid van 
rokers, beroepen zij zich op het 
Grondwetsartikel over de bescher
ming van de lichamelijke integriteit 
c.q. onaantastbaarheid van het mense
lijk lichaam (een VVD-amendement); 
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- in februari 1985 zegt in de enquête 
van Maurice de Hond (programma 
van Koos Pos tema) zowel iets meer 
dan 60 % van alle Nederlanders, als 
van de VVD-aanhang een verbod op 
roken in openbare gebouwen accepta
bel te vinden. 

Alvorens definitief de regeringsvoor
stellen in deze te beoordelen heeft de 
VVD-fractie in het voorlopig verslag 
de regering gevraagd: 
- naar de argumenten waarom niet is 
gekozen voor invoering en naleving 
van landelijk geldende verbodsbepa
lingen met sanctiemogelijkheden; 
- waarom zij vanuit de decentralisa
tie-gedachte niet heeft gekozen voor 
alleen maar maatregelen voor te 
schrijven voor "Rijksgebouwen", 
m.a.w. de provinciale en lokale overhe
den..vrij latend om zelf met initiatieven 
t.a.v. rookgedrag te kunnen komen; 
- waarom zij niet alleen maatregelen 
heeft voorgeschreven voor de bezoe
kers, maar daarnaast ook voor de 
werknemers (ambtenaren en trendvol
gers), terwijl zij dit niet doet voor 
werknemers in het bedrijfsleven! 
- of bij maatregelen ter bescherming 
van de niet-roker, alleen maar wordt 
gedacht àan het niet roken, of dat ook 
het verbeteren van ventilatiemogelijk
heden en het plaatsen van technische 
apparatuur ter zuivering van de lucht, 
acceptabel zijn. 

Het wachten is nu op de Memorie van 
Antwoord van de regering. 

Margreet Kamp • 
VVD- Tweede Kamerlid 
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Commissie 
zoekt steun 

De Europese Commissie zoekt steun 
bij de burgers. In haar onlangs ge
openbaarde werkplan voor 1985 wordt 
de noodzaak van die steun enkele ke
ren nadrukkelijk naar voren gebracht. 
Zo nadrukkelijk dat het de aandacht 
trekt. 
Het was niet de gewoonte van het da
gelijks bestuur van de gemeenschap 
om uitnodigend medewerking te zoe
ken van maatschappelijke.krachten uit 
de Europese samenleving. Er bestond 
contact en er was overleg, maar het 
initiatief daarvan ging toch voorname
lijk uit van groeperingen, die een be
lang hadden te bepleiten. 
De verandering van instelling kan 
voortvloeien uit een teleurstellende 
praktijk: als het dan niet lukt om een 
opbouwende relatie met de Raad te 
onderhouden en de regeringsleiders in 
hun driemaandelijkse top ook al niet 
tot prestaties komen, dan maar op een 
andere manier gewerkt. Mede op een 
andere manier gewerkt, want de oude 
structuren blijven onveranderd be
staan. 

Speels gebruik 

"Stuwende elementen van de Europe
se samenlevingen moeten worden he-

trokken bij de uitwerking van het plan 
van de Commissie", zo staat in het 
werkplan. "Stelselmatige inschakeling 
van de krachten, die in de Europese sa
menlevingen leven, bij het formuleren 
van de plannen" ... om tot het doel te 
geraken: de Europese burger zich er
van bewust laten zijn, dat Europa van 
hem is en dat hij bepaalt wat er in 
Europa gebeurt. 
Een vertwijfelde poging van de Com
missie om aan het werk te blijven? 
Veeleer een speels gebruik van intelli
gentie om aan te geven, dat een goed
willende club mensen- zonder over
treding van de regels- tot heel wat 
meer in staat is dan uit gewoonte 
wordt gedacht. 
Hiermee spreek ik geen negatief oor
deel uit over de Commissie van voor
gaande samenstellingen. Zij hebben 
hun best gedaan de gemeenschap 
vooruit te stuwen. Voorhanden zijnde 
werkwijzen zijn geprobeerd. De Com
missie probeerde dicht bij de Raad te 
staan; de Commissie gooide het op een 
akkoordje met de in Brussel werkzame 
nationale ambtenaren (permanente 
vertegenwoordiging); de Commissie 
liet de huik hangen naar de Europese 
Raad. Sterke of zwakke commissaris
sen, het mocht allemaal niet baten. 

Minder aanhankelijk 

Nu het samenstellen van de Commis
sie wat losser staat van Raad en rege
ringsleiders hoeven de commissarissen 
ook niet meer-zo aanhankelijk te zijn. 
En het resultaat zien we nu, de groep 
van Delars wringt zich los uit de knel
lende omarming van de permanente 
vertegenwoordigers en laat de Raad 
weten "we kunnen toch wel verder". 
En zo is het ook. Niet elk onderwerp 
hoeft onmiddellijk in een door de 
Raad goed te keuren voorstel te zijn 
vervat. Wanneer echter de Commissie 
al samenwerkend met de "stuwende 
elementen van de samenlevingen" tot 
resultaten komt, kan de Raad moeilijk 
achterblijven. Maar wie zijn die "stu
wende elementen"? Een losse greep: 
vele be.langengroepen uit het bedrijfs
leven, sociale partners, en niet te ver-
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geten het Europees parlement. Heeft 
het EP niet al een beroep gedaan op 
stuwende elementen, de nationale par
lementen, in een poging het Spinelii
plan voor de vorming van een Europe
se Unie aangenomen te krijgen? De 
nieuwe werkwijze schijnt in de lucht te 
hangen. Eerst maakt het EP er ge
bruik van, nu de Commissie. En de 
Commissie werkt met het fiat van ... 
het Europees parlement. 
Helemaal nieuw is de werkwijze overi
gens niet. Om directe verkiezingen 
voor het EP doorgevoerd te krijgen is 
een soortgelijke strategie uitgestip
peld. Contact met de achterban lijkt 
een basis voor succes te zijn. De toege
zegde medewerking voor de uitwer
king van het Spinelii-plan moet welis
waar nog in daden worden omgezet, 
maar we weten ondertussen al wel, dat 
de nationale politieke partijen er in 
meerderheid voor zijn. 

Nieuwelan 

Hopelijk kan de Commissie binnen
kort ook bogen op succes. Een aan
toonbare verbetering van energiepoli
tiek, samenwerking tussen Europese 
bedrijven, terugdringing van milieu
vervuiling, stoppen van de groei in de 
werkloosheid, allemaal punten, die 
niet in eerste instantie door de Raad 
hoeven worden gesanctioneerd. 
Pakken de stuwende çlementen de toe
geworpen handschoen van de Com
missie op dan ontstaat er een nieuw 
elan, een opleving van wat te lang stag
neerde. En gereageerd wordt er, gretig 
zelfs. Het belang ligt immers dichter 
bij die elementen dan bij de Raad? 
Heeft onze nationale multi-national 
Philips, die een idee van industriële sa
menwerking uitwerkte, niet al gebukt 
voordat de handschoen werd gewor
pen? 

Jan van de J.'én • 



Wij moeten ,,de grote jongens'' in d 
drughandelharder aanpakken 
In 1983 bood de regeringeen 
wetsontwerp aan om de 
Opiumwet met twee nieuwe 
bepalingen uit te breiden. 
Doel: de georganiseerde 
handel in harddrugs krach
tig bestrijden. De behande
ling door de Tweede Kamer 
is in de laatste week van 
april afgerond. 

Samenvatting van de punten die de 
VVD-fractie keer op keer heeft be
pleit: 
1. Internationale handel in harddrugs 

(bijv. heroïne) is volstrekt ontoe
laatbaar. 

2. Juist de grote organisatoren die de 
handel beheersen moeten keihard 
worden aangepakt. 

3. - zware gevangenisstraffen en boe
tes, 

- (financieel) het hele vermogen 
verbeurd verklaren. 

4. Nationaal en internationaal moet 
justitieel een hecht en sluitend net
werk (wetgeving, verdragen en po
litie) opgebouwd worden om effec
tief in te grijpen. 

5. Alle toelaatbare opsporingsmetho
den moeten worden gehanteerd, 
maar justitie moet wel controle 
houden op de uitvoering en de 
rechtszekerheid van burger en poli
tieman garanderen. 

Het wetsontwerp maakt het voor justi
tie mogelijk om "de grote jongens" (de 
financiers, de organisatoren) die niet 
zélf de harddrugs over onze grens in
of uitvoeren strafbaar te stellen. 
Tot nu toe blijven zij buiten schot ter
wijl de kleine koerier een straf van 
maximaal 12 jaar kan krijgen. Boven
dien worden deze financiers en organi
satoren voor de Nederlandse wet straf
baar ook al zijn alle handelingen in het 
buitenland verricht. 
De VVD heeft zich altijd sterk ge
maakt om deze georganiseerde handel 
in harddrugs hard aan te pakken. In 
het rapport van de Teldersstichting 
werden hiervoor veel aanbevelingen 

gedaan. Voor ons moest daarom de wet 
zo snel mogelijk worden veranderd 
zónder daarbij de zorgvuldigheid en 
het werkelijke doel uit het oog te ver
liezen. 
Zo hadden wij er grote moeite mee, 
dat de grote jongens die in feite de hele 
handel beheersen en er gigantische be
dragen aan verdienen, een straf kun
nen krijgen die de helft(!) is van de 
maximum straf van de kleine koerier 
die het vuile werk voor hen opknapt. 
De constructie van de strafbepaling in 
het ontwerp is dat de financier of orga
nisator het misdrijf voorbereidt of be
vordert, terwijl de koerier het misdrijf 
helemaal uitvoert. Wij waren het er 
niet mee eens dat het tevens inhoudt 
dat de straf voor deze grote jongens 
dan ook de helft moet zijn, te weten 6 
jaar. 
Steeds hebben we daarom gepleit voor 
een maximumstraf van 12 jaar en 
daarnaast heeft de VVD een amende
ment ingediend om in ieder geval de 
maximumstrafte verhogen van 6 tot 8 
jaar omdat het wetsontwerp die ruimte 
ook biedt. 

Infiltranten 

Als de wet eenmaal gewijzigd is, heeft 
de politie wél eindelijk een middel om 
al vroeg effectief met de opsporing te 
beginnen. Bij die opsporing wordt bijv. 
gebruik gemaakt van "infiltranten" 
(agenten die zich bijv. uitgeven voor 
geïnteresseerde kopers). 

Annemarie Lucassen-Stauttener 

De VVD-fractie heeft op de risico's 
gewezen die de infiltrant oploopt bij 
zijn werk ook al omdat hij daardoor in 
principe zélf strafbaar blijft als hij bij 
het misbedrijf betrokken raakt. Wij 
vinden dat de rechtszekerheid van 
deze politieambtenaren in een gede
gen regeling en taakomschrijving ge
waarborgd moet worden. 
Dat komt bovendien de rechtszeker
heid van iedere burger ten goede om
dat zo'n infiltrant vaak ook andere in
formatie vergaart en die gewild of on
bewust aan andere onderdelen van het 
politie-apparaat kan doorspelen. 
De handel in harddrugs is volstrekt 
verwerpelijk. Dat moet uit de wetge
ving blijken maar daar moet ook het 
justitie-apparaat, hier en in het buiten
land, op zijn toegerust. 
De VVD-fractie heeft in de Kamer 
met constructieve voorstellen hierover 
geen misverstand laten bestaan. 

Annemarie Lucassen-Stauttener • 
VVD- Tweede-Kamerlid 

Bloemen voor Japan? 
Vermoedelijk wordt het met ingang van september gemakkelijker de Ne
derlandse snijbloemenexport naar Japan te verbet!fren. Dat zou dan een 
leuk resultaat zijn voor VVD-staatssecretaris Ad Ploeg, die daarop vorig 
jaar tijdens een exportbevorderingsreis bij de Japanse overheid heeft aange
drongen. 
Snijbloemen hebben niet het eeuwige leven en de handel moet snel en effi
ciënt kunnen verlopen. Ploeg heeft daarom vorig jaar voorgesteld dat Japan
se deskundigen in het vervolg al in Nederland de controle op eventuele plan
tenziekten zullen uitoefenen. Een Japanse tèchnische missie reisde vorige 
maand naar ons land om deze "pre shipment inspectie" te· bestuderen. De 
resultaten waren bevredigend. Het wachten is nu op de definitieve goedkeu-
ring door de Japanse overheid. · 
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Afscheid 
Mies van der Loo 



@ 

Het afscheid van Mevrouw van der 
Loo ging in etappes. In de besloten
heid van het algemeen secretariaat in 
het Thorbeckehuis werd zij tijdens een 
intieme lunch "uitgeluid" door het 
voltallige personeel. 
• v.l.n.r. Yssel den Schepper, Hugo 
Dittmar schenkt de eerste toast in, 
Mies van der Loo, algemeen secretaris 
Wim van den Berg, Wietske Joldersma 
van de organisatie Vrouwen in de VVD 
en H arry van der Toorn. (I) 
• Tijdens de algemene vergadering 
w~rd mevrouw Van derLoodoor mi
nister Rietkerk Koninklijk onder
scheiden met de Eremedaille in goud 
in de Orde van Oranje Nassau, zie co
ver. Veel lovende woorden over haar 
dertig jaar volledige inzet voor de 
VVD en honderden mensen die haar 
kwamen gedagzeggen en feliciteren 
volgden. Ed Nijpels was een van de 
eersten. Hugo Dittmar (rechts) had de 
regie van hetfeestelijk gebeuren. (2) 
• Ze heeft er zo veel zien komen en zo 
veel zien gaan. Een unieke foto met op 
de achtergrond Mies van der Loo en 
vice-premier Gijs vanAardenne.Aan 
tafel: Jan Kamminga, Edzo Toxo
peus, Ed Nijpels en Hans Wiegel. (3) 
• Hans en Marianne Wiegelfelicite-

. ren Mies met haar Koninklijke onder
scheiding. De huidige Commissaris 
van de Koningin te Friesland wist in 
zijn lange Haagse periode de weg 
naar het algemeen secretariaat per~ 
fect te vinden. Niet alleen als fractie
voorzitter, maar later ook als minister 
van Binnenlandse Zaken kwam hij re
gelmatig even .. buurten". Hij heeft 
voor Mies een zwakke plek en dat is 
volkomen wederzijds. (4) 
• De VVD-Eerste Kamerfractie biedt 
Mies van der Loo een bloemstuk aan. 
(5) 
• Talloze aanwezigen bezochten de 
receptie, want ... wie kende Mies 
niet? (6) 

Reny Dijkman • 
Foto's Theo Meijer 



Burgerlijke 
Ongehoorzaamheid 
Door de commissie Vorming 
en Scholing van de Kamer
centrale Dordrecht werd op 
25 april jl. een discussie
avond gehouden met als on
derwerp: Burgerlijke Onge
hoorzaamheid. Voorafgaand 
aan deze avond was in de af
delingen aan de hand van 
een door de commissie ge
formuleerde definitie en een 
aantal stellingen gediscus
sieerd. 

Op de discussieavond vond, na een in
leiding door de Minister van Justitie, 
mr. F. Korthals Altes, een forumdis
cussie plaats. De leden van het forum 
waren mr. R.S. Wegener Sleeswijk, 
vice-president van de rechtbank te 
Leeuwarden, mevr. drs. M. W. M. Vos
van Gortel, burgemeester van 
Utrecht, en prof. mr. E. Aardema, bui
tengewoon hoogleraar aan de Eras
mus-universiteit, vice-president van 
het gerechtshof in Leeuwarden. 
Prof. dr. C. J. M. Schuyt, hoogleraar 
sociologie te Leiden en eminent des
kundige op het terrein van de burger
lijke ongehoorzaamheid was helaas 
wegens ziekte verhinderd. 

Definiëring 

Als eerste punt stipte de minister van 
Justitie het grote belang aan van een 
juiste definiëring van het begrip bur
gerlijke ongehoorzaamheid. Met 
name dient eenjuiste definiëring ertoe 
om te voorkomen dat het begrip te pas 
en vooral te onpas wordt gebruikt om 
te gelden als vergoelijking van v~r
schillende soorten 'ordinair' strafbaar 
gedrag, zoals bijvoorbeeld belasting
ontduiking of massale overtreding van 
verkeersregels (rijden door rood licht 
of het overtreden van de 100 km
grens). 
Als uitgangspunt voor zijn verdere be
toog koos de heer Korthals Altes ver
volgens voor de door prof. Schuyt ge
hanteerde en aan éen analyse van de 

actie van mensen als Ghandi en Mar
tin Luther King ontleende criteria. 
Een actie kan dan onder de noemer 
burgerlijke ongehoorzaamheid ge
bracht worden als zij voldoet aan de 
volgende criteria: 
- de actie is illegaal; 
- de actie wordt openlijk gevoerd; 
- de actie is gericht tegen een reeds 

genomen politiek besluit; 
- de actie moet zonder vooraf opgezet 

geweld zijn; 
- er moet samenhang zijn tussen de 

actie en het te bereiken doel. 

Hanteert men deze criteria dan volgt 
hieruit dat een actie nimmer onder de 
noemer burgerlijke ongehoorzaam
heid gebracht kan worden als zij op il
legale wijze gericht is op het beïnvloe
den van door regering of parlement 
nog te nemen besluiten. 
Grote voorzichtigheid moet in acht 
worden genomen als het gaat om actie 
tegen op democratische wijze tot stand 
gekomen beslissingen. Meerderheden 
die besluiten voorbereiden dienen bij 
hun besluitvorming aandacht te beste
den aan gerechtvaardigde belangen 
van minderheden, omdat deze besluit
vorming anders burgerlijke ongehoor
zaamheid uitlokt. Verdraagzaamheid 
is geboden. 
De inleider is van mening dat in het al
gemeen de regelgeving in Nederland 
een hoge kwaliteit heeft en veelal reke
ning houdt met de belangen van min
derheden (bijvoorbeeld gewetensbe
zwaarden militaire dienst). Dit alles 
betekent dat in Nederland met zijn 
traditionele verdraagzaamheid jegens 
minderheden een actie niet snel recht 
zal kunnen doen gelden op het predi
kaat burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Veelal zal er sprake zijn van het clai
men van dit predikaat als alibi voor on
wettig handelen. Hiertegen dient te 
worden gewaakt. 

De houding van de overheid 

De inleider maakte een duidelijk on
derscheid tussen de functie van de 
rechterlijke macht enerzijds en de uit
voerende macht en parlement ander-
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Mr. F. KorthalsAlles 

zijds. De onafhankelijke rechter heeft 
het exclusieve recht om te toetsen of 
een handeling illegaal is en of er rede
nen zijn om niet tot bestraffing over te 
gaan. 
De functie van de politiek is om na te 
gaan of het signaal dat uitgaat van de 
genomen actie aanleiding geeft tot 
handelen van de wetgever of de uitvoe
rende macht. Dit moet gebeuren na 
zorgvuldige afweging en zo nodig na 
het zoeken naar oplossingen voor ge
wetensbezwaarden binnen de gelden
de regels. 
De uitvoerende macht is met name be
last met de vraag of in bepaalde geval
len tot politieoptreden en/ of vervol
ging moet worden overgegaan. Als de 
openbare orde in het geding is, zal hier 
veelal de burgemeester, als hoofd van 
de politie, regulerend moeten optre
den .. De officier vanjustitie zal het 
vervolgingsbeleid gestalte geven. 
De politiek heeft dan hier weer de 
functie om te toetsen of het beleid van 
het openbaar ministerie juist is ge
weest, en of het politieoptreden accep
tabel was. 
Als belangrijke conclusies vielen uit 
het betoog van mr. F. Korthals Altes te 
trekken: 
a. in een tijd van verdergaande indivi

dualisering moet zeer nauwkeurig 
worden afgewogen of meerder
heidsbesluiten voor een minderheid 
acceptabel zijn; 

b. het accepteren van burgerlijke on
gehoorzaamheid kan zich eigenlijk 
slechts voordoen indien vaststaat 
dat minderheden in feite geen gele
genheid hebben gehad te participe
ren in de op democratische wijze 
tot stand gekomen meerderheids
besluiten. Gezien de kwaliteit van 
de regelgeving zal zich dit in Ne
derland slechts in zeer uitzonderlij
ke gevallen voordoen. 



c. met het begrip democratie is onlos
makelijk verbonden het op een goe
de manier handhaven van de ge
stelde regels. Individualisme en be
scherming van minderheidsbelan
gen moet gepaard gaan met een ge
voel van veiligheid voor de burger. 

De discussie 

In de discussie stonden de volgende 
punten centraal: ' 
1. De mate waarin sprake is van gewe

tensnood speelt een belangrijke rol 
bij de beoordeling van de vraag of 
er bij een bepaalde actie sprake 
kan zijn van acceptabele burgerlij
ke ongehoorzaamheid. 

2. Bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de bestuurlijke proble
men, die zich voor kunnen doen bij 
het accepteren van burgerlijke on
gehoorzaamheid. Hoe dient bij
voorbeeld bestuurlijk een politieap
paraat geïnstrueerd te worden? 
Voor welke problemen ziet het be
stuur zich geplaatst als ambtenaren 
(bijvoorbeeld van sociale diensten) 
weigeren democratisch genomen 
beslissingen uit te voeren. 

3. Er is een onderscheid tussen more
le acceptatie vim burgerlijke onge
hoorzaamheid en de juridische ac
ceptatie. Met name de juridische 
acceptatie is het probleem waar het 
om gaat. 

4. De kwaliteit van de regelgeving en 
bestuurlijke processen is van in
vloed op zowel de frequentie waar
in burgerlijke ongehoorzaamheid 
zich zal voordoen, als de mate 
waarin zij moreel en juridisch ac
ceptabel is. 

5. Juridische acceptatie van burgerlij
ke ongehoorzaamheid zal in Neder
land zich slechts weinig voordoen; 
er zal dan in ieder geval sprake 
moeten zijn van grote gewetens
nood en alle meer democratische 
middelen moeten uitgeput zijn. 

Het was te verwachten dat een discus
sie over burgerlijke ongehoorzaam
heid voor een partij als de VVD, die al
tijd de zorg voor de individuele vrij-

heid van de burger heeft willen koppe
len aan het dragen van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, niet eenvoudig 
zou zijn. 
De zorgvuldigheid waarmee werd ge
discussieerd en het feit dat in de dis-

cussie geen extreme tegenstellingen 
werden beluisterd, wijst erop dat de 
VVD erin zal slagen op een liberale 
wijze tot een liberale standpuntbepa
ling te komen. 

Dirk ten Veen • 

Dick Dees Ko,ninklijk Onderscheiden 
Het VVD-Tweede-Kamerlid Dick 
Dees is benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 
In aanwezigheid van zijn vrouw, 
Marly, en zijn ouders kreeg hij de 
daarbij passende versierselen door 
Kamervoorzitter Dick Dolman op
gespeld.Jn de feestelijk versierde 
fractiekamer haalde VVD-fractie
leider Ed Nijpels eerst enige woor
den van Dick Dolman tot Dees aan: 
"Jij bent een typisch voorbeeld van 
een Kamerlid dat niet imperialis
tisch te werk gaat, dat niet graaide 
in de portefeuilles van anderen, 
maar door je vakmanschap je posi
tie waarmaakte." 
Dick Dees is lid van het fractiebe
stuur, van het presidium en eerste 
woordvoerder voor Volksgezond
heid. "Nog belangrijker," zo ver
volgde Nijpels, "is de mate waarin 
naar jou wordt geluisterd. Je bent 
tamelijk voorzichtig. Niet polarise
rend. Je bent goed in het samenvat
ten van discussies en tijdens crisis-

situaties gaat vanjou een kalme
rende invloed uit." Ed Nijpels 
haalde aan hQe in het verleden het 
Dees lukte de gehele Tweede-Ka-. 
merfractie op één lijn te krijgen 
over de initiatiefwet abortus. Nij
pels wees erop dat het pad van Dick 
Dees het laatste jaar niet over ro
zen is gegaan. Het burgemeester
schap van Breda ging aan hem 
voorbij. "Tegen het tweede RSV
debat heb je enorm opgezien. Er 
stond veel op het spel en je deed het 
goed." . 
Ook Diek's ouders en zijn vrouw· 
werden in het feestzonnetje gezet. 
Op bijgaande foto van Theo Meijer 
bekijken Ed en Dick het boekje 
over Koninklijke onderscheidin
gen, dat de laatste net van Ed had 
gekregen. Links op de foto Kamer
voorzitter Dolman, in gesprek met 
Marly Dees, Joris Voorhoeve en 
LenRempt. 

·R.D .• 
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VVD klimt! 

In de laatstgehouden enquê
tes van de drie opiniebu
reaus zat de VVD weer bo
ven de 30 zetels. Volgens La
gendijk zouden we nu 33 ka
merzetels halen. Dit resul
taat onderstreept de con
gresrede van Jan Kammin
ga: "Het is lente ... de VVD 
staat weer volop in bloei!" 

Partijraad 
15juni1985 

Aanvang 10.00 uur 

Postiljonmotel 
Heerenveen 

MEDEDELING J-:4N HET 
DAGELIJKS BESTUUR 

De discussie over de aanbevelingen 
van de Commissie-Polak zal worden 
voortgezet op een vergadering van de 
partijraad op 15 juni a.s. in het Postil
jon Motel in Heerenveen; aanvang: 
I 0.00 uur, tegelijkertijd met de ge
plande themabijeenkomst over finan
ciële, economische en sociale zaken. 
De op deze themabijeenkomst te be
handelen stellingen over de financi~el
economische problematiek komen te 
vervallen ten behoeve van de discussie 
over de aanbevelingen van de Com
missie-Polak; de overige onderwerpen 
(landbouw, volkshuisvesting) van de 
themabijeenkomst zullen in een apar
te zaal worden besproken. 

Themada2 Financiële, 
Economische en Sociale Zaken 
zaterdag 15 juni 1985, 
Postiljon Motel te Heerenveen 

De kamercentrales Friesland en Drenthe organiseren op 15 juni 1985 in sa
menwerking met de Koepelcommissie Financiële, Economische en Sociale 
Zaken een themadag ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma 1986-
1990. 
In verband met vorenstaande mededeling van het dagelijks bestuur volgt 
hier een gewijzigd programma voor de themadag Financiële, Economische 
en Sociale Zaken. -

Programma 
9.30uur-10.00uur: Ontvangst 

10.00 uur- 10.15 uur: Inleidingen 
10.15 uur- 12.30 uur: Discussie in twee werkgroepen over de volgende stel

lingen (kort samengevat); 
- Groep I In het landbouwbeleid zullen voorlopig 

quota-maatregelen onontkoombaar zijn, op de lan
ge duur dient evenwel het marktmechanisme te 
werken. 

- Groep 11 De huurliberalisatie dient weer te wor
den ingevoerd, de huurharmonisatie dient op korte 
termijn te worden voltooid. 

12.30 uur- 13.30 uur: Lunch 
13.30 uur- 14.30 uur: Rapportage uit de groepen 

Aanmeldingsbon Themadag Financiële, Economische en 
Sociale Zaken 
Zenden aan: mevrouw drs. M. Brouwer-van Wijk, Zoutepoelil, 8604 CC 

,,, Sneek 

Naam: 

Straat: 

Postcode en plaats: ..................................................................................... .. 

zal deelnemen aan de themadag financiële, economische en sociale zaken 
op 15 juni 1985. Ik noteer 1 voor de discussiegroep van mijn voorkeur. 

0 Groep I 

0 Groep 11 

Datum: ......................................... . Handtekening: ............................ .. 
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Midden-Oosten-probiernatie 

De notitie van de regering over de bezette gebieden tegen de 
achtergrond van de Midden-Oosten problematiek van sep
tember vorig jaar, is 6 mei jl. in de Kamer behandeld. Daar
bij moest rekening worden gehouden met wijzigingen in de 
situatie in het Midden-Oosten. Immers er is een ander kabi
net in Israël. Israël trekt zich terug uit Libanon en er is een 
meer genuanceerde opstelling van Jordanië en Egypte 
merkbaar t.o.v. Israël. · 

Tijdens de uitgebreide commissiever
gadering is door de VVD gepleit voor 
een genuanceerde benadering t.a.v. de 
status van de door Israël bestuurde ge
bieden, een benadering die rekening 
houdt met de historische realiteit dat 
de situatie volkenrechtelijk zeer onbe
stemd is. 
Zo heeft het Westoevergebied van oor
sprong een moeilijk te bepalen volken
rechtelijke status. Er staan twee 
claims tegenover elkaar: de Jordaanse 
die berust op annexatie, en de Israëli
sche, die berust op het recht van zelf
verdediging. 
De status van Jeruzalem is door Israël 
in 1980 unilateraal bepaald als zijnde 
de ondeelbare hoofdstad van de staat 
Israël. De VVD heeft deze stap afge
keurd: de status van Jeruzalem dient 
door onderhandelingen te worden vast
gesteld. 
De rechtsmacht over de Gazastrook 
moet worden geregeld door onderhan
delingen tussen Jordanië en Israël, 
waarbij ook de bevolking van deze ge
bieden democratisch inspraak moet 
hebben. Deze onderhandelingen die
nen tot een vredesverdrag te leiden, 
dat op een compromis tussen deze drie 
partijen berust. 

Wat de nederzettingenpolitiek betreft 
heeft de VVD zich altijd gekeerd te
gen een ongebreidelde nederzettingen
politiek op de Westoever en de Gaza
strook. Zo keurt de VVD het fanatis
me van bepaalde organisaties, zoals de 
Gush Emoniem-beweging, af. Maar 
het is echter ook zo, dat in een werke
lijk democratische, pluriforme samen
leving en gezien tegen de historische 
achtergronden, Joden zich zouden 
moeten kunnen vestigen in de gebie
den van Judea en Samaria, voor zover 

dit niet ten nadele gaat van legitieme 
plaatselijke rechten. 
Daarnaast levert de geschiedenis van 
1948 tot heden voldoende bewijs voor 
de rechtvaardigheid van Israëls wens 
om veiligheidsgaranties op de Westoe
ver te krijgen. Demilitarisering van be
paalde delen en een aantal strategi
sche nederzettingen volgens het oude 
Allon-plan passen in die conceptie. 
Zonder een territoriaal compromis is 
een vredesregeling vrijwel ondenk
baar. Het laten doen ontstaan van een 
feitelijk vijandige politieke entiteit op 
de Westoever met de potentie om mili
tair te opereren tegen Israël past niet 
in een vredes-compromis. Passend in 
deze optiek is de opstelling van minis
ter Ezer Weizman die zich publieke
lijk heeft uitgesproken voor autonomie 
voor de bewoners op de Westoever en 
de Gazastrook. In deze optiek past 
niet de Jordaanse wetgeving die stelt 
dat iedereen Jordaans burger kan wor
den, behalve als hij Joods is. 
De betrekkingen met de nabuurlanden 
worden op dit moment in belangrijke 
mate beheerst door de terugtrekking 
van Israëlische strijdkrachten uit Li
banon en het opvullen van het daar
"mee ontstane vacuum. De onmacht 
van de regering in Beiroet en het ge
brek aan samenwerking in die rege
ring vervult de VVD overigens met 
grote zorg. De opgelaaide conflicten 
tussen de verschillende bevolkingsde
len in Libanon geven weinig reden tot 
optimisme. 

Achtergrond 

Het is wel duidelijk dat ook Syrië be
lang heeft bij een begrenzing van de 
problemen in Libanon. Misschien be-

Jan Dirk Blaauw 

staat er van die zijde ook bereidheid 
mee te werken aan het voorkomen van 
terroristische activiteiten aan de 
noordgrens van Israël. De Israëlische 
terugtocht heeft in ieder geval de ver
houdingen met Egypte in een positie
vere fase gebracht. De terughoudende 
politiek van de regering Perez voor de 
Westoever draagt hiertoe bij. De rela
tie met Jordanië wordt volledig be
heerst door een mogelijk initiatief tot 
het tot stand brengen van min of meer 
directe onderhandelingen over de toe
komst van de Westoever. Er zijn mo
menteel geen dringende redenen of 
goede mogelijkheden voor nieuwe, 
Westeuropese initiatieven. West-Euro
pa kan beter op de achtergrond steun 
verlenen aan die landen die op dit mo
ment constructief bezig zijn in het pro
ces rond het conflict in het Midden
Oosten (VS, Egypte, Jordanië, Israël 
en mogelijk Saoedi-Arabië). Naar de 
mening van de VVD-fractie blijven de 
Camp-David akkoorden een goede ba
sis, aangevuld met het Reagan-plan en 
bepaalde elementen van het Fez-plan. 
Een rechtvaardige oplossing is alleen 
mogelijk als resultaat van onderhande
lingen, die naar onze visie moeten lei
den tot: vrede tussen Israël en Jorda
nië, autonomie voor de Palestijnse be
volking, eventueel in associatie met 
Jordanië en veilige en erkende grenzen 
voor Israël. 

Jan Dirk Blaauw • 
VVD- Tweede Kamerlid 
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Het ELD-congres 
komt naar Nederland 

Het ELD-congres komt naar Nederland, wordt gehouden in 
Groningen en vergadert met 325 gedelegeerden uit alle lan
den in de Martini hal. 
Van woensdagmiddag 5 juni 15.00 uur tot vrijdagochtend 
12.00 uur. Belangrijkste.congresthema: Energie en de 
gevolgen voor het milieu. 
Rapporteur is de bewindsman Pieter Winsemius. 

Zwaartepunt van het congres zijn de 
in de titel genoemde politieke leiders 
van de aangesloten partijen, die op 
donderdagavond 6 juni vanaf 20.30 
uur het congres zullen toespreken. 
Wij zorgen voor oortelefoons zodat u 
alle speeches in het Nederlands kunt 
volgen. 
Op donderdagavond vrij toegang, voor 
andere congresdelen meldt u zich aan 
bij de "hospitality desk" in de Marti
nihal of nog beter reeds nu aan de 
"hospitality telephone" VVD, 070-
614121, VVD-public relations op de 
Koninginnegracht. 
Het gehele programma volgt hierna, 
zijn er nog vragen dan kunt u ons (de 
heer Dittmar /mevr. Gans) natuurlijk 
bellen. 
Onze taak als VVD is te zorgen, vooral 
op donderdagavond, voor een volle 
zaal. Vat u dit persoonlijk op, komt al
len en laat onze liberale geestverwan
ten zien dat Europa leeft in Neder
land. 

Programma ELD-LDE Congres 
Groningen 5 - 6- 7 juni 1985 

Woensdag 5 juni 1985 
15.00 uur- 15.30 uur: Officiële opening van het Congres 

Welkom door Jan Kamminga, voorzitter der VVD 
15.30 uur- 17.30 uur: Discussie in de plenaire vergadering over het rapport: "De 

gevolgen van energieprodukten voor het milieu" 
Rapporteur: Minister Pieter Winsemius. Stemmingen 

17.30 uur- 18.30 uur: Plenaire discussie over de "Resolution on the Institutions" 
zoals die zijn voorgedragen door de Executive Committee 
(het dagelijks bestuur) van de ELD. Stemmingen 

18.30 uur- 19.00 uur: Speech door Europees Commissaris Willy de Clercq 

Donderdag 6 juni 1985 
9.00 uur- 12.00 uur: Plenaire discussie over het rapport: "Bescherming van de 

democratie en de burgerlijke vrijheden in Europa" 
Deel 1 : Binnenlandse veiligheid 
Rapporteur: Jean Go! 
Deel 2: Buitenlandse veiligheid 
Rapporteur: Giovanni Spadolini 

12.00 uur- 14.00 uur: Pauze 
14.00 uur- 15.00 uur: Stemmingen over de resoluties n.a.v. de ochtenddiscussie 
15.00 uur- 15.30 uur: Speech door Henning Christophersen, vice-president van 

de commissie van de E.G. 
15.30 uur- 16.30 uur: Stemmingen over een resolutie m.b.t. de voorbereiding van 

het ELD-verkiezingsprogram voor de Europese verkiezin
gen in 1989, voorbereid door de Britse Liberal Party 

16.30 uur- 20.30 uur: Pauze 
20.30 uur- 22.30 uur: Speeches door politiek leiders van de bij de ELD aangeslo

ten partijen: 

Vrijdag 7 juni 1985 
9.00 uur- 11.00 uur: 

11.00 uur- 11.30 uur: 
11.30 uur- 12.00 uur: 

12.00 uur: 

Venizelos (Gr.), Spadolini (lt.), Colette Flesch (Lux.), Si
mone Veil (Fr.), Guy Verhofstadt (Belg.), Martin Bange
mann (Du.), David Steel (Eng.) en Ed Nijpels (Ned.) 
Na afloop "get-together-party" met muzikale begeleiding 

Jaarverslag over de activiteiten van de ELD-fractie in het 
Europees Parlement door fractievoorzitter Sirnone Veil 
- Vragen 
- Verkiezing van een nieuwe president van de ELD-federa-

tie: stemming 
- Verdere discussie over actuele resoluties en stemmingen 
- Aankondiging van de nieuwe ELD-president 
- Verkiezing van de nieuwe leden van de Executive Com-

mittee van de ELD (het dagelijks bestuur) 
Rede door de nieuwe ELD-president 
Sluitingsceremonie van het congres, gevolgd door een 
PERSCONFERENTIE 
Eerste vergadering van het nieuwe dagelijks bestuur 
(executive committee) van de ELD 
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Wie doet wat bij de VVD
Tweede- Kamerfractie? 
Politici, en met name de VVD-Kamerle
den, staan altijd open voor geluiden van 
buitenaf. Zij worden regelmatig gepolst 
over onderwerpen die op hun terrein liggen. 
Dit gebeurt niet alleen door journalisten die 
beroepsmatig vragen stellen, maar ook door 
burgers die gebaat zijn bij bepaalde infor
matie. 
Jammer genoeg bestaat bij veel mensen 
nog altijd drempelvrees om met specialisti
sche vragen bij kamerleden te komen. 
Waarschijnlijk is een van de oorzaken dat 
veel geïnteresseerden niet precies weten bij 
welke persoon ze het best terecht kunnen. 
Door dit artikel, dat uit twee delen bestaat, 
hopen we een duidelijk overzicht te geven 
van de functies die onze verschillende ka
merleden hebben. 
In dit deel komen de eerste drie onderdelen 
(zogenaamde clusters) aan de orde: binnen
land, buitenland en financieel-economische 
zaken. De volgende aflevering in het partij
blad van 18 juni, omvat de clusters leef
baarheid en welzijn. De onderwerpen die 
bij de clusters horen zijn gegroepeerd op al
fabetische volgorde. Achter de onderwer
pen staan de kamerleden die eerste en 
tweede woordvoerder zijn. 
Het is altijd mogelijk om te bellen (070-
614911) of te schrijven (VVD-fractie, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bin
nenhof I A, 2513 AA Den Haag). 
Soms kan het moeilijk zijn om een kamer
lid meteen te bereiken. Naast de uitgebrei
de commissievergaderingen op maandag 
en de plenaire kamervergaderingen van 
di risdag tot vrijdag hebben de leden name
lijk ook partij-activiteiten zoals spreek
beurten en werkbezoeken die hun tijd in be
slag nemen. Hopelijk wordt u door dit 
laatste niet geremd in het opvragen van de 
voor u relevante informatie. 

BINNENLAND 

AMBTENARENZAKEN -coördinator: 
R. Linschoten 

algemene zaken- R. Linschoten, Mr. A. 
Nijhuis 
ambtelijke verzekering- Drs. L. Hermans, 
J. van Rey 
ambtelijke ziektekostenregeling- Drs. L. 
Hermans, J. van Rey 
ambtenarenwet- Mr. J. Wiebenga 
arbeidszaken- R. Linschoten, A. Nijhuis 
stakingsrecht- Mr. J. Wiebenga, A. Even
huis 

BINNENLANDSE ZAKEN- coördinator: 
11. Lauxtermann 

automatisering- A. Nijhuis, Mr. A. Kort
hals 
bestuurlijke justitiële zaken- A. Evenhuis, 
H. Lauxtermann 
brandweer- H. Jacobse, Drs. L. Hermans 
civiele verdediging- H. Jacobse, Drs. L. 
Hermans 
gemeentefonds, provinciefonds- Drs. L. 
Hermans, H. Lauxtermann 
gemeentelijke herindeling- Mr. J. Wieben
ga, H. Jacobse 
gemeente- grond- en kieswet- Mr. J. Wie
bcnga, Mr. A. Korthals 
gewesten- A. Evcnhuis, J. Franssen 
koninklijke onderscheidingen- Mr. A. 
Korthals, Mr. J. Wiebcnga 
minderheden- Drs. L. Hermans, Mr. J. 
Wiebenga 
ombudsman- Mr. A. Korthals, H. Dijkstal 
politic- H. Jacobsc, Drs. L. Hermans 
rijkscomputercentrum- Mr. G. Nijhuis, 
Mr. A. Korthals 
staatsdrukkerij- H. Jacobse, Drs. L. Her
mans 

JUSTITIE- coördinator: Mr. M. Tripels 

administratiefrechtelijke zaken- Mr. J. 
Wiebenga, Drs. L. Hermans 
auteursrecht- Mr. F. de Grave, Drs. L. 
Hermans 
burgerlijk procesrecht- Mr. M. Tripels, 
Mr. A. Korthals 
erfrecht- Mr. A. Korthals 
familiezaken- Drs. L. Rempt 
gevangeniswezen- Drs. L. Hermans, Mr. 
A. Korthals 
intern. privaatrecht- Mr. M. Tripels, Mr. 
A. Korthals 
intern. publiekrechtelijke zaken- Mr. J. 
Wiebenga, Mr. M. Tripels 
kinderbescherming- A. Lucassen 

-opiumwet- A. Lucassen, H. Jacobse 
rechten van de gevangene, reclassering
Mr. A. Korthals, A. Lucassen 
rechtsbijstand- Mr. F. de Grave, Mr. A. 
Korthals 
staatsrechtelijke zaken- Mr. J. Wiebenga 
strafrecht, strafvordering- Mr. M. Tripels, 
Mr. A. Korthals 
TBR-wetgeving- Mr. A. Korthals, Drs. L. 
Hermans 
terrorisme- Mr. J. Wiebenga 
vennootschapsrecht- Mr. F. de Grave 
vreemdelingenzaken- Mr. J. Wiebenga, 
Mr. A. Korthals 

BUITENLAND 

BUITENLANDSE ZAKEN- coördinator: 
Dr. Ir. J. Voorhoeve 

algemeen beleid- Dr. Ir. J. Voorhoeve, J. 
Blaauw 
Azië- J. Blaauw, Dr. Ir. J. Voorhoeve 
Benelux- S. van Heemskerck, M. den Ou
den 
China- E. Terpstra, Dr. Ir. J. Voorhoeve 
EG-aspecten- J. Blaauw, Dr. Ir. J. Voor
hoeve 
EG-industrie en energiepolitiek- Dr. Ir. J. 
Voorhoeve, H. Jacobse 
geheel Afrika- Drs. F. Weisglas, J. Blaauw 
humanitair oorlogsrecht- Dr. Ir. J. Voor
hoeve, E. Terpstra 
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Indonesië- J. Blaauw, E. Terpstra 
institutionele aspecten EG -Drs. F. Weis
glas, J. Blaauw 
intern. culturele betrekkingen- S. van 
Heemskerck, A. Evenhuis 
Israël en joden USSR- J. Blaauw 
Latijns-Amerika- E. Terpstra, S. van 
Heemskerck 
Midden-Oosten- J. Blaauw, Drs. F. Weis
glas 
NAVO-deel begroting- J. Blaauw, Dr. Ir. J. 
Voorhoeve 
Nederlandse Antillen- Drs. J. Bruggeman 
nieuwe intern. informatieorde- E. Terpstra, 
S. van Heemskerck 
Noord-Amerika- S. van Heemskerck, Dr. 
Ir. J. Voorhoeve 
Noord-Amerika West-West betrekkingen
Dr. Ir. J. Voorhoeve, J. Blaauw 
Oost-West betrekkingen- Dr. Ir. J. Voor
hoeve, J. Blaauw 
rechten van de mens- Dr. Ir. J. Voorhoeve, 
Drs. F. Weisglas 
reorganisatie buitenlandse zaken- Drs. F. 
Weisglas, Dr. Ir. J. Voorhoeve 
Suriname- Drs. F. Weisglas, Dr. Ir. J. Voor
hoeve 
Unesco- S. van Heemskerck, E. Terpstra 
VN-algemeen- Dr. Ir. J. Voorhoeve, S. van 
Heemskerck. 
voorlichting- Drs. F. Weisglas, S. van 
Heemskerck ( 
wapenuitvoer- J. Blaauw, Dr. Ir. J. Voor
hoeve 
zeerecht- J. Blaauw, Dr. Ir. J. Voorhoeve 

DEFENSIE- coördinator: J. Blaauw 

algemeen- J. Blaauw, Dr. Ir. J. Voorhoeve 
aspecten materieel- J. Blaauw, Dr. Ir. J. 
Voorhoeve 
humanitair oorlogsrecht- Dr. Ir. J. Voor
hoeve, M. den Ouden 
internationale aspecten kernbewapening
J. Blaauw, Dr. Ir. J. Voorhoeve 
K.M. juridische aspecten- Mr. F. de Grave 
K.M. materiële aspecten- J. Blaauw, Dr. Ir. 
J. Voorhoeve 
K.M. personele aspecten- G. Keja, S. van 
Heemskerck 

militair straf- en tuchtrecht- J. Blaauw, 
Mr. F. de Grave 
oefenterreinen- M. den Ouden, Mr. F. de 
Grave 
personeel algemeen- G. Keja, S. van 
Heemskerck 
ruimtelijke ordeniqg- H. Dijkstal 
voorlichting- Dr. Ir. J. Voorhoeve, J. 
Blaauw 
vrouwlijk person~el- J. Blaauw, S. van 
Heemskerck 
wapenbeheersing- M. den Ouden 
wapenbeheersing Turkije- J. Blaauw 
wapenexport- J. Blaauw 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
coördinator: Drs. F. Weisglas 

arbeidsaspecten intern.- Drs. F. Weisglas, 
S. van Heemskerck 
bevolkingsvraagstuk- E. Terpstra, A. Lu
cassen 
bilaterale hulp aspecten- Drs. L. Hermans, 
A. Lucassen 
financiële controle- Drs. F. Weisglas, Drs. 
L. Hermans 
grondstoffenproblematiek- M. den Ouden, 
A. Lucassen 
inspectie te velde- Drs. J. Bruggeman 
medefinancieringsorganisatie- E. Terpstra, 
Drs. F. Weisglas 
meerjarenplan 83-87- E. Terpstra, Drs. F. 
Weisglas 
milieuproblematiek- E. Terpstra, 
M. denOuden 
missie- E. Terpstra, Drs. F. Weisglas 
multilaterale aspecten- Dr. Ir. J. Voor hoe
ve, S. van Heemskerck 
multilaterale hulp- Drs. F. Weisglas, S. van 
Heemskerck 
onderwijs- M. den Ouden, Drs. L. Her
mans 
samenwerking bedrijfsleven- Drs. F. Weis
glas, S. van Heemskerck 
tweesporenbeleid- E. Terpstra, Drs. F. 
Weisglas 
verhouding buitenlandse gasten- Drs. F. 
Weisglas, E. Terpstra 
voedselproblematiek- M. den Ouden, Drs. 
J. Bruggeman 

24 

vluchtelingen- Dr. Ir. J. Voorhoeve, A. Lu
cassen 
vrouwenemancipatie- S. van Heemskerck, 
M. denOuden 
zeerechtzaken- M. den Ouden, A. Lucas
sen 

FINANCIEEL ECONOMISCHE 
ZAKEN 

ECONOMISCHE ZAKEN - coördinator: 
Dr. R. de Korte 

aanschaffingsbeleid- Drs. Ir. Ing. B. van 
der Kooy, Mr. G. Nijhuis 
algemeen beleid - Dr. R. Braams, Drs. R. 
de Korte 
algemene politiek- Drs. R. de Korte, H. Ja
cobse 
ambacht- A. van Erp, Dr. R. Braams 
bouw- A. van Erp, Mr. G. Nijhuis 
chemie- Dr. R. Braams, A. van Erp 
consumentenbeleid- Drs. L. Rempt, H. Ja
cobse 
elektrotechniek- Dr. R. Braams, Drs. Ir. 
Ing. B. van der Kooy 
energie aspecten- Dr. R. Braams, Drs. L. 
Rempt 
export- Drs. L. Rempt, Drs. Ir. Ing. B. van 
der Kooy 
fusie- Drs. Ir. Ing. B. van der Kooy, A. van 
Erp 
genot-voedingsmiddelen- A. van Erp, Mr. 
G. Nijhuis 
hout- H. Jacobse, Dr. R. Braams 
industriële aspecten- Drs. R. de Korte, H. 
Jacobse · 
innovatie- Drs. Ir. Ing. B. van der Kooy, 
Drs. R. Braams 
metaal/scheepsbouw- H. Jacobse, Dr. R. 
Braams 
milieu aspecten bedrijfsleven- Drs. L. 
Rempt, Dr. R. Braams 
militaire aspecten- H. Jacobse, Drs. Ing. 
Ir. B. van der Kooy 
papier- H. Jacobse, Drs. R. Braams 
prijzen- Mr. G. Nijhuis, A. van Erp 
rubber- H. Jacobse, Mr. G. Nijhuis 
textiel- A. van Erp, R. Linschoten 
vliegtuigindustrie- H. Jacobse, Drs. R. 
Braarris 



FINANCIËN- coördinator: Drs. Th. Joe
kes 

algemene financiële politiek- Drs. Th. Joe-
kes, Drs. R. de Korte · 
beroepsgoederenvervoer - J. van Rey 
buitenlandse financiën- Drs. L. Hermans, 
J. van Rey 
consumptief krediet- Mr. G. Nijhuis, J. 
van Rey 
domeinen- Dr. Ir. J. Voorhoeve, Drs. L. 
Hermans 
exportkrediet verzekeringen- R. Linscho
ten, Dr. Ir. J. Voorhoeve 
financiële wetgeving- Mr. F. de Grave, R. 
Linschoten 
fraudebestrijding- Mr. F. de Grave, R. Lin
schoten 
kredieten- Drs. R. de Korte, Drs. Th. Joe
kes 
muntwezen- Drs. Th. Joekes, Drs. L. 
Rempt 
overheidsaanschaffingen- Mr. M. Tripels, 
Drs. L. Hermans 
postbank- Drs. Th. Joekes, J. van Rey 
rechtsbijstand- Mr. F. de Grave 
rijksuitgaven- J. van Rey 
staatsloterij- Mr. M. Tripels, Drs. L. Her
mans 
vennootschapsrecht- Mr. F. de Grave 
verkeerswetgeving- Mr. F. de Grave 
wereldbank- Drs. Th. Joekes, Dr. Ir. J. 
Voorhoeve 

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF- coördi
nator:A. van Erp 

algemeen beleid- A. van Erp, J. van Rey 
consumentenbeleid- J. van Rey, H. Jacobse 
criminaliteit- H. Jacobse, J. van Rey 
economische aspecten- Mr. G. Nijhuis, J. 
van Rey 
exportbeleid- A. van Erp, J. van Rey 
financiële aspecten- J. van Rey. Drs. R. de 
Korte 
fiscaal component bedrijfsleven- J. van 
Rey 
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handel- A. van Erp, Mr. G. Nijhuis 
industriële aspecten- Mr. G. Nijhuis, Dr. 
Ir. Ing. 8. van der Kooy 
innovatiebeleid- Dr. Ir. Ing. B. van der 
Kooy, Mr. G. Nijhuis 
onderwijs- J. van Rey, A. van Erp 
toerisme- Mr. G. Nijhuis, H. Jacobse 
vervoer- J. van Rey 
coördinatie andere VVD-commissies- Drs. 
R. de Korte 

~i ... :~>< ... "'"';','·"'"'·:-.-. : .• ~ "'' ·•'""'~ 
~~ 
~., 

SOCIALE ZAKEN- coördinator: Drs. R. 
de Korte 

arbeidinkomensbeleid- Drs. R. de Korte, 
Mr. A. Korthals 
arbeidsmarkt- Drs. M. Kamp, A. van Erp 

arbeidsomstandigheden- Drs. L. Rempt, 
Mr. G. Nijhuis 
bezitvorming- Mr. G. Nijhuis, Mr. F. de 
Grave 
bijstandswet- Drs. L. Hermans, R. Lin
schoten 
emancipatie- Drs. L. Rempt, R. Linscho
ten 
emi/remigratie- Mr. A. Korthals, Drs. M. 
Kamp 
gewetensbezwaren- G. Keja, Mr. F. de 
Grave 
internationale wetgeving- Mr. A. Korthals, 
R. Linschoten 
medezeggenschap- G. Keja, Mr. A. Kort
hals 

. pensioenen- R. Linschoten, Mr. F. de Gra
ve 
sociaal/ cultureel volwassenen educatie
Drs. M. Kamp, Mr. F. de Grave 
stakingsrecht- Mr. A. Korthals, R. Lin
schoten 
stelselwijze sociale zekerheid- Drs. R de 
Korte, Mr. F. de Grave 
verzekeringsaangelegenheden - R. Lin
schoten, Mr. F. de Grave 
werkgelegenheid- R. Linschoten, Drs. R. 
de Korte · 
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Kiezen voor vrouwen 
Sedert de Nederlandse Vereniging van 
Vrouwenbelangen in 1977 de actie 
"Stem eens op een Vrouw" lanceerde 
is het aantal op vrouwen uitgebrachte 
stemmen ~ede daardoor enorm geste
gen. Die voorkeurstemmen tonen aan 
dat de invloed van vrouwen in de poli
tiek moet worden versterkt. Dat lijkt 
een open deur maar het is een signaal 
dat door de politieke partijen onvol
doende wordt begrepen. In de tijd dat 
verkiezingsprogramma's worden opge
steld kan anno 1985 niet meer worden 
volstaan met fraaie volzinnen over 
emancipatie onder de noemer welzijn. 
Dat stadium is reeds lang gepasseerd. 
Terwijl de welzijnsbranche zich met 
verve stort op activiteiten voor meiden 
en vrouwen om zo een graantje mee te 
pikken uit 's Rijks emancipatiepot 
houdt de vrouwenbeweging zich bezig 
met vraagstukken van economie en so
ciale zekerheid. Het gaat niet meer om 
marginale zaken maar om hoofdpun
ten van beleid. Waar de meeste man
nen nog denken in termen van helpen 
bij de afwas en een avond op hun eigen 
kinderen passen zijn Jandelijk funda
mentele discussies gaande over arbeid, 
inkomen, individualisering en macht. 
Mannen die zich met oprechte belang
stelling en betrokkenheid in het onder
werp emancipatie verdiepen zijn he
laas nog met een lantaarntje te zoe
ken. Maar een uitgesleten begrip als 
"emancipatie is een zaak van mannen 
en vrouwen" zal ook in, de praktijk 
moeten worden waargemaakt. Als 
mannen wakker worden wanneer de 
kassa's gaan rinkelen is het te laat. 
Emancipatie zal ongetwijfeld geld 
kosten maar het zal ook geld opleve
ren. Het is nodig dat mannen en vrou
wen daar op zakelijk niveau met el
kaar over praten en dat de discussie 
niet wordt geblokkeerd met de dood
doener "onbetaalbaar". 

Individualisering 

Vrouwen in de politiek werken nu aan 
de maatschappij van morgen. Zij 

Anita Wagernakers 

trachten lijnen uit te zetten naar de 
toekomst. Dan moet je principieel den
ken en je niet voortdurend conforme
ren aan wat haalbaar is op dit moment. 
Dat de invloed van vrouwen in de poli
tiek toeneemt werd duidelijk bij de be
handeling van het Teldetsstichting
rapport "Grenzen aan de Sociale Ze
kerheid" op de Partijraadsvergadering 
van 27 april jl. te Hilversum. 
Individualisering in de sociale zeker
heid werd als uiteindelijke doelstelling 
aanvaard op grond van een motie van 
de Vrouwen in de VVD nadat was aan
getoond dat verzelfstandiging van uit
keringen door het opsplitsen van één 
uitkering in twee componenten iets an
ders is dan het individueel recht op 
een uitkering. Consequent doorrede
nerend moest toen ook een aantal stel
lingen op dit criterium worden gea
mendeerd. 
In de vrouwenbeweging wordt indivi
du~lisering als belangrijke voorwaarde 
gezien voor het bereiken van economi
sche zelfstandigheid. Het zou onver
geeflijk zijn als de VVD, die dit princi
pe van meet af aan heeft gehuldigd, 
het op dit punt zou laten afweten! 
Naar de economische haalbaarheid 
zal grondig studie moeten worden ver
richt. Als lange termijndoel mag indi
vidualisering door een liberale partij 
niet worden opgegeven. 

Actie: Meer Vrouwen in de Fractie! 

Het is soms verbijsterend te zien met 
hoeveel gemak argumenten van vrou
wen terzijde worden geschoven in de 
politiek. Dat kan omdat vrouwen nog 
steeds veruit in de minderheid zijn en 
mannen over het algemeen zich de 
problematiek nog niet eigen hebben 
gemaakt. In de politieke vrouwenorga
nisaties is inmiddels een grote deskun
digheid ontwikkeld omdat allang dui
delijk is dat vrouwenbelangen geen 
randverschijnselen zijn maar diep in
grijpen in de maatschappijstructuur. 
Om de discussie hierover goed te kun
nen voeren zullen vrouwen met kennis 
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van emancipatiezaken zitting moeten 
nemen in politieke besluitvormingsor
ganen. Om dat te bevorderen voert 
Vrouwenbelangen de Actie: Meer 
Vrouwen in de Fractie. Afdelingen 
zullen bij de vaststelling van de kandi
datenlijst voor de aanstaande gemeen
teraadsverkiezingen meer vrouwen 
moeten kandideren voor een verkies
bare plaats. En ... veel meer vrouwen 
dan tot nu toe zullen zich actief moe
ten inzetten voor de politiek. Nu komt 
alles neer op de schouders van enkelen 
die zich overladen met werk. Emanci
patie heeft vaste voet gekregen in de 
politiek. In ons denken echter nog on
voldoende. Kiezen voor vrouwen (bij 
de vaststelling van de kandidatenlijst, 
bij de s~menstelling van het verkie
zingsprogramma en in het stemhokje) 
kan veel bijdragen aan een goed eman
cipatiebeleid. 

• 



Nijpels op partijraad: 
,,Geen afbraak sociaal stelsel'' 

De Partij van deArbeid doet voortdurend verwoede pogin
gen de plannen van het kabinet tot herziening van de sociale 
zekerheid afte schilderen als een totale afbraak van het 
huidige stelsel. Die mening bracht politiek leider Ed Nij
pels naar voren op de partijraad van 27 april in Hilversum, 
waar over de herziening van het stelsel van sociale zeker
heid werd gesproken. 

Volgens Nijpels wijzen de feiten en cij
fers in een heel andere richting. Het 
nieuwe stelsel van sociale wetten zal in 
1986 maximaal voor ongeveer 400 

miljoen gulden worden gestroomlijnd 
en dat betekent voor nog geen half pro
cent van de I 08 miljard gulden die dit 
jaar aan sociale voorzieningen en ze-

kerheid zal worden uitgetrokken. 
"De PvdA zou er verstandiger aan 
doen zich te verdiepen in de vraag hoe 
de wensen die het recente PvdA-con
gres in Amsterdam naar voren heeft 
gebracht, zouden moeten worden be
taald", aldus Nijpels. Hij pleitte er
voor de anderhalf miljard gulden las
tenverlichting die het kabinet in 1986 
zal uittrekken voor het bedrijfsleven 
voor twee-derde te gebruiken voor ver
laging van de werknemers premies. De 
werknemers zouden dan een half pro
cent aan koopkracht er op vooruit-
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gaan. De resterende half miljard gul
den zou dan moeten worden gebruikt 
voor de verlaging van de vennoot
schapsbelasting en van de fiscale af
trekmogelijkheden voor zelfstandigen. 
Nijpels volgde daarmee een kort voor 
de partijraad geuite suggestie van dr. 
Wim Duisenberg, directeur van de 
Nederlandse Bank. 

;v; 

De partijraad in het als vanouds wat 
tochtige "Gooiland" met een anti
kernenergie- en -bewapeningsgroep als 
ontvangstcomité buiten in de stromen
de regen, discussieerde over zes stel
lingen. Verscheidene moties en amen
dementen leverden een bijdrage aan 
een overwegend zeer specialis\ische 
discussie, waarvoor in een rapport van 
de Teldersstichting "Grenzen aan de 
sociale zekerheid" de nodige stof was 
aangedragen. Soms was de discussie 
ook wat verwarrend, getuige een uit
spraak van voorzitter Bas Eenhoorn 
die ervoor waarschuwde "er niet met 
verschillende stellingen vandoor te 
gaan". 
In de eerste stelling werd bepleit dat 
de huidige inkomensdervingsregelin
gen voor ingezetenen tot 65 jaar, be
kend onder de afkortingen WW, 
WWV, WAO, AAW en AWW, moeten 
worden vervangen door één regeling, 
de algemene inkomensdervingswet 
(AIW). Die heeft tot doel een uitke
ring te verschaffen aan ingezetenen 
van 18 jaar en ouder, van wie het inko
men uit arbeid door arbeidsonge
schiktheid of onvrijwillige werkloos
heid is weggevallen, tot de leeftijd van 
65 jaar. Elke ingezetene heeft een zelf
standig recht op een A lW-uitkering, 
aldus de stelling. 
De partijraad toonde zich in Hilver
sum voorstander van individuele rech
ten op sociale uitkeringen, maar bleek 
doordrongen van het feit dat zo'n sys
teem, waarbij iedere werkloze een uit
kering krijgt op het niveau van het so
ciaal minimum, voorlopig niet te beta
len 1s. 
Een dilemma dat voor de aanwezigen 
in Hilversum pittige discussiestof op
leverde. Vooral over de begrippen 
"zelfstandig" en "verzelfstandigd" 
werd niet zonder enige emotie gede
batteerd. De partijraad sprak uit dat 

volledige individualisering in de toe
komst het streven moet blijven. Vanuit 
de partijraad kwam het verwijt dat de 
commissie die de stellingen voor de 
bijeenkomst had geformuleerd zich te
veel achter de betaaibaarheid van vol
ledige individualisering van de AIW
uitkering zou verschuilen. "Als men 
tot volledige individualisering over
gaat, gaat dat tien miljard extra kos
ten", was een van de argumenten die 
de voorstanders werd voorgehouden. 
Anderen beschouwden de onbetaal
baarheid als een "onzinnig argu
ment". Ze betoogden dat het uiteinde
lijk ging om het vastleggen van princi
pes voor de langere termijn. 
Tenslotte kwam de partijraad tot het 
compromis het verzelfstandigde recht 
als tussenstation te aanvaarden voor 
een uiteindelijke volledige individuali
sering in de verdere toekomst. 
Volgens een tweede stelling zal de zelf
standige AIW-uitkering moeten wor
den gesteld op vijftig procent van het 
sociaal minimum voor samenwonen
den. Voor alleenstaanden geldt een 
toeslag van 20 procent en voor eenou
dergezinnen van 40 procent van het 

Links: Roy Lantain, rechts: Bas Eenhoorn 
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genoemde minimum. 
De commissie die de stellingen voor de 
partijraad formuleerde, week in een 
aantal gevallen af van de aanbevelin
gen in het rapport van de Teldersstich
ting. 
Geen genade in de ogen van de partijc 
raadsleden vond de voorgestelde extra 
stelling van mevrouw drs. A. Roos, 
waarin de grootste terughoudendheid 
werd bepleit bij het van toepassing 
brengen van ons sociale stelsel op hen 
die wegens "politieke" problemen in 
hun thuisland Nederland illegaal zijn 
binnengekomen. Volgens mevrouw 
Roos veroorzaakt het "luilekkerland
imago" van Nederland een gestadige 
stroom vluchtelingen richting Neder
land die maar een doel voor ogen heb
ben: een beroep doen op de Neder
landse sociale voorzieningen. De par
tijraad was het naar de letter en de 
geest met haar oneens. 

Victor Hafkamp • 
Foto's: Hans van Dijk 
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Agenda. 
Haya van Somerenstichting 

· Startcursussen Discusvetecll~J/e.k' 
Cursusbijdrage I 40,-.per persoon . 
Koog a/d Zaan: 5, 12 en.l9 jwij( woel)!l:-
dagav<>rtden) · . ·· 

. Apeldoqm; 30 en.31 augustus (vrijdag· 
cavo11d en.zaterdag). 

CurstUsen Pmelftlltiett~Çitlliel. .tleel. J;• 
. CUI:susbijdrage/40,-perpersQS>n ·· 
I:.élystad~ 2, 9 en 16 septèmber{maa~r · 
dagavonden) · ·· · 
Heerhugowaard: 9,16 en 23 ~~mber 
(maandagavonden) . . . . 

· Zuidhorn: 26 septembçt,lO ell'l7 okto-
'ber (donderdagavonden) .. . .. . 

· Amsterdam: 9, lhn 23~ktol:lt!r{~ 
'dagavondên). · · 

,< c,"",,;" 

Cursli& ~esentlltieteclllliel. ~I ~·.· 
· · Cnrsll$bij:drage I 60,_: per perloon; 
· Heerhugowaard: 21, 28oktobèr en 4 ~ 
vèmbtr (maandagavonden). . .· 

\ . 

.Aalltneltlingen 
Cursusoijdragen1,unnen wordè.ll ovérgè
maakt op girorek~ning 36; 19J.9. 7;t.D:,v;. 
Haya van Somerenstichting te J~:-Graven· 
bage onder vermelding van; Cnrsusnaam, 
plaats en data. ··· 

. De aanmeldingen dienen 14 da.Jen voor 
~at~va;ng van de betr:effende cuf$11$ bij de 
Haya van Somerenstichting binnèn te • ·.·· 
zijn. . · • .. . 
. Voor nadere informatie knnt u telefonis<:.ll: 
contact op.nèmen met de Haya Van Some~ 
renstichting, tel. 070-614~21. . . . 

:, Cursus A(ljnagëmèr~t 'IIH!fi.i.ttemle~-. · 
meeittertlfltlsleden • ·: · · • 
.In 1986 wil de Haya van Sometensticb- . , 
ting gemeenteraadsleden afzontJèrlijk, en 
fracties als geheel, gaan ~eleide(l; Bij .. 
qeze trainin~ zal in het bijzondl!t'~an• 
dacht best~ worden ~aó; · ·· 
~ omgaan met infc;>rmatie 
• omgaan met situaties 
; besluitvorming. planning 
• st~::Uen van prîoritejten · .. • · 

· .. ~· · effeètieve communicatie 
- . bet managementsproces. 

.. Oe Hayll van Somerenstid.b~ing o~~ni~ 
~eert in19.S5 bij ,wijze van proef bt~e~ 
werk:Îng met de kal}lercenttale Dotdrech.t 

·· op vrijdagavond ll en zaterdag 12 okto
berin zalencentrum Engels te R.ot~wdam • 
deze nieuwe cursus. ·· •'.'' · 
Aan deze cursus kunnen getneente~ds-' ·.' 
leden deelnemen. De cursusprijs&!- ' - · · 

draa~,/30,~. U kunt zich opgeven door 
net bedragover te maken op gironummel' 
36.19.19.7. t.n;v. Haya v11.n Someren
stichting te 's-Gravenhage, onder vermei. 
ding van: "Cursus Management voor zit
tende gemeenteraadsleden, Rotterdam, 

· oktober 1985". 

Cursu~en Onderhandelen 
Vertegenwoordigers van de VVD moeten 
regelmatig vanuit bnn politieke functie 
onderhandelen met vertegenwoordigers 
van a~ere politieke partijen. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen onder
handelen de voorzitters van gemeente· 

. raadsfracties met de vertegenwoordigers 
van andere fracties over een mogelijke sa
menwerking en bemanning van wethou-
derszetels. · . · 
De Haya vanSornerenstichting heeft in 
samenwerking met .een aantal deskundige 
trainer& een c'ursus samengesteld waa~in 
de tecbniek en theorie van het onderhan· 
delen uitvaerig behandeld zullen worden . 
Voorzitter& van centrales en afdelingen, 
weth!.>udèrs en fractievoorzitters kunnen 
deelnemen aan de:te cursus Onderhande
len. Deelnemers moeten ruime ervaring 
hebbçn in ver:gaderen, discussiëren en het 

. verzorgen van presentaties. 

1 n deze cursus komt o.a. aan de orde; 
• de Soorten ~n onderhandelingsmoge-

lijkbeden , 
- de daarbij te gebruiken tactieken en 

sttaJegieêtt · 
- desdjlprofielen: ieders persoonlijke 

stijl vanonderhan4elen 
- hetvermogen om bewust te kiezen voor 

'ee.n eigen strategie en deze aan de te
genpartij op te leggen 

• hoe wapènt men zich tegen de tactieken 
van de tegenpartij. 

De Haya Vll:n Somerenstichting organi· 
seert. in 1985 een drietal cursussen On
der~andelen: 
R.ott.erdam: 29 augustus, 5, 12 en 19 sep· 
ternber(donderdagavonden) 
Amer&foort: l 0, 17. 24 en 31 oktober 
( doQderdagavonden) 
Haarlem: 26 november, 3, I 0 en 17 de
cem.Îier (dinsdagavonden) 
De GlJrsUsbijdrage voo~ de deelnemers 
bed.raagt I I 00,-'-.• 
V kpnt zich opgeven door bet bedrag over 
temakenqpgironummer 36.19.19.7. on
der vermelding van: .,Onderhandelen, 
plaats en data". 

F~n~ltl~ini:ng,• . . . 
Reg~imatig w~t~pVVt>~l~denèenbè
. ,.oep gedaan.o.m 1itting \é *"ètné'n in een 
forum e,ndaar partijst!!.D<lpttbtèn te ver~ 
woorden.>~. · ·. · · · · 
Aan. dl! deèlnemèt$ äan eenforûltldiscus• 
siew · · teJ4. ~Jlrioéten 
dedisc . . .. z . 
hij/zij me>ètzówelkuflnen l~isteren, vra-. 
gen be'anhv()()rdenèn.'S~ndpuntell €ormu
}ereni Eenfox:qmlig in~t te'\lens in kun~ 
nèn spelen op de situ~i •. oóinebben voor 

. de sfeeriride za;:JI; de ~stelling .val\ bet 
publiek en. de andere foniinl<lden •.. 
De Ha;y11 yanS:Qinel.'!!IîStichting h!!i(ft in . 
overle&mét~e&IQlnd~.~n·f9fûmtrai. 
ning 8atnengesteld voor .VVD-le.den oie al 
enige praktljketvaring bebben . n 
in.faJ1ll1l~u~si~elt zich de., ' 
verder è~gen ~lfen maken, Aan dè hand 
van praktijksituaties wordt ~a intensieve. 
trainingvèrzörgd van 4 dagdel~n. · 

c ' i :-" ,' /'0' 0 

Dltjaat>Orrimieèrt<leHayavanSome: 
tenstichting însatnen~erking met. de ka
merce!ltralé$~nvierU~l Fontmtrainin~en: 

Bèilen: l/S en~ l~.s~ptèmber (ll:aterda.gen) 
Amsterdám; 1~. 19; 26 september en 3 · 
oktober(ciortdei'daga.vortdèn) · 
Apeldoorn:.l4 en28 ~te<rn:ber (zaterda-
gen) ··.. •.·· : ....•. • . . ... 
Rotter~am: 2.4 •. ~1 <>kto~r, 7 en 14 no
vember (dQ)tderdagá'\IOflden) 
De deèlnemersl;!~jdrai,€1 is J lQtJ,:-·/ 

U )!:unttichop~~vendootbetbçdrag over 
te maken op gil!()tlv,mmer 36.,1 Cf.ll}.71 on-
4er vermelding.y~An: .,Forumtraining, 
plaats.en4~"· · ,. · · ...... • .·· .. 
VIllertiendagen voor aanvangvan dè. cur· 
sus sluit de ilt!ltbrijving. . · ....... · ·· . 
Vervolgens ontvangt u een uith«figint 
met nadert informátie. 

Oproep! 
De leden worden opgeroepen namen te 
noemen aan het bestuur van hun 
afdeling van mogelijke kandidaten 
GR. 
Na 2 2 juni a.s. zal het tweede gedeelte 
van de hoofdlijnen GR voor de leden 
op aanvraag beschikbaar zijn. 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 

. Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Gemeentelijke herindeling 

N.a.v. het artikel van de heer Mulder over 
Hasselt: Zelden heb ik in mijn lange, ook 
politieke, loopbaan een zo belangrijke 
zaak zo stuntelig en zonder feitelijke argu
menten, zo doordrammend ook, zien be
handelen als het vraagstuk van de gemeen
telijke herindeling. Ook wij. bewoners van 
kleine gemeenten, staan niet te trappelen 
van ongeduld om te komen tot het ophef
fen, althans onmogelijk maken van de 
plaatselijke democratie door het wegvagen 
van de plaatselijke vertegenwoordigende 
lichamen; lichamen die tenminste nog her
kenbaar zijn voor de gemeentenaren. Het is 
mij dan ook volslagen onduidelijk waarom 
hardnekkig op deze impopulaire, ondoor
dacht aangesneden, kostbare en geen we
zenlijk resultaat opleverende weg wordt 
doorgegaan. Het is mij evenmin duidelijk 
waarom gedeputeerde staten tegen alle re
acties van burgemeesters, gemeentebestu
ren, streekverbanden doorgaan met als een 
stoomwals te rijden over de primaire be
langen van de eenvoudige burger. Noch 
vanuit het hoofdbestuur noch vanuit de 
Kamerfractie wordt bezwaar geuit. 
Kunnen we zonder angst voor gezichtsver
lies van .. onze minister" het nu niet zo doen 
dat er een tijdelijke rustpauze komt, waar
in nu eens werkelijk wordt nagegaan wat 
bereikt werd ten bate van de burger van de 
reeds opgeheven gemeenten? 
(ingekort) 

M. Frenkel 
Maarn 

Een formeel adres 

Laatst was ik op bezoek bij een student op 
zijn kamer in een studentenhuis in een gro
te Nederlandse stad. Bij mijn vertrek werd 
ik getroffen door een stapeltje post op een 
tafeltje in de gang. Het was post voor een 
zekere mijnheer B. Dat was een mij beken
de naam en ik vroeg aan de student: .. Is dat 
misschienfamilie van dominee B?" Hij 
antwoordde: . .Ik ken die meneer niet. Hij 
heeft hier alleen maar eenformeel adres." 
Ik vroeg wat daartoe de reden was. Waarop 
het antwoord met een verlegen lachje: .. Ja, 
ziet u, hij is getrouwd en nu behouden ze 
allebei hun uitkeringomdat ze formeel 
niet samenwonen." Waar gaan we heen? 
Het Nederlandse volk besteelt zichzelf 

Mr. A.W. M. Niemeyer, 
Zwolle 

AOW en emancipatie 

Mijn vrouw en ik zijn allebei boven de 80 
jaar. Ons wordt een opsplitsing van de 
AOW opgedrongen, waarop mijn vrouw 
geen prijs stelt. Het gevolg- uitsluitend 
hiervan- is eenfiscale verschuiving van ta
riefgroep 111 naar I, met dientengevolge 
veel extra trammelant, vooral voor .. zelf
doeners" van belastingaangiften. De eman
cipatiehysterie en de desbetreffende EG
richtlijn zouden toch evengoed verwezen
lijkt kunnen worden, als alle gehuwde 
AOW-dames vrije keuze gelaten zou wor
den tussen het oude en het nieuwe systeem? 
Van al die krankzinnige regelgeving en het 
van overheidswege geëiste- gratis- extra 
werk wordt de gewone burger doodziek; te
meer omdat hij logica noch noodzaak er
van begrijpt. 

Katalysator 11 

F. H. J. El out, 
Domburg 

Dat raadsel. dr.Aiberts. is niet zo groot, 
als u er tenminste niet van uit gaat dat de 
bureaucratie de waarheid spreekt. Regen 
is altijd zuur geweest, door rookgassen uit 
vuren en door de elektrische ontladingen 
van bliksem. Tegenwoordig is de zuur
graad gemeten volgens p11• eenheden= 4,5. 
Dat betekent dat als deze waarde uitslui
tend voor rekening van salpeterzuur zou 
komen er in 31.622liter water 64 gram 
HN03 voorkomt. Dat is een concentratie 
die veellager is dan die voor bemesting 
wordt gebruikt. Bovendien is het zeer 
vreemd dat de boomaantasting zeer selec
tief in den lande plaatsvindt. zodat de re
gen er niet aansprakelijk voor kan zijn. 
Het allergekste is dat de bureaucratie ons 
nog laat geloven dat de ammoniak uit gier 
afkomstig zuur is. dat wil zeggen van een 
aperte base vanzelf overgaat in salpeter-
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zuur. Het meest waarschijnlijke is dat er 
op grote schaal een schimmelziekte heerst, 
die door insecten selectiefwordt verspreid, 
maar daaraan kan de bureaucratie niets 
verdienen en zich verrijken ten koste van de 
belastingbetaler. 
(ingekort) 

Katalysator 111 

Ir. W. Enklaar 
Zwolle 

De opmerkingen van dr.Aiberts zijn m.i. 
volkomen juist. De katalysator is ontwik
keld voor het doorverbranden van in demo
toren onvolledig verbrande koolwaterstof
fen. waarmee anders het milieu in zekere 
mate wordt vervuild. Dit heeft inderdaad 
niets te maken met het ontstaan van stik
stofoxiden welke bij elk verbrandingspro
ces in min of meerdere mate worden ge
vormd. De vorming van stikstokoxiden in 
verbrandingsmotoren kan worden beperkt 
door de verbranding in twee fasen te doen 
geschieden. nl. eerst in een zuurstofarm 
milieu dus met brandstofoverschot en met 
een naverbranding met beperkt luchtover
schot. In België ziet men een toekomst in 
deze richting, doch hiervoor zijn geheel 
nieuwe automotoren noodzakelijk. De hoe
veelheid platina en rhodium per katalysa
tor is gering. Het edelmetaal wordt op een 
drager neergeslagen is bij schone toestand 
van het oppervlak bijzonder actief Hoe 
duurzaam en doelmatig de katalysatoren 
in de praktijk zullettblijken te zijn is voor 
mij ookeen grote vraag. 

Katalysator IV 

P. H. G. de Vries 
Vlissingen 

De opmerking die dr.Aiberts maakt over 
hetfeit dat zure regen wordt veroorzaakt 
door lozing van NO is juist. NO zelf is ech
ter tamelijk onschuldig. De boosdoener is 
NO;. wat ontstaát door oxidatie van NO in 
de atmosfeer. Hiervoor is dus geen kataly
sator nodig. Een katalysator zoals toege
past in naverbrandingsmotoren heeft tot 
doel de NO om te zetten in N 2 en 0 2• Dit 
kan bij hoge temperaturen. Het afvalpro
bleem van de zware metalen is juist. Van
wege de kostbaarheid ervan zal regeneratie 
echter aantrekkelijk zijn. Verder ligt hier 
m.i. een taak voor de overheid. Regulering 
en controle dus. Een interessante ontwik
keling is nog dat de Universiteit VanAm
sterdam een katalysator heeft gevonden 
die bestaat uit koolstof en alkalimetaal
verbindingen (bijv.) natrium, welke wel re
gelmatig vervangen moet worden. maar 
dus geen zware metalen bevat, en ook onge
veer 100 x zo goedkoop is (enkele tientjes 
per auto). 

J. F. van der Pol 
Harmelen 

.. 
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Katalysator V 

De oplossing heerAtberts zit niet in de 
scheikunde maar in de politiek.Ais je na
melijk als overheid nog meer geld uit de 
bevolking wilt persen, dan moet je de men
sen eerst een schuldgevoel aanpraten. Dan 
maak je b(jv. de mensheid wijs dat zij door 
fosfaathoudende wasmiddelen te gebrui
ken het milieu verstieren. Dat de in de 
landbouw zo kwistig gebruikte kunstmest 
hoofdzakelijk uit fosfaten bestaat, moet je 
dan maar even achter je kiezen houden. 
Vervolgens kom je als overheid met de op
lossing in de vorm van een enorm ambtena
renapparaat, het Zuiveringschap ge
naamd, waarvoor de burger in eerste in
stantie een zodanig klein bedrag per jaar 
moet betalen, dat niemand de moeite 
neemt er tegen te ageren. Daarna kun je de 
gecreëerde nieuwe belasting jaarlijks naar 
willekeur verhogen. Dan maak je de auto
mobilist wijs dat hij de hoofdschuldige is 
van de huidige luchtverontreiniging, dat 
hierbij de door de industrie veel grotere 
luchtverontreiniging niet door een uitlaat
katalysatortje wordt gereinigd, moet je 
dan maar even achter je kiezen houden. 
Vervolgens extra belastingap loodvrije 
benzine . .. Een volk kun je alles wijsma
ken. 
(ingekort) 

J.A. Does 
Kortenhoef 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openhare hijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

AKERSLOOT- 8 juni. Mevr. J. E. S. Lari
ve. Motel Akersloot. 11.00 uur. Europa. 
AMSTERDAM- 14 juni. Dr. P. Winsemi
us. Stikkerhuis. 20.00 uur. - (Homowerk
groep) 22juni. Mevr. drs. N. Rempt-Halm
mans-de Jongh. ,.Libertijn". 17.00 uur -
19.00 uur.- 31 mei. Mevr. M. J. H. den Ou
den-Dekkers. VU-Amsterdam. 20.00 uur. 
BioL onderzoek als levensvoorwaarde, fo
rum. APELDOORN- 31 mei. J. Franssen. 
"Humphrey's". 17.30 uur. Actuele onder
wijszaken. AVEREEST- 3 juni. Drs. ir. ing. 
B. J. G. van der Kooy. Café Takens, Balk
brug. 20.00 uur. Achtergronden van het re-

geerakkoord. BERGEN OP ZOOM - 24 
juni. Mevr. drs. E. Schoo. Hotel-rest. "de 
Draak". 20.30 uur. Ontwikkelingssamen
werking. oe BOMMELERWAARD - 3 
juni. R. L. 0. Linschoten. Rest. "de Bol", 
KerkdrieL 20.00 uur. Soc. en actuele poli
tiek. VROUWEN IN DE VVD BREDA -
I 0 juni. Dr. R. W. de Korte. Café-rest. De 
Boschwachter. 20.00 uur. Sociale zeker
heid. oe DELFT- 10 juni. G. B. Nijhuis. 
Café-rest. ,.De Koophandel", Delft. 20.00 
uur. Sociale Zekerheid. DELFT- 14 juni. 
Mr. J. G. C. Wiebenga, Gemeentehuis. 
I 1.30 uur. Deregulering. DINTELOORD-
3 juni. Mevr. E. Terpstra. De Beurs. 20.00 
uur. KC GELDERLAND (promotiebijeen
komst) - 3 juni. Drs. E. H. T. M. Nijpels, 
e.a. Stadsschouwburg, Nijmegen. 20.00 
uur. HAAGSE VVD-JONGEREN- 24 juni. 
Drs. L. M. L. H. A. Hermans. Paviljoen 
Rigter. 20.00 uur. Mediabeleid. VVD
JONGERENCONTACT HAREN- 10 juni. 
Drs. L. M. L. H. A. Hermans. Hotel ,.de 
Horst". 20.00 uur. Actuele politiek. HAR
MELEN- 30 mei. Mr. A. H. Korthals. Het 
H.I. gebouw. 20.15 uur. Actuele politiek. 
JOVD HEERLEN- 10 juni. Mevr. S. van. 
Heemskerck Pillis-Duvekot. GrandhoteL 
20.00 uur. Defensiepolitiek. oe HEER
LEN - 17 juni. Drs. E. H. T. M. Nijpels en 
drs. G. M. V. van Aardenne. LTS-gebouw, 
Landgraaf. 20.00 uur. JONGERENCON
TACT VECHTSTREEK- 31 mei. Dr. G. 
Zoutendijk. Rest. "Het Staate Wapen". 
20.15 uur. Het functioneren van de Eerste 
Kamer en actuele politiek. oe KAMPEN-
28 mei. Mr. H. Th. M. Lauxtermann. 
H.C.R. 't-Voorhuijs, Emmeloord. 20.00 
uur. Bestuurlijke herindeling. KC LIM
BURG- 3 juni. A. J. Evenhuis. Rest. "Het 

Witte Huis", Baexem. 20.00 uur. Actuele 
politiek. JOVD-LoeHEM - 13 juni. A. 
Ploeg. Bourema, Lochem. 20.00 uur. Land
bouwbeleid in het Oosten. oe N-VELU
WE EN DRONTEN - 24 juni. Prof. dr. ir. J. 
J.C. Voorhoeve. Gebouw ,.de Tinne", Hat
tem. 20.00 uur. Liberale vredespolitiek. 
NUENEN - 19 juni. Mr. H. Th. M. Laux
termann. Café Apollo. 20.00 uur. NUN
SPEET- 10 juni. Prof. dr. ir. J. J. C. Voor
hoeve. Hotel Veld en Boszicht. 20.15 uur. 
Buitenland en defensiepolitiek. OSS - 7 
juni. Mr. G. B. Nijhuis. Meirijschekar. 
20.00 uur. PURMEREND - 17 juni. H. F. 
DijkstaL Concordia. 20.00 uur. Algemene 
politiek. RIDDERKERK- 17 juni. R. L. 0. 
Linschoten. Rest. St. Joris. 20.00 uur. So
ciale zekerheid. ROTTERDAM - I 0 juni. 
Mevr. drs. N. Smit-Kroes. Hotel Atlanta. 
20.00 uur. Actuele politiek. SCHIEDAM -
I 0 juni. H. F. DijkstaL Wijkcentrum 
Nieuwland. 20.00 uur. 'Bestrijding kleine 
criminaliteit. SCHOONEBEEK - 3 juni. 
Dr. R. W. de Korte. Hotel "de Wolfshoe
ve". 20.30 uur. Actuele politiek. SINT OE
DENRODE - 11 juni. Mevr. mr. A. Kap
peyne van de Coppello. Zalencentrum De 
Beurs. 20.00 uur. Emancipatie. JOVD 
Utrecht- 17 juni. Drs. G. M. de Vries. Café 
Cine-Cave. 20.00 uur. Verhouding Ameri
ka-Europa. VLEUTEN-DE MEERN - 3 
juni. L. M. de Beer. Rest. café Rhenomare, 
De Meern. 20.30 uur. Actuele problemen 
bij huren en bouwen. WAGENINGEN - 6 
juni. M. J. H. den Ouden-Dekkers. Petit
rest. Regina. 21.00 uur. Ontwikkelingssa
menwerking op nieuwe wegen. WASSE
NAAR - I 0 juni. Mr. drs. F. Bolkestein. 
Duinrell. 21.15 uur. De economische actua
liteit. 

. Voor een droomvakantie naar HAWAII 

! . 

Inlichtingen: •• South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Restaurant Les Arcades, IJsselstein I Serviceflatcentrum 
"Belmonte", Wageningen I Restaurant Bistroquet, Den Haag I 
St. Burgerschapskunde, Leiden I De Campveerse Toren, VeereJ 
La Cloche, Leiden I CRN, Amsterdam/ mevrouw C. Dubbel , 
Twisk I Hotel Edenhof, Zwammerdam Willie Eg hers, Arnhem 
I In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert, Schoonhoven I Injection 
b.v., Vianen I Inventief b.v., Voorburg I Vakantieboerderij Klein 
Oever, Balkbrug I Koninklijke Wessanen b.v., Amstelveen I Pe
tit-Hotel-Restaurant Otten, Amsterdam I Het Kasteel van 
Rhoon, Rhoon I Rijko Handelsonderneming, Tilburg I South 
Pacific Tours, Amsterdam (3x) I Ecole Internationale Tunon, 
Den Haag I Rechtskundig buro IJsendijk, Cruquius I Westduin 
Budget Hotel, Koudekerke I Uitgeverij T. Wever b.v., Franeker 
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RECHTSKUNDIG BUREAU IJSENDIJK 

- incasso 
- adviezen 
- contracten 

huurzaken 
- pachtzaken 
- arbeidszaken 

Bennebroekerdijk 206, Cruquius, tel.: 023- 290206 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nû voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

ITidl Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
~ Telefoon 070 · 87.14.14. Tele-Service 070 · 86.93.93. 

HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL-RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL. IN DE WEEKENDS 
CV - DOUCHE -TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

f 35,- p.p.p.n., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020 - 250345 

Per Hotelbus (max. 12 pers.) of op eigen gelegenheid naar 
HOTEL EDENHOF + LENZERHEIDE - Zwitserland. 
Kamers met douche/wc vanaf Zw.fr. 55,- p.p.p.d. halfp. 
De zeer goed ter plaatse bekende Ned. hotelier is uw chauf
feur en/ of gids bij wandelingen, bergtochten en excursies. 

Inlichtingen: B. de Geus, Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammer
dam, tel.: 01726- 15520, b.g.g. 01724-8398. 

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 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 

KLEIN - OEVER ® . 
. 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

Voor een droomvakantie naar SAMOA en TONGA 
Inlichtingen: •• t ) 

South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

Willy Egbers 
Een begrip in Nederland 

AUTO-Al RCON DITION I NG 
ELEKTRISCHE RAMEN 

Bovag - Garage 

6827 AA Nieuwe Kade 108, ARNHEM 085-421430 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 
1 ~ 

~follî 
'''f>.'vt à 

'bCi. 
"Jn 't &tlbtrbup~" 

H1er vmdt u de grootste collectie 
hedendaags zilveren sieraden en qebrwks 
voorwerpen van Nederland 1

1 

zilveren zeilschepen in ca. 
40 verschillende modellen 

Haven 1 + 5" Schoonhoven, tel.: 01823 - 2651 

Wq verzorgen al uw vakkund1ge goud- en Zilverrestauraties en verzilvermgen 

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 
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NEEM NOU POLITIEK 
Formatiespel 
Formatie is een simulatiespel dat inzicht geeft in de wijze waar
op in Nederland kabinetten tot standkomen. Net als bij de 
echte politiek trachten partijen in het spel- die sterke gelijkenis 
vertonen met bestaande partijen - in een informatie- en een 
formatieronde een regeringsprogramma op te stellen en een 
verdeling van ministersposten te maken. 
Formatie is talloze malen in onderwijs- en vormingssituaties 
uitgetest en kan het best onder leiding van een spelleider (do
cent) gespeeld worden. Bij het spel is een handleiding die be
halve natuurlijk de spelregels uitvoerige informatie voor voor
en nabespreking bevat. I 30,- (btw 19%). 

Nederland, Stromenland 
Eindelijk een boeiend en compleet overzicht van de verschillen
de politieke stromingen in Nederland vanaf de 19e eeuw tot 
heden. Nederland, Stromenland begint met de ontstaansge
schiedenis van het liberalisme, conservatisme, calvinisme, katho
licisme en socialisme; vervolgens wordt de periode 1919-1963 
behandeld waarin deze stromingen vaste vorm kregen binnen 
de zgn. zuilen van de Nederlandse samenleving. Veel aandacht 
wordt besteed aan de veranderingen van de politieke stromin
gen in de loop der jaren: veranderingen van samenstelling, van 
uitgangspunten, van invloed, de meer dan wel mindere samen
werking met elkaar en de wijze waarop ze elkaar beïnvloedden 
en beïnvloed werden door de politieke en maatschappelijke 
veranderingen in Nederland. 
Tenslotte worden de lijnen uit het verleden doorgetrokken 
naar de toekomst: hoe zouden de verschillende stromingen 
zich kunnen ontwikkelen? Het boek is rijkelijk geïllustreerd 
met uniek illustratiemateriaal. 
Auteur: Paul Lucardie. 128 blz. I 14,05. 

Politieke problemen in Nederland 
Kranten, weekbladen, radio, tv bestoken ons vrijwel dagelijks 
met informatie over bewapening, energie, milieu, werkloos
heid, inflatie, sociale zekerheid, woningnood, criminaliteit, cul
turele minderheden, abortus. Vier pol i ticoiogen (Jan van 
Deth, Merijn van Giessen, Wijbrandt van Schuur en Jan 
Vis) beschrijven zo helder en duidelijk mogelijk alle ins en outs 
van deze problemen. De omschrijving van het probleem, de 
oorzaken, de vraag wie het aangaat, de oplossingen, de voor
uitzichten en de suggesties voor verder lezen worden onder
steund door een honderdtal schema's, tabellen en figuren. 
Paperback 328 blz., I 25,70. 

STICHTING. 
BURGERSCHAPSKUM!! 
Nederlands Centrum voor Politieke Vorming 

Zijldijk 25, Leiderdorp. Telefoon (071) 89 92 72 
Postadres: Postbus 349, 2300 AH Leiden 

verzorgt schriftelijke cursussen, leermiddelen, documentatie
materiaal en publicaties voor politieke vorming el'o voorlich
ting. 
Uitvoerige informatie over meer dan 40 uitgaven vindt u in 
onze Catalogus die op aanvraag gratis wordt toegezonden. 

Prijzen zijn excl. verzendkosten en 5% BTW. tenzij anders vermeld 
(Prijswijzigingen voorbehouden). 

Voor de Oorlog 
De jaren '30, de 'crisisjaren' worden vaak en terecht vergeleken 
met de huidige tijd van crisis. Hoe zag de wereld er uit in die 
tijd. Meer dan een jaar lang interviewde journalist Martin 
Schouten mensen met herinneringen aan de tijd van armoede, 
werkverschaffing, werkloosheid, de verleiding van het fascisme, 
de Burgeroorlog in Spanje en het milieu waar niets van de crisis 
gemerkt werd. Voorde Oorlog is een 'oral history', een boeien
de en haarscherp opgetekende verzameling ooggetuigeversla
gen die een verdieping en verbreding betekent van de officiële 
geschiedschrijving van de jaren '30. 
2 dln. 274 blz. I 16,70. 

Buitenparlementaire actie 
Een boekje over acties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Aan 
de hand van voorbeelden wordt aangegeven dat buitenparle
mentaire acties geen vinding zijn van onze generatie, maar zo 
oud zijn als de parlementaire democratie. Vervolgens wordt 
er een analyse gegeven van de veranderingen die de buitenpar
lementaire acties hebben ondergaan sinds het midden van de 
jaren zestig en met name sinds het eind van de jaren zeventig. 
Verder komt in een apart hoofdstuk het verschijnsel burgerlijke 
ongehoorzaamheid aan de orde met een beschrijving van de 
achtergronden. Ook worden de opvattingen van de rechtsso
cioloog Schuyt weergegeven met de kritiek daarop en de visies 
van politieke partijen en andere organisaties. 
Het slothoofdstuk is gewijd aan de impasse bij het zoeken naar 
nieuwe vormen van protest en aan de noodzakelijke herbezin
ning. 
Auteur: Geert Mak. 48 blz. I 5,-. 

Het Mediaboek 
Aktiegroepen, vakbondsafdelingen, plaatselijke partij-afdelin
gen, organisaties en instellingen stuiten nogal vaak op een 'pu
bliciteitsdrempel'; meestal beschikken ze niet over het geld, 
de middelen en de vaardigheden om hun visie in de media te 
belichten. 
Het Mediaboek geeft geen geld of middelen, maar biedt wel 
een handleiding hoe de media werken, maar vooral ook hoe 
ze te gebruiken. 
Hoe wordt nieuws gemaakt? Wie selekteert het nieuws? Wat 
is een goed persbericht? Wat hoort in een publiciteitsplan? 
Hoe presenteer je je standpunt in een radio- of tv-interview? 
Naast de vele tips en nuttige wenken bevat het boek een 
unieke adreslijst van meer dan 500 grote en kleine media in 
Nederland. 
Auteurs: Gerard Boon en Kees Brants. 160 blz. 1 12,05. 

Stuur deze bon in een open enveloppe (zonder port) naar SBK 
Antwoord nr. I 0055 2300 YB Leiden 

r----------------------
BESTELBON 

Naam: 

Adres: 

Postcode. Woonplaats: ................................................................ . 

Hierbij bestel ik de volgende uitgave(n): 
0 Voor de Oorlog 
0 Formatiespel 
0 Het Mediaboek 
0 Buitenparlementaire actie 
0 Nederland Stromenland 
0 Politieke Problemen in Nederland 

Datum: Handtekening: 
"C 
C" 
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NIEUW 

Bel 05170-3147 

J WEVER 
Nortier 

ACTIES IN DE 
ARCHIPEL 
Nog niet eerder gepubli
ceerde gegevens over 
acties van geheim-
agenten in door de 
Japanners bezet 
gebied. Een onthul
lend document. 

Gebonden 

49,50 

OF VRAAG UW BOEKHANDEL 

Een Boeiende Baan Binnen 

Met een TUNON 
diploma ziet je toe
komst er heel wat 
beter uit. Dat blijkt 
steeds weer uit de 
praktijk. De 1- of 2-
jarige TUNON host
en hostess-opleiding 
is je entree, nationaal en internationaal, in de hotellerie, luchtvaart, 
scheepvaart, reiswezen, congressen enz. enz. Het vakkenpakket 
is heel veelzijdig: talen en toerisme, public relations en communi
catie, informatica en economie, etiquette, wijnkennis, muziek en 
kunstgeschiedenis enz. We werken met moderne middelen en de 
opleiding is puur praktijk-gericht (o.m. 6 weken stage in het 
buitenland). je hebt interesse? Kom dan naar één van onze "Open 
Dagen" en praat eens met docenten en oud-leerlingen! 

Bel even voor de eerstkomende data en vraag dan 
onze kennismakingsbrochure aan. 

De gedegen privé-opleiding sinds 1964 

23 scholen ter wereld: Arnhem, Antwerpen·, 
Barcelona, Bordeaux, Brussel, Caen, Frankfurt\ 
Genève, New York, 's-Gravenhage, Lille, Londen, 
Madrid, Marseille, Monte Carlo, Montpelier, 
Nancy, Orlando, Parijs, Reims, Straatsburg, 
Toulouse, Tours en zurich·. ·in oprichting. 

Ecole Internationale Tunon 
Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR- tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel 2a (VD),6828 HS- tel. 085-433526 

''~''' vooc men' e~, 
1</ dat is eten en drinken 
t voor Wessanen. 

WESSANEN 
meer dan twee eeuwen 

koopmanschap en 
ondernemingsgeest. 

Postbus 410 
1180 AK Amstelveen 

Postbus 630 
1500 EP Zaandam 

COMITÉ REALISTISCH NEDERLAND 
OP 1 NOVEMBER VALT DE BESLISSING 

PLAATSING 

KERNGEZOND REALISME 
MEE EENS? 

Bestel dan nu een kleurrijk aktiepakket (poster + sticker + info. incl. ver
zendkosten) door overmaking van f 10,- op giro 4292610 of Amro
bank 466588305 o.v.v. aktiepakket of donatie. 
Met uw bijdrage kunnen wij verder aktievoeren! 

Informatie: CRN Suite 100 PBC, Nieuwerzijdskolk 33. 1012 PV Amster
dam . 

Serviceflatcentrum "BELMONTE" 
Wageningen 

Ideale woonvorm voor de ouder wordende mens. 

Belmonte ligt in het groen, in landschappelijk aantrekkelijke omgeving met 
volop wandelmogelijkheden. Het biedt u met uitgebreide service en volledig 
behoud van privacy. een unieke en stijlvolle vestigingsmogelijkheid. 
Ruime 2-kamerflats (woonk., slaapk. met loggia, badk., kichenette) reeds 
vanaf f 70.000.- k.k. (vraagprijs). met mogelijkheid tot bij-huren van een 
hobby-kamer. 

Laat u uitvoerig nader inlichten. 

Schr. inl.: secr. Verg. v. Eigenaren, Gen. Foulkesweg 271. 
Telefoon administratie: 08370- 10521. 
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Voor een droomvakantie naar SAMOA en TONGA 
Inlichtingen: •• South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 
Voor antiek Nederlands Zilver kunt u een bezoek brengen aan het 
Edel.mbllchtshuis op Haven 13. Schoonhoven 
Zilveren molenbekers m drverse u1tvoenngen 

SCHOONHOVENS ZILVER 
een succesvol 
RELATIEGESCHENK 

,,Jn 't 6UbttbuP•,. 
Haven 1 + 5- Schoonhoven, teL: 01823-2651 

Vervaard1gmg van speciale opdrachten. tevens vakkundige goud· 
en zilverrestauraties en vewlvenngen door onze Edelsmeden 

Willy Egbers 
Een begrip in Nederland 

AUTO-AIRCONDITIONING 
ELEKTRISCHE RAMEN 

Bovag - Garage 

6827 AA Nieuwe Kade 108, ARNHEM 085-421430 

SLIMME ZET VAN U! 
NU belastingvoordeel. STRAKS een goed pensioen. 

Ja, stuur mij snel informatie! 

Naam: .................................................................................................. . 
Adres: .................................................................................................. . 
Woonplaats: .......................................................................................... . 

Opsturen naar Antwoord nr. 665, 1420 WK Aalsmeer. 

Assurantiekantoor P. van der Zwaard, 1 e J. C. Mensinglaan 4, 
1431 RW Aalsmeer, tel.: 02977- 28463. 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

~,,~'' 
~e VacWwt.d 98 Oen. H009 070- «11170 

Hd. hu!fpun:t VOOII. ~ 

In. pzkelijk Oen. H009 ! 
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Ed Nijpels bekijkt samen 
met Jan Kamminga en Frits 
KorthalsAltes de nota "Sa-
menievingen Criminaliteit" 
(foto: Theo Meijer) 

- Partijraadsverslag 

- Minister Korthals 
Altes over zijn nota 
"Samenleving en 
Criminaliteit .. 

- Uitvoerig commen-
taar hierop van Ed 
Nijpels 

- Landelijke topkader-
cursus Criminali-
teitsbestrijdingj 
beheersing 

- Wie doet wat bij de 
VVD-Tweede-
Kamerfractie? 

- Het ELD-congres 

Interview met Elly 
Coenen-Vaessen, 
voorz. Ver. van Sta-
ten- en Raadsleden 

Sary van Heemskerk 
hield een week haar 

: 

activiteitendagboek 
bij 

·. 

- Koosjes column 

- DE GROSLIJST (in 
het middenkatern) 
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D e woede van de vakbonden FNV en AHWljKABO over de uitlatingen 
van VVD-leider Ed Nzjpels en de liberale minister Nee/ie Smit-Kroes 
doet erg hypocriet aan. 

Zowel de FNV als de ABWl/KABO trekken beide 3 miljoen uit voor de ko
mende Tweede-Kamerverkiezingen. De eerste onthoudt zich (nog net) van 
stemadviezen. De tweede heeft haar leden al openlijk te kennen gegeven dat 
het beter is geen CDA of VVD te stemmen. Katten in het nauw maken rare 
sprongen. En dat de bonden door het sterk teruglopend aantalleden in het 
nauw zitten, is evident. De stappen die zij ondernemen om de macht weer aan 
zich te trekken, zijn dubieus. De taak van de vakbonden is de behartiging van 
de belangen van hun leden. De bonden stellen nu direct en indirect dat het zit
tend kabinet dat niet heeft gedaan. Daarmee negeren zij het gigantisch finan
cieringstekort, de benarde situatie van de ondernemers en de mede daardoor 
ontstane werkloosheid. Zij negeren ook het feit dat de door hen in het verleden 
opgeschroefde salariseisen mede hebben geleid tot het dreigende bankroet dat 
dit kabinet bij zijn start aantrof Waar geen geld is, kan niet worden geïnves
teerd in arbeidskrachten. 

Juist dit kabinet is erin geslaagd dat financieringstekort sterk terug te 
dringen, de positie van de ondernemers te verbeteren en de werkloosheid al iets 
te laten afnemen. Dat dit beleid van iedereenfinanciële offers heeft gekost, 
ontkent niemand. Maar een impopulair beleid hoeft geen slecht beleid te zijn. 
In tegendeel. 

Het is nu heel gemakkelijk en goedkoop in te spelen op onlustgevoelens. 
Het is echter nog maar de vraag of dat deel der leden van deze bonden, dat de 
laatste keer CDA of VVD heeft gestemd of lid is van deze partijen bij een der
gelijke besteding van het vakhondsgeld staat te klappen langs de zijlijn. Hun 
contributie wordt gebruikt ter bestrijding van de eigen partij. Financieel is 
door de politieke partijen niet op te roeien tegen de zes miljoen die de bonden 
in feite aan de campagne van de Pvd4 toevoegen. De VVD met haar contribu
tie van zeven tientjes per jaar en een financiële actie kan in dat opzicht niet 
tippen aan de bonden. De laatste nationale VVD-campagne heeftf962.000,
gekost. Geld dat door u vrijwillig is opgebracht. Dat uw steun aan de lopende 
financiële actie broodnodig is, behoeft geen verder betoog. 

Inhoudelijk is het huidig kabinetsbeleid bést aan de man te brengen. Zie 
hierboven enkele argumenten en u knjgt er wel meer. De VVD heeft het voor
deel dat zij beschikt over een voortreffelijk gekwalificeerd kader en duizen
den enthousiaste vrijwilligers. Het opnemen van de uitdaging gesteld door de 
vakbonden ligt dus bij ons allen. 

18juni1985 



Enkele hoofdpunten uit het beleidsplan 
Samenleving en criminaliteit 

Op 11 oktober 1984 nam de 
Tweede Kamer een motie 
aan van VVD-fractievoorzit
ter Ed Nijpels, waarin het 
kabinet werd gevraagd 
spoedig met een criminali
teitsbeheersingsplan te ko
men. Het kabinet heeft aan 
dit VVD-verzoek gevolg ge
geven en onlangs presenteer
de VVD-minister Korthals 
Alt es het beleidsplan Samen
leving en criminaliteit. 

Enkele hoofdpunten uit de plannen 
van het kabinet: 
- Medeverantwoordelijkheid van de 
gehele samenleving als het gaat om 
preventie voor de zogenaamde kleine 
criminaliteit. 
- Het optreden van politie en justitie 
bij kleine criminaliteit niet alleen in
tensiveren, maar ook enkele nieuwe 
accenten leggen. 
- Bijzondere aandacht voor de norm
bevestigende werking van het optre
den van politie en justitie. 

Een scheiding wordt gemaakt tussen 
de aanpak van de bestrijding van de 
kleine criminaliteit en de zwaardere 
vormen van misdadigheid. Bij de klei
ne criminaliteit zal het driehoeksover
leg tussen burgemeester, hoofdofficier 
van Justitie en korpschef worden uit
gebreid. Bovendien wordt, als het gaat 
om bestuurlijke preventie, uitgegaan 
van drie hoofdlijnen: 
- Bij het ontwikkelen van een bebouw
de omgeving moet als het gaat om cri
minaliteit, rekening worden gehouden 
met een preventieve opzet. 
- De opgroeiende generatie moet een 
versterkte binding krijgen met de 
maatschappij. 
- Het functioneel toezicht moet wor
den versterkt. Inschakeling van con
ducteurs, conciërges, winkelpersoneel, 
sporttrainers, jongerenwerkers bij po
tentiële wetsovertreders. 
Bij zwaardere vormen van criminali
teit pleit het kabinet voor een exclusie-

vetaak voor politie en justitie. Met 
name de georganiseerde misdaad, 
waaronder de handel in harddrugs, 
moet krachtiger worden aangepakt. 
Het openbaar ministerie dient te stre
ven naar een duidelijke en uniforme 
strafvordering en het Ministerie van 
Justitie dient te garanderen dat rech
terlijke bevelen en vonnissen zonder 
meer worden uitgevoerd. 

Verder in het beleidsplan ruim aan
dacht voor: 
- het op locaal niveau aanpakken van 
de criminaliteit, 
- grotere aandacht voor het slachtof
fer, 

- bovenlocale samenwerking in de be
strijding van de zware criminaliteit en 
verdergaande automatisering. 

Op justitieel terrein springen de vol
gende punten in het oog: 
- het streven om een aantal sepöts met 
50 procent te verminderen, 
- ook hier grotere aandacht voor het 
slachtoffer en 
- grote nadruk op de tenuitvoerleg
ging van straffen: enerzijds de zoge
naamde alternatieve straffen, ander
zijds de sterke uitbreiding van de cel
lencapaciteit (1600) en tijdelijke voor
zieningen om het gat spoedig te kun
nen dichten. 
Opvallend in het beleidsplan is verder 
dat vrijwel alle ministeries worden in
geschakeld bij de bestrijding van de 
criminaliteit. Zo noemt het beleids
plan "Samenleving en criminaliteit" 
ondermeer: 
- Het ministerie van Verkeer en Wa
terstaat (vervoer). Voorkoming en be
strijding van de kleine criminaliteit in 
het stads- en streekvervoer. In dat ver
band was de beslissing van minister 
Smit-Kroes om 1300 conducteurs in 
het openbaar vervoer extra aan te stel
len, al een eerste goede stap. Verder 
oplossingen voor fietsendiefstal, zoals 
het instellen van proeven met bewaak
te stallingen. 
- Het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. Versterking van het 
functioneel toezicht op de aanwezig
heid tijdens de lessen (beperking 
schoolverzuim) en op het gedrag van 
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leerlingen tijdens tussenuren, lunch
pauzes, schoolfeesten en dergelijke. 
Daarnaast een beperking van het uit
vallen van lessen en maatregelen ter 
beperking van schade aan schoolge
bouwen. Ook ruim aandacht voor 
schoolprojecten over criminaliteit. 
- Het ministerie van Welzijn, Volksge
zondheid en Cultuur. Versterking 
functioneel toezicht jeugd welzijns
voorzieningen. Voortzetting en ver
sterking van het beleid ten aanzien van 
enige specifieke doelgroepen, zoals 
langdurig werkloze jongeren, jeugdi
gen uit minderheden, voortijdige 
schoolverlaters en zogenaamde rand
groepjongeren. Het instellen van een 
landelijk overleg voetbalvandalisme 
(LOV) waarin vertegenwoordigd: de 
betrokken departementen, het Open
baar Ministerie, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, De Neder
landse Spoorwegen, de KNVB, de 
Centrale Politie Surveillance Commis
sie en de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Transportondernemin
gen. Verder een alcoholmatigingsbe
leid in het verkeer én een verbod van 
alcoholverkoop in stadions. Ruime 
aandacht voor de overeenkomst tussen 
drugs en criminaliteit. 
- Het Ministerie van Economische 
Zaken. Op initiatief uit en in overleg 
met het bedrijfsleven zullen een aantal 
maatregelen worden genomen ter 
voorkoming en bestrijding van winkel
diefstallen. Het beleidsplan noemt on
dermeer het starten van een haalbaar
heidsonderzoek naar bepaalde vormen 
van technopreventie, het ontwikkelen 
van gerichte vormen van voorlichting 
aan bedrijven en bevordering van sa
menwerkingsverbanden tussen winke
liersverenigingen en lokale instanties. 
- Het Ministerie van Volkshuisves
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer. Bij het maken van streekplan
nen, bestemmingsplannen en bouw
verordeningen zal rekening moeten 
worden gehouden met preventieve 
maatregelen ter bestrijding van crimi
naliteit. Voorbeelden hiervan zijn aan 
te leggen parken, winkelcentra, het 
bouwen van tunnels, stations, metro
haltes, fiets- en looppaden, galerijen 
van flats enz. enz. 



- Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Ruimte voor de verantwoorde
lijkheid van de lokale overheid. Invul
len van verantwoordelijkheden, zoals 
experimenten met politie-wijkteams, 
verbreding van de surveillancetaak en 
automatisering. 
- Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Bestrijding 
Ueugd)werkloosheid. Het opzetten 
van werkgelegenheidsprojecten, waar
bij langdurig werklozen kunnen wor
den ingezet om criminaliteit tegen te 
gaan, zoals bij controle van het streek
vervoer. 

Tot slot wordt in het beleidsplan ruim 
aandacht gegeven aan de bestrijding 
van de kleine verkeerscriminaliteit. In 
dit opzicht wordt ook gekeken naar de 
effectiviteit van de regelgeving. De 
aangekondigde maatregelen hebben in 
hoofdzaak betrekking op de periode 
1986-1990. 
Deze samenvatting is lang niet volle
dig. In interv'iews met minister Kort
hals Altes en met VVD-leider Nijpels 
wordt op een aantal onderdelen van 
het criminaliteitbestrijdingsrapport 
nader ingegaan. 

Miehiel Krom • 

Criminaliteit: ,,een kwestie 
die de samenleving als geheel 
aangaat, die de samenleving 
als geheel moet aanpakken'' 
Minister KorthalsAlles 
vindt dat momenteel een 
verkeerd gebruik wordt ge
maakt van politiecellen. Dat 
komt doordat cellen in hui
zen van bewaring en in ge
vangenissen overvol zitten. 
Hijhooptdatdoordebouw 
van vljf nieuwe inrichtingen 
dit probleem na 1988 gaat 
afnemen. 

Minister Korthals Altes: "Op dit ogen
blik zitten zo'n 250 tot 300 zwaardere 
verdachten voor langere tijd in politie
cellen. Dit terwijl deze cellen zijn be
stemd om mensen, die zich schuldig 
maken aan kleine criminaliteit, enige 
uren te kunnen vasthouden voor ver
hoor en ze daarna door te zenden naar 
de Officier van Justitie. Deze kan dan 
eventueel bepalen of langere voorlopi
ge hechtenis in een huis van bewaring 
nodig is. Het probleem is dat die hui
zen van bewaring op het ogenblik vol 
zitten, omdat wij te weinig plaats heb
ben in de gevangenissen. De gevange
nissen zijn zo vol geraakt, omdat bij de 
zwaardere vormen van drugshandel 
lange straffen worden uitgedeeld en 
niet omdat we hier steeds meer men
sen in stopten. Het aantal personen dat 
daar voor langere tijd wordt opgeslo
ten, neem i toe! Daarom slaat de kri
tiek dat als je justitie meer cellen geeft 
men die eerder vol stopt nergens op. 
Onze samenleving vraagt bij zware 
criminaliteit om langere straffen en 
het is de onafhankelijke rechter die 
langere straffen oplegt. Kortom: die 
verlenging van de straftijd is de voor
naamste oorzaak van het grote cellen-
beslag. \ 
Zodra wij daar ruimte in kunnen kwe
ken, door de komende jaren drie ge
vangenissen en twee huizen van bewa
ring te bouwen, heb ik goede hoop dat 
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vanaf 1988 al weer voldoende ruimte 
is in de politiecellen. De politie kan 
mensen, die zich schuldig maken aan 
kleine criminaliteit, dan weer even vei
lig opbergen voor een onderzoek. Het 
hoeft dan niet meer zo te zijn dat ie
mand, betrapt bij diefstal, na aanhou
ding meteen weer op straat loopt. 
Want dat laatste geeft momenteel bij 
burgers en politie een zeer onbevredi
gend gevoel." 
Overigens zullen de vijf inrichtingen 
pas tussen 1990 en 1992 allemaal ge
reed zijn. "Dit komt," zegt minister 
Korthals Altes, "doordat het bouwen 
nu eenmaal veel tijd kost, en bij het 
bouwen van gevangenissen moet alles 
iets steviger zijn dan thuis." 
In zijn pas verschenen nota over een 
krachtige aanpak van de criminaliteit 
komt niet alleen een uitbreiding van 
het aantal cellen aan de orde. De nota 
stelt een totaal-pakket van maatrege
len voor om alle vormen van vandaiis
me en criminaliteit te voorkomen en te 
bestrijden. 
"Wij hebben om te beginnen onder
scheid gemaakt tussen de zogenaamde 
massaal voorkomende zgn. kleine cri
minaliteit en de zwaardere vormen van 
criminaliteit. Wij zijn tot de conclusie 
gekomen dat een verschillende aanpak 
nodig is. Zwaardere vormen moeten 
blijvend worden aangepakt door poli
tie en justitie. Bij de kleine criminali
teit zijn we tot de conclusie gekomen 
dat de maatschappelijke oorzaken 
hiervan met zich mee brengen dat be
strijding niet uitsluitend een zaak is 
van politie en justitie. Het is een zaak 
voor de samenleving als geheel. Dat 
betekent preventie door individuele 
burgers, maar ook door maatschappe
lijke groeperingen. Hierbij denk ik aan 
sportverenigingen, scholen, jeugdvere
nigingen, jeugdhonken, buurtgebou
wen en ook aan het bedrijfsleven (win
kels) en aan het openbaar vervoer. Bij 
bijvoorbeeld zo'n openbaar vervoer is 
het herstelk!n van het functioneel toe-

18juni1985 
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zicht de enige remedie. De plannen 
van minister Smit om een flink aantal 
'VI C's' (Veiligheids Inspectie Contro
leurs) aan te stellen, juich ik toe." Bij 
dit project worden twee vliegen in een 
klap geslagen: mensen doen nuttig 
werk (kaartverkoop, informatiever
strekking) en de controle gaat het van
dalisme tegen. 

Sepotsbeleid 

"Daarnaast vinden wij dat tegenwoor
dig veel te veel zaken worden gesepo
neerd. Dit komt, doordat wij prioritei
ten moeten stellen. Het gevolg is dat 
de burger niet meer weet in welke ge
vallen wel en in welke gevallen geen 
justitieel vervolg aan de zaak wordt 
gegeven. Wij willen het aantal sepots 
terugdringen tot een niveau van 50 
procent van het huidige aantal. En dat 
is de tweede lijn die in het beleidsplan 
loopt: Een meer consistente aanpak 
van alle vormenvan criminaliteit." 

Drugsbeleid 

"Drugsgebruik is een oorzaak van zeer 
veel kleine criminaliteit, vooral in de 
sfeer van diefstallen. Ik heb niet de il
lusie dat justitiële maatregelen het 
drugsgebruik in Nederland kunnen 
uitroeien. Wij hebben wel tot taak, en 
dat staat heel duidelijk in het beleids
plan, om de drugshandel met zeer gro
te kracht tegen te gaan. Dit betekent 
dat je hiermee een belangrijke oorzaak 
bestrijdt van criminaliteit. Daarnaast 
is ook hier het functioneel toezicht van 
groot belang. De commissie kleine cri
minaliteit, onder verantwoordelijk
heid van het Ministerie van Justitie, 
gaat een aantal experimenten starten 
met onder meer bewaakte rijwielop
slagplaatsen, bewaakte parkeergara
ges en een beter toezicht in winkels. 
Het gaat hier niet alleen om meer per
soneel; ook om preventie en een be
bouwde omgeving die minder moge
lijkheden biedt aan va,ndalen, jeugd
bendes e.d. Van deze experimenten 

wordt een kosten-baten analyse ge
maakt. Als de baten groter zijn dan de 
kosten, is dat natuurlijk een impuls op 
'die weg door te gaan." 

Schoolvandalisme 

"Het vandalisme en andere vormen 
van massaal voorkomende criminali
teit worden voornamelijk gepleegd 
door de leeftijdsgroep van 12 tot 18 
jaar. Vandaar ook dat wij voorzichtig 
moeten zijn met het aanwijzen van de 
werkloosheid als de grote boosdoener. 
Deze leeftijdscategorie bestaat hoofd
zakelijk uit jongeren die nog op school 
zitten. Door te spijbelen of door in 
vrije uren niet op school aanwezig te 
zijn, heeft men de tijd om al dan niet 
als 'gangs' de stad onveilig te maken. 
Ook dit heeft zijn maatschappelijke 
oorzaken. De samenhang in de school
klassen is verdwenen. Mede als gevolg 
van de mammoetwei heeft iedereen 
zijn eigen keuze-pakket. Het klasse
verband is eruit en de roosters van le
raren zijn zo ingewikkeld geworden 
dat regelmatig uren uitvallen. Van die 

vrijheid wordt door leerlingen vaak 
misbruik gemaakt." 

Voetbalvandalisme 

"Voetbalvandalisme is op een aantal 
punten afwijkend van andere vormen 
van vandalisme. Een van de grootste 
moeilijkheden is dat men zich voortdu
rend verplaatst en dat men tijdens het 
vervoer vaak vandalisme pleegt. Wat 
ondermeer gecoördineerd moet wor
den, is het optreden van politiekorp
sen. Vandalen uit stad A moeten na
melijk worden opgevangen door een 
politiekorps in stad B. Al vorig jaar 
heeft minister Smit een eerste bijeen
komst gehouden met onder meer de 
staatssecretaris sportzaken, de Am
sterdamse politie, spoorwegpolitie, mi
nister Riet kerk, mijzelf en anqere be
trokkenen. 
Bij grootschalige overtredingen van de 
openbare orde, zoals wij die de laatste 
jaren kennen, moet naar mijn mening 
het accent wat meer worden verscho-



ven naar het arresteren van de aansto
kers. Wij hebben te lang openbare or
deverstoringen gezien als een fe
nomeen waar je maar globaal tegen 
moest optreden. Sinds de inhuldiging 
van koningin Beatrix zijn wij tot de 
conclusie gekomen dat je de aanstich
ters moet arresteren en meteen straf
rechtelijk vervolgen. Dit zal in mijn 
beleid ook steeds meer gaan gebeuren. 
Bovendien verwacht ik veel van ge
rechtelijke uitspraken waarbij gedu
rende een geruime tijd een verbod 
volgt om voetbalwedstrijden te bezoe
ken en waarbij de veroordeelde zich 
gedurende de speeltijd moet melden 
bij de politie in eigen woonplaats." 

Lichte verkeersovertredingen 

"Het moet duidelijk zijn dat mijn aan
dacht het meeste uitgaat naar deern-

----
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stige en meest hinderlijke vormen van 
criminaliteit. Toch mogen wij de lichte 
verkeersovertredingen niet vergeten. 
In het rapport staat dat mensen, die 
zich wel aan de gangbare normen hou
den, ook dreigen af te glijden als con
trole ontbreekt. Bovendien geeft het 
voor mensen die zich wel aan de regels 
houden een geweldig gevoel van onvre
de, als zij overal om zich heen zien dat 
de normen niet worden gehandhaafd. 
Je bent dus verplicht op alle terreinen 
de regels te handhaven. Maar dat 
brengt wel iets anders met zich mee. 
Er zijn veel te veel regels. Wij moeten 
nu eens een keuze maken tussen regels 
vcrminderen en ze dan ook handha
ven, of, en dat verwerp ik, de talloze 
regels in stand houden en die niet 
handhaven. Vandaar dat ik een goede 
doorlichting bepleit van alle verbods
en gebodsbepalingen in het verkeer. 
Het is zeer de vraag of ze wel allemaal 
nodig zijn. Zolang wij ze niet kunnen 
handhaven, is dat voor mij niet een 
vraag, maar een weet." 

Politie 

"Ik heb mij altijd al verbaasd dat goed 
opgeleide politiemensen zoveel tijd 
moeten besteden aan niet zuiver poli
tiële activiteiten. Automatisering is 
volgens mij het antwoord op de vraag: 
Hoe krijg ik politiemensen weer de 
straat op. In de nota 'Samenleving en 
criminaliteit' worden duidelijke voor
stellen gedaan. Ook hier komt geld 
voor op tafel." 

Koopje 

"Om alle plannen te kunnen realiseren 
wordt op de begroting van Justitie blij
vend totaal 212 miljoen gulden per 
jaar uitgetrokken. Daarnaast is er het 
bouwprogramma dat loopt via de be
groting van de Rijksgebouwendienst 
(VROM). Overigens zullen de plan
nen uiteindelijk meer gaan kosten. Zo 
kosten de controleurs in het openbaar 
vervoer honderd miljoen gulden gedu-

rende de komende drie jaar. Dit geld is 
door minister Smit ter beschikking ge
steld. Als andere ministeries, zoals 
Onderwijs, WVC en Volkshuisvesting 
en vooral gemeenten, iets gaan doen, 
betekent dit dat eigenlijk op allerlei 
terreinen geld beschikbaar komt voor 
criminaliteitsbestrijding. Dat is ook de 
boodschap van dit plan: Het is een 
kwestie die de samenleving als geheel 
aangaat, die de samenleving als geheel 
moet aanpakken. 
Ik wil over de financiën nog wel dit 
zeggen: Als ik zie dat door Justitie en 
Binnenlandse Zaken samen voor poli
tie en strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde een bedrag wordt uitge
geven van in totaal ruim vier miljard 
gulden per jaar, en als ik zie wat we in 
ons land over hebben voor onderwijs 
en onze sociale voorzieningen, dan zeg 
ik: De rechtsstaat proberen wij toch 
nog altijd voor een koopje te handha
ven." 

VVD-actieplan bestrijding 
criminaliteit en vandalisme 

"Uit het VVD-actieplan van eind 
1984 hebben wij niet alle voorstellen 
overgenomen. De opzet van dit plan 
verschilt ook. Maar voor ons is het 
eigenlijk het belangrijkste dat de VVD 
met die nota is gekomen. Wijwisten 
dat de VVD bezig was met het zoeken 
naar oplossingen van de problemen. 
Het VVD-plan was in die zin een aan
moediging." Een woord tot slot? "Zo 
lang er mensen zijn, is er criminaliteit. 
En zo lang zul je ook actief moeten 
blijven in het bestrijden daarvan. Wij 
plukken nu een beetje de vruchten van 
het feit dat de aandacht in de jaren 
zestig was verslapt en van het lange 
wachten op maatregelen in de jaren ze
ventig. We moeten waakzaam blij
ven!" 

Miehiel Krom • 

18juni1985 



Bij bestrijding van criminaliteit zul je 
met de tijd mee moeten gaan 

,, Wij zijn altijd roependen 
in de woestijn geweest. We 
werden afgeschilderd als een 
partij die alleen maar aan
dacht had voor law-and -or
der. Nu blijkt dat een be
hoorlijke criminaliteitsbe
strijding langzamerhand 
ook gemeengoed is gewor
den bij andere partijen," al
dus Ed Nijpels. 

Zelfs bij de Algemene Beschouwingen 
eind 1984 bleef het tot het laatste mo
ment onzeker of een motie van VVD
fractievoorzitter Ed Nijpels door CDA 
en PvdA zou worden gesteund. Maar 
het verzoek aan de regering om nog 
vóór de zomer van 1985 te komen met 
een gedegen plan om de criminaliteit 
te bestrijden werd aangenomen. Ed 
Nijpels: "Beter laat, dan nooit. Want 
als de PvdA en in wat mindere mate 
het CDA eerder hadden ingezien dat 
er iets moest gebeuren, dan hadden 
wij ook onder vorige kabinetten tot een 
veel effectievere bestrijding van de 
criminaliteit kunnen komen. Ik kan 
me nog heel goed de kreet van de Par
tij van de Arbeid herinneren uit de 
zestiger en zeventiger jaren: Bouw 
maar clubhuizen, dan neemt de crimi
naliteit vanzelf af. Nou, het failliet 
van dat soort denken is de afgelopen 
jaren absoluut aangetoond." 
"Het recht van de burger om zich in 
i~der geval in eigen land vrij te kunnen 
bewegen, is een van de meest essen
tiële dingen die een rechtsstaat aan 
burgers heeft te bieden. Vandaar ook 
de prioriteit die de VVD al van ouds af 
aan geeft aan de veiligheid op straat 
en aan de veiligheid en bescherming 
van de burger. Vandaar ook dat wij 
hiervoor zoveel aandacht hebben ge
vraagd in het regeerakkoord.'' 

Politiek compromis 

"Al voor de criminaliteitsnota uit
kwam is het een en ander gebeurd. De 

liberale ministers Korthals Altes en 
Rietkerk zorgden voor een uitbreiding 
van de rechterlijke macht, voor ver
dergaande automatisering, het politie
apparaat werd op een aantal punten 
uitgebreid en er was sprake van plan
nen voor een uitbreiding van de gevan
geniscel-capaciteiten. Deze zaken 
hebben met de verschijning van het 
criminaliteitsbestrijdingsplan verder 
concreet gestalte gekregen. Bovendien 
worden veel meer aspecten belicht. Ik 
ben dan ook zeer tevreden met deze 
nota. Ik ben ook blij dat het kabinet fi
nancieel voldoende ruimte voor de 
nota heeft vrijgemaakt. Maar ik teken 
hier één ding bij aan: Als de VVD bij 
de komende kabinetsformatie is be
trokken, zullen wij nog meer geld uit
trekken voor het politie- enjustitiebe
leid. Voor dit plan is tweehonderd mil
joen gulden per jaar genoeg. Maar la
ten we wel wezen. De hoeveelheid geld 
die het kabin~t nu heeft uitgetrokken 
is een politiek compromis. Ik denk dat 
de ministers van Binnenlandse Zaken 
en Justitie graag wat meer geld had
den willen hebben. Het is lopende de 
rit van een kabinet nou eenmaal moei
lijk voor nieuwe zaken extra geld los te 
krijgen." 
Op het congres in Breda deed Ed Nij
pels een krachtige oproep richting ka
binet om binnen een week de financië
le problemen rond te krijgen. "Het ka
binet voert een strak financieel beleid. 
Voor dit criminaliteitsplan moest 
tweehonderd miljoen gulden worden 
vrijgemaakt. Dat geld moest ergens 
vandaan komen. Het is natuurlijk geen 
populaire bezigheid voor een minister 
van Jusitie om zijn collega-minister 
een rekening te sturen voor deze nota. 
Het kabinet heeft hier lang over moe
ten discussiëren. Te lang. Een slechte 
zaak, want in het regeerakkoord heb
ben wij afgesproken om financiële 
prioriteit te geven aan de bestrijding 
van de criminaliteit. Ik was eerlijk ge
zegd ook buitengewoon verbaasd, om 
niet te zeggen geïrriteerd, over de uit
spraak van premier Lubbers op zijn 
wekelijks persconferentie. Hij ver
klaarde dat het enige wat hij op de 
nota tegen had, is dat hij te laat kwam. 
Daar heb ik twee opmerkingen over: 

Het kabinet had er dan voor moeten 
zorgen dat veel éérder initiatieven wa
ren genomen. Nu heeft de VVD het 
voortouw moeten nemen. En dan had 
premier Lubbers moeten zorgen dat 
de nota direct was aangenomen, toen 

· de VVD-bewindslieden hem voor het 
eerst aan de orde stelden. Het kabinet 
had deze zaak meteen financieel rond 
kunnen maken. Uiteindelijk heeft dat 
toch nog drie tot vier weken moeten 
duren. Daarom heb ik in Breda een 
harde oproep gedaan om snel geld vrij 
te maken." 

Concrete afspraak 

"Bij de afgelopen formatie hebben wij 
in het regeerakkoord gesproken over 
financiële prioriteit. Wij hebben toen 
geen exacte bedragen aangegeven. 
Met deze nota hebben wij geleerd dat 
het onzettend veel moeite kost om een 
bedrag van tweehonderd miljoen gul
den vrij te maken. Dit betekent dat wij 
bij een volgende kabinetsformatie di
rect een bedrag moeten noemen. De 
VVD wil dan heel concreet afspreken 
en vastleggen dat voor die periode een 
x-bedrag extra boven de tweehonderd 
miljoen gulden die het huidige kabinet 
nu heeft gereserveerd, wordt uitge
trokken voor de bestrijding van crimi
naliteit en vandalisme." 

Probleem in de kern aanpakken 

Volgens Ed Nijpels is een aantal zaken 
debet aan de huidige problemen bij 
het justitie- en politiebeleid: "Wat al
lereerst mis is, en dat geldt niet alleen 
voor het justitie- en politiebeleid, is 
ons wetgevingsbeleid. De afgelopen 
veertig jaar is Nederland voorzien van 
een oerwoud van overheidsregels. Na
tuurlijk zijnr.egels soms noodzakelijk. 
Maar een teveel aan regels leidt tot re
gelinflatie. Burgers leven ze niet meer 
na en de overheid kan de naleving niet 
meer controleren. Het tweede wat mis 
ging, is dat we onszelf jarenlang heb
ben wijsgemaakt dat wij met welzijns
werk de criminaliteit konden bestrij
den. En tot slot heeft de overheid te 



weinig rekening gehouden met de ver
anderingen die zich in onze samenle
ving voordeden. In feite lopen wij ach
ter. De drugscriminaliteit is daar een 
goed voorbeeld van. Als je toch vast
stelt dat deze vorm van criminaliteit 
toeneemt, dan moet je daar je tech
niek, hulp en je politie- en justitie-ap
paraat op aanpassen. Bij bestrijding 
van criminaliteit zul je met de tijd mee 
moeten gaan. 
H"et is begrijpelijk dat de mensen in 
ons land gaan klagen. Ik vind dat je als 
overheid de kern van het probleem 
moet aanpakken. Je moet zorgen dat 
wordt voldaan aan wat de burger wil. 
De burger vraagt terecht van de over
heid dat wordt gezorgd voor bescher
ming van persoon en goed. Deze crimi
naliteitsbestrijding is eigenlijk een 
antwoord op dat verzoek. 
Overigens zal ook de mentaliteit van 
de burger moeten veranderen. Want 
alleen met overheidsmaatregelen kom 
je er niet. Wij zullen van iedereen een 
bijdrage moeten vragen om tot een 
veiligere samenleving te komen. Ik 
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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat statistische gegevens en wetenschappelijk onderzoek 
steun bieden aan groeiende verontrusting onder de bevolking over de 
toenemende criminaliteit; 

overwegende, dat het vertrouwen van de burger in de overheid in haar 
functie van beschermer van zijn persoon en goed en van collectie~e 
belangen dreigt te worden verzwakt; 

overwegende, dat het normbesef van de burger alsmede de sociale 
controle verder dreigen af te nemen; 

overwegende, dat door aard en omvang van de huidige criminaliteit, 
naast uiteenlopende vormen van immateriële schade, grote materiële 
schade wordt toegebracht aan de individuele burger en de gemeenschap; 

verzoekt de regering: 
- aan de Kamer een beleidsplan voor te leggen op een zodanig tijdstip 

dat het nog voor het zomerreces 1985 behandeld kan worden waarin de 
knelpunten die aan de voorkoming en doelstraffende bestrijding van 
criminaliteit in de weg staan, worden gesignaleerd en waarin een systema~ 
tisch geheel van thans in uitvoering zijnde organisatorische en operationele 
maatregelen en voorgenomen beleid ter zake wordt gepresenteerd, gericht 
op versterking van normbesef en sociale controle, intensivering van 
misdaadpreventie en verdere verbetering van opsporing, vervolging en 
tenuitvoerlegging van straffen, 

- de verwezenlijking van die maatregelen financiële prioriteit te geven 
bij de voorbereiding van de rijksbegroting in de komende jaren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Nijpels 
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doel dan op het onderwijs, maar vooral 
op de situatie thuis. Ik zou wel eens 
willen weten hoeveel ouders hun kind 
aanpakken als ze dat kind betrappen 
bij vandalisme. Ouders zullen hun kin-
deren duidelijk moeten maken wat wel 
en wat niet kan. De beste sanctie is na
tuurlijk niet de sanctie van de rechter 
of van de politieman. De beste sanctie 
komt van de ouder die een kind kan 
overtuigen dat bepaalde dingen ge
woon niet kunnen." 

Miehiel Krom • 
Foto's: Theo Meijer 

18juni1985 
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Topkadercursus Haya van Somerenstichting: 

Immense kloof tussen praktijk en theorie 
criminaliteitsbestrijding en -beheersing 

Drie sprekers die dagelijks 
met de praktijk te maken 
hebben: een beleidsmede
werker gevangeniswezen, 
een commissaris van politie 
en een officier van Justitie 
legden tijdens de topkader
cursus Criminaliteitsbe
strijding en -beheersing in 
hun inleidingen het accent 
op de voor hen alledaagse 
gang van zaken. Zij deden 
dat in opgewekte woede, wat 
cynisch en zij strooiden over 
de aanwezigen de nodige pe
perbussen leeg. 

Een harde, maar noodzakelijke con
frontatie voor de aanwezigen, die mis
schien voordien nog even hebben ge
dacht dat de VVD al een aardig eind 
op de goede weg is. Alledrie zijn ge
lukkig met de intense aandacht die de 
liberalen besteden aan het steeds snel
ler groeiende kwaad in de fractienota 
en in de nota van de VVD"ministers 
Korthals Altes, Justitie, en Rietkerk, 
Binnenlandse Zaken. In de eerste 
plaats heeft het trio echter te maken 
met het heden. Zij slaagden er zeer 
wel in duidelijk aan te tonen dat de 
huidige gang van zaken niet meer kan, 
niet acceptabel is, wil men van een 
rechtsstaat kunnen blijven spreken. 
Enkele voorbeelden: 
- "Onbehoorlijk bestuur", zo typeer
de één van hen de huidige situatie 
waarin Nederlanders pas voor de rech
ter verschijnen tien maanden na het 
plegen van een strafbaar feit en daar
na nog eens tien maanden moeten 
wachten tot er plaats is de straf uit te 
zitten. 
- De thans met voortvarendheid ter 
hand genomen uitbreiding van het 
aantal cellen zal straks ook tot een 
sterke vergroting van het personeel in 
de gevangenissen en huizen van bewa-

ring moeten leiden. Tegen het huidige 
salaris krijg men die bezetting niet. 
Men kiest voor de particuliere veilig
heidsdiensten of voor de douane. Ba
nen waarin men aanzienlijk beter ver
dient. 
- Pogingen van politiecorpsen om op 
het gebied van de aankoop van mate
rieel en het samen voeren van één 
meldkamer regionaal iets gezamenlijk 
te doen, wat zou leiden tot een grotere 
efficiëncy qua inzet van mankracht en 
qua kostenbeheersing, zijn gedoemd te 
stranden op direct gemeentelijke be
langen en bureaucratie. 
- In 1984 hebben 6500 personen hun 
preventieve hechtenis doorgebracht in 
politiecellen. Hiervoor ontvangen de 
politiebureaus f 125,-- per persoon 
per etmaal. Dat is weliswaar goedko
per dan het verblijf van een gedeti
neerde in het Huis van Bewaring (cir
ca f 500,-), maar betekent een vol-. 
strekt oneigenlijk gebruik . .Door dat 
celtekort leurt d~ zogenaamde "weg
zend"officier van Justitie langs de po
litiébureaus om arrestanten onder te 
brengen. Bij gebrek aan plaatsruimte 

moeten veel verdachten worden vrijge
laten die men eigenlijk "binnen" had 
willen houden. 
- Maar ook het omgekeerde: een gede
tineerde kon bij gebrek aan bewakers 
niet naar de crematie van zijn moeder. 
- Het gebrek aan politiemankracht 
leidde er onlangs toe dat men het op
rollen van een grote heroïnebende kon 
vergeten, doordat men op het cruciale 
moment niet over de noodzakelijke po
li tiemankracht beschikte. 
Het recherchewerk van maanden ging 
hiermee in één klap naar de bliksem. 
Zo kan ik nog geruime tijd doorgaan. 
Want we zijn er niet met de uitvoering 
van de criminaliteitsnota van onze li
berale ministers. Het is een aanzet, 
een voortdurende poging tot ombui
ging. Er blijft onder andere een enorm 
geldtekort bestaan en die mentaliteits
verandering zal ondermeer moeten be
ginnen bij de colleges van B & W plus 
de gemeenteraden. Praktisch alle hier
boven genoemde zaken zijn het effect 
van vijftien jaar ondoordacht bezuini
gen op zowellandelijk als gemeente
lijk niveau. Een van de sprekers zei 
keihard: "Criminaliteitsplannen moe
ten niet op gemeentelijk niveau wor
den gemaakt. Aan dat vage geklets 
met al die plastic verhalen hebben we 
niets. Hou je aan het landelijk plan. 
Politici schieten tekort! Men williever 
die ton gebruiken om eenjeugdhuis in 
stand te houden, maar niet om het te
kort bij de politie op te ruimen, waar 
men door de blaaspijpjes heen is, geen 
geld meer heeft om de dekens te laten 
stomen of fotocopieën te maken. Met· 
de instandhouding van datjeugdhuis 
"scoort" men beter naar de kiezers." 

Rechterlijke macht op de tocht 

De Justitiespecialist in de Tweede Ka
mer, mr. Benk Korthals, had op de eer
ste avond van de cursus een helder 
overzicht gegeven van de huidige gang 
van zaken. 



Loek Hermans: "Zijn de kabinets
plannen voldoende?", rechts Hans van 
den Broek, die deze cursus weer 
organiseerde. 

"Door de eeuwen heen is er de roep ge
weest om een rechtsstaat met een on
afhankelijke rechterlijke macht. De 
wetgever regelt heel veel. Op een aan
tal zaken teveel, daarom streven we nu 
naar deregulering. Maar heel belang
rijke zaken worden niet geregeld, za
ken als euthanasie, abortus, stakings
recht ... Daardoor moet de rechter 
zich steeds oriënteren en is zijn subjec
tieve belevenis van elementair gewicht 
(het kort geding onlangs van de staat 
tegen de verkeersleiders is daar een 
goed voorbeeld van). Er zijn te weinig 
toetsingskaders, waardoor de rechter
lijke macht op de tocht komt te staan. 
De ten uitvoerlegging van vonnissen is 
vaak niet meer mogelijk." 
Benk Korthals benadrukte dat de over
heid de plicht heeft de veiligheid van 
de burgers te garanderen. "Die over
heid heeft echter de hele rechtshand
having en de veiligheid van de burgers 
verwaarsloosd. Dat blijkt ondermeer 
uit een enquêteresultaat waarin 40 % 
van de vrouwen verklaart's avonds 
niet meer alleen op straat te durven lo
pen." 

Oorzaken 

"Wat zijn de daadwerkelijke oorzaken 
van de toenemende criminaliteit? Na 
de Tweede Wereldoorlog werkte ieder
een aan de opbouw van het land. Het 
gezin was hecht, het woord van de va
der wet. Maar de industriële revolutie 
heeft naarmate we rijker zijn gewor
den steeds meer wensen gewekt. We 
groeiden naar- een maatschappij waar-

in ierleren voor 
zichzelf bezig is; we al
lemaal individualiseerden en allemaal 
waren voor de ik-maatschappij. Ook 
het overmatig alcoholgebruik is een 
drijfveer voor de grote criminaliteit. 
We groeiden naar een maatschappij 
waarin niemand meer verantwoorde
lijk wenst te zijn voor zijn eigen daden. 
Van de mooie gedachte uit de zestiger 
jaren dat mensen te resocialiseren zijn, 
is weinig terecht gekomen. Zeventig 
procent gaat, wat de misdaad betreft, 
op herhaling en alle belangstelling 
ging uit naar de dader. Niet naar het 
slachtoffer. Dat heeft wrevel gewekt. 
Die mentaliteitsverandering is ook te 
merken aan het feit dat veel mensen 
weinig waardering tonen voor wat an
deren he ben. Proletarisch winkelen 
betekent voor hen gewoon: het halen 
bij de mensen die het hebben. Het 
schuldgevoel zakt weg." 
Benk Korthals waarschuwde: "Als re
gels massaal worden overtreden leidt 
dat tot normvervaging. We zullen als 
maatschappij moeten trachtenjuist de 
normen te handhaven." 
Als een van de belangrijkste taken 
waar dit kabinet aan werkt, noemde 
hij de zorg dat jonge mensen zinvol 
aan de arbeid kunnen. "Maar het 
schoolverzuim komt steeds meer voor. 
De scholen zijn te prestatiegericht. Te 
eenzijdig. Aan sport, kunst en cultuur 
wordt te weinig aandacht geschonken. 
Ook is het hele strafklimaat in Neder
land bedorven. Het ophelderingsper
centage van misdrijven zakte van 41 
naar 26 %. Tussen misdrijf en proces 
ligt een veel te lange periode eri slechts 
5 %van de zaken die bij het Openbaar 
Ministerie binnenkomt, leidt tot voor
lopige hechtenis. Ons rechtssysteem is 
te zwak. Het is verheugend dat onze 
partij het voortouw heeft genomen 
daarin verbetering te brengen." 

Kabinetsplannen 

Cursusvoorzitter Loek Hermans legde 
het kader als voornaamste vraag voor: 

• 

"Zijn de 
kabinetsplannen voldoen
de?". Daarnaast verdiepte men zich in 
het probleem hoe de mentaliteitsver
andering moet worden bevorderd en 
de vraag: hoe verhoudt zich de priva
cybescherming tot de criminaliteitsbe
strijding. 
Hermans benadrukte nogmaals dat 
ten aanzien van de VVD in het land 
hoge verwachtingen bestaan op het ge
bied van de criminaliteitsbestrijding. 
"De VVD is niet voor strengere straf
fen, maar wenst straffen zonder flesse
halzen. Daarom beginnen we achter
áán, met de vergroting van de capaci
teit van de Huizen van Bewaring. Li
beralen werken niet vanuit egocentris
me, maat vanuit de eigen verantwoor
delijkheid." 
Minister Korthals Altes gaf in een in
leiding een overzicht waaróm het mis 
is gegaan. "Door de daling van de cri
minaliteit in de jaren na de oorlog wer
den in het begin van de jaren '70 op 
grote schaal Huizen van Bewaring ge
sloten. Daardoor ontstond grote 
scheefgroei. Pa:s onder het kabinet Van 
Agt-Wiegel kwam uit een onderzoek 
van de projectgroep Hylkema naar vo
ren dat er een cellentekort van 500 was 
met eenjaarlijks groeiende behoefte 
van 100 cellen. De Huizen van Bewa
ring die voor het merendeel ouder dan 
een eeuw zijn, moesten worden ver
bouwd en heropend." Korthals Altes 
kwam in 1983 tot de ontmoedigende 
ontdekking dàt die achterstand nog 
steeds 500 is en de jaarlijkse behoefte 
aan cellen verdubbelt. "Iedereen 
zuchtte over de criminaliteit, maar de 
financiën bleven uit." 
Bij de behandeling van de nota Sa
menleving en Criminaliteit zal de 
VVD een sterk beroep doen op de re
gering om eindelijk die broodnodige 
financiële steun te geven. Voor de 
VVD is het al jaren een van de hoogste 
urgentiepunten. 

Reny Dijkman • 
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ELD-Congres 
werd warm Gronings onthaal 

Organiseren kunnen ze daar 
in Groningen! Het Kamer
.centralebestuur, gesteund 
door een netwerk van vrij
willigers, heeft samen met 
P R. -man Hu go Dittmar 
voor een perfect congres ge
zorgd. 

Ik ben geen congresganger, maar dáár 
aankomend op die grauwe woensdag
ochtend slik ik toch even wat weg. De 
vlaggen wapperden ... een draai-orgel 
voor de entreehaL Die hal, één grote 
Holland-promotion met de Neder
landse kaas, de groenten- en fruit
kraam, the Netherlines, Hooghoudt, 
nieuwe haring en de als een bijenkorf 
zoemende en overal aanwezige organi
satoren. Dit is leuk! Dit is iets om ver
schrikkelijk trots op te zijn. De ont
vangst door de Nederlandse Gas-
unie ... perfect! 
Klaas Weide, Rientz Wigboldus, het 
hele Groninger kc-bestuur, de mim 40 
vrijwilligers- die er een hels karwei 
aan hebben om alle buitenlandse gas
ten met tot de laatste minuut wijzigen
de aankomsttijden op te halen op 
luchthavens en per auto- zij allen wer
ken tezamen als een goedgeoliede ma
chine. Geen kapsones, geen poeha; ie
der doet wat hij of zij op zijn/haar weg 
vindt. 
En ook onze Nederlandse delegatie 
weert zich intens met een VVD-resolu
tie over dè grotere aandacht die in 
Europees verband nodig is voor de 
glasvezelkabel, met de steun aan de 
resolutie van Europarlementariër Gijs 
de Vries om Irina Grivnina nu einde
lijk naar Nederland te laten komen en 
aan die van Jessica Larive, die de alco
hol ~it de stadions wil hebben. De Ne
derlandse delegatie vergadert al drie 
uur voordat het echte congres moet be
ginnen en zit de volgende dag tijdens 
een schorsing als enige in de grote zaal 
weer achter de papieren te discussië
ren. 
Ontroering een beetje ... als Jan 

·Ontroering een beetje ... als Jan 
Kamminga daar op het katheder in de 
Martinihal van zijn stad de Westeuro
pese liberale top in het Nederlands 
toespreekt. 

Kamminga daar op het katheder in de 
Martinihal van zijn stad de Westeuro
pese liberale top in het Nederlands 
toespreekt. "Uit alle landen van de 
Europese Gemeenschap bent u geko
men om binnen de Federatie van libe
rale en democratische partijen een 
schakel toe te voegen. Een schakel in 
het hechte verband, in de eenheid, die 
wij als Federatie zijn geworden. Libe
ralen stáán voor Europa, staan voor de 
Europese politiek. En het is de politie
ke discussie die wij deze dagen met el
kaar willen voeren, omdat die discus
sie ons verder kan helpen naar het slui
ten van die keten: een sterk Europa 
van aan elkaar geklonken landen ... " 
De VVD-voorzitter verklaart het con
gres voor geopend met veel trompetge
schal. Vanaf de entreetrappen swingt 
the Silver Leaf brassband de zaal bin
nen. Ook Henk Vonhoff, de liberale 
Commissaris der Koningin van de pro
vincie Groningen, houdt zijn wel
komstwoord in het Nederlands. Via si
multaanvertalingen kunnen alle aan-
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wezigen het volgen. De volgende dag 
zal hij tijdens de ontvangst op het Gro
ninger provinciehuis zijn gasten in vijf 
talen toespreken. Ontroering ook als 
de Luxemburgse Colette Flesch, voor
zitter van dit congres, aan het eind van 
de vergaderdagen in het Nederlands 
bedankt. Niet met vijf zinnen, maar 
met een speech, haar moedertaal even 
overlatend aan de tolken. 

Waarover spraken zij, deze congres
gangers uit zeven landen, want twee 
delegaties, nl. die van Portugal en 
Griekenland blijken op het laatste mo
ment door nationale beslommeringen 
verhinderd. Op de tweede congres
avond praat ik daarover met mr. Doe
de Kok, waarnemend delegatieleider. 
Hij vist voor dit verslag een paar kren
ten uit de pap. "Het is belangrijk dat 
dit congres zich duidelijk heeft vastge
legd op een voortvarende aanpak van 
het zure regenprobleem. Dat men een 
reductie eist van zwavel-dioxide-emis
sies, die verder gaat dan waartoe de 
meeste landen op dit moment bereid 
zijn. Het rapport van Winsemius was 
uitstekend en dat sloeg met name bij 
de Britse Liberalen aan. Het congres 
heeft zich uitgesproken voor auto's 
met katalysator. We betreuren het dat 
men geen harde uitspraak wenste te 
doen voor de datum waarop dit een feit 
moet zijn. Behalve de bestrijding van 
luchtverontreiniging heeft het congres 
ook bepaald dat gezocht moet blijven 
worden naar mogelijke energiebespa
ringen en alternatieve energiebronnen. 
Ook heeft het congres zich opnieuw 
uitgesproken dat nationale grenzen 
geen belemmering mogen vormen voor 
burgers in dat grensgebied om mee te 
mogen praten over mogelijke milieu
vervuilende activiteiten over die 
grens. Ten aanzien van de interne vei
ligheid heeft het congres na een schor
sing besloten hierop volgend jaar terug 
te komen in Spanje ... " 

Politieke leiders 

Op de avond van de tweede vergader
dag spreken de politieke liberale lei-
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De Si/ver Leaf Brassband opent onder liberale plu het ELD-congres. 

ders van België, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Luxemburg, Groot-Brittannië 
en Nederland. 
Ed Nijpels bijt de spits af. "Er wordt 
wel eens gezegd: kunnen liberalen zich 
alleen bekommeren om law and order? 
Wij bekommeren ons om het recht dat 
iedere burger zich vrij kan bewegen. 
De preventieve maatregelen van de 
Europeanen hebben gefaald op het ge
bied van (internationaal) vandalisme. 
Gezamenlijk zullen we een eind moe
ten maken aan die geweldsgolf, die de 
laatste maanden over Europa is ge
spoeld." Wat onze internationale vei
ligheid betreft, benadrukt Nijpels nog
maals dat geen mens voor bewapening 
is. "Het is waanzin dat we gezamenlijk 
voor zo'n 840 miljard dollar uitgeven 
aan bewapening, maar ontwapening 
heeft ons nog nooit één stap dichter bij 
de vrede gebracht. Dat NAVO-bond
genootschap is ons niet opgedrongen. 
We hebben het met elkaar gesloten om 

Een kort gesprek voorafgaande aan het congres, v.l.n.r. David Steel, Jan Kam
minga, Sirnone Veil, Ed Nijpels, Pieter Winsemius en Henk Vonhoff 
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Womens meetingpoint: Leity Wind overhandigt Sirnone Veil een geschenkje na
mens de organisatie Vrouwen in de VVD. Naast Sirnone Veil staat Mechtild van 
Alemann, secretaris-generaal van de ELD. Rechts Colette Flesch, voorzitter 
van de vergadering en vice-voorzitter van de ELD. 

onze vrijheid te bewaken." Hij besluit 
zijn toespraak met: "In heel Europa is 
het liberalisme in een stroomversnel
ling gekomen omdat vandaag, morgen 
en de toekomst ons nog steeds lief is." 
Elf sprekers en spreeksters zijn er deze 
avond. Wenkbrauwen worden gefronst 
bij een passage uit de speech van Da
vid Steel als deze verklaart dat "loyali
teit niet moet leiden tot het zich neer
leggen bij een beleid van de Verenigde 
Staten dat alleen maar de onveiligheid 
van de wereld zou verergeren." De Ita
liaan Spandolini pareert hem. 
In de toespraak van Martin Bange
mann herkent men zich beter. De 
scherpzinnige, veeltalige, voormalige 
voorzitter van de ELD-fractie, thans 
minister van Economische Zaken, 
krijgt met zijn woorden niet alleen de 
handen op elkaar, maar ook de mensen 
voor een staande ovatie uit hun stoe
len. Als hij over criminaliteitsbestrij
ding spreekt, waarschuwt hij voor een
zijdige maatregelen: "Meer politie be
tekent meer staat, meer overheid, 
meer politiestaat." Hij waarschuwt 
ook tegen een nieuwe nationale ten
dens. "Ik ben geen pessimist, maar het 
gaat niet goed met Europa. Er is een 
verenging gaande naar nationale par
tijen en kabinetten. Wij willen dat de 
Europese Gemeenschap een democra
tie is, maar het Europees Parlement 

heeft weinig te zeggen. Er kan geen 
besluit worden genomen in de EG op 
basis van een meerderheidsstand
punt ... Die Europese eenheid begint 
hfer in deze zaal. Als onze toekomst 
ons niet meer kan verenigen, is dat een 
bankroet ... " 
Ook de Vlaming Guy Verhofstadt 
haakt in op de stagnerende integratie. 
Hij bepleit drie zaken: "Opengooi van 
de markten binnen Europa. Ook van 
de overheidsbestedingen. Maken we 
de grenzen open of trekt iedereen zich 
terug in zijn egelstelling? Een actie 
van deregulering binnen Europa en 
ten derde een verlegging van de be
voegdheden van de Raad van Minis-
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terspaar het Europees parlement." 

Europees netwerk 

Ondanks het uitlopen van de ochtend
vergadering de tweede dag door een 
ingelaste schorsing (Internationaal 
was men het niet eens over iets waar 
men het na de schorsing ook niet over 
eens wèrd, namelijk over het rapport 
van Jean Go! over Binnenlandse veilig
heid. Volgendjaar wordt daarover 
doorgepraat.) komt Sirnone Veil, de 
voorzitter van de ELD-fractie ondanks 
een andere officiële lunchafspraak 
even naar het Women's Meetingpoint. 
In haar bezoek wordt de tactvolle hel
pende hand van Hugo Dittmar weer 
even gevoeld. De voorzitter van de 
Vrouwen in de VVD, Leity Wind, ont
vangt met haar bestuur het internatio
naal gezelschap in de artiestenfoyer. 
Zij geeft een uiteenzetting over de 
werkwijze van de organisatie en deed 
een beroep op het internationaal vrou
wengezelschap de klaarliggende lijs
ten te tekenen om gezamenlijk tot een 
Europees netwerk te komen. ' 
Twee andere vrouwen voeren het 
woord. Eén is zeer geïnteresseerd wie 
van het aanwezige gezelschap volgen
de maand naar het internationaal 
vrouwencongres th Nairobi gaan. Een 
zeer geslaagde bijeenkomst. 

Reny Dijkman • 
Foto's: Peter Beukerna 



Voorgekookt ... 

Ze zijn beiden ongeveer even oud, de 
lange man uit Dixon, Illinois, de kleine 
man uit Roubaix, Flandre, en beiden 
op hun hoede. 0, de voorbereidingen 
van de ontvangst van Ronald Reagan, 
President van Amerika, door het Euro
pees Parlement te Straatsburg, onder 
leiding van President Pierre Pflimlin, 
waren tot in de puntjes geregeld. 
"Voorgekookt" noemt men dat in Den 
Haag. Menselijkerwijs kon er niets 
mis gaan. De stad Straatsburg was al 
weken in de weer met de route beveili
ging. Het parlementsgebouw zelf zo 
goed als waterdicht gemetseld door 
het hoofd van de veiligheidsdienst, 
Cees van Eenennaam, inderdaad, een 
Nederlander èn een vakman, zoals de 
meeste Nederlanders. Nou en, we hoe
ven toch niet altijd bescheiden te zijn? 

De inleidende speech van Pierre 
Pflimlin stond keurig op papier, even
als de speech van Ronald Reagan, uit 
Dixon, Illinois. Maar toch, beiden op 
hun hoede. Dat was duidelijk te zien 
op het enorm grote videoscherm in 
onze fractie kamer, waar wij als perso
neel de gebeurtenissen tienmaal ver
groot konden volgen. 
Op hun hoede voor het ongewisse en 
dat ongewisse was verdraaid dichtbij: 
in de grote halfronde zaal voor hen! 
Het Europees Parlement is het meest 
democratisch samengestelde Parle
ment ter wereld: alle stromingen zijn 
er in vertegenwoordigd. Liberalen, 
Groenen, Christen-Democraten, Com
munisten, Conservatives, Labour, Ul
tra-Rechts, Socialisten, Niet-inge
schrevenen, enz. Men kan het dan ook 
rustig een levendig geheel noemen. De 
moeite van de aandacht waard. Dat 
zal Ronald Reagan ook gedacht heb
ben. 
Maar toch, daar sta je dan. In je een
tje. Namens de Verenigde Staten van 
Amerika en je wilt het er goed afbren
gen. De zaak in de hand houden. En 
als President van het Europees Parle
ment zit je daar, je wilt een waardig 

verloop. Voor je: die grote halfduistere 
zaal, bezet met 434 gekozenen. Geko
zen uit alle hoeken en gaten van de 
tien lid-staten. 
Nu moet u die afgevaardigden ook 
niet onderschatten! Ook zij hadden 
iets voorgekookt. De President van 
Amerika hield een lang verhaal, maar 
als van een bepaalde zijde een zeker 
gemor op klonk, werd dit prompt over
stemd door luid applaus van de andere 
zijde. Zeer effectief. In de handelin
gen staat het vaak vermeld: "Loud ap
plause from the centre and from the 
right". En rustig, ook Amerikanen we
ten wat vakwerk is, ging de man uit 11-
linois dan verder. Hij hield de zaak in 
de hand. 
Wat hij zei was goed, misschien niet 
wereldschokkend, maar o.a.: 

.. As I believe it is desirabie for the 
leaders ofthe United States and the 
Soviet Union tomeet and tackle pro
blems, I am a lso convineed that the 
military leaders of our nat i ons could 
benefit from more contact. I therefore 
propose that we institute regular, 
high-level cantacts between Soviet 

Reagan en Pflimlin: 
.. President, merci!" 

and American military leaders, to de
velop better understanding and to pre
vent potent ia! tragedies from accu
ring." 

En toen een aantal gekozenen, die de 
hele tijd in hooggeheven armen kleine 
spandoekjes hadden gehouden, de zaal 
verliet, waarschijnlijk door spierpijn in 
de biceps, want als daar geen halteroe
feningen aan vooraf gaan valt dat ook 
niet mee, zei Reagan met een fijn 
lachje: 

.. You know, I have learned sarnething 
useful: maybe ij I talk long enough in 
my own Congress, some ofthose wi/1 
walk out!" 

Misschien dacht hij daarbij aan de 
steeds veelvuldiger wordende signalen 
die wijzen op toenemende druk op de 
Amerikaanse regering om de protec
tionistische toer op te gaan. Hij heeft 
reeds een paai: maal moeten lobbyen 
om het Congres op dat vlak in de pas 
te houden. Of aan handelsembargo's, 
wie weet? 
Staande ovatie toen hij afsloot: 

.. I woud like just to conclude with one 
fine and say: We have seen evidence 
he re of your fait h in democracy, in t he 
ability of some to speak up freely as 
they prefer to speak. 
And yetI cannot help but remind all 
ofus fhat some whotake advantage of 
that right of democracy seem unaware 
that ifthe government that they would 
advocate became reality, no one would 
have thatfreedom to speak up again! 

Thank you, and God bless you all!" 

De President van het Europees Parle
ment had niet in hoeven grijpen. En 
toen, waarschijnlijk daardoor, gebeur
de er iets dat niet was voorgekookt! 
De kleine man uit Roubaix, Pierrc;: 
Pflimlin, veegde zijn dankwoord op 
papier resoluut van de tafel en zei met 
luide, bijna overslaande stem, uit de 
grond van zijn hart slechts twee woor
den: "PRESIDENT, MERCI!!!" 

Koosje Bins • 
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Partijraad heeft veel moeite met (inhoud) 
rapport commissie-Polak 
De partijraad van de VVD is er op 18 
mei in Apeldoorn niet in geslaagd zich 
tijdig door een rijstebrijberg aan mo
ties en amendementen te werken die 
waren ingediend op het rapport van de 
commissie-Polak. De commissie had 
de opdracht gekregen een discussie
nota te schrijven, waarin- rekening 
houdend met de liberale beginselen
een aantal aanbevelingen zouden wor
den vastgelegd die bijdragen zouden 
kunnen leveren aan de bestrijding van 
het tekort aan betaald en onbetaald 
werk. De helft van de amendementen 
lieten de partijraadsleden liggen voor 
een volgende bijeenkomst (die inmid
dels in Heerenveen is gehouden), maar 
na één dag toeven in een broeierige 
zaal in het "Hof van Gelre" moet het 
de commissieleden duidelijk zijn ge
worden dat nog een groot deel van de 
partij voor wat hun ideeën aangaat op 
een wat andere golflengte opereert. 
Mr. H. Polak, voorzitter van de com
missie, was enigszins teleurgesteld 
over de vrij grote reeks amendemen
ten die "het eerbiedwaardige gezel
schap van de partijraad", zoals Polak 
de aanwezigen in zijn openingstoe
spraak noemde, op haar geschrift had 
aangebracht. 
"De werkloosheid is een groot kwaad, 
een kwaadaardig spook dat door Euro
pa en ook door Nederland waart. Be
halve de 800.000 werklozen die in ons 
land geregistreerd zijn, kennen we nog 
ontelbare vele niet-geregistreerde 
landgenoten zonder werk," aldus Po
lak. "Toen het hoofdbestuur ons uitno
digde om ons in commissie te vereni
gen hebben we niet voor de eer be
dankt, maar bedankt voor de eer en 
zijn we aan het werk gegaan, getroffen 
door die haast rampspoedige voren die 
de werkloosheid door de samenleving 
trekt en door het merkwaardige feit 
dat Nederland met zijn talenten 
morst. Immers, hoeveel kennis, toewij
ding en mankracht blijft onbenut in 
onze uiterst ingewikkelde wereld, 
waarin - naar de woorden van Thor
becke- zoveel meer dan voorheen is te 
doen," aldus mr. Polak bij de opening 
van de partijraad. 
Duidelijke verschillen in opvattingen 
tussen de commissie-Polak en partij-

raad waren er onder meer op het ge
bied van de terugdringing van het fi
nancieringstekort van de overheid. 
"Een geringe vertraging in het terug
dringen van het financieringstekort 
van de totale overheid tot 51~ à 6 pro
cent van het nationale inkomen in 
1990 in plaats van tot 4 à 41~ procent is 
aanvaardbaar," luidde de aanbeveling 
in het rapport van de commissie. Maar 
de partijraad steunde in meerderheid 
een amendement van drs. L. Hilarides 
uit Drachten, waarin een terugdrin
ging van het totale tekort van de over
heid tot 4 à 41~ procent werd bepleit. 
De voorstanders van dat amendement 
konden in Apeldoorn rekenen op 
zwaar geschut in de persoon van o.a. 
oud-minister dr. H. Witteveen, voor
malig president van het Internationale 
Monetaire Fonds. 
Commissielid drs. L. J: Wijngaarden 
gaf toe dat binnen de commissie veel 
over dat onderwerp was gedebatteerd. 
Hij vindt het terugdringen van het fi
nancieringstekort belangrijk, maar 
het moet geen doel op zich zijn, maar 
één van de middelen in het streven 
naar economisch herstel en bevorde
ring van de werkgelegenheid. "Niet 
vluchten in de gemakzucht van de ma
gie van het getal," luidde zijn opvatting. 
Dr. Witteveen hield ook een pleidooi 
voor de afschaffing van de WIR (wet 
op de investeringsrekening), volgens 
de oud-minister geen effectief instru
ment om de investeringen te stimule
ren. Over die (geleidelijke) afschaf
fing was in de partijraad grote eensge
zindheid. 
Dankzij de WIR zou het bedrijfsleven 
in de volgende kabinetsperiode inves
teringspremies ter waarde van 5 tot 6 
miljard gulden krijgen. Dr. Rudolf de 
Korte, de financiële specialist van de 
Tweede Kamerfractie van de VVD, 
vindt dat het vrijkomende geld het 
best besteed zou kunnen worden voor 
verlaging van werkgevers premies, 
maar hij VOf\d in die opvatting dr. Wit
teveen op zijn weg. Volgens deze zou 
het effect van een verlaging van de 
werkgeverspremies verdwijnen, als de 
vakbonden hogere lonen eisen of de 
wisselkoers van de gulden stijgt. 
In het rapport van de commissie Polak 
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werd ook bepleit dat uit sociale over
wegingen, alsmede om vraaguitval te 
voorkomen, minimum-loon en mini
mum-jeugdloon gehandhaafd zouden 
blijven. Commissielied ir. T. Thaiham
roer verdedigde dat standpunt en ver
zette zich tegen de onder verscheidene 
partijraadsleden heersende opvatting 
dat het minimum-jeugdloon de belang
rijkste oorzaak zou zijn van de jeugd
werkloosheid. "De hoogte van het 
jeugdloon is maar één factor. Er is vol
doende werk voor hen die graag willen 
en dat betekent dat nieuwe toetreders 
tot de arbeidsmarkt het moeilijk heb
ben. De sociale en economische aspec
ten rechtvaardigen het stelsel van de 
minimum-lonen, nu aangevuld met 
een minimum-jeugd(uur)loon," zei hij. 
Niettemin aanvaardde de partijraad 
een amendement van drs. P. Ressenaar 
(Den Haag) waarin werd voorgesteld· 
de regels over het minimum-jeugd
loon, zoals in het rapport vermeld, te 
schrappen. Wel zag de partijraad iets 
in vergroting van de mogelijkheden 
voor het geven van ontheffingen voor 
wat betreft afwijking van het mini
mum-jeugd( uur )loon. 
Weinig succes boekte de commissie 
verder met haar aanbevelingen om be·' 
ginnende ondernemers speciale fiscale 
voordelen te geven. Tweede Kamerlid 
Frank de Grave waarschuwde de par
tijraad dat het Nederlandse belasting
stelsellangzamerhand is uitgeput. 
"Het zou goed zijn als de partijraad 
zich realiseerde dat we onze pretenties 
op dat terrein eens zouden moeten in
perken," aldus De Grave. 

V Hafkamp • 

· Brainstormingsdag 

Tijdens de Tweede-Kamerfrac
tiebrainstormingsdag merkte 
een Kamerlid op: '"We moeten 
onze beginselen bet.çr overbren
gen. Laatst sprak ik in de gevan
genis in Scheveningen. Men 
vroeg mij wat "liberalisme" nou 
eigeJ;tlijk betekende ... " .. 
'Een ander VVD-Kamerlid re~ 
ageerde prompt: "Vrijheid'' ... 



•·, 
'.• Verrassend opinie-onderzoek VVD 

afdeling Haaren (Br) 

De gemeenteraadsverkiezin- NcEVROUW. Wl!T DDIKT U 
gen in maart 1986 zljn _ vJJJJ: ~va:ÇI/JY VAJ/ 
voor de VVD afdeling Haa- <:;EMEEJ.fTEI.J, ... COIJ··· 
ren aanleiding onder de ... yVD.... · ····· 
plaatselijke bevolking van 
Haaren een serie van vier en
quêtes te houden. 

De VVD wil een inzicht krijgen in wat 
onder de circa 5000 inwoners leeft. 
Plaatselijk gaan de liberalen volgend 
jaar pas voor het eerst aan de raadsver
kiezingen meedoen. Voordien wil de 
partij een inzicht trachten te krijgen in 
de plaatselijk politieke, sociaal-econo
mische en culturele verhoudingen en 
opvattingen. Nadrukkelijk is gesteld 
dat deze enquête volstrekt anoniem 
zal worden gehouden en zeker niet de 
VVD-geest uit zal stralen. Men heeft 
gestreefd naar een zo objectief moge
lijke opzet. Anderzijds heeft de enquê
tecommissie in de presentatie de eigen 
politieke kleur niet verbloemd. 
Huis aan huis zijn 1460 formulieren 
uitgezet tijdens de eerste enquêteron
de. Van deze vragenlijsten kwam bijna 
eenvijfde deel ingevuld terug. 
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat 
de bevolking van Haaren zeer geïnte
resseerd is in de lokale politiek. 94,2 % 
deelt mee bij de komende raadsverkie
zingen te gaan stemmen. Van de zes 
deelnemende politieke partijen zou de 
VVD met 26,3 %uit de bus komen en 
samen met het CDA (35,6 %) een for
se meerderheid halen. De enquête
commissie waarschuwt echter voor te 
groot optimisme vanwege een aantal 
onzekerheidsfactoren, maar- zo con
cludeert zij- "Er is ruimte voor enig 
vertrouwen in een redelijk resultaat 
voor de komende gemeenteraadsver
kiezingen." 

Gemeentelijke herindeling 

Zeer duidelijk spraken de geênquet
teerden in Haaren zich uit tégen ge
meentelijke herindeling. Voor 80,1 % 
hoeft dat écht niet, maar slechts 
43,3 %meent dat men daarop als he-

······ .. ..... . . ...... 

volking enige invloed uit kan oefenen. 
De VVD-afdeling Haaren heeft inmid
dels een tweede enquêteronde achter 
de rug, die nog door een derde (eind 
september) en de laatste (eind novem
ber) zal worden gevolgd. Het immense 
werk dat hier in gaat zitten, wordt ver
richt door drie leden van de VVD-af
deling Haaren plus de voorzitter, de 
heer E. Claessens. 
Andere afdelingen die nog zoeken 
naar inspiratie om wat meer te weten 
Ie komen van de verlangens 
van de lokale bevolking zouden 
eens met de heer Claessens contact 
kunnen opnemen. De enquête is pro
fes~ioneel opgezet en biedt een prach
tige mogelijkheid het stemgedrag ge
durende dit jaar te kunnen volgen. 

Reny Dijkman • 

·Financiële· 
Actie .. · . loopt· 
als een trein! . · 
. Totvreugde van he~ hoo(d~-

, stuur en vooral de pènningmees- · 
· ,tedoopt de land~lijke (inanciële 
actie g~weldig goed. Velen heb
ben de toegezonc;len girokaart al 

•· met eengift.naar de partij te-. 
.. r11ggezonden. De stand was op 
. 13 juni f 438.467,50. . . 

. , Indien u nog niet hebt gestort,, 
kunt u dat nog gerust doen. 
Graag zelfs, want het geld is 
. bard nodig. Voor degenen die de 

· . girokàart kwijt zijn geraakt, 
. vermelden wij nogmaals het gi
ronummer 4000716, t.n.v. 

. 'VVD-financiële actie, Den 
I H~ag. 

' 
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Voorzitter van De Vereniging. Elly Coenen- Vaessen: 

,,Leidraad.Gemeentepro.gramma is gereed'' 

Ze noemt het zelf altzjd "De 
Vereniging", dat staat voluit 
voor de Vereniging van Sta
ten- en Raadsleden van de 
VVD. Ze is zes jaar secreta
ris van "De Vereniging" ge
weest en ze volgde vorig jaar 
de huidige Commissaris van 
de Koningin, Matty de Brui
ne, op als voorzitter. 

Elly Coenen-Vaessen is iemand die de 
warmte naar buiten straalt. Haar 
Zuidlimburgse herkomst verraadt 
zich door méér dan een zachte g. Ze 
zat de buitengewone algemene leden
vergadering van De Vereniging voor 
waarin 151 amendementen (wijzigin
gen) moesten worden besproken op het 
ontwerp van de Leidraad van het Ge
meenteprogramma. "Dan moetje kie
zen: lunchen of niet lunchen en door
gaan en je moet opletten dat iedereen 
aan de bak kan komen. Dat de discus
sie niet door een paar mensen gedomi
neerd gaat worden.A/ die mensen die 
naar deze vergädering kwamen, had
den zich grondig verdiept in dat pro
gramma." 
De leidraad is nu ter goedkeuring aan 
het hoofdbestuur. Gemeenteraden 
kunnen dit program als uitgangspunt 
gebruiken voor hun eigen program. 
Men kan daarin de eigen urgenties in
vullen, zelf accenten leggen en een be
leid uitzetten. Al die gemeentepro
gramma's die onder de naam "VVD" 
verschijnen zullen ook door de VVD 
worden bekeken. "De leidraad," zegt 
Elly, "bevat informatie en actiepun
ten. Aan de linkerkant van de pagina's 
staat een liberale verduidelijking van 
de >Iitgangspunten. Zoals vier jaar ge
leden de problemen rond de politiewet 
en het minderhedenbeleid eruit spron
gen, is dat nu het geval met de woon
wagenwet. In een wijzigingsvoorstel 
dat werd aanvaard, wordt een grotere 
vrijheid voor de gemeenten gevraagd. 

, Het overheidsbeleid op dit punt is de 
laatste vijftienjaar bepaald niet conse
quent geweest. Eerst moeten kampen 
grootschalig worden opgezet en in 

1978 kwamen richtlijnen van het mi
nisterie dat kampen van meer dan 15 
wagens moesten worden afgebroken. 
Een stad als Apeldoorn bijvoorbeeld 
komt daardoor zwaar in de problemen. 
Nu bemoeien én het Rijk én de Provin
cie én de Gemeenten zich ermee. Dat 
is te veel van het goede of het kwade. 
Laat de gemeenten toch zoveel moge
lijk naar eigen bevind van zaken han
delen. Het zal een zwaar item worden. 
De partijcommissie Ruimtelijke Orde
ning heeft daarover een bijeenkomst 
georganiseerd." 
Tot haar voldoening is het emancipa
tiebeleid, zoals dat werd voorgesteld, 
overeind gebleven. 

Profijtbeginsel 

De Vereniging heeft over het profijt
beginsel een motie aangenomen en die 
naar de VVD-kamerfracties en libera
le bewindslieden gestuurd. Elly Coe
nen: "Al een aantal jaren wordt door 
het Rijk op het gemeentefonds gekort 
vanwege het zgn. profijtbeginsel. De 
gemeenten moeten daarvoor zelf com
pensatie zoeken. Bijvoorbeeld door 
verhoging van abonnementen op bi
bliotheken of zwembaden. Door ver
hoging van de prijs worden echter min
der abonnementen verkocht. Er is geld 
uit het gemeentefonds gehaald door 
het Rijk. In die motie dringen wij aan 
de voor 1986 voorgenomen verhoging 
van de profijtkorting op het gemeente
fonds achterwege te laten en de effec
ten van de kortingen van 1983, 1984 
en 1985 voor de toekomst zo spoedig 
mogelijk ongedaan te maken. 
Wat de deregulering betreft, zouden 
de gemeenten meer beleidsruimte krij
gen op het gebied van de gezondheids
zorg. Die dencentralisatie juichen wij 
toe, maar dan moeten daarbij wél de 
financiën worden geleverd. Wat de 
Wet voorzieningen gezondheidszorg 
en de Wet gezondheidszorg, maat
schappelijke dienstverlening betreft 
zouden de gemeenten een grotere vin
ger in de pap moeten hebben. Daarvan 
valt nog weinig te bespeuren. Wél 
heeft dit kabinet de gemeenten de vrij-
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heid gegeven de eigen stadsvernieu
wing te bepalen. Overigens ook niet 
met vele financiële ondersteuning." 
Elly Coenen benadrukt: "Bij alles wat 
de burger ervaart, gaat hij naar het lo
kaal bestuur. In bezuinigingstijden 
staat men daar erg onder spanning. 
Het geld kan maar één keer worden 
uitgegeven." 
Ze weet waarover ze praat. Naast dit 
voorzitterschap is zij al dik vier jaar 
wethouder in Maassluis, waar zij een 
zeer zware portefeuille beheerst. Ze 
gaat over personeelszaken en -organi
satie, sociale zaken en volksgezond
heid, onderwijs en welzijn, jeugdbe
leid en sport en recreatie. Peinzend op 
de vraag hoeveel tijd in dat wethou
derschap gaat zitten: "Gemiddeld zo'n 
50 uur per week. Het varieert. Ik heb 
goede ambtenaren die de vergaderin
gen voorbereiden, waarmee ik voor de 
vergadering altijd nog even de zaken 
door praat." 

Persoonlijk contact 

Ze heeft zich niet begraven in het pa
pieren werk. Persoonlijke contacten 
zijn voor haar essentieel. "De mensen 
hebben er recht op dat hun wethouder 
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Technisch advies Tweede Kamer 1986. 

Conform het voorstel van het hoofdbestuur heeft de 70ste algemene 
vergadering op 10 mei 1985 het technisch advies ten behoeve van de 
Tweede-Kamerverkiezing 1986 vastgesteld. 
Dit technisch advies gaat ingevolge artikel 4.1 nieuw TK uit van 11 
onderwerpen waarover de algemene vergadering zich heeft uitgesproken. 
Het volgende besluit met betrekking tot deze onderwerpen werd genomen: 

1. In alle rijkskieskringen wordt een kandidatenlijst ingediend. Totaal 18 
lijsten; 

2. Op elke lijst zullen 30 kandidaten worden geplaatst (het maximaal 
toegestane aantal); 

3. Op elke lijst zullen ten minste 28 verkiesbare kandidaten worden 
geplaatst; 

4. Ten minste 60 kandidaten zullen in landelijke voorkeur worden 
gerangschikt; 

5. In alle rijkskieskringen wordt dezelfde kandidaat op de eerste plaats 
gekandideerd (lijstaanvoerder); 

6. Er wordt naar de mate van een later te bepalen wenselijkheid eventueel 
een landelijke kopgroep van 3 plaatsen op alle in te dienen lijsten 
gevormd. 

7. Op alle lijsten worden door 17 kandidaten de plaatsen 8 t/m 24 in een 
vaste volgorde op alle in te dienen lijsten bezet (de ijzeren ring); 

8. Door het vormen van 5 combinaties van rijkskieskringen worden per 
combinatie 4 kandidaten (in totaal dus 20 kandidaten) in wisselende 
volgorde per rijkskieskring geplaatst (de plaatsen 4 t/m 7). 
De volgorde van deze 4 kandidaten wordt door de desbetreffende 
kamercentrale per rijkskieskring bepaald; 

9. Door het vormen van 5 combinaties van rijkskieskringen (als onder 8 
genoemd) worden de plaatsen 25 t/m 28 op elke in te dienen lijst bezet 
door 4 kandidaten in een vaste volgorde (totaal 20 kandidaten). Deze 
volgorde wordt door verkiezingsraad c.q. algemene vergadering 
bepaald; 

10. Het aantal voorlopige kandidaten dat de ledenvergaderingen van de 
afdelingen onderscheidenlijk de centralevergaderingen van de kamer
centrales dienen te plaatsen op de samen te stellen advieslijsten 
(ingevolge artikel 14 resp. 15 TK) bedraagt 50 resp. 60; 

11. Op niet-verkiesbare plaatsen (de plaatsen 29 t/m 30) kunnen ook leden 
kandidaat worden gesteld die niet in de groslijst zijn vermeld. 
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In dit ontwerp 
volgende model 
verdeeld over 
geplaatst. 

gaat de algemene vergaderrog dus uit 
waarbij maximaal 96 kandidaten op de 

vijf combinaties van rijkskieskringen 

van het hierna 
lijstengroep 

- kunnen worden 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
1 0. 
11. 
1 2. 
1 3. 
1 4. 
1 5. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

30. 

A 

4 
9 

14 
19 

41 
46 
51 
56 

Toelichting: 
ad 1. 

B 

5 
1 0 
15 
20 

42 
47 
52 
57 

18 x 

18 x 

ABC DE 
c 
1 ( 3) 
2 
3 

6 (20) 
11 
16 
21 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

43 
48 
53 
58 

( 17) 

( 20) 

( 18) 

( 18) 

D 

7 
12 
17 
22 

44 
49 
54 
59 

Als "IJsselmeerpolders" naast de status van provincie ook die van 
rijkskieskring heeft verkregen zal het aantal in te dienen lijsten 19 
bedragen. Thans wordt nog uitgegaan van het huidige aantal. Maar 
wordt "IJsselmeerpolders" vÖÖr 21 oktober rijkskieskring dan zal het 

E 

8 
13 
18 ..,, 

45 
50 
55 
60 



hoofdbestuur in Z2Jn vergadering van 21 oktober a.s. in het nader technisch 
advies ingevolge art. 16.1 onder 4 TK de noodzakelijke wijzigingen 
aanbrengen. · 

ad 2. 
In verband met het voorkomen van lijstuitputting ingeval van benoeming -
hetzij rechtstreeks - hetzij door plaatsvervulling is het noodzakelijk 
alle beschikbare plaatsen te bezetten. 

ad 3. 
Gelet op het onder 2 genoemde is het noodzakelijk dat van de 30 plaatsen er 
28 door verkiesbare kandidaten worden bezet. 

ad 4. 
De 60 kandidaten zijn een gevolg van het gestelde onder 3 en van het model 
van combinaties van rijkskieskringen. 

ad 5. 
De algemene vergadering is van oordeel dat ook bij de komende verkiezingen 
er geen reden is om van het systeem van e~n lijstaanvoerder voor het gehele 
land, zoals vanaf 1963 gebruikelijk, af te wijken. 

ad 6. 
De algemene vergadering acht het vormen van een kopgroep zeer aan te 
bevelen, maar acht het i.v.m. het zeer vroege tijdstip waarop de 
beslissing moet worden genomen prematuur om thans reeds definitief een en 
ander vast te leggen. In het nader technisch advies van 21 oktober a.s. 
zal wel definitief worden vastgelegd of en zo ja met hoeveel kandidaten 
de kopgroep gevormd zal worden. 

ad 7. 
Deze 17 kandidaten, die op alle lijsten dezelfden Z2Jn en in dezelfde 
volgorde dienen voor te komen, garanderen dat bij een fractie-grootte 
tussen 23 en 41 leden en bij plaatsvervulling tot en met de 24e plaats 
op elke lijst afzonderlijk de fractie-samenstelling voorzienbaar is. 

ad 8. 
Met uitzondering van de lijstaanvoerder zullen op de plaatsen aangeduid 
per lijst 4 t/m 7, 20 kandidaten gekozen worden. De bevoegdheid om per 
kamercentrale de volgorde van deze kandidaten te bepalen geeft de 
mogelijkheid reeds op de vierde plaats een kandidaat met grote regionale 
bekendheid te plaatsen, mits deze kandidaat maar behoort tot het voor die 
combinatie geldende viertal. 
Deze bevoegdheid brengt met zich mee dat 20 kandidaten in feite met 
gelijke rangorde (ex aequo) gekandideerd zullen worden. De kans op 
verkiezing op elk dezer plaatsen is gelijk mits de combinaties van 
rijkskieskringen ongeveer evenveel potentiele VVD-kiezers bevatten. . 
Het hoofdbestuur zal, nadat de algemene vergadering de groep van 20 
kandidaten heeft aangewezen, deze kandidaten verdelen over de ·s 
combinaties, waarbij het hoofdbestuur zoveel mogelijk rekening zal houden 
met de uit de voorlopige kandidatenlijsten van de kamercentrales gebleken 
regionale voorkeuren. 
Het verdient daarom aanbeveling dat de centralevergadering van elke 
kamercentrale het bestuur van de kamercentrale volmacht geeft om op de 
73ste algemene vergadering op 1 februari 1986 in cultureel centrum 
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de Flint te Amersfoort de volgorde van de kandidaten, aangeduid per lijst 
4 t/m 7 te bepalen. 

ad. 9. 
Door vervolgens op de plaatsen aangeduid per lijst 25 t/m 28 wederom in 5 
combinaties telkens 4 kandidaten te stellen, komt het totaal aantal 
kandidaten op 60. 
De fractie-samenstelling is na de 40ste landelijke plaats niet meer 
voorzienbaar. 

ad 10. 
Uitgaande van het model, gelet op het onder 3 en 4 gestelde, en vanwege de 
berekening in het Modderman-systeem op basis van evenwicht tussen de 
lijsten is het een vereiste dat afdelingen en centrales een gelijk aantal 
kandidaten in de advieslijsten opvoeren. Dus 50 bij de afdeling, 60 
bij de kamercentrales. 

ad 11. 
Zoals tot nog toe gebruikelijk is geweest, wordt de kandidaatstelling voor 
de "staart" van de lijst overgelaten aan de kamercentrales. Per 
kamercentrale kunnen op die plaatsen personen met regionale of landelijke 
trekkracht gekandideerd worden, zonder dat deze plaatsen evenwel een kans 
op verkiezing, ook niet als gevolg van plaatsvervulling, geven. 
Het is noodzakelijk dat na afloop van de 73ste algemene vergadering het 
bestuur van de kamercentrale de algemeen secretaris of degene die hem 
vervangt meedeelt welke kandidaten voor deze plaatsen op de lijst dienen 
te worde~ opgevoerd. 

Ten slotte acht de algemene vergadering het van belang dat ten behoeve van 
een adequate besluitvorming in de partij een overzicht van het aantal per 
rijkskiaskring toe te kennen zetels op basis van de verkiezingsuitslag van 
8 september 1982 wordt gegeven. 

aantal plaatsen 

I 's-Hertogenbosch 3 XI Haarlem 3 
II Tilburg 2 XII Middelburg 1 
III Arnhem 3 XIII Utrecht 3 
IV Nijmegen 2 XIV Leeuwarden 1 
V Rotterdam 1 XV Zwolle 2 

VI 's-Gravenhage 1 XVI Groningen 1 
VII Leiden 3 XVII Assen 1 
VIII Dordrecht 3 XVIII Maastricht 2 
IX Amsterdam 1 
x Den Helder 3 



GROSLIJST 1986 

Conform artikel 13.1 van het reglement op de kandidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der Staten-qeneraal is van de voorlopige 
kandidaten voor het lidmaatschap van 4e Tweede Kamer, de gros-
lij st opgesteld. · 

Deze groslijst is anders dan die uit het verleden, ingedeeld in 
drie categorieën. 
In de eerste plaats is een alfabetische lijst opgemaakt van die 
kandidaten die reeds zittend lid* zijn en die zich wederom kandidaat 
stellen voor een verkiesbare plaats (deel A). 

Vervolgens is een lijst opgemaakt die is ingedeeld overeenkomstig 
de rijkskieskringen, zoals vermeld in de Kieswet. 
De volgorde op deze 18 deellijsten is overeenkomstig de voorlopige 
volgorde van voorkeur van de desbetreffende kamercentrale (deel BI. 

Tenslotte is een lijst opgemaakt van die voorlopige kandidaten 
(eventueel ook zittende leden) dle uitsluitend in aanmerking wensen 
te komen voor een niet-verkiesbare plaats (deel C). 

Betekenis der letters: 
(v). =kandidaat van het vrouwelijk geslacht 
a. = opleiding na lagere school 
b. = beroepshalve uitgeoefende functies gedurende de laàtste 

tien jaar 
c. = aanvang lidmaatschap VVD 
d. = functies in VVD en/of andere politieke partijen gedurende 

de laatste tien jaar 
e. = functies in politieke vertegenwoordigende lichamen ge

durende de laatste tien jaar 
f. = andere maatschappelijke activiteiten gedurende de laatste 

tien jaar 
g. = de onderwerpen die de voorlopige kandidaat naar eigen inzicht 

het beste liggen, met als codering: 

1. algemene politiek 15. ruimtelijke ordening 
2. buitenlandse zaken 16. verkeer 
3. binnenlandse zaken 17. waterstaat 
4. onderwijs 18. landbouw 
5. wetenschappen 19. visserij 
6. sociale zaken 20. middenstand 
7. volksgezondheid 21. ontwikkelingssamenwerking 
8. cultuur 22. sport, toerisme 
9. maatschappelijk werk 23. milieu 

10. defensie 24. energie 
11. financien 25. innovatie 
12. economische zaken 26. emancipatie 
13. justitie 27. mediabeleid 
14. volkshuisvesting 28. jeugd- en jongerenwerk 
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N.B. 1) Voor de groslijst werden 108 kandidaten voor een verkiesbare 
plaats en 39 kandidaten voor een niet-verkiesbare plaats bij het 
algemeen secretariaat aangemeld. In totaal 147; waarvan 28 
kandidaten van het vrouwelijk geslacht. 
(= 19,04%, was in 1982 12,66%) 

N.B. 2) De gegevens t.b.v. het opmaken van de groslijst zijn door de 
kandidaten zelf verstrekt. 
Het algemeen secretariaat heeft slechts in enkele gevallen een 
redactionele wijziging aangebracht. 

* Onder "zittend lid" wordt begrepen de huidige VVD bewindspersonen 
en de huidige VVD leden van de Tweede Kamer. 



Deel~ (zittende leden, alfabetische rangschikking). 
Verkiesbare plaatsen. 

De Beer, ing.L.M. 

W. de Zwijgerlaan 15, 3136 AP Vlaardingen/6-8-1934/a. HBS-B; HTS
bouwkunde/b. lid Tweede Kamer/c. 1959/e. lid Tweede Kamer/g. 1, 14, 
15, 16, 17, 23, 27 en Beneluxbeleid. 

Blaauw, J.D. 

Laan van Vollenhave 2267, 3706 HB Zeist/27-4-1941/a. HBS-B; 
Koninklijk instituut voor de Marine; officier KM 1962/b. 1962-1978, 
beroepsofficier Kon. Marine; gediend a.b. onderzeeboten en 
jagers/fregatten; laatste functie: docent off. opleiding 
operationele school Den Helder; 1978-heden, lid Tweede Kamer/c. 
1966/d. lid bestuur afdeling Den Helder tot 1977; sedert 1978 lid 
VVD-fractie Tweede Kamer; t.g.v. kamerlidmaatschap adviserend lid 
van partijcommissies buitenlandse zaken, defensie, verkeer en 
waterstaat; lid "Liberal Leaders Group" in Liberale 
Internationale/e. sedert 1978 lid VVD-fractie Tweede Kamer, sedert 
1982 coördinator defensie; sedert 1981 lid Assemblée Raad van Europa 
en lid Assemblée West-Europese Unie; Raad van Europa: secr. generaal 
liberale fractie, vice-vrz. commissie europese niet-lidstaten; WEU: 
vice-president Assemblee, fractievrz. liberale fractie, vice-vrz. 
defensiecommissie/f. secr./penningmeester "European Inter
Parliamentary Group for Soviet Jewry"; lid bstuur Albert Einstein 
Vredesprijsstichting/g. 1, 2, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 
internationale organisaties en europese samenwerking. 

Blauw, P.M. 

Albatrosstraat B 106, 9663 PT Nieuwe Pekela/30-9-1937/a. 6 jaar 
middelbaar vakonderwijs; 3 jaar kadervormendonderwijs/b. land- en 
tuinbouw/c. 1966/d. vrz. afd. Heerhugowaard/oe. Alkmaar/kc. Den 
Helder; vrz. afd. Nieuwe Pekela/kc. Groningen - lid dagelijks 
bestuur/e. vrz. fractie Streekraad Oost Groningen; lid Tweede 
Kamer/f. vrz. waterschap (54000 ha.); vrz. afd. Veenkol. Boerenbond; 
vrz. voetbalver.;vrz. afd. Paardenbouderij van het landbouwschap; 
bestuurslid Veefonds/proefbedrijf Paardenbouderij te Brunssum; lid 
commissie planologie van het landbouwschap/g. 17, 18, 23 en 
regionaal beleid. 

Bolkestein, mr.drs.F. 

Klatteweg 14, 2597 KB 's-Gravenhage/4-4-1933/a. gymnasium A en B; 
doctoraal wijsbegeerte te Amsterdam; doctoraal rechten te Leiden/b. 
Shell manager, 1960-1976; lid Tweede Kamer, 1978-1982; staats
secretaris Economische Zaken, 1982-heden/c. 1975/d. geen/e. geen/f. 
geen/g. 1, 2, 8, 10, 12, 21 en 24. 

4 

Braams, dr.R. 

Vergiliuslaan 16, 3584 AM Utrecht/29-8-1923/a. HBS-B; natk.drs. 
rijksuniversiteit; Ph.D. Cambridge Engeland/b. hoogleraar 
moleculaire biofysica RUU tot juni 1977/c. ongeveer 1958/d. geen/e. 
lid Tweede Kamer vanaf 1977; lid gemeenteraad Utrecht tot sept. 
1978/f. vrz. en vice-vrz. scholen lager beroepsonderwijs/g. 4, 5, 12, 
23, 24 en 25. 

Bruggeman, drs.J.G. 

Ananasstraat 116, 2564 ST 's-Gravenhage/28-2-1927/a. 
lyceum/gymnasium A en B; doctoraal examen geschiedenis RU Leiden/b. 
hoofdambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken (plaatsvervangend 
adviseur beleidsplanning en chef hoofdafdeling onderzoek en 
documentatie) tot 31 januari 1985/c. 1965/d. lid partijraad tot 
1979; lid commissie buitenland/e. lid Tweede Kamer sedert 31 januari 
1985/f. bestuurslid tevens secr.-penningmeester Carnegie-stichting 
(Vredespaleis); lid Raad van Beheer Haagsche Academie voor Inter
nationaal Recht; lid redactie Liberaal Reveil/g. 1, 2, 10, 11, 16, 
1 7, 19 en 23. 

Dees, drs.D.J.D. 

Zandberglaan 7, 4818 GH Breda/13-12-1944/a. HBS-B (1962l;doctoraal 
farmacie (1970); apothekersexamen (1971) rijksuniversiteit 
Utrechtlb.dienstplicht eerste luitenant-apotheker (1971 - 19721; lid 
Tweede Kamer sinds 1972/c. 1967/d. landelijke voorzitter JOVD 1969-
1971/e. lid.resp. fractievoorzitter VVD gemeenteraad Breda (1971 -
1978)/f. voorzitter Hockey- en sportvereniging Push (1974- 1978); 
bestuurslid stichting regionale omroep West-Brabant (hedenl/g. 1, 4, 
5, 7, 9 en 13. 

Dijkstal, H.F. 

Poortlaan 5, 2242 GN Wassenaar/28-2-1943/a. gymnasium-A; 3 jaar 
rechten GU Amsterdam/b. 1970-1982, eigen bedrijf (toerisme); 1970-
1978, docent management inst. voor sociale wetenschappen; 197S-1983, 
wethouder gemeente Wassenaar/c. omstreeks 1966/d. diversen in afd. 
en kc; lid stuurgroep Haya van Somerenstichting/e. 1974-beden, lid 
gemeenteraad Wassenaar; 1978-1983, wethouder Wassenaar/f. diverse in 
gehandicaptenzorg en sport/g. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 22, 26, 28, 
politie, welzijn en minderheden. 

van Eekelen, dr.W.F. 

Nieuwe Parklaan 64, 2597 LD 's-Gravenhage/5-2-1931/a. gymnasiun:-8; 
BA Political Science (Princeton), doctoraal rechten Utrecht, doctor 
rechtsgeleerdheid/b. ambtenaar buitenlandse dienst, laatstelijk chef 
directie atlantische samenwerking en veiligheidszaken; staatssecre
taris van Defensie; lid Tweede Kamer; staatssecretaris van Buiten
landse Zaken (Europese Zaken)/c. 1966/d. geen/e. geen/f. voorzitter 
raad van advies JASON; lid Advisory Board Atlantic Exchan~e Program; 
bestuurslid Wilhelmina Kinderziekenhuis/g. 1, 2, 10 en 21. 



van Erp, A~A.M.E. 

Willem II straat 7, 5682 AE Best/12-10-1933/a. MULO en vakopleidin
gen/b. zelfstandig ondernemer/c. 1962/d. geen/e. raadslid gemeente 
Best gedurende vier jaar fractievoorzitter; lid Provinciale Staten 
Noord-Brabant; lid Tweede Kamer/f. hoofdbestuurslid Koninklijk Neder
lands Ondernemers Verbond; ondervoorzitter Kamer van Koophandel Ooste
lijk NB Eindhoven; voorzitter plaatselijke Ondernemersorganisatie, 
vanuit die functie diverse commissiewerkzaamheden/g. 1, 6, 12, 15, en 
22. 

Evenhuis, A.J. 

V.v. Goghlaan 6, 7944 EL Meppel/8-12-1941/a. ULO; kweekschool; M.O. 
geschiedenis/b. onderwijzer; leraar/adj. dir. Ped. Akademie; lid 
Tweede Kamer sedert 1973/c. 1965/1966/d. 1971-1975, lid hoofdbes
tuur/e. 1970-1982, lid prov. staten Drenthe; 1975-1982, vrz. staten
fractie/i. geen/g. 1, 3, 4, 8 en 10. 

Franssen, J. 

Voorstraat 15, 1394 CS Nederhorst den Berg/11-6-1951/a. MULO-A met 
wiskunde; HAVO; pedagogische academie (+hoofdakte); derdegraads 
applicatie geschiedenis en staatsinrichting; colloquium doeturn 
universiteit van Amsterdam voor toelating juridische faculteit; 
kandidaatsexamen Nederlands recht/b. 1972-1977, leraar geschiedenis 
en maatschappijleer bij het middelbaar onderwijs; 1977-1982, 
wetenschappelijk medewerker bij de st. voor politiek 
wetenschappelijk onderzoek Den Haag/c. 1970/d. 1970-1982, persoon
lijk medewerker H. Wiegel; vrz. JOVD afd. 't Gooi; vice-vrz. 
politiek JOVD hoofdbestuur; secr. afd. Nederhorst den Berg; 
bestuurslid statencentrale Hilversum; lid nieuwe kiezers werkgroep; 
lid gemeenteraad Nederhorst den Berg; lid Gewestraad gewest Gooi- en 
Vechtstreek; fractie-vrz. in de gemeenteraad Nederhorst den Berg; 
fractie-vrz. in de Gewestraad Gooi- en Vechtstreek/e. lid 
provinciale staten Noord-Holland/e. geen/f. ambtenaar van de Burgelij
ke stand Nederhorst jen Berg; vrz. afd. Nederhorst den Berg van het 
Groene Kruis; bestuurslid van het Nationaal Jeugdfonds/g. 1, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 en 22. 

Ginjaar-Maas, drs.N.J. (v) 

Ocarinalaan 296, 2287 RK Rijswijk/7-5-1931/a. HBS-B; RU-Leiden 
(chemie)/b. tot november 1982 lid van de Tweede Kamer daarna staats
secretaris Onderwijs en Wetenschappen/c. plm. 1968/d. geen/e. geen/f. 
lid U-raad RU-Leiden; lid bestuur Ac. ziekenhuis Leiden; lid bestuur 
Kon. academie Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage; commissie advies en 
bijstand Kon. Conservatorium te 's-Gravenhage; lid hoofdbestuur ver. 
openbaar onderwijs/g. 1, 4, 5, 22, 25 en 26. 

de Grave, mr.F.H.G. 

H. Heijermansweg 15, 1077 WJ Amsterdam/27-6-1955/a. gymnasium-A; 
doctoraal rechten/b. adjunct-secretaris Raad van Bestuur van de Amro 
Bank 1980-1982; lid Tweede Kamer/c. onbekend/d. geen/e. lid gemeente-
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raad Amsterdam/f. landelijk voorzitter JOVD/g. 1, 11 en 13. 

van Heemskerck Pillis-Duvekot, S. (v) 

Celebesstraat 83, 2585 TG 's-Gravenhage/2-5-1940/a. middelbare 
school; 1 jaar studie V.S.; secr. opl. Schoevers/b. gemeente 
Rotterdam; beleidsmedewerker Zeeuwse Vrouwenraad; alg. secr. Fed. 
LSB/c. omstreeks 1972/d. div. bestuursfuncties; raadslid (2 jaar 
fractie-vrz.); 1979-1982, penningm. hoofdbestuur Vrouwen in de VVD; 
lid partijraad; lid sectie int. werk NVR; VN coordinator/e. 
gemeenteraad; lid Tweede Kamer/f. lid delegatie VN; lid hoofdbestuur 
Veronica Omroep org/g. 1, 2, 8, 10, 21 en 26. 

Hermans, drs.L.M.L.H.A. 

Zwanenveld 16-07, 6538 LP Nijmegen/23-4-1951/a. HBS-A; politicologie 
(specialisatie bestuurskunde)/d. docent maatschappijleer en 
bestuurskunde aan de bestuursschool Gelderland 1972 - 1976/c. 1969/d. 
geen/e. lid gemeenteraad Nijmegen 1974 - 1978; lid stadsgewest 
Nijmegen 1974 - 1977 lid Tweede Kamer/f. lid raad van advies voor
lichtingcentrum-crematoriumbouw; lid bestuur stichting verantwoord 
wonen; commissaris adviesbureau P.N.O. te Enschede/g. 1, 3, 9, 21, 27 
en minderhedenbeleid. 

Joekes, drs.Th.H. 

Koninginnegracht 41, 2514 AD 's-Gravenhage/1-9-1923/a. gymnasium-A 
eindexamen 1942; nederlands recht, vrije studierichting Leiden, 
doctoraal'1964/b. lid Tweede Kamer; pred.-comm. b.v. adviesbureau 
voor public relations Van de Meeberg en Voorhoeve, 1979-heden/c. 
1959/d. lid redactieraad Vrijheid en Democratie/e. lid van de Tweede 
Kamer/f. geen/g. 1, 2, 8, 11, 12, 16, 21 en kamerorganisatie en proce
dures. 

Jorritsma-Lebbink, A. (v) 

Gijsbert Japicxlaan 26, 8701 DV Bolsward/1-6-1950/a. MMS, school voor 
toeristische vorming/b. lid Tweede Kamer/c. plm. 1973/d. adviesraads
lid Vrouwen in de VVD 1980 - 1982/e. gemeenteraadslid Bolsward v.a. 
1978/f. kerkeraadslid DG gem. tot 1983; ambtenaar burgerlijke stand; 
bestuurslid MaDi West tot 1983/g. 3, 14, 15, 16, 17, 23 en 26. 

Kamp, drs.M.M.H. (v) 

't Zand 15, 4133 TB Vianen/22-6-1942/a. MULO 1958; staatsexamen HBS 
1961; sociale academie 1965; universiteit opleiding sociale weten
schappen, andragologie 1974/b. 1974 - 1979 staffunctie en daarna 
leidinggevende functie bij de centrale raad voor gezinsverzorging te 
Utrecht; 1979 - 1982 hoof afd. zorgverlening bij de 
nat.kruisvereniging/c. 1976/d. bestuurslid/secr afdeling Lexmond
Vianen; bestuurslid oe Vijfheerenlanden en kamercentrale Dordrecht; 
lid partijcommissie Maatschappelijke Ontwikkeling; voorzitter 
koepelcommissie Welzijn/f.geen/g. 4, 6, 7, 8, 9, 13 en 26. 

Keja, G.W. 



Engelenburg 7, 1121 GS Landsmeer/28-10-1925/a. MULO; scheepswerktuig
kundige/b. lid Tweede kamer/c. onbekend/d.geen/f. geen/g. 1, 6, 10, 
22 en 27. 

Koning, mr.H.E. 

Willem van Boelrestraat 37, 3067 LM Rotterdam/7-6-1933/a. gymnasium
B; rijksbelastingacademie; ned. recht RU Leiden/b. lid Tweede Kamer; 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris van 
Financien/c. 1962/d. bestuurslid van de st. Liberaal Reveil/e. lid 
gemeenteraad Rotterdam; hoofdingeland van Schieland/f. vrz. van het 
Productschap Frisdranken; vrz. van de Commissie van Toezicht op de 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam; lid van het 
College van bestuur van het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam; 
commissaris van de bouwgroep Kaaps; penningmeester van de Ned. bond 
voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk NBV; secr. van de ver. voor 
kinderbescherming "Kinderhulp" te Rotterdam; vrz. van de Commissie 
Herziening Decoratiestelsel/g. 1, 3, 11, 12, 13, 16 en 17. 

van der Kooij, drs.ir.ing.B.J.G. 

Berghummerstraat 26, 7591 GZ Denekamp/20-6-1947/a. HBS; HTS; NOIB; 
Nijenrode; TH-Delft; interfaculteit bedrijfskunde/b. als assistent 
van raad van bestuur (werkzaam in de functie van intern innovatie
c.q. organisatie adviseur bij Holec.)/c. 1981/d. secr. afdeling 
Denekamp; lid partijraad/e. lid landelijke werkgroep 
Mikro-elektronika; lid Tweede Kamer (vkc. economische zaken, 
wetenschapbeleid en verkeer en waterstaat)/f. auteur van boeken en 
publicaties in vakpers over innovatie en mikro-elektronika; 
internationale ervaring (USA en Japan)/g. 5, 12, 16, 25 en Inno
vatie. 

de Korte, dr.R.W. 

Koekoekslaan 2a, 2243 'AT Wassenaar/8-7-1936/a. gymnasium B; doctoraal 
in de wiskunde en natuur-wetenschappen; Harvard Business School 
Seminar/b. directeur Unilever-Emery NV (tot 1977)/c. 1959/d. lid 
dagelijks bestuur (1972 - 1978); campagneleider (1977)/e. 
gemeenteraadslid (1978 - 1982); lid Tweede Kamer (vanaf 1977)f. 
curator Teldersstichting (vanaf 1982); columnist Elseviers Weekblad 
(vanaf 1983)/g. 1, 6, 11, 12 en 25. · 

Korthals, mr.A.H. 

's-Gravenweg 7, 3062 ZA Rotterdam/5-10-1944/a. gymnasium-B; 
doctoraal Nederlands recht/b. advocatuur/c. 1975/d. lid LPC; lid 
LCV; partijraadslid; bestuurslid/vrz. kc. Rotterdam; lid 
partijcommissie justitie, lid Tweede Kamer/e. geen/f. vrz. jongeren
centrum; marine reserve-off./g. 1, 3, 6, 10, 13, 14 en 17. 

Lauxtermann, mr.H.Th.M. 

Maria van Bourgondiesingel 9, 5216 AA 's-Hertogenbosch/19-12-1929/a. 
HBS-B; gymnasium-S; d~ctoraal nederlands recht/b. 1970 - 1977 wet-
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houder gemeente 's-Hertogenbosch; 1977 - 1981 en 1982 -heden 
lid Tweede Kamer/c. plm. 1964 - 1965/d. lid partijraad/e. wethouder 

's-Hertogenbosch 1970 - 1977; lid Tweede Kamer 1977 - 1981 en 
1982 -heden; lid gemeenteraad 's-Hertogenbosch (opnieuw) sinds 1982 
- heden/f. lid bestuur beheersstichting van Eijkelenburg, sinds 1978. 
/g. 3, 13, 14, 15, 16 en 17. 

Linschoten, R.L.O. 

de Kaapstander 54, 8251 LJ Dronten/17-10-1956/a. VWO-opleiding, 
kandidaats-examen rechten/b. wetenschappelijk medewerker van 
de Tweede-Kamerfractie/c. 1980/d. landelijk hoofdbestuurslid van 
de JOVD; secretaris generaal van LYMEC/e. lid universiteitsraad VU te 
Amsterdam/f. geen/g. 1, 6, 11, 12, 18 en 26. 

Lucassen-Stauttener. A. (v) 

Peppinghof 25, 1391 BB Abcoude/21-5-1942/a. MMS; Rijks HBS, Assen; 
pedagogische M.O.-universiteit RU Utrecht/b. pedagoge, docent 
maatschappijleer/c. 1975/d. 1976-1982, lid bestuur afd. Abcoude; lid 
bestuur oe; lid PPC kc. Utrecht; alg. bestuur kc. Utrecht; politieke 
commissie kc. Utrecht; lid landelijk bestuur org. Vrouwen in de VVD; 
lid LCV/e. lid Tweede Kamer sinds 1982/f. lid bestuur St. 
Elisabethkliniek (vroedvrouwenschool) te Heerlen, 1982-heden/g. 4, 
7, 8, 9, 13, 26 en 28. 

Metz, J.J. 

Schoolstraat 6, 1719 AV Aartswoud/6-8-1941/a. 3-jarige HBS/b. dpl. 
onderofficier Kon. Luchtmacht; commissarisen in effecten; 
journalist De Telegraaf en Algemeen Handelsblad/c. 1975/d. 
bestuurslid afd. Opmeer/e. lid Tweede Kamer; gemeenteraadslid 
Opmeer/f. geen/g. 1, 6, 10, 14,,15, 18, 19, 22, 23 en 27. 

Nijhuis, mr.G.M. 

Parnassialaan 112, 2211 NW Noordwijkerhout/7-1-1944/a. gymnasium-S; 
nederlands recht (afstud. richting macro-economie)/b. dir. secr. 
Holding maatschappij, tot medio 1976; hoofd econ. zaken prov. Zuid
Holland, 1976-1982/c. 1973/d. vrz. afd. Noordwijkerhout, 1978-1983; 
vert. oe. Bollenstreek, 1978-1983/e. lid Tweede Kamer/f. vrz. 
industriekring Leek e.o., tot medio 1976; adv. regionale raad voor 
de arbeidsmarkt Zuid-Holland, 1977-1982; vrz. vormingscentrum, 1980-
1982/g. 1, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 28 en ambtenaren 
zaken. · 

Nijpels, drs.E.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, 1973-1977/c. 
1968/d. landelijke vrz. JOVD, 1973-1974; international secr. JOVD, 
1974-1975; bestuurslid Liberaal Reveil, 1981/e. gemeenteraadslid 
Bergen op Zoom (fractie-vrz.), 1976-1982; lid Tweede Kamer, 1977-
heden (fractie-vrz. vanaf 1982)/f. bestuurslid AVRO, 1976-1982; vrz. 
stichting voorlichtingscentrum Crematoriumbouw, 1980-heden; vrz. st. 



Wetswinkel, 1970-1976/g. 1. 

den Ouden-Dekkers, M.J.H. (v) 

Diedenweg 7, 6703 GR Wageningen/1-1-1940/HBS-B; Nederlands M.O.-A en 
M.O-B. (niet geheel voltooid)/b. docente formuleringsvaardigheid aan 
de STOVA te Wageningen, 1976-1982/c. 1977/d. secr.-politiek kc.· 
Gelderland, 1978-1982; lid van de Beginselprogrammacommissie, 1978-
1981; lid van de partijraad voor de kc. Gelderland, 1979-1982; vice
vrz. organisatie Vrouwen in de VVD, 1982/e. lid van de raad van de 
gemeente Wageningen, 1978-1980; lid van de prov. staten 
Gelderland, 1982; lid van de Tweede Kamer, 1982-heden; lid van de 
Raad van Europa, 1982-heden; lid van de West-Europese Unie, 1982-
heden; in beide organisaties lid van de economische en 
ontwikkelingssamenwerkingcommissie en wetenschap, technologie en 
ruimtevaart/f. vice-vrz. Wageningse schoolver,, 1974-1981; adviseur 
Wageningse schoolver, 1981-1984; vrz. cooperatieve ver. park 
Wildrijk st. Maartenzee, 1980-1983/g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 21, 
25, 26, minderhedenbeleid en informatica en computertechniek. 

Ploeg, A. 

Breitnerstraat 3, 6813 HN Arnhem/17-4-1927/a. HBS-B; hogere krijgs
school/b. lid Tweede Kamer 1972- 1982; staatssecretaris Landbouw en 
Visserij 1982 - heden/c. 1957/e. zie b/d. zie b/f. raad van advies 
ICTO; bestuurslid Atlantische commissie; andere functies beeindigd in 
1982 bij aanvaarding staatssecretariaat/g. 1, 2, 1D, 12, 18, 19, 21, 
22 en 24. 

Rempt-Halmmans de Jongh, drs.N. (v) 

Backershagenlaan 26, 2243 Wassenaar/11-8-1927/a. HBS-A; doctoraal 
economie (NEN)(bedrijfs-economie)/b.geen/c. 1965/d. propaganda; 
penningmeester, voorzitter afdeling Wassenaar; lid hoofdbestuur; 
lid dagelijks bestuur (voorzitter LPC)/e. lid Tweede Kamer/f. diverse 
voorzitterschappen w.o. Montessorischool, Nederlandse Vrouwenraad 
(tot 1979) heden: commissaris van een NV/g. 1, 6, 12, 13, 23, 24 en 
26. 

van Rey, J.F.B. 

Minderbroedersingel 54-56, 6041 KK Roermond/15-4-1945/a. MULO-B; 4 
jaar HBS-B; assurantiediploma's/b. dir. assurantiekantoor, 1970-
1982/c. omstreeks 1964/d. geen/e. raadslid Roermond, 1974-heden; 
wethouder gemeente Roermond, 1979-1982; lid prov. staten, tot 1982; 
lid Tweede Kamer, 1982-heden/f. geen/g. 11, 12, 14, 16, 20 en 
Rijksui~gaven Limburg. · 

Scherpenhuizen, drs.J.F. 

Zijlsterweg 14, 9892 TE Feerwerd/Aduarderzijl/18-4-1934/a. HBS-A; 
Rijksuniversiteit Groningen/b. vrz. commissie planologie 
landbouwschap/c. 1964/d. geen/e. lid Tweede Kamer; staatssecretsaris 
van Verkeer en Waterstaat/f. geen/g. 1, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 27 en 
verkeersveiligheid. 
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Schoo, drs.E.M. (v) 

p/a Postbus 20061, 2500 EB 's-Gravenhage/10-6-1944/a. doctoraal 
opvoedkunde universiteit Amsterdam, 1972/b. onderwijzeres BLO voor 
slechthorende kinderen; na doctoraal pedagogisch-didactisch 
medewerkster voor het Montessori-onderwijs bij de drie landelijke 
pedagogische studiecentra tot 1980; voorzitter emancipatieraad en 
vanaf 1982 minister van ontwikkelingssamenwerking/c. onbekend/d. lid 
prov. staten van Nrd-Holland; 1980-1982 lid van de gemeenteraad in 
Amsterdam/e. geen/f. 1976-1981, lid van de Harmonisatieraad 
Welzijnsbeleid; 1979 lid van de emancipatiecommissie; bestuurslid van 
aantal instellingen op onderwijsgebied/g. 4, 21 en 26. 

Smit-Kroes, drs.N. (v) 

van Bronckhorstlaan 20, 2242 PZ Wassenaar/19-7-1941/a. doctoraal 
economie/b. kamerlid; staatssecretaris; kamerlid; ministerie. 
onbekend/d. geen/e. geen/f. geen/g. 12, 16 en 17. 

Terpstra, E.G. (v). 

Soesterveste 20, 3432 RK Nieuwegein/26-5-1943/a. gymnasium-B; (niet 
voltooide) studie sinologie (Chinees en Japans) RU Leiden/b. (p.r.) 
medewerkster uitgeverij Meander free lance journaliste/c. geen/d. 
propagandacommissie afd. 's-Gravenzande; lid oe. Westland; lid 
partijcommissies/e. sinds 1977 lid Tweede Kamer/f. lid nationaal 
revalidatiefonds; (oud-) vrz. federatie sport gehandicapten; ridder 
in de orde van Oranje Nassau; draagster erekruis van de Huisorde van 
Oranje/g. 1, 2, 7, 21, 22, 26, 27, ouderenbeleid en 
gehandicaptenbeleid. 

te Veldhuis, mr.A.J. 

Marshalllaan 3, 4334 EL Middelburg/14-3-1947/a. gymnasium; 
rechtenstudie/b. 1972-1975, hfd. afd. 2 gemeentesecretarie Vorden 
(ruimtelijke ordening, milieu, alg. juridische zaken); 1975-1979, 
hfd. afd. alg. en juridische zaken en wnd. secr. waterschap 
zuiveringsschap Limburg; 1979-1982, hfd. bureau milieuzaken prov. 
griffie Zeeland; 1982-heden, lid van de Tweede Kamer/c. omstreeks 
1976/d. vrz. afd. Middelburg; vice-vrz~ oe. Walcheren; lid dagelijks 
bestuur kc. Zeeland; lid partijraad; lid hoofdbestuur/e. lid 
gemeenteraad Haelen/f. bestuurslid diverse verenigingen en 
instanties (zoals: tennisclub, dorpshuis, gemeenschapshuis); lid 
commissies van toezicht en beklag van enkele open gevangenissen; 
(part-time) docent bestuursschool en laboratoriumschool; auteur van 
3 boekwerken, publicaties in vakliteratuur/g. 1, 3, 15, 17, 18, 19, 
23, 24 en deregulering/privatisering. 

Voorhoeve, prof.dr.ir.J.J.C. 

Waalsdorperweg 80, 2597 JD 's-Gravenhage/22-12-1945/a. doctor in de 
leer van de internationale betrekking; ingenieur in de ontwikkelings
economie; landbouwkundig ing/b. 1982 heden lid Tweede Kamer; 1980 -
heden bijz.hoogleraar interne betrekkingen; 1979 - 1982 directeur 



Prof.mr.B.M.Teldersstichting; 1977 - 1979 medewerker 
wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid; 1973 - 1977 
economist, wereldbank/c. 1975/d. partijcommissie buitenland, 1981 -
1982; redactie Liberaal Reveil 1981 - 1982/e. lid Tweede Kamer 1982 
- heden/f. opricher en lid Algemeen Bestuur, stichting Vredes 
Politiek 1981 -heden; hoofdbestuurslid Europese Beweging 
Nederland 1978 - 1985; diverse publicaties over buitenlandse zaken en 
ontwikkelingssamenwerking/g. 1, 2, 10, 21, civiele verdediging en 
rampenbestrijding en hard drugsbeleid. 

Weisglas, drs.F.W. 

Bergselaan 232, 3031 CN Rotterdam/8-8-1946/a. HBS-B; doctoraal 
economie/b. 1975-1982, ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken; 
sedert 1982 lid Tweede Kamer/c. plm. 1967/d. 1977-1982, lid 
partijcommissie buitenland; 1981-1982, vice-vrz. kc Rotterdam; 1979-
heden, bestuurslid Groep Nederland Liberale Internationale/e. lid 
Tweede Kamer sedert 1982/f. lid bestuur AVRO; lid Curatorium 
Instituut of Social Studios/g. 1, 2, 10, 12, 21, 26 en Buitenlandse 
Handel. 

Wiebenga, mr.J.G.C. 

Sparrenlaan 17, 2111 AE Aerdenhout/6-4-1947/a. gymnasium B; doctoraal 
examen nederlands recht, rijksuniversiteit Leiden/b. burgemeester van 
Eelde (tot 1982); lid van de Tweede Kamer (1982- heden)c. 1966/d. 
lid partijraad (1977- heden); adviserend lid commissie binnenlandse 
zaken (1977 -heden); adviserend lid commissie justitie (1982 -
heden)/e. lid Eerste Kamer/f. lid ambtenarengerecht Groningen 
(1982); lid redactieraad "De Nederlandse Gemeente" (tot 1982); diver
se artikelen/g. 1, 3, 13, minderhedenbeleid; welzijnsbeleid en 
Antilliaanse zaken. 

Deel ~ overeenkomstig de voorlopige volgorde van voorkeur van de 
desbetreffende kamercentrale ~ rijkskieskring). 
Verkiesbare plaatsen. 

I 's-Hertogenbosch 

van Beek, W.I.I. 

Puttenstraat 36, 6026 XS Maarheeze/15-1-1949/a. MEAO, HEAO-BE/b. 
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administrateur Ned. Philips Bedrijven BV/c. 1973/d. penningmeester 
afd. Roosendaal; penningmeester kc. Tilburg; secretaris oe. en afd. 
Eindhoven; bestuurslid kc. 's-Hertogenbosch; lid partijraad/e. 
gemeenteraadslid Maarheeze; wethouder Maarheeze/f. lid DB G.G.D. 
Geldrop; lid DB Risse bedrijven, bestuurslid streekmuziekschool; 
bestuurslid woonwagenzorg/g. 1, 3, 7, 11, 12 en 15. 

van de Vorst, A.A. 

Mauritslaan 18, 5707 CN Helmond/30-6-1934/a. HBS-B/b. dir. 
energiebedrijf t/m 1982; vrz. landelijke dealerorg., 1-4-1977 - 31-
12-1982/c. 1969/d. geen/e. fractievoorzitter gemeenteraad Helmond tot 
1982; fractievoorzitter streekgewest Helmond, lid prov. staten Noord
Brabant/f. voorzitter Helmonds Oranje Comite/g. 12, 14, 15 en 16. 

Verveer, A.H. 

Doornekker 16, 5531 DJ Bladel/30-4-1930/a. HBS-B geschiedenis 
m.o./b. leraar geschiedenis en staatsinrichting/c. 1968/d. vrz. afd. 
Oss e.o., 1970-1977; secr. afd. Bladel e.o., 1977-1979; vice-vrz. 
afd. Bladel e.o, 1979-1982/e. fractievrz. gem Bladel en Netersel, 
vanaf 1982-heden; raadslid streekorgaan Kempenland, heden/f. vrz. 
Zuidkempische Volksuniversiteit, 1979-1982/g. 1, 4, 5, 9 en 10. 

Loohuijs, mr.R.F. 

dr. eramerstraat 44, 5531 ER Bladel/23-4-1943/a. HBS-B; TH-Delft 
W&W; juridische faculteit/b. sales manager tot 1978; promotional 
manager tot heden/c. 1983/d. vrz. afd., 1984-heden; 
vertegenwoordiger ondercentrale , 1984-heden/e. commissie 
ruimtelijke ontwikkeling, heden/f. adviseur div. verenigingen en 
Stichting Sterk Werk/g. 2, 3 en 7. 

Koning, A. 

Veilig Oord 70, 5531 XD Bladel/26-7-1932/a. MULO - Marinier -
Politiedipl. A en B - Verkeersopleiding Rijkspolitie -
Kaderopleiding/b. marinier; loonadministrateur; pompbediende; lid 
van de landgroep; lid van de survceillancegroep Autosnelwegen - cdt. 
surveillance-eenheid; stafmedewerker bij een district der 
rijkspolitie/c. 74/75/d. geen/e.geen f. alle werkzaamheden 
voortvloeiende uit artikel 28 van de politiewet/g. 1, 13, 16, 
en politie. 

van de Griendt, G.J. 

Mercury 14, 5591 PA Heeze/8-2-1929/a/ HBS-B; Kon. Instituut voor de 
Marine/b. tot 1979 beroepsofficier Kon. Marine; jan.-juli 1981 
tijdelijk dir. kinderbeschermingsinrichting/c. 1972/d. secr. kc. 's
Hertogenbosch van 1980 tot ]985/e. gemeenteraadslid Heeze 1982 tot 
heden/f. geen/g. 1, 2 en 10. 

II Tilburg 

van der Stoel A.G. 



Faurestraat 37,4611 DG Bergen op Zoom/31-8-1949/a. MULO; midden
standsdiploma; middelbare handelsdagschool; kandidaats 
rechtsgeleerdheid; doctoraal tentamens bestuurswetensch./b. korte 
periode in bedrijfsleven, onderwijs en gezondheidszorg; persoonlijk 
medewerker kamerlid; wethouder Bergen op Zoom/c. 1973/d. plv. 
vertegenwoordiger in kc.; congresvertegenwoordiger; lid-secretaris 
culturele commissie, 1977-1981; lid commissie maatschappelijke ont
wikkeling, 1981-heden; spreker tijdens talrijke fora verkiezingen/e. 
lid gemeenteraad, 1974-heden; wethouder 1979-1982; plv.lid 
Streekgewest, 1974-1982; lid Streekgewest, 1982-heden/f. vrz. diverse 
culturele stichtingen; lid inter kerkelijk beraad, 1976-heden; 
commissaris n.v. industrievestiging; actief in JOVD locaal en 
landelijk (lid van verdienste); lid programmaraad omroeporgaan, 1977-
heden; lid commissie V.N.G.; vice-vrz. sectie Kon. Julianafonds, 
1983-heden; vice-vrz. platform van organisatie van alleenstaanden, 
1982-heden/g. 2, 3, 8, 9, 13, 21, 23, 26 en 28. 

Weterings Th.L.N. 

Langestraat 152, 5038 SH Tilburg/18-4-1959/a. atheneum-A; doctoraal 
economie/b. beleidsambtenaar prov. Zuid-Holland/c. 1977/d. secr. 
JOVD-afd. Hart van Brabant, 1978-1980; secr. politieke commissie afd. 
Tilburg e.o., 1979-1982; penningmeester afd. Tilburg e.o., 1980-
1982/f. lid gemeenteraad Tilburg, 1982; lid dagelijks bestuur 
samenwerkingsverband Midden-Brabant, 1982/g. 11, 12, 14, 15 en 16. 

ter Hark, mr.N.M.A. 

Tenbosstraat 7, 1050 Brussel/30-6-1952/a. HBS-A; doctoraal nederlands 
recht/b. ministerie van buitenlandse zaken, 1978-1983; commissie van 
de Europese Gemeenschappen, 1983-heden/c. 1982/d. 1980, lid D'66, lid 
van werkgroep mensenrechten/e. geen/f. op verschillende manieren 
actief in geven van voorlichting over de EG (lezingen, publiceren)/g. 
1, 2, 3, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 23 en 25. 

van Diessen, drs.M.F.A. 

Weteringlaan 104, 5032 XT Tilburg/18-3-1952ia. gymnasium-S; algemene 
economie aan Kath. hogeschool Tilburg/b. 1976-1977, medewerker AMRO
bank; 1977-1979, medewerker prof.mr.B.M. Teldersstichting; 1979-
heden, secretaris diverse branche organisaties; directeur houdster
maatschappij; 1977-1982, part-time docent economie inst. Praehep/c. 
1976/d. 1981-1982, hoofdredacteur Liberaal Vizier, periodiek van afd. 
Tilburg; 1984-1985, lid kascommissie kc. Tilburg/e. 1982-heden, 
gemeenteraadslid Tilburg/f. 1981-1983, penningmeester L.T.V. Stossiek 
(tennisver.); 1983-heden, voorzitter L.T.V. Stossiek/g. 1, 11, 12, 
15, 16, 24 en 25. 

van Essen-van Huizen, J.H. (v) 

Reitselaan 15, 5076 CA Haaren/27-3-1940/a. HBS/b. propagandiste; 
excursieleidster; secretaresse; receptioniste-telefoniste, thans als 
zodanig bezig/c. 1983/d. secr. afd. Haaren/e. geen/f. secr. 
ondernemingsraad St. Guldenberg te Helvoirt/g. 4, 14, 19, 23, 26 en 
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minderhedenbeleid. 

Schuyleman-Peeters, W.L.M. (v) 

Beukenlaan 6, 5076 EB Haaren/12-3-1940/a. V.G.L.O. landbouw 
huishoudschool; middenstand; handelskennis enz./b. coordinator 
bezorging tijdschriften enz. in de zuidelijke prov.; service opgezet 
voor bedrijf; vanaf 1981 ondernemer import-groothandel/c. 1983/d. 
bestuurslid belast met p.r.; 1978-1984, lid Haarens belang/e. 
bestuurslid afd., belast met p.r.; lid Haarens belang plaatselijke 
groepering/f. lid van: R.K. parochiegroep, jeugdcommissie tennis, 
unie vrouwelijke ondernemers ned, verbond ned. groothandel, 
kerngroep, ned. ver. van kunstnijverheidsfabrikanten en handelaren, 
Fiatclub ned./g. 15, 18, 20, 26 en 27. 

III Arnhem 

Grootenboer, R. 

Klokstraat 27, 7315 HN Apeldoorn/28-12-1944/a. HBS-A; K.M.A.; 
vaktechnische en algemene cursussen met name op het gebied van 
leiding geven, management en bestuur/b. van 1973 tot 1976 
compagniecommandant Eerste Legerkorps; van 1976 tot 1978 sectiehoofd 
bedrijfsvoering Intendance; van 1978 tot 1980 plaatsvervangend hoofd 
BB in A-kring Gelderland; van 1980 tot heden medewerker kabinet 
Commissaris van de Koningin in Gelderland (openbare orde en 
en Commissaris van de Koningin in Gelderland (openbare orde en 
veiligheid/c. 1973/d. geen/e. raadslid Apeldoorn, sinds 1982/f. geen/ 
g. 1, 3, 10 en 24. 

Bosschart-Costers, M. (v) 

Zanderijweg 175, 7312 LJ Apeldoorn/18-12-1946/a. MMS; 
opleidingsschool voor kleuterleidsters/hoofdacte kleuterleidster/ 
applicatiecursussen en vakstudie buitengewoon onderwijs; volledige 
bevoegdheid l.o./b. part-time onderwijzeres/c. 1978/d. geen./e. 
lid van de gemeenteraad Apeldoorn/f. wedstrijdsecretaris hoc
keyclub/g. 1, 4, 14, 22, 26 en bejaardenbeleid. 

van Hensbergen, J.H. 

Ravelstraat 4, 6815 HB Arnhem/4-9-1939/HBS-B~ propeadeuze economie; 
diverse cursussen economie/managment/b. assistent inkoop Vihamy 1963 
- 1964; vertegenwoordiger 1964-1972; salesmanager 1972-1982/c. 1966/ 
d. secr. afd. Arnhem, mei 1978; lid kc-bestuur tot 1976/e. lid 
gemeenteraad 1978 tot heden; wethouder 1982 tot heden/f. vrz. 
bestuur gemeente Ziekenhuis/Malmberg i.o.; vrz. Vuilverbranding 
regio Arnhem; vrz. schoolartsendienst/jeugdtandverzorging; lid 
bestuur zuiveringsschap; lid centraal orgaan; lid bestuur landelijke 
vuilverbrandings bedrijven i.o./g. 7, 8, 12, 20, 22 en 23. 

Bosch, drs.ing.B. 

Caragestraat 21, 8081 XE Elburg/22-6-1922/a. gymnasium H.L.S. 



Universiteit Utrecht/b. directeur vleeskeuringsdienst; 
plaatsvervangend inspecteur vet. dienst pluimvee/c. 1968/d. vice
vrz. afd./e. geen/f. vrz. bridgeclub; bestuurslid gemeenschapshuis; 
bestuurslid IJsclub; bestuurslid KNSB afd. Gelderland/g. 7, 18, 19 
en 23. 

IV Nijmegen 

Termeer-van Valburg, J.G. (v) 

Laageinde 23, 4016 CT Kapel-Avezaath/29-8-1938/a. MULO/b. 1978-heden 
directeur pluimveebedrijf; 1958-heden boer/c. 1972/d. bestuurslid 
afd. Buren, 1981-heden; voorzitster propagandacommissie, 1981-1985; 
lid partijcommissie landbouw, 1977-heden/e. lid prov. staten 
Gelderland 1982-heden; gemeenteraad Zoelen, 1968-1977/f. 1982-heden, 
hoofdbestuurslid Gelderse Mij. van Landbouw; 1976-heden, vrz. 
Gelderland-Utrecht der Ned. Org. van Pluimveehouders; 1980-heden, db
lid van de Ned. Org. van Pluimveehouders (landelijk); 1981-heden, 
db-lid van de St. Gezondheidsdienst voor dieren in Gelderland; 1978-
heden, vice-vrz. van de St. Pluimveeteeltproefbedrijven in Ned. 
1968-heden, lid van de St. Gezondheidszorg voor dieren, afd. 
Pluimvee (landelijk); 1984-heden, lid van de st. Informatiever
werking Pluimvee; 1985-heden, lid van de Integrale Keten 
Bewakingscommissie (I.K.B.) van het productschap voor Pluimvee en 
Eieren; 1982-heden, lid van de commissie van beheer van de 
scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs te Elst; 1982-heden, 
lid van de commissie van beheer van de algemene L.B.O.-school te 
Rhenen; 1982-heden, lid van de commissie van beheer van de lagere 
agrarische school te Kesteren/g. 15, 17, 18, 21 en 23. 

Klein, drs.N.P.M. 

Wisentstraat 24, 6532 AP Nijmegen/1-3-1956/a. VWO (Atheneum); 
doctoraal rechten K.U. Nijmegen/b. 1980-1982, fractieassistent VVD
statenfractie Gelderland; 1982-1983, leraar Handelskennis/c. 1978/d. 
1978-1980, lid hoofdbestuur JOVD (algemeen secretaris); 1982, vrz. 
landelijke contactgroep fractieassistenten VVD; 1982-heden, 
secretaris-politiek kc Gelderland; 1983-heden, lid partijraad; 1984-
heden, vrz. provinciale politieke commissie Gelderland/e. 1982-
heden, lid gemeenteraad Nijmegen/f. 1976-1978, vrz. 
studentenvereniging; 1979-1981, lid commissie studentenvoorzieningen 
academische raad; 1980-heden, penningmeester st. Het Studenten 
Welzijn; 1982-heden lid raad van bestuur NV Mensec (Schouwburg); 
1985-heden, lid werkgroep emancipatie nijmegen/g. 1, 3, 4, 9, 14, 
15, 26 en 28. 

V Rotterdam 

Geen. 

VI 's-Gravenhage 

Bakhoven, drs.A.F. 
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van Boetzelaerlaan 14, 2581 AH 's-Gravenhage/13-8-1939/a. HBS-B 
Montessorilyceum Rotterdam; doctoraal economie universiteit 
Amsterdam/b. hoofd van de afd. middellange termijn planning en hoofd 
van de afdeling buitenland research van het centraal planbureau/c. 
plm. 1960/d. lid van verschillende adviescommissies van VVD-
fractie in de Tweede Kamer; vrz. onderafdeling 's-Gravenhage; 
bestuurslid afd./kc. 's-Gravenhage/e. geen/f. geen/g. 1, 6, 11, 12, 
24 en 25. 

VII Leiden 

Pruijs, A. 

van Polanenpark 294, 2241 RZ Wassenaar/10-8-1935/a. HBS-B; 
Koninklijk instituut voor de Marine (KIM); kand. ex. · 
rechtswetenschappen (staatkundige studierichting) RU Leiden; hogere 
krijgskundige vorming incl. Leergang Buitenlandse Betrekkingen 
(NGIZ) (1976)/b. 1975, ministerie van Defensie (marine), adjudant 
van de bevelhebber der zeestrijdkrachten/chef van de marinestaf, 
secretaris college van curatoren KIM; secr. van de 
Admiraliteitsraad; 1977-1978, bevel onderzeebootjager hr.ms.Drenthe; 
1978-1980, ministerie van Defensie, centrale organisatie 
(defensiestaf); ondermeer Ned. vertegenwoordiger in divese panels 
bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel; 1980, plv. lid centrale 
commissie van de Troonswisseling; 1980-1982, chef staf eskader/groep 
escortschepen; 1982, dir. van de marinestafschool/c. 1973/d. geen/e. 
1982, lid gemeenteraad Wassenaar; 1983, vice-fractievoorzitter/f. 
lidmaatschappen: - st. Civis Mundi; ver. Ned. Gemeenten; ver. voor 
Staten- en Raadsleden; Ned. Genootschap voor Int. Zaken; Europese 
Beweging; St. Vredespolitiek; - Bestuur van de Kon. ver. ter beoefe
ning van de Krijgswetenschap; cursus programma commiss~e van het Ned. 
Instituut voor Int. Betrekkingen "Clingendeal". Permanente Zeekrijgs
raad/g. 1, 2, 3, 10, 15, 17, 22 en 23. 

Cevaal, A.W. 

Douzapad 37, 2722 AX Zoetermeer/12-4-1~48/a. MULO-A; handelsavon
dschool; hoger econ.- en adm. onderwijs; gemeenteadm. I en II/b. 
1975-1981, gemeente ambtenaar; 1981-1982, beleidsmedewerker VVD 
Tweede-Kamerfractie; 1982-heden, ambtelijk secretaris Tweede-Kamer
fractie/c. 1973/d. 1982-1985, tweede secretaris kc. Leiden vervolgens 
eerste secretaris; 1983, vice-vrz. kc. werkgroep jongerenbeleid/e. 
geen/f. 1976-1981, vrz. regio Zoetermeer-Delft van de Ned. Bond van 
Gemeente ambtenaren; 1980-1982, vaste medewerker Bondsblad (van de 
NBvG); 1977-1978, docent bestuursacademie Zuid-Holland te 's-Graven
hage; 1977-1978, docent Instituut voor Bestuurs wetenschappen te 's
Gravenhage/g. 1, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 en 28. 

Wijnants, ing.J. 

Gr. van Prinstererlaan 10, 2271 EN Voorburg/28-5-1937/a. HBS; HTS 
(werkt. B); diverse cursussen management en economie/b. 
leidinggevende functies in bouwbedrijf en advies-organisatie/c.plm. 
1970/d. lid bestuur afd. Voorburg; coordinator werkgroepen; lid 
partijcommissie energie/e. raads~id sinds 1978; wethouder sinds 



1982/f. plv. hoofdingeland Hoogheemraadschap Delfland; bestuurslid 
schoolverenigingen/g. 14, 15, 16 en 24. 

Leijten, drs.A.J.G. 

Griegstraat 17, 2324 AZ Leiden/17-10-1939/a. HBS-A; doctoraal 
economie internationaal bestuurswetenschappelijke richting/b. 
algemeen secretaris van Ned. Bond van Handelaren in vee; secretaris 
van Bedrijfschap voor de handel in vee en redacteur van weekblad 
"vee en vlees"/c. 1966/d. vice-vrz. van VVD-bestuur voor de afdeling 
Leiden; secretaris van de commissie midden- en kleinbedrijf en 
secretaris van de financieel-economische commissie; later lid van 
deze beide partijcommissies; lid van de landbouwcommissie; lid van 
de koepelcommissie financiele, economische en sociale zaken/e. geen 
/f. lid van de ad hoc werkgroep van de VVD inzake innovatie; diverse 
functies in de Europese Beweging in Nederland, waaronder penningmees
ter; vrz. van de integratiecommissie van agrarische groothandelsver
band; diverse functies in Europese vee- en vleeshandelsunie; lid van 
diverse commissies en werkgroepen t.b.v. de vee- en vleessector/g. 
12, 18, 20, fiscale zaken en internationale economische betrekkingen. 

Nobel-van Vuren, drs.C.J. (v) 

Koninginneweg 232, 2941 XP Lekkerkerk/8-1-1919/a. gymnasium-A; 
verpleging; politieke en sociale wetenschappen/b. geen/c. plm. 
1960/d. regionaal in de Vrouwen in de VVD/e. raadslid, wethouder, 
burgemeester, 1970-1975; lid provinciale staten van Zuid-Holland, 
1974-1982; db-lid samenwerkingsorgaan Midden Holland 1976-1983/f. in 
samenhang met bovenstaande functies, diverse bestuursfuncties in 
lokale en regionale organisaties/g. 3, 4, 15, 23 en bejaardenbeleid. 

Bom, drs .H. S .A. 

het Spaarne 22, 3448 DZ Woerden/14-9-1946/a. MULO, staatsexamen HBS
A; praktijk diploma boekhouden; doctoraal examen fiscale economie; 
candidaat-notaris (gepland in de loop van '85)/b. 1977-1982, (adj.) 
inspecteur van Rijksbelastingen; 1982-1983, wethouder van de 
gemeente Woerden, daarna inspecteur; 1985-heden, hfd. v.d. afdeling 
fiscale techniek van de directie Utrecht/c. onbekend/d. 
propagandacommissie; commissie ontwerpen beleidsprogramma; gemeen
teraadslid sinds 1982; 1982-1983, wethouder/e. 1982-1983, lid stich
ting Hugo Kotenstein, lid bestuur elf gemeenten, lid bestuur G.C.M., 
lid ondernemerskring Woerden/f. lid van de ver. van inspecteurs van 
Rijksbelastingen, sinds 1980; lid Rotary club Woerden, sinds 1983; 
lid van de commissie Deeltijd- arbeid ministerie van Financien, 
1979/1980/g. 6, 11, 12, 13, 20 en Antilliaanse zaken. 

Vos, ir.J. 

Kievietslaan 20, 2243 GD Wassenaar/31-8-1935/a. HBS-B TH Delft; 
diploma civiel ingenieur/b. diverse directie-functies in de petro
chemische industrie Ned; thans werkzaam bij Badger bv, te 's
Gravenhage/c. 1982/d. geen/e. geen/f. 1975-1978, lid hoofdbestuur/vrz. 
clubhuiscommissie en Halbestuur "de Kieviten"; 1978-1981, lid 
hoofdbestuur/vrz. tennisafdeling "De Kieviten"; 1982-1984, lid 
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hoofdbestuur/vrz. golfafdeling 'De Kieviten"; 1983-heden, vrz. st. 
Openbaar golf Wassenaar; 1984-heden, vrz. Wassenaarse Golfclub 
Rozenstein; 1984-heden, pres. Lions Club Wassenaar/g. 12, 17, 22, 24 
en 25. 

VIII Dordrecht 

ten Veen, drs.D. 

Indus 52, 3328 ND Dordrecht/18-6-1946/a.HBS-B; doctoraal examen 
Fiscale Economie/b. (hoofd)inspecteur van Rijksbelastingen/c. voor 
1976/d. 1980-1982, lid afdelingsbestuur Dordrecht; vanaf 1982 lid 
gemeenteraadsfractie Dordrecht/e. zie d/f. docent belastingrecht NIVRA; 1 
werkgroep Belastingrecht; lid examencommissie Keuzerichting 
Belastingrecht NIVRA; rijksgecommitteerde HEAO examen/g. 3, 4, 11, 
12 en 23. 

de Bakker, R. 

Vogelkersstraat 5, 2691 EH 's-Gravenzande/20-11-1947/a. HBS-B; 
K.M.A./b. 1967-1976, beroepsoff.; 1976-1978, hoofd afd. bewaking en 
recherche DSM; 1979-1982, dir. st. haven beveiligingsdienst R'dam, 
1982-1983, adj.dir.randstad bewaking b.v. A'dam; 1983-heden, 
veiligheidsfunctionaris KNVB te Zeist/c. 1978/d. geen/e. geen/f. 1976-
heden, examinator onderwijs instellingen; 1981-1983 bestuurslid/secr. 
intern org. bev. functionarissen; bestuur!. functie bij vakorganisatie 
NCHP, waaronder lid alg. bestuur 1976-heden; functies in sport/g. 1, 
3, 4, 6, 10, 13, 22 en 28. 

Feenstra, drs.ing.E.J. 

Scholeksterpad 2, 2623 LT Delft/10-8-1955/a. MULO-B; HAVO-B; HTS
elektrotechniek; TH-elektrotechniek Delft; Interuniversitaire 
Interfaculteit Bedrijfskunde (IIB) Delft/b. functies als engineer in 
de design implementation bij verschillende technisch industriele 
ondernemingen; export financiering en countertrade BADGER bv; 
control systems BADGER bv/c. 1981/d. lid propagandacommissie Delft; 
lid bestuur oe Delft; vrz. commissie vorming en scholing; 
afgevaardigde oe Delft/e. kand. lid GR/f. oud lid studentenraad HTS
Haarlem; oud lid hoofdbestuur LSVN; VNO-contact jonge ondernemers; 
lid dagelijks bestuur kliniek (STIMEZO Rotterdam); lid ledenraad 
Kon. Instituut van Ingenieurs (Kivi); lid werkgroep Informatiebeleid 
Kivi/g. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
industriebeleid en minderhedenbeleid. 

Kruis, J. 

Voordijk 56, 4209 SE Schelluinen/18-4-1944/a. HBS-A; marketing 
opleiding ISW/b. 1975-heden, verkoopleider bij een handelsonder
neming in motorbrandstoffen en smeermiddelen/c. 1975/d. 1975-1976, 
secretaris van de afd. Giessenburg/Schelluinen; 1975-1980, 
raadsadviescommissielid Schelluinen/e. 1980-heden raadslid 
Schelluinen/f. geen/g. 1, 23 en 24. 

van Hattem, ing.T.A. 



Lokkenstraat 42, 3295 VH 's-Gravendeel/12-2-1945/a. HTS-ww/b. 1977-
heden directeur adviesbureau voor bouwconstructies/c. 1972/d. 
propagandacommissie; afdelingsbestuur; 1978-1982 raadslid; vanaf 
1982 wethouder/e. 10-tal regionale en plaatselijke besturen vanaf 
1982/f. avondonderwijs examinator; jeugdwerk van 1975-heden/g. 14, 
15, 16, 17, 20, 23, 24 en 28. 

Vos, H.G.J. 

J.J. Slauerhofflaan 49, 2624 JW Delft/21-7-1953/a. MULO; midd. 
standsdipl.; boekh.; HAVO; pers. funkt; journalistiek; div. 
cursussen/b. 1974-1976, hoofdkassier NMB; 1976-heden, TH-Delft-Med. 
fin. planning; secr. HR-commissies; medewerker personeelszaken; 
secretaris projectgroep uitvoering TVC/c. 1977/d. 1977-1978, 
steunfractie VVD-Delft; secr. afd. Numansdorp 1979-1982; 
bestuurslid afd. Numansdorp/Cromstrijen tot 1984; 1981-1984, lid oe. 
Hoeksche Waard; 1984 secr. propagandacommissie oe. Hoeksche Waard; 
1983-1984, lid bestuur JOVD HW/e. vanaf 1981: lid 
fractievrz./plv.vrz. Hogeschoolraad TH Delft; lid diverse commissies 
w.o. presidium HR; lid bestuur Studium generale; lid 
Emancipatiecommissie TH/f. geen/g. 1, 4, 9, 20 en 26. 

IX Amsterdam 

Geen. 

X Den Helder 

van Hoof, H.A.L. 

Klokkengieterstraat 4, 1825 AH Alkmaar/9-11-1947/a. HBS-A; Kon. 
Instituut voor de Marine/b. tot 1981 officier Kon. Marine; 1975-
1978, docent Kon. Inst. voor de Marine; 1978-1981 (vrijgesteld) 
secretaris Kon. Ver. voor Marineofficieren (KVMO); lid centraal 
georganiseerd overleg militairen; sedert 1981 bestuurder Ned. cen
trale van hoger personeel (NCHP); regio coordinator Nrd-Holland 
vakcentrale MHP; lid kamer van koophandel Haarlem, sedert 1985; lid 
sociaal economisch overleg orgaan Nrd-Holland/c. 1974/d. 1975-1981, 
bestuurslid (propaganda); vrz. afd. Anna Paulowna; 1979-1981, vrz. 
oe. Stokgebied; 1982-1983, vice-vrz. en 1983-1985 vrz. afd. Alkmaar 
sedert 1983 1e ondervrz. kc. Den Helder/e. geen/f. sedert 1984 vrz. 
wielrenvereniging Alemaria Victrix (Alkmaar)/g. 6, 10,12, 22 en 
ambtenarenzaken. 

Weijers, ing.A.M.M. 

de Bonkelaar 5, 1911 XV Uitgeest/16-5-1941/a. LTS; HTS; 2 jaar TH
Delft; hogere bedrijfsleiding IBW; milieutechniek HTS Amsterdam/a. 
project manager; directeur ingenieursbureau; manager business 
development; directeur bureau voor marketing en acquisitie project
adviseur/c. 1975/d. raadslid fractievoorzitter; inleider Haya van 
Somerenstichting voor de cursus: discussie- en vergadertechniek, 

1 liberale politiek, presentatietechniek, gemeenteraadscursus/e. 
IJmondiale bestuurscommissie voor ruimtelijk beleid; IJmondiale 
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bestuurscommissie algemene zaken/f. docent st. centrum De Kuil; 
bestuurslid Europese Beweging in Nederland afd. Haarlem/Alkmaar; lid 
Groep Nederland van de Liberale Internationale/g. 1, 2, 10,12, 15, 
16, 17, 20, 21, 23, 24 en 28. 

van der Meer, G. 

Boomgaarden 37, 1695 BN Blokker/18-4-1939/a. rijkskweekschool; 
opleiding M.O.-B/b~ leraar/c. 1965/d. secr. afd. Blokker; vrz. 
statencentrale Hoorn/e. fractievoorzitter gem. raad Hoorn; lid VVD
fractie bestuursraad samenwerkingsorgaan West-Friesland (SOW)/f. lid 
stichtingbestuur openb. bibliotheek; lid bestuur contactcentrum 
openb. onderwijs daar voor o.m. vrz. gezondheidscentrum; vrz. 
oudercommissie O.L.S./g. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 27 en 
28. 

Rood, A.P. 

Zesstedenweg 99, 1613 JB Grootebroek/15-3-1945/a. lagere agrarische 
school; handelsavondschool; EVTO-cursus; bloemisterij opleiding 
(cursus)/b. eigen bedrijf met broeierij bloembollen (tulpen), teelt 
bloembollen, teelt buiten groente/c. omstreek 1976/d. fractie vrz. 
gemeenteraad Stede Broec; fractie vrz. samenwerkings orgaan West 
Friesland (SOW)/e. lid van de commissie van advies en bijstand in 
gemeente Stede Broec; welzijnscommissie, algemeen bestuurlijke 
zaken Senioren convent; lid van de commissies van advies en 
bijstand in het SWO t.w. commissie sociaal culturele zaken ABZ 
seniorenconvent/f. vrz. van de afd. K.A.V.B. voor bloembollencultuur 
te Grootebroek sinds 1980; bestuurslid West Friese Flora sinds 
1984; sinds-1970 dagelijks bestuurslid toneelvereniging, 7 jaar 
penningmeester, 8 jaar vrz. beeindigd 22 maart 1985; lid van de ver. 
voor Raads- en Statenleden/g. 18, 22, 28 en bloembollen en sierteelt 
gewassen. 

Hendriks, R.P. 

Koningsvarenstraat 368, 1531 SL Wormer/18-3-1953/a. HBS-A; vrije 
universiteit van Amsterdam richting rechtswetenschappen/b. 
sectiechef ener passage afdeling van de KLM te Schiphol/c. 1972/d. 
1972-1976, secretaris VVD-afd. Wormer/Jisp; 1976-1978, raadslid VVD 
Wormer; 1978-1982, fractievrz. VVD Wormer; 1982-heden wethouder in 
Wormer/e. 1978-1982, lid van de RBOZ (Zaanstreek); 1982-heden, lid 
alg. bestuur V.V.I. Alkmaar; lid raad van bestuur N.V. sportfondsen 
Wormer; lid industrieschap Zaanstreek; lid commissie nat. landschap 
Waterland/f. plv. lid recreatieschap Waterland; vrz. bouwteam 
Middentil; vrz. bouwteam Zuidwest/g. 1, 14, 15, 16, 17, 22 en 23. 

Nolthenius, J.Chr. 

Plataànstraat 10, 1602 SG Enkhuizen/3-10-1942/a. OLO; rijks hogere 
school voor tropische landbouw; propaedeuse L.H. te Wageningen en 
natuurbehoud kandidaats en ingenieurs; biologie MO; 1ste graads aan 
de Universiteit in Amsterdam; dierbouderij 3de graads aan de Chr. 
hogere landbouwschool te Dronten/b. docent anatomie fysiologie aan 
het St. Jangsgasthuis te Hoorn; docent biologie aan de rijksscholen-



gemeenschap het West-Frieslyceum te Hoorn en daarna aan de rijks
scholengemeenschap te Purmerend/c. omstreeks 1972/d. vice-vrz. oe 
West-Friesland; lid commissie sport, recreatie en natuurbehoud; lid 
ad hoc commissie markerwaard; vice-vrz. afd. Enkhuizen tot 1982/e. 
raadslid Enkhuizen vanaf 1982/f. vrz. comite Spijtbrock; 
ondersteunend lid van diverse verenigingen op zowel cultureel als 
welzijnsgebied enz/g. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 23 en 
natuurbehoud. 

Molenaar, J.A. 

Middenweijdt 21, 1871 VH Schoorl/23-8-1953/a. na middelbare school 
de economische juridische studierichting aan het hoger economisch en 
administratief onderwijs/b. gemeenteambtenaar/c. 1979/d. 
bestuurslid; vice-vrz/e. geen/f. lid van het dagelijks bestuur van de 
openbare bibliotheek/g. 4, 6 en 14. 

XI Haarlem' 

ten Welde, ir.J.G. 

Bachlaan 2, 1411 JC Naarden/27-1-1947/a. HBS; landbouwhogeschool 
Wageningen/b. 1972-1980, hoofd technologischedienst Hoogheemraad
schap West-Brabant; 1980-heden, directielid Rutte Recycling BV 
Amsterdam/c. 1972/d. bestuurslid liberale studentenvereniging 
Wageningen; lid gemeenteraad Breda, fractievrz.; lid stadsgewestraad 
Breda; commissaris NV Brim (mij. ter bevordering industrievestiging 
Breda)e. geen/f. geen/g. 15 en 23. 

Hafkamp, V.G.A.M. 

Bijenmeent 135, 1218 GK Hilversum/11-2-1935/a. handelsdagschool; 
gymnasium Amsterdam/b. diverse journalistieke functies/c. 1966/d. 
bestuursraad Amsterdam; bestuur afd. 's-Graveland en Hilversum; 
hoofdredacteur Vrijheid en Democratie/e. gemeenteraadslid 
Hilversum/f. geen/g. 2, 8, 9, 21, 27 en Antilliaanse zaken. 

XII Middelburg 

Geen. 

XIII Utrecht 

Luchtenveld, mr.R. 

Mathildahof 15, 3818 MN Amersfoort/8-5-1956/a. atheneum-S; 
nederlands recht, zowel privaatrecht als staats~ en 
administratiefrecht/b. juridisch stafmedewerker Kamer van Koophandel 
1980-1982; jurist bij, de stafafdeling Constitutionele zaken en 
wetgevingsaangelegenheden (sectie Regering en Parlement) van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, 1982-heden; adjunct-secretaris 
staatscommissie van advies inzake de relatie kiezersbeleidvorming, 
1982-1984/c. 1974/d. lid, resp. vice-vrz. van afd. Amersfoort, 1976-
1980; vrz. oe. Eemland, 1979-1980; lid van de nieuwe kiezers 
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werkgroep, 1975-1981; lid van de landelijke commissie vorming en 
scholing (LCV), vanaf 1980 als vrz. vast team medew. 
jongerencursussen; lid hoofdbestuur, 1980-1985 (q.q. dagelijks 
bestuur kc. Utrecht en partijraad); hb-lid in de partijcommissie 
ruimtelijke ordening, 1981-1985 en de koepelcommissie leefbaarheid, 
1982-1985; hb-lid in de commissie bijzondere besluitvorming, 1982-
1984/e. lid van de gemeenteraad van Amersfoort, 1982-heden/e. 
activiteiten als gevolg van lidmaatschap van: 
-het nederlands comite voor de mensenrechten (NJCM), o.m. in 
werkgroep die anti-disriminatie-wetgeving en jurisprudentie 
onderzoekt - vereniging voor administratief recht - Nederlands 
instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, sectie 
planologische juristen/g. 1, 3, 13, 14, 15, 20, 23 en juridische 
aangelegenheden van uiteenlopende aard. 

Krijger, A.F.M. 

Larixlaan 5, 3768 BD Soest/19-56-1943/a. MULO-marketing assistent 
marktonderzoek/b. marktonderzoek/documentatie, 1968-1977; 
staffunctionaris vakorganisatie middelb. en hoger personeel belast 
met medezeggenschapszaken, 1977-heden/c. 1969/d. secretaris afd./ 
propaganda-coordinator; lid bestuur kc. Utrecht; adviserend lid oe. 
Eemland; lid partijraad; "contribuant" werkgroepen 
Teldersstichting/e. lid gemeenteraad Soest (fractievrz.)/f. 
medezeggenschapsraad onderwijs; bestuurslid st. tot bevordering van 
werknemersmedezeggenschap/g. 1, 3, 4, 5, 6 en 20. 

Krijbolder, I. (v) 

P.J. Troelstralaan 53b, 3818 KR Amersfoort/1-12-1957/a. MAVO;HAVO; 
verpleegkundige A; anaesthesiologische specialisatie/b. sedert 1975 
anaesthesiologie-verpleegkundige/c. 1982/d. bestuurslid Amersfoort 
sedert 1983/e. vrz. JOVD Eemland sedert 1983/f. geen/g. 7, 10, 21, 23 
en 28. 

Brilstra-Oosterhuis, S.D. (v) 

Galicie 21, 3831 JC Leusden/24-11-1949/a. MMS; EEG-laborante/b. 
geen/c. 1972/d. lid werkgroep vrede en veiligheid van de vrouwen in de 
VVD, vanaf 1983; afdelingssecretaresse, 1983-1977; vrz. vrouwen in de 
VVD Leusden, vanaf 1984; lid afdelingsbestuur Leusden, vanaf 1984/e. 
gemeenteraadslid Winsum, 1974-1976; lid planadviesgroep Leusden vanaf 
1982/f. lid dagelijks bestuur prov. Utrechtse st. sociaal pedagogische 
diensten, vanaf 1984; lid hoofdbestuur Y.W.C.A., vanaf 1982; lid 
algemeen bestuur Ned. Vrouwenraad, vanaf 1982; afgevaardigde van de 
Ned. Vrouwenraad naar de Europese Vrouwenraad, vanaf 1983; afgevaardi
gde Europese Vrouwenraad naar de raad van Europa, vanaf 1984; vrz. 
medezeggenschapsraad basisschool in Leusden, vanaf 1984/g. 4, 10, 21 
en 26. 

Bánki, mr.E.A. 

Hildebrandlaan 29, 3768 GV Soest/21-7-1932/a. gymnasium-S; rechten 
vr1Je studierichting, internationaal recht, RU Leiden, doctoraal 
1959; nederlands recht, privaatrechtelijke richting RU Utrecht, 



doctoraal 1979/b. 1975-1976, scouting Ned.; kantoormanager interne 
organisatie; 1977, regio Eemland, secretariaat woningbehoefte
planning; 1978, gemeenteraadslid Soest, rechtenstudie; 1979, 
bankjurist, directiemedewerker bij bank; 1980-1984, juridisch
bestuurlijk beleidsmedewerker op het terrein van de gezondheidszorg 
bij werknemersorganisatie GOB/c. 1963/d. lid bestuursraad afdeling 
Amsterdam, 1967-1973; vrz. propagandacommissie afd. Soest, 1974; 
bestuurslid kc. Utrecht, 1975/e. gemeenteraadslid Soest sinds 
1978/f. lid gemeentelijke commissie welzijnsplanning in Soest sinds 
1980; plaatsvervangend lid nationale raad voor de volksgezondheid, 
1982-1984; lid adviesraad PGGM, 1981-1984/g. 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 23, 26, stadsvernieuwing en monumentenzorg. 

XIV Leeuwarden 

Dedden, K. 

Eineflecht 16, 9244 EN Beetsterzwaag/18-9-1930/a. RHBS-B; 
RHLS;makelaar-taxateur; militaire dienst/b. 1975-heden werkzaam bij 
het rentambt Zwolle van de Dienst der Domeinen (ministerie van 
Financien)/c. 1965/d. oud bestuurslid VVD afd. Havelte en lid 
ondercentrale Meppel/e. raadslid en fractievrz. Opsterland; lid 
diverse raadscommissies; oud-raadslid en wethouder Havelte/f. vrz. 
Coop. zuivelfabriek Havelte; vice-vrz. N.C.K. Amsterdam; bestuurslid 
Dorno-Bedum en Beilen; hoofdbestuurslid D.L.G. Assen; hoofdingeland 
waterschap "de Oude Vaart" Beilen; mederaadslid Coop. landbouwbank 
Meppel; vrz. oudercomm. rijksscholengemeenschap Meppel; bestuurslid 
soc. cult. werk Havelte/g. 15, 17, 18 en 23. 

Brandenburg, R.K. 

West 2, 9285 WC Buitenpost/23-7-1944/a. MULO; meerdere landbouw
opleidingen/b. veehouder; lid ruilverkavelingseemmissie vanaf 1984; 
bestuurslid Friese maatschappij van landbouw vanaf 1980; werkgroep 
provinciale politieke partijen; lid_ foktechnische commissie F.R.S., 
1975-1984; vrz. fokclub federatie Friesland, 1972-1978/c. 1969/d. 
bestuursfunctie afd. Achtkarspelen/e. 1981-heden, raadslid/f. vice
vrz. van de plattelands jongeren gemeenschap Friesland, 1975-1977/g. 
15 en 18. 

Plekkenpol, W. 

IJsbaanweg 22, 8391 HZ Noordwolde/8-4-1948/a. HBS-B; academie lich. 
opvoeding; biologie/b. docent lich. opvoeding; docent biologie; 
sportverslaggever NOS/c. onbekend/d. geen/e. fractievrz. Weststellin
gwerf vanaf 1982/f. div. bestuursfuncties,(onderwijs, jeugdwerk); div. 
trainersfuncties (tennis, hockey, voetbal)/g. 4, 10, 22 en 27. 

XV Zwolle 

Muntinga, J.K. 

Rademanstraat 15, 7415 BZ Deventer/7-1-1933/a. HBS-B; economie M.O.; 
scheikundè RU Groningen/b. logistiek manager AKZO chemie/c. plm. 1965 
/d. bestuurslid ver. Staten- en Raadsleden, 1979-
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1985; partijraadslid vanaf 1983/e. lid en fractievrz. gemeenteraad 
Deventer vanaf 1970; lid en fractievrz. gewestMidden-IJsselvanaf 
1974/f. bestuurslid st. Deventer promotie, 1978-1981; ondernemings
raadslid AKZO, 1971-1978; bestuurder/commissielid "ver. hoger 
personeel AKZO", 1971-1978; jeugdvoetbalscheidsrechter; 
scheidsrechtersrapporteur KNVB/g. 1, 3, 12, 16, 22, 23, 24 en 
regionaalbeleid. 

Swart, M.P. 

Campuslaan 27/312, 7522 NC Enschede/28-2-1959/~. gymnasium-B; 
kandidaatsexamen bestuurskunde TH Twente (nu doctoraalstudent)/c. 
1977/d. 1978, propagandacommissie afd. Enschede; 1979, commissie ter 
behandeling van het Liberaal Manifest in de afd. Enschede; 1979, 
secretaris partijcommissie ontwikkelingssamenwerking; 1984, 
landelijke werkgroep, naderhand informatiegroep niet-nederlandse 
ingezetenen; 1980, lid sprekerspool/e. 1982, lid gemeenteraad 
Enschede; 1982, lid raad van het samenwerkingsverband Enschede/f. 
1980-1981, oprichter en vrz. van JOVD district Overijssel; 1979-
1981, hoofdredacteur Driemaster; 1981, vice-vrz. politiek 
hoofdbestuur JOVD; 1984, landelijk lid van verdienste JOVD; 1980-
1981, gekozen lid Campusbestuur TH Twente; 1982-1984, vrz. Ned. 
platform int. jongerenwerk (PIJON); 1983-1984, alg. bestuurslid 
Council of European National Youth Concils; 1985, bestuurslid DCW 
(sociale werkvoorziening Enschede)/g. generalist. 

van der Wal, B. 

van Erckelensstraat 3, 7491 DT Delden/16-7-1928/a. MULO;ETS;HTS; 
cursussen management, personeelsbeleid, economie, staatsinrichting 
/b. technisch adviseur; docent staatsinrichting/c. 1964/d. 
bestuurslid ver. Staten-en Raadsleden Twente; inleider cursus 
kandidaat gemeenteraadsleden/e. statenlid Overijssel; AROB advies 
commissie gem. Stad-Delden/f. verenigingsleven/bestuursfuncties; 
arbitrage-deskundige kantongerecht/g. 1, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23 
en 24. 

Pentermann, L.P. 

de Nieuwe Aanleg 10, 7431 BR Diepenveen/2-6-1929/a. RHBS; hogere 
landbouwschool; organisatie/manegement; verkoopleiding; chemisch 
technische opleiding verfindustrie/b. meerdere functies in 
agrarische organisaties o.a. Rabobank, zuivel- en landbouw
organisaties. Vanaf 1971 technisch commercieel buitendienstmede
werker voor de verfindustrie/c. 1952/d. 1973-1978, vrz. afd. 
Diepenveen; 1974-1978, secr. oe. Z.W. Salland; 1974-1979, lid kc. 
Overijssel; 1974-1979, vrz. PPC; 1974-1979, lid landelijke propaganda
commissie; lid ver. van Staten- en Raadsleden/e. 1981-heden, gemeente
raadslid; commissies: ruimtelijke ordening, georganiseerd overleg, 
afgevaardigde voor de gemeente naar het gasbedrijf Sallandgas/g. 1, 
2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 23. 

XVI Groningen 

Remkes, J.W. 



Herepoortenmolendrift 12, 9711 DG Groningen/15-6-1951/a. HBS-A; 
kandidaatsexamen economie/c. 1973/d. diverse functies in de JOVD, 
waaronder het landelijke voorzitterschap; medewerker gemeenteraads
en statenfractie in Groningen; vrz. koepelcommissie binnenlandse 
zaken en justitie; lid commissie liberaal manifest en andere 
commissies; algemeen bestuurslid ver. v. Staten- en Raadsleden, 
vanaf 1984 vice-vrz. van de ver.; sedert 1982 lid commissie 
gemeenteprogramma/e. 1978-1982, vrz. in de gemeenteraad van 
Groningen; lid prov. staten Groningen; 1982-heden, gedeputeerde, 
belast met de portefeuille verkeer en waterstaat/f. diverse, 
waaronder lid van het db van een electriciteitsbedrijf, bestuurslid 
van een visafslag en vrz. van de landelijke coordina~iecommissie 
deltakeringen/g. 1, 3, 11, 12, 16, 17,18,19 en 20. 

Frieling, mr.ing.J.D. 

Leerlooierij 26, 9951 JT Winsum/5-3-1953/a. HBS-B; HTS-Een 
bedrijfskunde; doctoraal nederlands recht/b. 1976-1981, 
notarisklerk; 1981-heden, adj. secr. electriciteitsbedrijf voor 
Groningen en Drenthe/c. 1976/d. 1976-1978, secr. afd •. Uithuizen; 
1982-1984, lid steunfractie in Winsum/e. vanaf 1984 raadslid in 
Winsum/f. diverse functies in de tenniswereld tot 1982; 1979-1985, 
rentmeester Wierda-st. (ideele st.); 1981-1985, lid commissie voor 
verlening van bijstand (art. 61 gem.wet)/g. 3, 6, 13, 18, 20, 22 en 
24. 

Knol, J.P.J. 

Oesterstraat 65, 9989 AG Warffum/9-3-1932/a. 3 jaar RHBS; middelbare 
landbouwschool; orienteringscursus opb. werk A.S.C.A./b. 1970-1980, 
consulent St. Noord-Groningen (reg. welzijnsorgaan voor 25 Noord
Groninger gemeenten); 1981-heden, districtsadministrateur distr. 
veren. Het Groene Kruis Noord-Groningen/c. plm. 1955/d. secr. 
afd. Warffum tot 1978; vrz. raadsfractie Warffum vanaf 1978-heden; 
lid prov. partijcommissie Welzijn vanaf 1982; raadslid Warffum sinds 
1978/e. sinds 1978 raadslid Warffum, daaruit voortvloeiende lidm. 
schappen: regionale brandweerorganisatie Noord-Oost Groningen, 
schooladvies- en begeleidingsdienst, bejaardenhuisvesting Warffum, 
Usquert en Eenrum/f. vrz. gewest Groningen van de AVRO sinds 1984; 
vrz. distr. veren Het Groene Kruis Noord-Groningen, 1975-1980; vrz. 
tuberculosecomm. prov. Gron. Veren. Het Groene Kruis, 1975-1980; 
penm. bevolkingsonderz. prov. Gron., Fr.l., Drenthe, 1975-1980; 
best. lid VVV Lauwersmeer Oost, 1971 tot heden; secretaris 
samenwerkingsverband Lauwerszee, 1979-heden/g. 7, 8, 9, 18, 22 en 
27. 

Otten, ir.G.H. 

Neptunusstraat 28, 9742 JM Groningen/13-2-1931/a. HBS-B; TH-Delft, 
c.i./b. directeur dienst huisvesting en bouwzaken RU Groningen tot 
1983/c. plm. 1956/d. afdelingscommissies/e. gemeenteraadslid 
sedert 1974/f. bestuurslid st. "Centraal woningbeheer" Groningen tot 
1982; vrz. st. studentenhuisvesting Groningen; vrz. district 
Groningen Neder!. brigde bond/g. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 en 
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regiobelêid. 

Tebbens Torringa, drs.J.L. 

Hoofdweg 4, 9966 VC Zuurdijk/21-9-1958/a. atheneurn-E te Groningen; 
doctoraal examen RU Groningen/b. werkzaam in de landbouw/c. 1977/d. 
waarnemend lid kc-bestuur Groningen/e. vrz. afd. Noord-Groningen 
JOVD, 1981-1983; penningmeester hoofdbestuur JOVD, 1983-1985; lid 
faculteitsraad economie, 1981-1982/g. 18, 20, 22, 27 en 28. 

van Zanten, drs.P.J. 

Geweideweg 7, 9798 TA Garmerwolde/23-12-1954/a. MULO-A; HAVO-A; 
atheneum-A; RU Groningen (studie: geschiedenis, rechten en 
economie); Georgetown University, Washington D.C. (studie: 
international relations)/b. na afgestudeerd te zijn in 1982 
geparticipeerd in het agrarische bedrijf van ouders/c. 1981/d. in de 
JOVD o.a.: bestuurslid en vrz. van de afd.; penningmeester van het 
district noord; vrz. en lid van enkele landelijke commissies; 
plaatsvervangend jongerenvertegenwoordiger naar de algemene 
vergadering van de V.N. in New York in 1980; bestuurslid en vice
vrz. van de afdeling; vice-vrz. van de oe. Fivelingo; 
vertegenwoordiger van de afd. naar de kc/e. sinds 1978 
lid van de raad der gemeente Ten Boer/f. actief in enkele 
plaatselijke verenigingen op o.a. sportief en cultureel gebied/g. 
1 , 2, 10, 11 , 1 2, 1 8 en 21. 

XVII Assen 

Alberti, ir.P. 

Dijkhuizen 74, 7961 AM Ruinerwold/18-12-1935/a. HBS-B; 
landbouw hogeschool Wageningen/b. 1974-1983, centraal brouwerij 
kantoor Amsterdam; 1969-heden veefokker Ruinerwold/c. 1969/d. 
secretaris landbouwcommissie; raad van advies Amsterdam; 
uitnodigingscomite Amsterdam/e. Europese Beweging Amsterdam/f. 
comite Zomerfeest Ruinerwold/g. 1, 12, 15, 18 en 23. 

Ketelaar, B.L.J.W.G. 

Laan v.h. Kinholt 661, 7823 GR Emmen/29-8-1941/a. MULO-A; div. bank
en managementscursussen/b. districtsdirecteur hypotheekbank, 1975-
1984; directeur volkskredietbank Groningen, 1984-heden/c. 1972/d. 
secr. afd. Uitgeest, 1976-1978; vrz. propagandacommissie oe Emmen, 
1981-heden; lid propaganda- en contactcommissie kc Drenthe, 1981-
heden/e. fractievrz. Uitgeest, 1978-1980; fractievrz. Borger, 1982-
1984; lid prov. staten van Drenthe, 1982-heden/f. vrz. R.K. 
schoolbestuur Uitgeest, 197~-1980; lid A.B. R.K. mavo Musselkanaal, 
1982-1984 (tot fusie)/g. 4, 6, 9, 11, 23 en 27. 

Ebbinge, A.H. (v) 

Kerkstraat 28, 7921 cc Zuidwolde/13-1-1934/a. middelbare opleiding; 
akte NXIV en Ped. getuigschrift; maatschappij visie; organisatie en 
management; public relations; M.O. pedag. vrouwen en 



technologie/b. directrice beroepenschool; ecosoc-econornische en 
sociale raad van de Verenigde Naties/c. 1956/d. sec.penningrneester 
prov. Drenthe; secr. plaatselijk, vice-vrz. ondercentrale vorming en 
scholing prov. en plaatselijk; landelijke propaganda/d. betaald 
educatiefverlof; populations fund; vrouwen congres Kopenhagen 
Europees uitgezonden/f. ned. vrouwenraad; ver. directies beroeps
onderwijs; int. federation of home econornic's/g. 1, 2, 3, 4, 12, 16, 
18, 21, 24 en 26. 

XVIII Maastricht 

Wijnen, drs.W.G.N. 

Kapelkesstraat 10, 6245 AJ Eysden/7-9-1937/a. gyrnnasiurn-B; SPD I en 
II; rechten (vrije studierichting) KUN/b. adj.dir.ondernemers 
college Mergelland; conrector/leraar avondcollege Maastricht; 
wethouder gemeente Eijsden/c. plm. 1972/d. secr. afd. Eijsden
Gronsveld; lid en vrz. gespreksgroep VVD Lirnburg/e. raadslid en 
wethouder in gemeente Eijsden/f. vrz./lid bestuur van het 
bejaardenhuis te Eijsden; bestuurslid Rabobank Eijsden; bestuurslid 
kath. ver. van leraren bij het econ. en middenstandsonderwijs; 
bestuurslid handelsexamen Breda; lid van de programrnaraad van de 
ROZ/g. 4, 14, 15, 18 en 20. 

Korsten, dr.A.F.A. 

Stokterweg 8, 5872 AX Broekhuizen/8-7-1947/a. HBS-A; sociologie aan 
de kath. universiteit Nijmegen, doctoraal ex. 1971J promotie tot 
doctor in de soc. wetenschappen in 1979/b. 1973-1981, 
wetenschappelijk medewerker inst. voor toegepast sociologie KUN; 
1981-heden wet. hoofdmedewerker vakgroep bestuurskunde universiteit 
Nijrnegen/c. 1983/d. geen/e. geen/ f. lid commissie inspraak prov. 
Geld~land, 1974-1979; lid commissie inspraak RARO sinds 1979; lid 
ministeriele adviescommissie evaluatie wet alg. bep. rnilieuhygiene; 
adv. lid van een werkgroep van de sociale verzekeringsraad i.v.m. 
evaluatie wet ketenaansprakelijkheid; lid kernredactie bestuur, namens 
de ver. voor bestuurskunde; adviseur i.v.m. draagvlakbepaling brnd 
(voor cie-De Brauw); rapporten/art. over horizonwetgeving (biza), 
prov. beleidsplanning (biza), huurdersparticipatie (vrorn), innovatie
beleid (EZ, O&W), relatie wetensch. onderzoek-beleid (voor O&W); lid 
regionaal bestuur Groene Kruis, 1979-1983/g. 1, 3, 5, 15, 23, 25, 
deregulering/horizonwetgeving/wetsuitvoering beleid algemeen en lokaal 
bestuur. 

Dierx, rnr.L.H. 

Gondulphusstraat 15, 6325 BS Berg en Terblijt/10-11-1945/a. HBS-A; 
KU Nijmegen, civielrecht; RU Leiden, fiscaal recht/~. 1975-1980, 
belastinginspecteur; 1980-heden, belastingadviseur/c. 1980/d. geen/e. 
geen/f. vrz. S.V. Berg, vanaf 1984/g. 11, 12, 13 en 22. 

Houba, drs.J.P.M. 

Etnalaan 23, 5801 KA Venray/8-1-1943/a. staatsinrichting m.o.; 
gemeente financien; doctoraal rechten (bestuurswetenschappelijke 
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studierichting)/b. hoofd. afd. algemene zaken, tevens wrnd. secr. bij 
zuiveringschap Limburg/c. plm. 1972/d. geen/e. vanaf 1979 raadslid 
gemeente Venray, tevens fractievrz.; vanaf 1982 lid van de 
gewestraad van het gewest Nrd.-Lirnburg/f. lid ouderraad 
Boschveldcollege Venray (school HAVO/VWO)/g. 11, 14, 15, 16, 17, 23, 
24 en belastingen (m.n. lagere overheid). 

Deel c. 
Kandidaten ~ een niet-verkiesbare plaats (gerangschikt in 
alfabetische volgorde). 

van Aardenne, drs.G.M.V. 

Hooikade 5, 3311 CD Dordrecht/18-3-1930/a. gymnasiurn-B; doctoraal ex. 
wis- en natuurkunde RU Leiden/b. lid Tweede Kamer; minister van 
Economische Zaken; vice-minister president/c. - /d. geen/e. geen/f. 
geen/g. geen. 

Bakker, rnr.A. 

Rembrandtstraat 1, 3202 EK Spijkenisse/1-3-1925/a. MULO-A; 
staatsexamen-A; doet. rechtsgeleersheid/b. rechtsk. adviseur 
bestuursrecht; c. omstreeks 1964/d. geen/e. raadslid; wethouder 
Spijkenisse/f. hoofd ingeland waterschap/g. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 
17 en 23. 

de Boer, drs.H.S. 

J. Touissenstraat 15, 1135 JB Edarn/25-2-1943/a. HBS-B; drs. economie 
aan de GU Amsterdam/b. 1973-1978, leraar wiskunde en economie; 1978-
heden, conrector/c. omstreeks 1970/d. 1978, vrz. oe. Waterland/e. 
1970-1982, raadslid Edarn-Volendam; 1982-heden, wethouder Edarn
Volendam/f. geen/g. 1, 4, 11, 12, 14, 15, 20, 22 en 27. 

ten Brink-Oor, J.H.J.M. (v) 

Veld Oostenrijk 12, 5961 NW Horst/7-3-1935/a. gymnasiurn (3 jaar); 
verpleegkundige A/b. lerares HNO-MHNO (gezondheidszorg-ziekenver.) 
vanaf 1962-1978/c. 1974/e. raadslid Horst; statenlid prov. Limburg; 
lid gewestraad Noord-Limburg/f. vrz. kinderdagverblijf (geestelijk 
gehandicapten); vrz. algemene hulpdienst; vrz. buurtbus comte; vrz. 
kath. vrouwengilde afd. Horst/g. 4, 6, 7, 8, 9, 23, 26 en 28. 

Faber-van Dalen, A.A. (v) 

Cypreslaan 11, 9401 RD Assen/3-6-1944/a. MULO; div. avondstudies/b. 
secretaresse (w.o. P.R.), 1963-heden/c. 1964/d. geen/e. 1975-heden, 
raadslid Assen; 1979-1984, secr./penningrneester ver. v. Staten- en 
Raadsleden afd. Drenthe/f. vrz. vrouwenver.; bestuur vormingswerk; 
bestuur VVV/g. 7, 12, 16, 20, 22, 26 en 28. 

Gordinou de Gouberville, G.I. 



Zandvoortstraat 56, 6843 VL Arnhem/24-5-1934/a. ULO, MTS/b. opper
systeemtechnicus: programmeur/analist bij het centrum voor automati
sering Wapen en Commando Systemen (CAWS) der K.M.; als LTZSD2: advi
seur van het hoofd van de afdeling Electratechniek van de directie 
materieel K.M. op het gebied van electratechnische voorzieningen; 
als LTZSD20C: belast met de ~eiding van de sectie Planmatig Onderhoud 
bij de DMKM/c. plm.1970/d. als militair bemoei ik me niet met 
feitelijke politiek. Het zou ook niet gaan bij het ambulante leven 
bij de KM./e. geen/f. lid afdeling VBZ te Den Helder, adviseur van 
het hoofdbestuur VBZ in accomodatie vraagstukken; ad-hoc lid voor de 
VBZ van de projectgroep km/SISDB'80; voorzitter van de contact
vergadering bij de DMKM; secretaris coaching commissie van de KNCB; 
algemeen secretaris van de sportvereniging "Ajax Sportman Combinatie" 
te Oegstgeest; lid van het bestuurcomissie Sport,Jeugd,Recreatie te 
Den Helder; lid van de Sportraad te Den Helder/g. 10 en 22. 

Greep, prof.dr.J.M. 

Susserweg 213, 6213 NE Maastricht/2-8-1929/a. middelbare school; HBS
Den Haag; rijksuniversiteit Leiden; medische faculteit; 
klinisch hoger onderwijs Rotterdam; start chirurgische opleiding 
Rotterdam; Harvard Medica! School 1960-1964; kliniek chirurgie 1964-
1966; voorzitter staf St. Lukas Ziekenhuis 1966-1976/b. Sport/ Onder
wijs Volksgezondheid; lid van de Gezondheidsraad; presidiumlid van de 
onderwijsraad; bestuurslid MVV; voorzitter Raad van Bestuur van de 
Klokkenberg/c. 1978/d. geen/e. geen/f. talrijke bestuurlijke functies 
op het gebied van volksgezondheid, onderwijs, wetenschappen en 
sport/g. geen. 

Hartman, mr.drs.J.J. 

Hoekwierde 28, 1353 PB Almere/26-8-1948/a. gymnasium-A; doctoraal 
examen rechtsgeleerdheid, doctoraal examen economie/b. o.a. hoofdaf
delingschef facilitair bedrijf N.O.S./c. 1973/d. diverse functies in 
kamercentrale Rotterdam en deelgemeenteraad Prins Alexander; 
voorzitter afdeling Almere; fractievoorzitter raad Almere; lid 
partijraad; lid a.b. kamercentrale Overijssel; in hoofdbestuur 
waarnemer voor kc. IJsselmeerpelder i.o./e. zie boven; fractie
voorzitter deelgemeenteraad Prins Alexander (Rotterdam); fractie
voorzitter gemeenteraad Almere/f. geen/g. geen. 

Hasselt, mr.J.C. 

Walstraat 16, 8011 NT Zwolle/30-4-1948/a. HBS-B; nederlands recht, 
RU Utrecht/b. ambtenaar ter gemeentesecretarie van de gemeente 
Gorssel, 1975 t/m 1979; beleidsmedewerker op het kabi-
net van de Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel, 
sedert mei 1979/c. 1973/d. secretaris van de afdeling Gorssel; afge
vaardigde naar de ondercentrale Zutphen; afgevaardigde naar de onder
centrale IJsselstreek; lid algemeen bestuur kamercentrale Overijssel; 
steunfractielid en secretaris van de fractie in de Zwolse gemeente
raadje. geen/f. oud bestuurslid junior Kamer Deventer; bestuurslid 
junior Kamer,Zwolle; secretaris medezeggenschapsraad openbare basis~ 
school; oud-bestuurslid stichting stadsherstel Vollenhove/g. 2, 3, 
13, 14, 15 en 16. 
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Hellwig, I. 

Glacisweg 33, 6212 BM Maastricht/9-1-1954/a. gymnasium-B; H.B.O.
verpleegkundige/b. afdelingshoofd zwakzinnigenzorg; projectleidster 
A.D.L. huishouding en verzorging in de lichamelijk gehandicaptenzorg; 
hoofd verzorging en verpleging in de intramurale bejaardenzorg/c. 
1984/d. bestuurslid plaatselijke afdeling van 27-1-1984 tot 26-11-
1984; actief geweest voor het CDJA in de periode 1979 tot begin 1982/ 
e. p.l.v. lid van het platform anti-discriminatie/i. gewonden 
verzorgster bij de bescherming bevolking A-kring-A Limburg Zuid; 
lid euregiovrouwen; begeleidster m.g.s. (gehandicaptensport);lid 
Amnesty International;lid landelijke beroepsgroep C.F.O. (sector bej. 
zorg); studie romaanse talen; districtbestuurslid Veilig Verkèer Ned. 
Limburg-Zuid/g. 2, 6, 7, 9, 10, 16, 21, 22, 26 en 28. 

van de Heuvel-Planje L.C.F. (v) 

Kasteel Aldenghaarstr 16, 6043 HJ Roermond/2-8-1946/a. MMS; NX4-
2e graads applicatie/b. docente M.D.G.O. Roermond/c. 1980/d. geen/e. 
lid van de gemeenteraad Roermond/f. bestuurslid St.Cauillus Stichting 
Roermond/g. 4, 14 en 26. 

van den Hoek, Ph. 

Oudepolder 1, 4675 RE St-Philipsland/22-12-1943/a. MULO-B; hogere 
landbouw school/b. landbouwer/c. 1966/d. voorzitter afd/oc Tholen
Sint Philipsland; lid alg.bestuur kamercentrale Zeeland/d. geen/e. 
lid landelijk bestuur Suiker Unie, Breda; lid prov.raad voor de 
Bedrijfsentwikkeling in Zeeland; div. functies en afgeleidde functies 
Zuidelijke Landbouw Maatschappij; lid advies commissies J.M.A.G. te 
Wageningen; secr. R.v.c Landbouw Coop. Cebeco Zuid West Zierikzee; 
voorz o.c.RijksScholen Gemeenschap Bergen op Zoom/g. 1, 4, 12, 
15, 17, 18 en EEG. 

Hofman, J.P. 

Maasdijk 16, 2676 AE Maasdijk/25-9-1935/a. MULO-B; MTS-bouwkunde/b. 
directeur bouwbedrijf/c. 1964/d. geen/e. wethouder Naaldwijk van 
1974 - heden; lid DB. S.O. Westland van plm. 1975 - heden/f. geen 
/g. 12, 14, 15, 16, 23 en 24. 

Huisman, mr.ir.J. 

Middelmeet 43, 4464 AX Goes/5-2-1954/a. HBS-B; technische 
hogeschool Delft; geoditisch ingenieur universiteit van Amsterdam; 
kandidaats nederlands recht Erasmus Universiteit Rotterdam; doctoraal 
nederlands recht (staats/bestuursrecht)/b. adjunct-secr. 
landbouwschap, 1978-1984/c. plm. 1975/d. bestuurslid VVD afdeling 
Goes vanaf 1983; bestuurslid ondercentrale de Bevelanden vanaf 1984; 
bestuurslid kamercentrale Zeeland vanaf 1984/e. geen/ 
f. div. bestuursfuncties/g. 2, 15, 17, 18 en 24. 

Huys, mr.J.J.J. 



Dkn van Oppensingel 131, 5911 AC Venlo/1-8-1954/a. H.B.S.-A; K.U. 
Nijmegen (rechtenstudie)/b. sedert 1977 advocaat/c. 1984/d. vice
voorzitter afdeling Venlo/e. geen/f. bestuurslid Venlosche Vereniging 
Guntrud; voormalig bestuurslid stichting Doortocht/g. 4, 12, 13, 16 
en 22. 

Idema, P.A. 

Havenstraat 41a, 1736 KD Zijdewind/2-9-1935/a. lager 
beroepsonderwijs; middelbare beroepsonderwijs 
/b. zelfstandig schoenwinkelier; schoenmaker; orthopedische
schoenmaker; voorzitter bedrijfspensioenfonds vanaf 1984; landelijk 
voorzitter ned.kath.bond van schoenmakerspatroons vanaf 1984; woor
dvoerder werkgevers C.A.O.-onderhandelingen 1982; lid hoofdbedrij
fsschap commissie schoenmakerij 1980/c.- /d. adviseur afd. bestuur/d. 
raadslid vanaf 1974; wethouder vanaf 1978; loco burgemeester vanaf 
1982; dagelijks bestuurder Gewest Kop van Noord-Holland vanaf 1982; 
dagelijks bestuurder recreatieschap Kop van Noord-Holland vanaf 1978; 
voorzitter regionale volkshuisvestingscommissie vanaf 1982/f. com
mandant vrijwillige brandweer Niedorp vanaf 1979; voorzitter/secr. 
Stichting Dorpshuis (1967-1978); voorzitter VVV Niedorp (1970-1978); 
voorzitter/secretaris middenstandsvereniging vanaf 1966/g. 4, 11, 
12, 14, 15, 16, 20, 22 en 23. 

Jacobse, H.H. 

Amstel 264, 1017 AM Amsterdam/6-7-1925/a. HBS-A; kandidaat politieke 
en sociale wetenschappen/b. dir. organisatie-adviesbureau; lid 
Tweede Kamer/c. voor 1976/d. oud-vrz. en lid van verdienste JOVD; 
fractievrz. gemeenteraad Amsterdam/g. 1, 2, 3, 12, 22 en politie. 

Janssen, L.G.P. 

Bongerdstraat 2, 5802 AC Venray/25-2-1943/a. MULO; ARE-analist; M.O.
economie/b. 1974- 1977, directeur èusters B.V. Venray; 1978 
- heden directielid Eikemans-Nobra B.V. Veldhoven/c. 1977/d. 
medio 1977 - 1979 voorzitter afd.Venray/voorzitter 
statenkieskring Horst/e. 1979 -heden raadslid/f. voorzitter carnava
lsver. Venray 1981/g. 8, 12, 14, 15, 16, 20, 24 en 25. 

Ketelaars, ir.J.W.M.M. 

Kerkeveldlaan 13, 6042 JW Roermond/30-10-1939/a. landbouw hoge 
school, Wageningen/b. landbouwingenieur ministerie van landbouw; 
hoofdbureau coordinatie en planning afdeling cultuurtechnische, 
provinciale waterstaat Maastricht/c. 1977/d. geen/e. voorzitter 
gemeenteraadsfractie Roermond/f. voorzitter wijkraad Donderberg 
t/m 1980; voorzitter van de stichting opbouw Roermond t/m 1980/g. 1, 
15, 17,18, 22 en 23. 

Kienhuis, P.J.M. 

Roebusstraat 30, 5801 RR Venray/4-11-1936/a. MULO-A en B; HTS
mech.technologie; M.O. Economie/b. hoofd automatiserings-(administr.) 
afdeling bij Rank Xerox Manufacturing (Nederland) B.V. tot 1982; 
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sinds 1982 verantwoordelijk voor kantoor automatisering, febrieks
automatisering en coordinatie subsidies/c. 1973/1974/d. voorzitter 
afdeling Venray, vice-voorzitter oe Horst; lid adviesgroep 
kamercentrale Limburg; plv.lid A.B. kc. Limburg vanuit oe. Horst/e. 
VVD raadslid Gemeente Venray/f. adviseur stichting heroepsopleidings
centrum voor kantoorinnovatie; vice.voorz. bestuur muziekschool 
Venray; bestuurslid vastelavaes vereniging "de peelhaas" (stadsver
eniging); bestuurslid stichting ter voorbereiding van het 750 jarige 
bestaan Veltum/g. 12, 25 en informatica. 

Korthals Altes, mr.F. 

Louisede Colignylaan 211, 3062 HE Rotterdam/15-5-1931/a. gymnasium
A; nederlands recht/b. advocaat 1958-1982; minister van Justitie 
1982-heden/c. 1956/d. voorzitter 1975-1981/e. lid Eerste Kamer 1981-
1982/f. commissaris Elsevier-NDU tot 1982/g. 1, 3 en 13. 

Lodewijks, ir.M.H.C. 

Hambeek 11, 6041 ND Roermond/1-4-1930/a. HBS-B; geodesie T.H. 
Delft 1954; directeur van het kadaster in Limburg (1978); lid 
ged.staten van Limburg (sedert 1978)/c. plm. 1970/d. voorzitter 
afd. Roermond e.o. 1975 tot 1977; lid partijraad, namens het 
hoofdbestuur sedert 1980/e. lid comm. R.O. gemeente Roermond 1973 -
1978 raadslid 1978 - 1978; lid prov.staten sedert 1974; 
lid raad van commissarissen Waterleiding Mij Limburg en verenigd 
Straatvervoer Limburg; lid raad van de drinkwatervoorziening/i. voor
zitter V.H.M.O. scholen regio Westen v/d Maas (M.Limburg); lid 
stichtingsbestuur V.H.M.O. Midden Limburg; bestuurslid Groene Kruis 
Roermond (tot 1982); lid DB Limburgs landschap 1978-1984/g. 4, 7, 
17 en 23. 

Maris-Koster, E. (v) 

Gr.Huissenspolderweg 2, 4543 PS Zaamslag/9-10-1948/a. Lyceum te 
Terneuzen/b. geen/c. 1973/d. lid partijraad/e. statenlid sinds 
1974; gedeputeerde sinds 1982/f. lid van de commissie familles 
ruvals van loface (Brussel)/f. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 20 en 26. 

Niesten, Th.P.M. 

Hommerterweg 126, 6431 EZ Hoensbroek/6-5-1944/a. MULO-A; gemeente 
administratie I en II/b. directie secretaris dienst publieke werken 
gem. Heerlen; wethouder onderwijs, sport, recreatie en cultuur 
(1982 - heden)/c. 1974/d. bestuurslid/voorzitter afd. Hoensbroek/e. 
raadslid Hoensbroek (1979 - 1982); wethouder Heerlen (1982 -heden)/ 
f. gastdocent limb. bestuursacademie; adviseur stichting Casino 
Treebeek (gemeenschapshuis)/g. 3, 4, 5, 8, 20 en 22. 

Overwater, S. 

Nieuwestraat 39, 3291 AN Strijen130-9-1927/a. middelbaar onderwijs/b. 
handelaar in landbouwwerktuigen en tractoren/c. 1948/d. voorzitter 
kamercentrale Dordrecht; lid partijraad/e. wethouder van Strijen; lid 
dagelijks bestuur overleg-orgaan Hoeksche Waard; lid prov.staten van 



Zuid-Holland; lid gedeputeerde staten van Zuid-Holland/f. lid bestuur 
A.V.R.O.; secr. stichting duinwaterleiding Hoeksche Waard; voorz. 
sportstichting Strijen; voorz. zwemvereniging Strijen; voorz. 
vereniging openbaar onderwijs afd. Strijen; enkele bestuursfuncties 
voortvloeiend uit het wethoudersschap/g. 1, 12, 15, 16, 17 en 18. 

Pasch, F.G.L.H. 

H.Geeststraat 4, 5911 JA Venlo/11-7-1934/a. MULOlb.directeur Pasch 
B.V. Venlo; dir.Pasch Heerlen B.V./c. plm. 1965/d. geen/e. gemeente
raadslid- fractievoorzitter/f. bestuurslid V.Z.D.V.; bestuurlid 
stichtingsraad f.c.V.V.V./f. 12, 16, 20 en 22. 

De Raadt-de Jong, E.J. (v) 

Hennenberg 3, 2641 LS Pijnacker/16-2-1942/a. ULO (wisk); apothekers
assistente/b. huisvrouw/c. - /d. bestuurslid Vrouwen in de VVD
Pijnacker; lid progagandacommissie/.e. geen/f. bestuurslid WAO-vere
niging Pijnacker; bestuurslid VVV-Pijnacker; bestuurslid ruiterclub 
Pijnacker; lid werkgroep herziening streekplan Zuid-Holland-west; lid 
werkgroep fietspadenplan Z.H.; lid werkgroep dagschool voor 
Volwassenen; vrijwilligerswerk meervoudig gehancicapten; lid vrije 
academie Den Haag, afd. etsen/g. 8, 9, 15 en 23. 

van Raalte~Tuijnman, E. (v) 

Dordogne 10, 3831 EK Leusden/9-7-1943/a. MMS; akte 41 A; akte 41 B
volledig bevoegd onderwijzeres/b. onderwijzeres/c. plm. 1964/d. 
voorzitter Vrouwen in de VVD- 1977; lid partijraad 1977- 1981; 
vice-voorz. afd. Driebergen '77-'80; voorzitter oe. Heuvelrug Noord 
1978 - 1980; ondervoorz. VVD 1981 - heden/e. 1979 nat.comite Kon. 
Juliana 70 jaar; 1981 Stichting Burgerschapskunde/f. voorzitter 
Stivas (stichting vakexamens schoonheidsverzorging) vanaf 1978 -
heden/g. 4, 7, 8, 18, 21 en 28. 

Rietkerk, mr.J.G. 

Bloemcamplaan 21, 2244 EA Wassenaar/14-12-1927/a. MULO; HBS-B 
staatsex.; gymansium-A; doctorale studie Ned. recht RU-Leiden/b. lid 
Tweede Kamer; ministerie. - /d. fractievoorzitter/e. geen/f. geen/g. 
geen. 

Ruijter de, A.M.S.P. (v) 

Roerzicht 15, 6041 XV Roermond/2-5-1942/a. middelbare school; 
nederlandse taal en letteren, universiteit Groningen/b. docente 
Nederlands; voorzitter jury regionale proza-wedstrijd; voorzitter 
jury regionale poeziewedstrijd/c. 1982/d. commissielid, lid Vrouwen 
in de VVD/e. geen/f. bestuurslid openbare bibliotheek. Roermond; 
contactpersoon cultureel centrum en scholen, regisseur schooltoneel; 
lid RURA; or0anisatie loterasi-cafe, maak vaak deel uit van forums 
en commissies; ben bekend op 4 scholen in Roermond/g. 1, 4, 8 en 26. 

Schaftenaar, mr.E. 
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Herenweg 53, 8023 EZ Zwolle/27-5-1943/a. HBS; doctoraal rechtsge
leerd/b. directèur Schaftenaar B.V. advocaat en procureur; wethouder 
der gemeente Zwolle/c. 1969/d. 1978 - 1982 lid VVD raadsfractie; 
1982 wethouder; lid partijraad/ct. commissaris Gazo, Gaswacht, gasbed
rijf Raalte; lid raad van het openbaar vervoer Zwolle e.o.; 
lid sociaal economisch adviesraad SEAR (Overijssel) 
/f. lid/jur. adviseur stichting kievitsbloem vanaf 1978; voorzitter 

hockeyclub ZMHC 1978-1984; lid algemeen bestuur Hanzecollege vanaf 
1983/g. 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 20. 

Schuitemaker, mr.L.K.F. 

Jan van Secrelpark 37, 1871 EX Schoorl/22-7-1924/a. chr.lyceum; 
doctoraal examen rechten/b. advocaat en procureur/c. 1954/d. 1975 -
1982 voorzitter statencentrale Alkmaar; 1982 tot heden bestuurslid, 
c.q. ondervoorzitter ondercentrale Kennemerland; 1983 tot heden 
bestuurslid afd. Schoorl/e. geen/f. geen/g. 1, 2, 3, 13 en 15. 

Tripels, mr.M.J.M. 

Brusselsestraat 36, 6211 PG Maastricht/27-11-1920/a. gymnasium, 
doctoraal rechten/b. advocaat-procureur; kantonrechter-plaats
vervanger/c. onbekend/d. geen/e. lid van de Tweede Kamer/f. kanton
rechter, plaatsvervanger; voorzitter camera musica mosana, secr. MKS; 
senator Mastreechter Staar; adviseur STIBA, stichting weduwnaars; 
Ere-voorzitter M.V.V.; lid bondsverg. K.N.V.B./g. 1, 2, 8, 11, 13, 
22, 23 en 27. 

Tijdens, H.F. 

J. Valckestraat 23, 4451 AW Heinkenszand/5-6-1938/a. MULO; rijks
middelbare landbouwschool/b. div. leidinggevende functies binnen de 
aan- en verkoop landbouwcoop. in -en export; gebied personeelsbeleid, 
bedrijfsleiding/c. onbekend/d. penningmeester en voorzitter afd. 
Haren; voorz. oe Groningen/Haren; secr. en voorz. afd. Borsele; secr. 
kamercentrale Zeeland en thans voorz. kc Zeeland./e fractievoorzitter 
van de gemeenteraad Borsele/f. allerlei op cultureel- en 
sportgebied/g. 1, 3, 12, 15, 18, 20 en 22. 

Uildriks, P.A. (v) 

Doevenkamp 64, 9401 ME Assen/25-8-1951/a. MULO (1967); openbare 
kweekschool tot opleiding van leidsters bij het kleuteronderwijs te 
Groningen; 1970 akte A en in 1971 akte B (hoofdakte)/b. (air) 
stewardess KLM: medio 1975 - heden/c. 1973/d. secretaresse JOVD 
afd. Zuidlaren (1970-1972); voorz. JOVD afd. Zuidlaren (1972-1976); 
bestuurslid VVD afd. Vries (1974-1975); vice-voorz. district Noord 
JOVD (1976)/e. lid van provinciale staten in Drenthe voor de VVD 
(1976 - Heden)/f. lid curatorium academie van bouwkunst voor het 
noorden des lands (Groningen)(1981-1985); columniste (eens per week) 
Drents-Groningse Pers (Emmer Courant, Drentse en Asser Courant en 
Hoogeveens Dagblad)(1982- heden); inleidster over mijn baan bij de 
KLM voor diverse verenigingen en onderwijsinstellingen in het noorden 
van het land/g. 1, 4, 8, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28 en typische 
Drentse en andere noordelijke zaken. 



Varekamp, M.J. 

Opstalweg Sa, 2671 LW Naaldwijk/22-5-1942/a. MULO-B, MO-economie, 
div. cursussen/b. bloementeler, voorz. bloemenveiling westland, vanaf 
1 mei voorzitter kon.ned. landbouwcomite K.N.L.C./c. plm. 1970/d. 
voorzitter afdeling Naaldwijk/e. statenlid prov. Zuid-Holland/f. div. 
functies in land- en tuinbouworganisaties/g. 1, 11, 12, 16, 17, 18, 
19, 20 en 24. 

Vonhoff, H.J.L. 

Marktstraat 17, 9712 PB Groningen/22-6-1931/a. HBS-A; (gem. 1e 
openbare handelsschool) Amsterdam/b. burgemeester van Utrecht 1974 
- 1980; Commissaris der Koningin in de Provincie Groningen 1980 -
heden/c. 1948/d. lid partijraad/e. geen/f. voorzitter Natuur 
Beschermingsraad; voorzitter Nationale Park De Hoge Veluwe; bestuurs
lid Prins Bernhard Fonds/g. geen. 

Wagemakers-Muller, A. (v) 

Koperslager 20, 1625 AJ Hoorn/19-6-1947/a. MMS/b.geen/c. onbekend/d. 
1979-1982 lid afd.bestuur Hoorn; 1980 lid land.bestuur Vrouwen in 
de VVD; lid LPC; 1983 lid partijraad/1979-1984 secr. Vrouwen in de 
VVD westfriesland-oost/e. lid gemeenteraad Hoorn 1978-1979 en 1982 -
heden/f. div.functies vrijwilligerswerk; div. cursussen Haya van 
Somerenstichting/g. 4, 8, 21, 26 en 28. 

Wigboldus, R. 

Goeman Borgesiuslaan 9, 9722 RA Groningen/20-5-1941/a. HBS (3 jr.); 
HTS (2 jr.); The Londen school of Foreign trade/b. dir. D.P.W. 
Zaandam, 1973~1976; dir. Kunst Oberman Houtimport n.v. vanaf 1976/c. 
omstreeks 1975/d. vice-vrz. kc. Groningen, vanaf 1981; 
hoofdbestuurslid vanaf 1982/e. oud-vrz. politiek jongerencontact 
Groningen; oud gemeenteraadslid Groningen, 1982/f. lid raad van 
Beroep Groningen; vrz. Houtbond afd. Groningen; lid sociale 
commissie Houtbond (c.a.o.-onderhandelingen); vrz. "ver. van 
Handelaren" te Groningen; vrz. adviesraad TNO Houtinstituut; lid 
adviesraad Industriele producten en diensten; lid groepsraad Komo/g. 
geen. 
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WESTDUIN HOTEL • • • • 
te Koudekerke bij Vlissingen, op 50 m van zee en strand. Uw vakantie '86 in 
het nieuwste en grootste hotel van Zeeland voor een betaalbare prijs. Ook 
voor kinderen alles in huis! 
Mnd. april- mei- juni ss+ korting. 

Reserveer nu reeds uw totaal verzorgde 
hotelvakantie en/ of vraag een folder: 
tel.: 0 118S ~ 2S10, telex 30186. 

RECHTSKUNDIG BUREAU IJSENDIJK 

- incasso - huurzaken 
- adviezen - pachtzaken 
- contracten - arbeidszaken 

Bennebroekerdijk 206, Cruquius, tel.: 023- 290206 

SPECIALITEITEN RESTAURANTtJA 
"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant : 

Tevens z~len voor recepties. diners. ·~--, . ;, . 
vergadenngen 1' lrJ . · 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. 10189018896-8884 

Voor een droomvakantie naar FIJI 
Inlichtingen: •• , ) 

South PacHic TouTs 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

Te koop aangeboden 

Zweeds type 2e woning 

met ca. 2800 m2 erfpachtgrond op de Veluwe, uitbreiding 
mogelijk en I of plaatsen 2 stacaravans. V. v. alle comfort. 

Vraagprijs f 95.000,- k.k. 

Info: telefoon 03412 - 534 75. 

VALKENBURG AAN DE GEUL 
HOTEL-RESTAURANT 
Brouwers b.v. 
Gelegen in bosrijke omgeving 
met eigen parkeerruimte, 
tennisbaan 

Comfortabele, rustige kamers, voorzien van bad I douche en 
toilet. 
Zonnig gelegen terras met fraai uitzicht op het rotspark. 

Plankartstraat 76-80 
Telefoon 04406- 13631 

6301 GN Valkenburg aan de Geul 

een kompleet programma 
KANT EN KLARE OPLOSSINGEN 
voor een representatieve ·computer-output 

formulieren met universele bedrukking, 
briefkaarten, etiketten en briefpapier 

binnenkort ook speciale formulieren voor 
de medische branche 

vraag een GRATIS 
setje monsters met 
uitgebreide brochure 
aan bij 

antwoordnummer 203 

3140 VB MAASSLUIS 
telefoon (01693) 3760 

22daagse 
rondreis aoor 
Zuid-Afrika 

Geheel verzorgd onder Nederlandse reisleiding. Vertrek 25 oktober. 
U vliegt per comfortabele SAL Boeing 7 4 7 naar Johannesburg en 
bezoekt o.a. de Goud- en Diamantmijnen, Pretoria, het Krugerpark, 

Swaziland, Zoeloeland met het Hluhluwe 
Wildreservaat, Durban, de Tuin route, 
Kaapstad met de Tafelberg en Kaap de 
Goede Hoop. 

Reissom vanaf/ 7. 950,-
Stuurt u de bon -.oor informatie aan: · 
Rotundatours, Wilhelminastraat 57A 

7811 JG Emmen. 
Tel. 05910-16400 



INTERNATIONALE 
~~~SCHOOL====~ 

BEVERWEERD 
In het groene hart 
van Nederland 

Middelbare school met internaat voor jongens en meisjes 

EEN ALL-ROUND 
OPLEIDING EN VORMING 
û Nederlands 

Voortgezet Onderwijs: 
Een erkende mavo-opleiding, die door 
leerlingen met een Nederlandse achtergrond 
meestal wordt gekozen als onderbouw. 
Door middel van een tussenjaar met een 
Engelstalig programma is doorstroming 
mogelijk naar het Internationaal Baccalaureaat. 

{;{ Senior High School: 
Een gekwalificeerde opleiding voor 
Amerikaanse colleges en universiteiten. 
Deelneming aan SAT, ACH en TOEFL. 

{;{ Internationaal 
Baccalaureaat: 
Een internationaal erkende VWO-opleiding, 
welke toelating geeft tot Nederlandse en 
buitenlandse universiteiten. 
Engelstalig onderwijs door 'native speakers'. 

Individuele opvang en benadering 
Intensieve studiebegeleiding 
Uitgebreid sportprogramma 
Kreatieveen muzische vorming 
Hoge percentages geslaagden 

Brochure en informatie: 
Direktie 
Internationale School Beverweerd, 
3985 RE Werkhoven/Bunnik. 
Tel. 03437- 1341 of 1597. 

VELUWE 

Wegens vertrek naar het buitenland wordt aangeboden . 
op de grens van Hattem en Wapenveld een sfeervolle. rian
te 

BUNGALOW 

gesitueerd op enige kilometers van de r.w. 28/50 nabij de 
provinciale weg Zwolle-Apeldoorn en 100 m vanaf natuur
gebied Gelders Landschap, op een bosperceel van ca. 9000 
m 2 met groot gazon, siertuin en bostuin, welke geheel om
rasterd zijn met een elektrisch bediend toegangshek. 

Indeling: 
Onderverdieping: stóok-, provisie- en wijnkelder. Begane 
grond: hal 24 m2, living 85 m2 met open haard, antieke 
Delftse tegels, Poggenpohl keuken met moderne appara
tuur, 3 slaapkamers, ieder met bad of douche, studeerka
mer met open haard, dubbele garage met zolder. Slaapka
mer op zolder boven woongedeelte. 

Bijzonderheden: 
Deze ca. 1370 mJ grote bungalow is geheel elektronisch be
veiligd. Bij de woning behoort een zwembad van 6 x 12 m. 
Economisch energieverbruik door het bestaan van aparte 
e.v.-installaties. De woning is voorzien van een thermische 
beglazing. 
Prijs f 615.000,- k.k. 
Verder informatie: 

Karssing Makelaardij 
in onroerende goederen 

Zuidwal 52, Hattem, 05206-46077 kantoor, 42691 privé 
Lid N.V.M. 

Voor een droomvakantie naar HAWAII 
Inlichtingen: • • • ) 

South PaciriC Tours 
Tel.: 020- 233052 

AAN ZEE TE KOOP 
van particulier 

Volledig ingericht appartement aan zee, op 100 mtr. van het strand. 
Indeling: huiskamer, 2 slaapkamers, keuken, douchecel en balkon 

met vrij uitzicht op het natuurreservaat (,.HET ZWIN"). 
Met telefoonaansluiting en centrale antenne. 

Gelegen te Cadzand-Bad (Zid), De Lopinge 35. 
Koopprijs f 76.000,- k.k., incl.: inventaris. 

Te bevragen: 013-423197. 



bij sportevenementen komt. Zich laat 
zien. Aanspreekbaar is. Het is altijd 
woekeren met de tijd, daarom zeg ik 
tegen mensen die iets willen bespre
ken: val maar gelijk met de deur in 
huis: wat wil je? Wat kan ik doen?" In 
het brede scala dat zij bestrijkt, be
moeit zij zich ook- incidenteel- met 
probleemkinderen op scholen. Dan ko
men kind en ouders gezamenlijk bij 
haar en bekijkt men hoe ondanks de 
door het kind geschapen onmogelijke 
situatie op school, het toch dat eind
examen kan halen. Daartoe bewandelt 
ze zo nu en dan liberale, maar oncon
ventionele wegen met als uitgangspunt 
het kweken van die eigen verantwoor
delijkheid. 
Ook is zij lid van de partijcommissie 
Binnenlandse Zaken. "Daar kun je 
wat sonderingen doen. Ik vind dat je je 
informatiekanalen vrij breed moet 
houden. Ik lees veel. Al is het vaak 
koppensnellen, maar ik wil breed geo
riënteerd zijn!" 

Vereniging 

Het is jammer dat nog steeds zo'n 600 
VVD-raadsleden zich niet bij de Ver
eniging hebben aangesloten. Voor 
f 125,- krijgt men een ruim service
pakket. Elly Coenen: "Onze doelstel
ling is de professionalisering van dele
den, maar ook een ontmoetingspunt te 
zijn, zodat men ervaringen kan uitwis
selen. Heel vaak weet men van elk::tar 
niet hoe de ander over bepaalde pro
blematiek denkt. Ieder zit tenslotte in 
de staten of in de raad in dat eigen gla
zen huisje en het is heel goed daar van 
tijd tot tijd uit te breken. 

Reny Dijkman • 
Foto: Hanneke Kortlandt 

Leden die (nog) geenfunctie hebben in de raads-of statenfracties kunnen buiten
gewoon lid van de Vereniging worden voor f 50,- per jaar. 

,----------------------, 
Aanmeldingsbon (buitengewoon) lid Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD 

Ondergetekende, 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: .............................................................................. . 

politieke functie: ......................................................................................... . 

meldt zich aan als lid/buitengewoon lid*) van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD. De contributie zal onmiddellijk na ontvangst van 
de acceptgirokaart worden voldaan. 

Datum: ............................... Handtekening: 

Insturen naar: Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD, Konin
ginnegracht 57, 2514AE :S Gravenhage. 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
L __________ _ 

Andere verschijningsdata 
Vrijheid & Democratie 

_ ____ ___] 

In verband met de publikatie van het conceptverkiezingsprogramma zal 
Vrijheid & Democratie na het reces eerder verschijnen dan de oorspronke
lijke planning aangaf. Dit programma treft u in het partijblad van 27 augus
tus. Het daarop volgende blad komt op 17 september uit. De overige data 
blijven ongewijzigd met dien verstande dat het laatste nummer voor Kerst
mis enkele dagen vertraging zal oplopen. 
Deze data zijn: 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 decem
ber, 17 december. 

Reny Dijkman 

[ n verband met het komende Jeugdfestival in Moskou (27 juli tot 3 au-
gustus 1985) heeft de Boekovski Stichting in Amsterdam een speciale 

uitgave gepubliceerd over het Festival en de zaak lrina Grivnina, een Mos
kouse dissidente. De brochure bevat, naast documenten over de zaak Griv
nina, een artikel van haar hand over het festival, een uitnodiging van haar 
aan alle deelnemers van het festival en een plattegrond om het vinden van 
haar flat gemakkelijker te maken. De brochure is kosteloos en kan worden 
besteld b1j de Boekovski Stichting/Tweede Wereld Winkel, 
Ceintuurbaan 211, 107 4 CV Amsterdam, tel. 020-797 353. 
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Besluiten 
van de 38ste jaarlijkse alge
mene vergadering (70ste alge
mene vergadering) op 10 en 
11 mei te Breda en de door 
het hoofdbestuur gedane toe
zeggingen. 

I. Het 37ste jaarverslag van het hoofdbe
stuur werd goedgekeurd met de aanteke
ning dat aan de qntvangers van de VVD
Thorbeckepenning moet worden toege
voegd de heer Hoorweg te Oud-Beijerland 
(agendapun,t 2). 

2. Rekening en verantwoording en jaarver
slag van de penningmeester over 19S4 wer
den goedgekeurd (agendapunt 3). 

3. Tot leden van de commissie van drie le
den ter voorlichting van de 39ste jaarlijkse 
algemene vergadering bij de behandeling 
van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester over het jaar 19S5 (agen
dapunt 5) werden benoemd: drs. C. E. Etty 
te Amsterdam, A. F. van Kooten te Goor en 
J. F. Meijeraan te Naarden; tot plaatsver
vangende leden werden benoemd drs. A. 
M. Bom te Naarden, G. Kappelle te Haren 
(Gr.) en dr. ir. A.P. Kole te Nuenen. 

4. Aanvaard werd een voorstel van het 
hoofdbestuur tot verhoging van de contri
butie met ingang van I januari 19S6 voor 
de contributiegroep 93 (leden van 27-65 
jaar) van/ 70,- tot/ 75,- (agendapunt 
6). 

5. Aanvaard werd een voorstel van het 
hoofdbestuur tot wijziging van de verdeling 
van de contributie-opbrengst met ingang 
van I januari 19S6, waarbij het aandeel ten 
behoeve van Vrijheid en Democratie wordt 
verhoogd van/ 14,50 naar f 15,50. Over
genomen werd een amendement van de af
deling Budel om deze wijziging te beperken 
tot de verdeling van de contributie-op
brengst van de leden in contributiecatego
rie 93 (agendapunt 7). 

6. Aanvaard werd een voorstel tot aanvul
ling van artikel 2 van de statuten om tussen 
"fractie" en "commissie van Beroep" in te 
voegen "kamerfractie(s): de fractie(s) in de 
Eerste en/ of Tweede Kamer van de Staten
Generaal" (agendapunt SA). 

7. Aanvaard werd een voorstel tot wijzi
ging van de artikelen 42.1 en 42.2 h.r. in
houdende dat de datum waarop uiterlijk 
voor elke te voorziene plaats in het dage
lijks bestuur een kandidaat door zowel 
hoofdbestuur als ledenvergadering van de 
afdeling kan worden gesteld wordt gewij
zigd van 31 december in 15 november 
(agendapunt SB). 

S. De discussie over het voorstel om de be
schrijvingsbrieven ten behoeve van algeme
ne vergaderingen en voor verkiezingen rele
vante stukken in den vervolge uitsluitend te 
publiceren in zeer verkorte vorm of alleen 
als mededeling te doen plaatsvinden zal 
worden voortgezet in de 71 ste algemene 
vergadering. Het hoofdbestuur zal daartoe, 
gehoord de discussies, een nieuw voorstel 
formuleren dat gepubliceerd zal worden in 
Vrijheid en Democratie van 2S mei. Behan
deling van de ingediende moties en amen
dementen op dit agendapunt wordt-even
eens verschoven naar de 71 ste algemene 
vergadering (agendapunt SC). 

9. Aanvaard werd een amendement van de 
afdeling Zoetermeer tot wijziging van 
"door het werpen van stembriefjes in afzon
derlijke stemmand jes" in de artikelen 72.1 
en 72.2 van het h.r. in "schriftelijk" (agen
dapunt 91). 

I 0. Aanvaard werd het voorstel van het 
hoofdbestuur inzake het technisch advies 
Tweede Kamer 19S6 (agendapunt I 0). 
Door de voorzitter werd toegezegd dat het 
eventueel aannemen van het in de 71 ste al
gemene vergadering te behandelen voorstel 
van het hoofdbestuur zoals in het N .B. aan
gekondigd, zou kunnen worden gezien als 
bijzondere omstandigheden waarvan in ar
tikell6.1 onder 4a TK sprake is. 
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11. Besloten werd aan Hare Majesteit de 
Koningin een telegram te zenden van de 
volgende inhoud: De Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie, op vrijdag I 0 en zater
dag 11 mei 19S5 te Breda in jaarlijkse alge
mene vergadering bijeen betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan uwe majesteit en 
haar huis. 

12. De volgende leden van het dagelijks 
bestuur werden, in verband met periodiek 
aftreden, herbenoemd voor een periode van 
drie jaar: 
- P. L. van den Bossche te Berkel-Enschot; 
- drs. H. B. Eenhoorn te Voorburg; 
- drs. L. Hilarides te DracHten; . 
allen secretarissen voor de organisatie 
(agendapunt 20). 

13. Bij de bespreking van het beleid van de 
kamerfracties en van de VVD-leden in het 

·Europese Parlement (agendapunt 24) kwa
men tevens aan de orde de bij agendapunt 9 
ingediende moties en amendementen met 
een politieke strekking. 
Overgenomen werden: 
- een voorstel van de afdeling Groningen 
inzake de realisering van de Europese 
markt met een amendement van de kamer
centrale Amsterdam. 
- een motie van de afdeling Rijswijk inzake 
deregulering en herregulering. 
- een motie van de afdeling Rijswijk inzake 
de milieuproblematiek en een amendement 
daarop van de afdeling Soest. 
- een voorstel van de ondercentrale BRD 
inzake de effectuering van het stemrecht 
van Nederlanders woonachtig in het bui
tenland zowel wat betreft de registratie van 
deze Nederlanders als wat betreft de uit
voeringsbepalingen van de Kieswet. 

Naar aanleiding van moties van de áfdelin
gen Pijnacker, Den Helder en Sneek zegde 
het hoodfbestuur toe aan de Financieel
Economische Commissie de problematiek 
van. de koppeling van de prijs van het aard
gas aan die van andere energiebronnen voor 
te leggen en aan deze commissie te vragen 
hierover voor I januari 19S6 een artikel in 
Vrijheid en Democratie te publiceren. 

J. Kamminga, 
voorzitter 

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

• 

:: 
:: 



KC Den Helder bruist van activiteiten 
.;.;. 

Met een volle zaal in Motel 
Akersloot teAkersloot heeft 
de KC Den Helder dit jaar 
zijn vierde bijeenkomst ge
houden 23 meijl., terwijl 
het jaar 1985 nogniet eens 
halfom is. 

Het db bezocht de KC Den Helder 9 
januari en Ed Nijpels was er 18 maart 
metMinister Korthals Altes en een 
achttal Kamerleden. 
Onder bezielende leiding van de heer 
H.A. L. van Hoof is in de KC Den 
Helder een commissie gevormd uit be
sturen van de Ondercentrales, die te
samen met deskundigen zich heeft ge
bogen over de prçblematiek van de ge
meentelijke herindeling in ons gebied. 
Eveneens in maart is dit afgerond op 
een bijeenkomst in het Tweede-Ka
mergebouw, waarbij ook de heer 
H. Th. M. Lauxtermann aanwezig 
was. Hierbij is hem een werkrapportje 
overhandigd. 

In de vergadering van 23 mei hebben 
vijf nieuwe voorlopige kandidaten voor 
de Tweede Kamer zich gepresenteerd. 
Bekend werd gemaakt dat ter verstevi
ging van de banden en om tot een opti
male communicatie te komen, het be
stuur van de kamercentrale na het zo
merreces de ondercentrales achtereen
volgens zal gaan bezoeken. 
Jessica Larive, Europarlementariër, 
heeft op die vergadering met veel en
thousiasme het Europees gebeuren be
licht. (Onze "eigen" Europarlementa
riër, Florus Wijsenbeek was al onze 
gast op de Centrale Vergadering van 
28 maartjl.). In vlot tempo passeren 
problemen als: begroting, landbouw
beleid en toetreden van Spanje en Por
tugal de revue. Het grootste probleem 
is nog steeds de besluitvorming, im
mers voor alle besluitenis unanimiteit 
nodig. . 
De voordelen zijn ook aan bod geko
men. Spanje bijv. heeft een groot te
kort aan tandartsen. Dus na I januari 
1986 kunnen de werkloze tandartsen 
van Nederland zich in Spanje gaan 
vestigen, ingevolge de vrijheid van be-

Het bestuur van de KC Den Helder. V.l.n.r. Jan den Ouden, Otto Prudon, Fridoli
ne Neefjes, Harry Vrieze, Corde Fouw, Wil WerringenFrits Prudon. 
Fotostudio Wiek Natzijl. 

drijfs-en beroepsuitoefening binnen 
de EG-landen. 
Duidelijk is, dat ook buiten verkie
zingstijd de Europarlementariërs 
Europa naar de basis willen uitdragen. 
Al met al zo'n 7 Centrale vergaderin
gen (nu nog 3 op het program) in één 
jaar, een topper voor de KC Den Hel
der. We hopen dat de komende jaren 

vele landelijke toppers zullen volgen 
zoals een flinke ledenaanwas en poli
tieke successen. 

Fridoline Neefjes • 
Secretaris KC Den Helder 

Voorbereiding campagnes .. t 
Binnen de Landelijke Propaganda éommissle is ~n l\'~~p'ttru~~z~t .. 
met 4e uitwerking van een groot aanta,l aèties óp} de} · · a~Ü$;v~kii-. 
zingen en Tweede Kamerverkiezingen in 1986 totee; 9Ç~$tê~~ ···· · 
ten uitgroeien. De werkgroep ond,~rleidmg van . . ~Den~Rêf.. 
der) is samengesteld uit vertegenwoordigets~vandl;ve • ·~u-1~ 11 · 

Zij wordt geadviseerd door Ferry Houterm~n( cam:~ . er . .. : ·· .... :: 
In september en oktober zullenalle lokale pr{)pagand~$te;n t;Wer;d,e plá'~rtên · ,:: 1 

worden geïnformeerd. Als u nu reeds bezig b~nt~êtuw'pliJ;at" · · . u: : . 
pagnestrategie is het verstandig Cóntaçt op te nemen met deL ., · 
-vrouw van uw kamercentrale .. Ondedingeafstemu:ïillgeifc~~ti~ye:~., 
st ui ving zullen onze liberale kracht verder versterk;e~ • 
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het VVD-Tweede Kamerlid 
Sary van Heemskerck Pillis-Duvekot i-

Maanda2 6 mei 

Vandaag moet een schitterende dag 
worden. Werkbezoek aan "cultureel 
Amsterdam". Dit zijn de krenten uit 
de pap van het kamerlidmaatschap, 
wel vermoeiend, maar interessant en 
boeiend. Je spreekt met allerlei men
sen, en het geeft je de kans wat dieper 
op dingen in te gaan. Ook het "ter 
plaatse" waarnemen geeft vaak een 
goed beeld van de werkelijkheid. Eerst 
nog langs de Kamer. Mijn koffer leeg 
maken met afgehandelde post en 
briefjes voor mijn medewerkster, nog 
even wat telefoontjes, de actieve VVD
burgemeester van Capelle ajd IJssel 
die mij gisteravond belde met een ver
zoek nog doorsluizen naar Defensie, 
memootje hierover aan Albert Jan 
Evenhuis en ik vertrek, natuurlijk 
weer te laat. 

De stadsschouwburg in Amsterdam, 
oud-collega Van Thijn heet ons wel
kom op zijn eigen onnavolgbare wijze. 
Laat nogmaals de problemen van "zijn 
stad" de revue passeren, maar schil
dert daarnaast wat er te vinden is op 
cultureel gebied. Terecht onderstreept 
hij het economische belang van musea 
en schouwburgen in onze hoofdstad. 

Als heet hangijzer wordt eerst het in 
aanbouw zijnde muziektheater be
zocht. Veel groter dan ik dacht. Dit 
moet werkelijk wereldklasse worden. 
Ongelooflijk! Het zal een geweldige 
stimulans geven aan het culturele le
ven in Nederland. Mijn grootste zorg 
is of wij deze schaalvergroting wel fi
nancieel kunnen waarmaken en of de 
geweldige offers niet ten koste zullen 
gaan van andere culturele zaken. 
Nauwlettend blijven volgen is het de
vies. Via de oefeningen van het Natio
naal Ballet naar het Concertgebouw, 
waar wij nog eens zien dat een van de 
mooiste akoestische zalen ter wereld, 
werkelijk op instorten staat. De inza
melactie loopt geweldig, particulier 
initiatief, inventiviteit, een schoolvoor
beeld dat het ook anders kan. Hoewel 

ik mij realiseer dat het makkelijker is 
om voor het Concertgebouw geld in te 
zamelen dan voor het te verbouwen 
Luxortheater in Bergen op Zoom. 

Als ik tegen twaalf uur thuis kom arri
veert Chris ook net - had ook nog een 
vergadering. Glaasje, praatje, slapen. 

Dinsdag 7 mei 

Dinsdagen zijn volle drukke dagen
met een grotendeels vaststaand pro
gramma. Vóór de fractievergadering 
die om half elf begint eerst overleg 
met de "buitenland" collega's. Joris 
(Voorhoeve), Frans (Weisglas), Jan 
Dirk (Blaauw). 
Daarna om klokslag half elf laat Ed de 
voorzittershamer vallen. Tijdens de 
fractievergadering besluiten wij o.m. 
om de Minister President te vragen 
zijn mening te geven over de brief die 
collega Steroerdink meende te moeten 
schrijven aan zijn Amerikaanse colle
ga's van het Congres over "de risico's" 
van het Nederlands plaatsingsbesluit 
straks op 1 november a.s. Na een be
vredigend antwoord van de Premier, 
hebben Ed, Joris en ik geprobeerd dui
delijkheid te krijgen of het hier om een 
solo-aktie van de heer Steroerdink 
ging of dat dit gesteund werd door de 
totale fractie. Door de vaagheid of 
zelfs helemaal ontbreken vàn antwoor
den schonk de PvdA ook hier weer 
geen klare wijn. 
Daarna stemmen, ook een vast pro
grammapunt van de dinsdagmiddag. 
Ik herinner mij nog de allereerste dins
dag als kamerlid. Ik was even een 
boodschapje aan het doen. Dit pro
gramma-onderdeel was mij totaal ont
gaan. Bij de deur ontmoette ik Dien 
Cornelissen, die mij meteen wees op 
mijn parlementaire plîchten. Zal nooit 
meer het stemmen op dinsdag verge
ten. Na het stemmen een gesprek met 
een VVD-lid die werk voor de fractie 
wil doen. Goede kwaliteiten- vraagt 
om inpassen. Jammer dat wij zo krap 
in ons budget zitten voor beleidsmati
ge ondersteuning. Overleg met Joris. 
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Daarna hollen naar een hoorzitting 
van de verkeersvliegers en daarna 
overleg met onze militaire vliegers. In 
mijn ogen een terecht verzoek om zit
ting te mogen nemen in de stuurgroep 
die o.m. over hun arbeidsvoorwaarden 
spreekt: Overleg met minister volgt 
nog. 

Tijdens dit alles opent de koningin het 
nieuwe Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Reuze jammer, geen tijd. 
Maar ja, het gezegde "de Kamer gaat 
voor" blijven wij trouw. 
Afscheid Annelize v.d. Stoel, trouw 
medewerkster van Huub Jacobse en 
Raadslid van Amsterdam mis ik ook 
door mijn hoorzitting. Collega Jan 
Bruggeman vind ik bereid om langs 
een receptie van de Oost-Europeanen 
in het Gemeentemuseum te. gaan. 
Mijn hele schema is opgeschoven door 
vragen stellen en lange stemmingen. 
's Avonds geeft de Afdeling Den Haag 
een drankje weg aan de Haagse leden 
+ alle kamerleden. Bomvol- gezellig. 
Vooral omdat Den Haag nu mijn thuis
basis is. Er is weer van alles te bespre
ken met deze en gene. Mijn aanteke
ningenlijstje groeit- kan zelfs twee 
nieuwe leden noteren. 't Is waar-
't gaat goed met de VVD. Terwijl ik 
naar huis rijd om op tijd te zijn voor 
Den Haag Vandaag, realiseer ik mij 
dat mijn maandelijkse bijeenkomst 
van Zonta, (een soort Rotary, maar 
dan voor vrouwen) er weer bij inge
schoten is. 

Woensdag 8 mei 

Post, koffie en telefoontjes. 
Om 9.30 uur met medewerker Peter 
Smit overleg gevoerd over Minister 
Brinkrnan's Museumnota. Weer zo'n 
onvoldragen produkt de wereld in. 
Vrijwel geen duidelijke beleidsanaly
ses, wat vage intentieverklaringen en 
straks een onvoorstelbare ellende als 
de financiële uitruil met de provincies 
moet plaats vinden. Om 10.30 het Be
stuur van de JOVD met de "buiten
land en defensiemensen. Heb regel-



matig contact met de heren (en da
mes!). Werkt goed! Steun vanuit Den 
Haag een schaduw-buitenland fractie 
en defensie-club uit het midden van 
ons land. JOVD-er zit in de dienst
plichten belangenorganisatie AVNM
kortom- contacten uitstekend. 
Om 12.00 gesprek met fiscaal deskun
dige om mijn plan kunst op de een of 
andere manier fiscaal aftrekbaar te 
maken, door te spreken. Moeilijk pro
bleem. 
Gauw naar mijn kamer daarna, tele
foontjes etc. Om 14.00 uur een inter
view voor een in boekvorm te verschij
nen verslag van vrouwen over de hele 
wereld die zich met vrede bezighou
den. Tot mijn verbazing werd ook ik 
gevraagd. In de zon op het Binnenhof 
ruim een uur gesproken over mijn op
rechte overtuiging dat evenwicht tus
sen Oost en West met daarnaast onder
handelingen tot wapenvermindering 
de enige uitkomst is. Goed gesprek. 
Ben benieuwd hoe het er straks uit 
komt te zien. Iemand van de Boekovs
ky Stichting brengt materiaal wat ik 
nodig heb om over twee weken de 
Sacharov-dag in het Concertgebouw 
te openen en voor te zitten. Program
ma ziet er goed uit. Boeiende sprekers. 
·Om 17.00 uur naar Staatssecretaris 
Hoekzema. Het loopt uit- ik mis met 
spijt de introductie van de Nether
lands Industries Group. Maar er wa
ren te veel zaken die doorgenomen 
moesten worden. Daarna terug naar 
de Kamer- afspraak met journalist, 
die belangrijk materiaal uit Nicaragua 
voor mij heeft. Daarna Commissie 
Buitenland van de Partij. Als ik om 10 
uur opsta realiseer ik mij dat ik nog 
niet gegeten heb. Uitstekend! Einde
lijk word ik dus dunner! 

Donderdag 9 mei 

Stapels post en koffie. Om 9.30 uur 
Directeur Unicef Nederland. Na an
derhalf jaar begint mijn initiatief om 
een congres naar Nederland te halen, 
om politieke steun te krijgen binnen 
de Westerse landen voor een geïnte
greerd opereren van Unicef, UNFPA 
(VN organisatie voor family planning) 
en de WHO (Wereldgezondheidszorg) 
heel concrete vormen aan te nemen. 
Volgend jaar februari, in Den Haag, 
een conferentie op wereldniveau, 
.. Child survival, wamen and popula
tion". Eindelijk alles rond. Maar zon
der steun van de organisaties vanuit 
New York en Geneve, Unicef Neder
land, medewerkster Annette v.d. 
Krogt en Geb Ringnalda van Buiten
landse Zaken en onze eigen Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking, wa
ren wij nooit zo ver gekomen. 
11.00 uur brengt wethouder uit Til
burg. Ik onderken zijn problemen, wij 
houden contact, zal zien wat er kan ge
beuren ... 
13.30 uur, twee architecten over het 
restauratie-ambacht binnen Monu
mentenzorg. Een zorgelijke situatie. 
Moet actie hierover ondernemen. 
14.30 uur Mondding overleg met Mi
nister v.d. Broek over zijn reis naar 
China en Japan. Later overleg samen 
met Loek Hermans met delegatie van 
NOS-toonkunstenaars. 
Om 16.45 uur het gebruikelijke over
leg met de defensie en buitenlandse 
zaken-mensen. Heikele zaken bespre
ken, elkaars mening vragen in sommi
ge gevallen. Wie voor mijn forum van 
mijn congres straks in februari, Ken
nedy of McNamara? 
Om 19.45 uur drankje in het Promena
de Hotel waar even later Minister Van 
den Broek een zeer boeiend betoog 
houdt over SDI- (het strategische de
fensie initiatief van Pres. Reagan), wat 
zoveel Europese tongen bezig houdt. 
Heel "buitenland"- Den Haag aanwe
zig. Ook de Oostblok ambassadeurs. 
Laat thuis, je praat toch altijd weer na. 
Moet als ik thuis kom nog cadeautjes 
inpakken, morgen wordt onze zoon 
Lars 20. Zal de wekker wat eerder zet-

ten, wil croissants bakken voor zijn 
ontbijt. Tevens is het morgen zijn 
laatste eindexamendag. Wat een op
luchting. 

Vrijdag 10 mei 

Wij boffen, de presentjes vallen in goe
de aarde! 
Vandaag algemene vergadering in 
Breda. Omdat Lars een afscheidsdiner 
met disco op het Maerlant Lyceum 
heeft, hoef ik gelukkig niet te kiezen 
tussen thuis zijn of in Breda, kan weg! 
Snellangs de Kamer, twee afspraken, 
nog wat leeswerk- naar huis. Om 
18.00 uur weer in de auto naar 
't Turfschip. Reuze gezellig- Jan 
Karurninga straalde zijn vertrouwde 
élan uit. Goed iedereen in de wandel
gangen te zien. Uit Den Helder twee 
vertegenwoordigers waar ik eventuele 
privatisering van marinebedrijven mee 
door moet praten. Goed voorbereid 
door de heren, alles was duidelijk en 
maandag a.s. tijdens mijn spreekbeurt 
voor de afdeling Den Helder kan er 
meer duidelijkheid naar de bevolking 
toekomen. Vage woorden, schone be
loften - niemand heeft er iets aan. 
Verder een stroom van VVD-vrienden 
gezoend, gezien en gesproken. Na 15 
jaar actief te zijn geweest binnen de 
partij is het altijd goed elkaar te zien. 
Natuurlijk veel te laat thuis. Veel pe
permuntjes onderweg- houd je wak
ker. 

Zaterdag 11 mei 

Te vroeg weer de wekker. Retour Bre
da. Als Frank de Grave mee terug 
rijdt, kijken wij beiden tevreden op de 
vergadering terug. Moet Frank weer 
eens vragen een hapje thuis mee te 
eten- is een van Lars' favorieten. 
Om 18.00 uur stroomt het huis vol jon
gelui - verassingspartij voor Lars. Zijn 
oprechte verbazing iedereen·te zien, 
z'n vele omarmingen en "Mam, wat 
gaaf'- doen mij mijn moeheid verge
ten. Het was een goede week! 

Sary van Heemskerck • 
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Wie doet wat bij .de VVDC 
Tweede-Kamerfractie? (deel2) 

Nadat in het vorige nummer van Vrijheid & 
Democratie een globaal overzicht is ver
strekt van de clusters Binnenland, Buiten
land en Financieel-Economische Zaken 
treft u hieronder het overzicht van de secto
ren Leefbaarheid en Welzijn. Volledig
heidshalve leggen wij er de nadruk op dat 
de samenstelster, Anje Brouwer, noch in 
het vorige partijblad noch in dit exemplaar 
alle onderdelen van de clusters heeft ver
meld. Zij zou daarmee met gemak een heel 
blad kunnen vullen. Doel van dit overzicht 
is u een wegwijzer te geven bij wie u infor
matie kunt krijgen over uw interessegebied. 
Daartoe kunt u ook altijd contact opnemen 
-schriftelijk of telefonisch- met de VVD
fractie, Tweede Kamer, Binnenhof I a, 
2513 AA Den Haag. Telefoon: 070-
614911. 

Redactie 

LEEFBAARHEID 

LANDBOUW EN VISSERIJ 
- coördinator: P. Blauw 

beheersvergoeding en gebieden- P. Blauw, 
R. tinschoten 
cultuurtechnische aangelegenheden- P. 
Blauw, Mr. A. te Veldhuis 
gezondheid plant en dier- J. Metz, G. 
KejajMr. A. te Veldhuis 
internationale aspecten- P. Blauw, R. Lin-
schoten · 
milieuaspecten- Mr. A. te Veldhuis, J. 
Metz 
nationale aspecten: 
bosbouw- Dr. R. Braams, A. Evenhuis 
diverse sectoren- P. Blauw, R. Linschoten 
energievoorziening- Dr. R. Braams, P. 
Blauw 
fiscale, sociale aspecten- R. Linschoten, 
Mr. G. Nijhuis 
voorlichting en onderzoek- R. Linschoten, 
Mr. G. Nijhuis 
waterhuishouding- P. Blauw, Mr. A. te 
Veldhuis 

ruimtelijke ordeningsas peeten- Mr. A. te 
Veldhuis, J. Metz/P. Blauw 

bestrijdingsmiddelen- Mr. A. te Veldhuis, 
P. Blauw 

zeevisserij- J. Blaauw, J. Metz 
beroepsvisserij- J. Blaauw, Drs. J. Brugge
man 
sportvisserij- J. Metz 

MILIEUHYGIËNE 
- coördinator: Dr. R. Braams 

algemene bepalingen/ Mr. A. te Veldhuis, 
Drs. L. Rempt 
bodembescherming en -verontreiniging
Mr. A. te Veldhuis, P. Blauw 
chemische afvalstoffen- Dr. R. Braams, 
Mr. A. te Veldhuis 
economische aspecten- Drs. L. Rempt, Dr. 
R. Braams 
hinderwetaspecten- Dr. R. Braams, Mr. A. 
te Veldhuis 
kernenergie- Dr. R. Braams, Drs. L. 
Rempt 
luchtverontreiniging- Dr. R. Braams, Mr. 
A. te Veldhuis 
milieueffectrapportage- Drs. L. Rempt 
milieugevaarlijke stoffen- Dr. R. Braams, 
P. Blauw 
Rijn- P. Blauw, Mr. M. Tripels 
toxische stoffen- Dr. R. Braams, P. Blauw 
vergunningenwet- Drs. L. Rempt, M~. A. 
te Veldhuis 
waterverqntreiniging- P. Blauw, Mr. M. 
Tripels 
zeeverontreiniging- Mr. A. te Veldhuis, Dr. 
R. Braams 

,'"!' 
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VERKEER EN WATERSTAAT 
- coördinator: P Blauw 

aspecten goederenvervoer over land- J. van 
Rey 
aspecten goederenvervoer over water- Mr. 
A. Korthals, G. Keja 
kwantitatief en kwalitatief beheer wateren
Mr. A. te Veldhuis, P. Blauw 
luchtvaartzaken- Mr. A. te Veld huis, G. 
Keja en Drs. ir. ing. B. van der Kooy 
Noordzee-zaken- J. Blaauw, P. Blauw 
personen- en openbaar vervoer- A. Jorrits
ma, Mr. H. Lauxtermann 
PTT- L. de Beer, G. Keja 
rijkswegenfónds- Mr. H. Lauxtermann, 
Mr. A. Korthals 
vaarwegenbeleid- P. Blauw, Mr. H. Laux
termann 
verkeersveiligheid aspecten- A. Jorritsma, 
Mr. A. Korthals 
vervoer gevaarlijke stoffen- J. Blaauw, 
Drs. ir. ing. B. van der Kooy 
waterkundige werken: 

Delta- P. Blauw, Mr. A. te Veldhuis 
Oosterseheldewerken- idem 
Waddenzee- idem 
overige wateren- G. Keja 

waterschappen, ontgrondingen, zeekerin
gen 
wet uitkeringwegen- Mr. H. Lauxtermann, 
Mr. A. Korthals 
zeehavenbeleid- Mr. A. te Veldhuis, J. 
Blaauw 

VOLKSHUISVESTING EN RUIMTE
LIJKE ORDENING 
-coördinator: L. de Beer 
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huisvesting gehandicapten- J. Metz 
huisvesting minderheden- A. Jorritsma 
ruimtelijke ordening- A. van Erp, Mr. A. te 
Veldhuis 
stadsvernieuwing/monumenten- Mr. H. 
Lauxtermann, A. Jorrtisma/ J. van Rey 
volkshuisvesting- L. de Beer, A. Jorritsma/ 
J. van Rey 
woonwagens en woonschepen- J. van Rey 

WELZIJN 

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 
- coördinator:A. Evenhuis 

algemeen beleid- A. Evenhuis 
basisonderwijs- H. Dijkstal, J. Franssen 
hoger onderwijs- Drs. D. Dees, J. Franssen 
speciaal onderwijs- J. Franssen, H. Dijk
stal 

volwasseneneducatie- M. de Ouden, Drs. 
M. Kamp 
voortgezet onderwijs- J. Franssen, M. den 
Ouden 
wetenschapsbeleid: Dr. R. Braams, M. den 
Ouden/Drs. ir. ing. B. van der Kooy 
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VOLKSGEZONDHEID 

-coördinator: Drs. D. Dees 

abortus- Drs. D. Dees, J. Franssen 
ambulancevervoer- J. Franssen 
bloedvoorziening- J. Franssen 
drugs- Drs. D. Dees, E. Terpstra 
gencesmiddelen- Drs. D. Dees 
gezondheidszorgaspecten- E. Terpstra, 
Drs. M. Kamp 
huordlijnen beleid- Drs. D. Dees 
internationale aspecten- A. Lucassen 
jeugdgezondheidszorg- A. Lucassen, Drs. 
M. Kamp 
kostenbeheer en rinanciën- Drs. D. Dees 
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medische beroepsuitoefening- Drs. D. 
Dees 
opleidingen- J. Franssen, Drs. M. Kamp 
preventie- Drs. M. Kamp 
tandheelkunde- J. Franssen 
universitaire opleidingen- Drs. D. Dees 
zwakzinnigenzorg- E. Terpst ra 

WELZIJN EN t:ULTUUR 
- coördinator: Drs. L. Hermans 

facetten algemeen beleid CRM- Drs. L. 
Hermans, A. Evenhuis 
democratisering- Drs. L. Hermans, Drs. D. 
De es 
kunsten- S. van Heemskerck, H. Dijkstal 
facetten maatschappelijke dienstverlening 
-Drs. M. Kamp, Drs. L. Hermans 
media- Drs. L. Hermans fG. Keja 
sociaal/cultureel werk- Mr. J. Wiebenga, 
H. Dijkstal 
sport- G. Keja, H. Dijkstal 
verzetsdeelnemers en vervolgden- A. Lu, 
casscn, Mr. J. Wiebenga 
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Uit de Senaat 

Onderwijs en wetenschapsbeleid 
Op 14 en 15 mei vonden de jaarlijkse 
beleidsdebatten Onderwijs en Weten
schappen plaats. VVD-senator drs. A. 
van Boven moest, gezien de veelheid 
van soorten primair en secundair on
derwijs, daaruit voor zijn vragen en 
opmerkingen een keuze doen. In zijn 
betoog stond opnieuw de kwaliteit cen
traal. De voorwaarden daartoe zijn 
volgens Van Boven: 
- een duidelijke formulering van de 
onderwijsdoelstellingen 
- een hoogwaardige opleiding en per
manente na- en bijscholing van de on
derwijsgevenden 
- kwaliteitsbewaking via eindtermen 
bij doorstroming naar het vervolgon
derwijs 
- een goed toegerust inspectoraal 
overheidstoezicht en 
- beter op de arbeidsmarkt afgestemd 
beroepsonderwijs. 

Op het laatste ging hij uitvoerig in 
waarbij hij ondermeer harmonisatie 
van de diverse MBO-opleidingen be
pleitte, zowel wat de studieduur als de 
stages betreft. In tegenstelling tot 
staatssecretaris Nel! Ginjaar-Maas 
zag hij de oplossing voor de circa 40 % 
"drop-outs" in het Middelbaar Be
roepsonderwijs niet in het kort-MBO 
maar in een leerweg binnen het MBO 
voor de meer praktisch ingestelde leer
lingen die van het Lager Beroepson
derwijs komen. Hij vreesde voorts dat 
de herstructurering van de onderwijs
salarissen (het zgn. HOS-akkoord) in 
het beroepsonderwijs tot een uit
stroom- c.q. belemmering van in
stroom- van kwalitatief hoogwaardige 
docenten zou leiden. Al had het Eer
ste-Kamerlid veel waardering voor 
hetgeen de VVD-staatssecretaris in de 
beroepsonderwijssector tot stand 
tracht te brengen, meende hij toch dat 
hiervoor in kader van het speerpunt be
leid, op grond van het rapport Wagner, 
door verschuivingen binnen de begro
ting van O&W nog meer geld beschik
baar zou moeten komen. 
Van Boven uitte nogmaals zijn twijfels 
over het eindtermloze selectievrije ba
sisonderwijs dat- onvoldoende voorbe
reid- op 1 augustus 1985 van start 
moet gaan en "ons in de toekomst nog 

zal opbreken". Wat het voortgezet on
derwijs betreft achtte hij de herschik
king- en fusie-operatie (HefV.O.) voor
al een bedreiging voor de gymnasiale 
afdelingen van scholengemeenschap
pen. Ook betreurde hij het mettertijd 
verdwijnen, op grond van het HOS-ak
koord, van wetenschappelijk gevorm
de leraren uit de eerste drie klassen 
vanhet VWO. 
Senator Van Boven bleef de verplich
ting om wiskunde in de eindexamen
pakketten op te nemen van de hand 
wijzen, herhaalde zijn pleidooi voor de 
positie van het Nederlandsen demo
derne talen in het VO en brak een lans 
voor een sterkere positie van het vak 
geschiedenis zowel in het basis als in 
het voortgezet onderwijs, omdat in de 
huidige situatie een generatie opgroeit 
met weinig of geen historisch besef. 
Hij acht dat onjuist en gevaarlijk. 
Voor de wijze waarop de arbeidstijd
verkorting van de ambtenaren in het 
onderwijs wordt vertaald, had hij geen 
goed woord over. Minister Deetman 
tracht hier een structureel probleem -
steeds meer oudere docenten vallen 
voortijdig uit- gedeeltelijk op te lossen 
door oneigenlijk gebruik van de ATV: 
alleen oudere docenten krijgen taak
verlichting en vervroegde uittredings
mogelijkheden. ATV geldt voor alle 
ambtenaren, die er evenals alle onder
wijsgevenden hun prijscompensatie 
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voor inleveren. Deze jongeren hebben 
er wellicht later nog baat bij, maar do
centen in deeltijd vissen achter het net 
en dat zijn vooral veel vrouwen. Een 
anti-emancipatorisch effect! 
Senator Van Boven vroeg de bewinds
lieden om bij de opstelling van de be
groting '86 scherpe keuzes te maken 
vanuit de achtergrondgedachte dat on
derwijs - een investering in menselijk 
kapitaal- de meest fundamentele in
vestering van het volk is. 
Senator dr. L. Ginjaar steunde in het 
debat over het Wetenschapsbeleid de 
benadering van minister Deetman. Hij 
benadrukte het belang van stimule
rend wetenschapsbeleid (innovatie en 
nieuwe technologie!) voor het econo
misch herstel. Ginjaar plaatste kantte
keningen bij de relatieve achterstand 
van het wetenschapsbudget ten op
zichte van andere geïndustrialiseerde 
landen en bij de noodzaak van zowel 
periodieke evaluatie van het onder
zoek als van een goede samenwerking 
tussen bedrijfsleven en universiteiten. 

• 



Vrije Vrouwen: 
Vechten tegen de 
vooruitgang 
Wilhelmina Drucker en haar socialis
tische Vrije Vrouwen, voorvechtsters 
voor het vrouwenkiesrecht, zouden op 
zijn minst hun wenkbrauwen hebben 
gefronst als ze geweten hadden wat 
hun naamgenoten een eeuw later zou
den verkondigen. De hedendaagse 
Vrije Vrouwen hebben- blijkens hun 
folder- behalve hun vechtlust niets ge
meen met diegene aan wie Dolle Mina 
haar naam ontleent. Hun kreet "Vrij
heid van rolverdeling voor iedereen!" 
suggereert een nieuwe ordening maar 
is op niets anders gericht dan op hand
having van de gevestigde orde. Een in
drukwekkend comité van aanbeveling, 
bestaande uit hooggeleerde heren en 
darnes en een enkele conférencier met 
echtgenote- geen van allen bekend in 
of met de vrouwenbeweging-, werpt 
zich op voor het gezin dat "óók gezond 
verstand" wordt genoemd. Wat vol
gens de Vrije Vrouwen nog meer ge
zond verstand is blijft vooralsnog een 
raadsel. Men heeft het vooral gemunt 
op "het betuttelend emancipatiebe
leid, onrealistische stokpaardjes van 
schreeuwende minderheden, verande
rende waarden en arbeidstijdverkor
ting". 

Kiezen zonder consequenties 

Hoewel een deel van de door Vrije 
Vrouwen geuite stellingnarnes berust 
op misinterpretaties is één ding zonne
klaar: Vrije Vrouwen zijn tégen eman
cipatie en gaan daarmee lijnrecht in 
tegen de opvattingen van de Vrouwen 
in de VVD. Des te verwonderlijker is 
het dat er vrouwen zijn die de kanalen 
van de Vrouwen in de VVD misbrui
ken om hun "vrije" gedachten uit te 
stralen naar andere organisaties en het 
doen vóórkomen alsof zij van mening 
van de organisatie Vrouwen in de VVD 
vertolken. Ook de VVD moet het re-

gelmatig ontgelden. 
Bij Vrije Vrouwen houdt vrijheid van 
rolverdeling in dat, uitgaande van het 
harmoniemodel, echtelieden onderling 
uitmaken hoe de takenbinnens-en 
buitenshuis.worden verdeeld. Hun 
duidelijke voorkeur blijkt te liggen bij 
een verdeling waarin vrouwen het 
huishouden en de verzorging van kin
deren op zich nemen en mannen het 
kostwinnerschap. Daarmee wordt de 
wederzijdse afhankelijkheid in stand 
gehouden,.de achterstandspositie van 
vrouwen versterkt en worden ex-echt
genoten of de gemeenschap opgeza
deld met de financiële gevolgen als de 
onderlinge band verbroken wordt. Bo
vendien moeten volgens de Vrije Vrou
wen inkomens, uitkeringen en belas
tingen per gezin worden bepaald. Dit 
is in strijd met de door de VVD nage
streefde individualisering en met de 
richtlijnen van de EG voor gelijke be
handeling, gelijke beloning en gelijke 
sociale voorzieningen. 
In de denktrant der Vrije Vrouwen 
hebben buitenshuis werkende vrou
wen onvoldoende verantwoordelijk
heidsbesef voor hun kinderen. Voort
durende beschikbaarheid voor de kin
deren is evenwel geen enkele garantie 
voor een goede opvoeding. En regel
matige afwezigheid staat niet gelijk 
aan materiële of affectieve verwaarlo
zing. Met een dergelijke veronderstel
ling veroordelen Vrije Vrouwen hun 
eigen echtgenoten en alleenstaande 
ouders (die door het verdienen van de 
kost niet in staat zijn hun tijd en aan
dacht volledig aan de kinderen te be
steden) tot slechte ouders. Continue 
veranderingen waaraan de maatschap
pij onderhevig is worden door de Vrije 
Vrouwen ontkend. Was het voorheen 
het ideaal van arbeidersvrouwen om 
niet meer te hoeven werken onder 
slechte omstandigheden en bij zeer 
lange werkdagen, nu willen de Vrije 
Vrouwen niet buitenshuis werken om-

.. 

Anita Wagernakers 

dat ze volledig willen kiezen voor het 
gezin. Het getuigt van een materialis
tische instelling om financiële gebor
genheid te eisen zonder daar conse
quenties aan te verbinden. Alleen wil
len werken als dat zo uitkomt is een 
luxe die we ons niet kunnen permitte
ren. Tegenover het argument dat vrou
wen door hun werkzaamheden aan het 
thuisfront mannen in staat stellen pro
duktieve arbeid te verrichten staat het 
verlies aan investering in opleidingen 
en aan potentieel talent (dat in de op
voeding en de huishouding maar ten 
dele benut wordt) en ook het gezins
deel dat in de inkomens besloten zit. 
Herverdeling van werk is nodig om 
iedereen die betaald werk wil aan een 
baan te helpen. En als straks de ver
grijzing van de bevolking op zijn hoog
tepunt is zal het niet alleen de nor
maalste zaak maar ook een economi
sche noodzaak zijn dat vrouwen hun 
steentje bijdragen op de arbeidsmarkt. 
Daarom zullen mi reeds de bakens 
moeten worden verzet om als vrouwen 
in de toekomst niet alleen aangewezen 
te zijn op de minder betaalde, invloed
loze onaantrekkelijke baantjes. De we
reld wordt bestuurd door mannen. 
Vrouwen moeten medeverantwoorde
lijkheid voor wat er in de wereld ge-

:: 
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beurt niet schuwen alleen omdat het 
thuis zo geborgen en zo gezellig is! 

Delen 

Wie in de toekomst al haar tijd wil wij
den aan het gezin heeft daartoe de 
vrijheid met dien verstande dat dit 
geen maatschappelijk gehonoreerd 
werk is. We kennen geen huishoudloon 
of individueel basisinkomen, zaken 
waar de VVD een principieel tegen
stander van is. Volgens de Beginselver
klaring van de VVD dient de mens die 
daartoe geestelijk en lichamelijk in 
staat is zich in beginsel zijn vrijheid in 
materieel opzicht te verwerven door 
het verrichten van arbeid tegen belo
ning, hetzij als zelfstandige, hetzij in 
loondienst. Het Liberaal Manifest 
stelt: "Diegenen die kunnen werken, 
maar die noch betaalde arbeid willen 
verrichten, noch vrije maatschappelij
ke diensten willen verlenen, hebben 
geen recht op enige uitkering van de 
overheid." Zelfredzaamheid, zowel op 
economisch als op verzorgend gebied, 
is de centrale doelstelling van het 
emancipatiebeleid van de VVD, ver
woord in rapport nr. 48 van de Telders
stichting. 
Kiezen voor thuisblijven en het niet 
willen verrichten ran betaald werk is 
een keuze die voor de meeste mensen 
niet is weggelegd. Deze keuze bestaat 
niet voor mannen, niet voor alleen
staanden en niet voor mensen met een 
laag inkomen. Waarom zouden alleen 
gehuwde vrouwen dat privilege mogen 
opeisen? 
Vrije Vrouwen houden er voorts 
vreemde ideeën op na over kinderop
vang. Als ze eens gingen kijken bij ver
schillende kindercentra zouden ze 
zien dat er geen sprake is van een 
"stalling". Niet zelden hebben kinde
ren in een peuterspeelzaal of kinder
dagverblijf meer ontplooiingsmoge
lijkheden dan thuis! Hebben Vrije 
Vrouwen ook zo weinig vertrouwen in 
de leerkrachten op de scholen van hun 
kinderen en in oma en opa of de bu
ren? 
Het gezin als hoeksteen van de samen-

leving heeft in de loop der jaren zijn 
bevoorrechte positie moeten afstaan: 
minder dan de helft van de Nederland
se bevolking leeft nog in gezinsver
band, waarvan een derde deel van de 
vrouwen betaald werk verricht of als 
werkzoekende staat ingeschreven. Het 
huwelijk wordt niet meer gezien als 
een levensverzekering; de gemiddelde 
"gezinsgrootte" is gedaald van 3,1 
naar 1,6 personen. Relaties zijn opener 
en ook losser geworden; één op de vier 
huwelijken strandt. Het traditionele 
gezin met zijn starre taakverdeling en 
de sterk gescheiden leefwerelden van 
man en vrouw geeft communicatiepro
blemen waardoor veel huwelijken on
der spanning staan. Andere leefvor
men hebben meer aandacht gekregen. 
Dit wil niet zeggen dat het gezin ge
doemd is te verdwijnen. Als enig maat
gevend model voor inkomens bepaling, 
huisvesting, normen en waarden heeft 
het echter afgedaan. 
Het is niet de emancipatie die een be
dreiging vormt voor het gezin maar ! 
het is juist de verdere verstarring die 
het gezin onder druk zet. Met emanci
patie wordt beoogd een bewustwor
dingsproces op gang te brengen om te 
komen tot een andere taakverdeling 
tussen man en vrouw, óók binnen het 
gezin, dat hierdoor alleen maar aan 
waarde kan winnen. 
Huwelijk en gezin hebben een andere 
invulling gekregen, meer aangepast 
aan de eisen van de tijd waarin we le
ven. Vrouwen willen delen in de finan
ciële verantwoordelijkheid, mannen 
willen graag delen in opvoeding en ver
zorging van hun kinderen. Het huis
houdelijk werk is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid aan het worden. 
Door een flexibeler arbeidsorganisa
tie, herverdeling van werk en verder
gaande automatisering heeft de veer
tigurige werkweek zijn langste tijd ge
had. Mensen krijgen meer mogelijkhe
den om betaald werk en privéleven 
evenwichtiger te combineren. Dàt is 
het doel van emancipatie. 
De tijden zijn veranderd. Voor Vrije 
Vrouwen lijkt de tijd te hebben stil ge
staan. Zij blijven vechten tegen de 

·vooruitgang. 
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Florus Wijsenbeek heeft de Europese 
Commissie vragenderwijs geatten
deerd op chicanes van de Belgische 
douane aan de Belgisch-Nederlandse 
grens. Zo nu en dan houden die ambte
naren vervelende controles op perso
nenvervoer, wat tot irritaties leidt bij 
vrouw of man, die even de grens wil 
overwippen. 
De Commissie wachtte niet lang met 
een reactie: Helaas hebben de inspan
ningen van de Commissie, die in de 
eerste plaats waren gericht op het 
overschakelen van systematische op 
steekproef controles, nog steeds niet 
het gewenste effect gesorteerd. De 
Belgische autoriteiten hebben blijk
baar besloten grenscontroles, ten min
ste op bepaalde tijdstippen, te ver
scherpen. De Commissie betreurt der
gelijke maatregelen. 
Commissie en parlement, met Florus 
in de voorste gelederen, gaan onver
droten verder met ijveren voor maatre
gelen, die de Europese burger het idee 
moeten geven op een wijdse vlakte, 
Europa genaamd, te leven en niet op 
een strand waar ieder een eigen kuil 
heeft te verdedigen. 

Europa van de burgers 

Het gekrakeel over de lastige douanier 
aan de (Belgische) grens, overigens 
heel vervelend voor wie hem tegen
komt, staat niet op zichzelf. Het weg
nemen van die hindernis maakt deel 
uit van een pakket programmapunten, 
waaraan de Commissie ditjaar werkt. 
Zij heeft als beleidsvoornemen bijzon
dere aandacht te schenken aan de 
klachten van particuliere personen, 
die te kampen hebben met administra
tieve rompslomp bij de grens. Wan
neer die ambtelijke pesterijen tot 



schade lijden zou die schade zelfs 
moeten worden vergoed. 
Bij het vrijelijk passeren van grenzen 
hoort ook een hoge vrijdom van belas
ting. Nu kun je opgroeiende jongens 
zichzelf geweldige smokkelaars laten 
voelen door met enkele flesjes meer 
dan toegestaan op de grens af te rij
den. 
Pak een kleine overgang, voer de snel
heid merkbaar op, vertellangs de neus 
weg een griezelverhaal, laat de jon
gens stiekem naar buiten kijken en ze 
hebben- terwijl pa voor 25 gulden in 
overtreding is - het gevoel deelnemer 
te zijn aan een geweldig spannend jon
gensboek. 
Nog gekker wordt het als je met een 
paard de grens over wilt. Zit er iemand 
op dan zal geen douanier aan smokkel 
denken. Zet het dier in een trailer en 
de bewaker van 's lands laatste meter 
waant zich een sheriff, die een veedief 
moet vangen. 
Weg met het geneuzel van enkele fles
jes wijn en een slof sigaretten. Als het 
aan de Commissie ligt wordt de belas
tingvrije voet opgetrokken tot zo'n 
duizend gulden. Voor dat geld is een 
auto meer dan vol te laden. 
De huidige regels voor grenspassage 
zijn een flauwe afspiegeling- aldus de 
Commissie- van die uit 1969, toen een 
bezoek aan een buurland veel gemak
kelijker verliep. Terug dus naar de re
gels van 1969 en mogelijk ook die nog 
versoepelen. 
De Commissie wil meer: de schepping 
van een algemeen systeem van gelijk
waardigheid van universitaire diplo
ma's; een vrije markt voor de vrije be
roepen (architecten, accountants, apo
thekers). 
Europa moet verder voor alle burgers 
waarneembaar zijn. Met het invoeren 
van een Europees paspoort, het afge
ven van Europese rijbewijzen. De 
commissie zal culturele, sport- en an
dere manifestaties aangrijpen om het 
bestaan van de gemeenschap te beves
tigen en haar imago te verbeteren. 
De opsomming is een greep uit het 
werkprogramma "Europa van de bur
gers" van de Commissie voor 1985. Er 
valt heel wat meer te verbeteren of tot 
stand te brengen. 
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Florus Wijsenbeek 

Commissie en parlement bijten van 
zich af 

De vragen van Florus Wijsenbeek ge
ven aanleiding tot de constatering, dat 
Commissie en parlement al een poosje 
van zich afbijten. 
Florus zette de Belgische douane te 
kijk. Jessica mobiliseerde het parle
ment om het licht op een vliegtuig
spotter te richten. (De betreffende 
jongeman werd korte tijd later vrijge
laten uit een Joegoslavische cel.) Gijs 
de Vries vroeg de aandacht van de 
Commissie voor het media-denken van 
minister Brinkman. 
Zomaar wat activiteiten, die met een 
lange reeks kunnen worden aangevuld. 
Met bijvoorbeeld de inzet van Hans 
Nord om de nationale parlementen te 
winnen voor het Spinelii-plan (Europe
se Unie) en de juridische actie van de 
Commissie tegen de Raad, die grote 
laksheid aan de dag legde bij het ver
werkelijken van vrijheid van dienstver
lening in de vervoerssector. 
Wie de verrichtingen van Commissie 
en parlement volgt, ziet een stroom 
van acties om Europa hechter aaneen 
te smeden. Ogenschijnlijke inciden-

ten, nauwelijks opvallend, zorgen er 
ook werkelijk voor, dat lidstaten beetje 
bij beetje meer Europa worden. 
Gevolg van de samenwerking tussen 
EP en Commissie is ook, dat de natio
nale regeringen gedwongen worden re
kening te houden met de Europese di
mensie. We hoeven niet verder te gaan 
dan onze aardgasprijs voor glastuin
ders om dat laatste te staven. Jammer 
om het slachtoffer te zijn, maar zo 
komt de Europese eenheid wel tot 
stand. 
Hopelijk hebben EP en Commissie 
ook door, dat zij met samenwerking 
een niet te onderschatten machtsfac
tor zijn. Helemaal zeker ben ik niet 
daarvan, want Commissie-voorzitter 
Delors zwaait met zijn portefeuille,' 
omdat de ministers zo inactief zijn. 
Als EP en Commissie de moed kunnen 
opbrengen om hun gezamenlijke werk
wijze nog even door te zetten dan stoot 
ook de minister met de grootste oog
kleppen wel een keer de neus. 
Ondertussen hoeven EP en Commissie 
het ideaal van de Europese Unie niet 
los te laten. Die komt er ook wel. Als 
de voortekens niet bedriegen, werkt 
Mitterrand aan het idee om de onder
handelingen over de Europese Unie 
nog ditjaar in Frankrijk te laten begin
nen. Heeft de Franse president een 
leuk item als hij binnenkort de verkie
zingen ingaat. 

Jan van de Vtm • 
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MEDEDELINGEN 
van het hoofdbestuur van de Volkspartij voor 

· Vrijheid en Democratie 

• Ledenwerving 
Het hoofdbestuur acht het van groot belang dat in de nu aangebro
ken periode aan een voortdurende ledenwerving zal worden ge
daan. In een oproep, met voorbeelden, ondertekend door de voorzit
ter van de partij, de heer J. Kamminga, wordt een en ander nadruk
kelijk onder de aandacht van de besturen van afdelingen en centra
les gebracht. 

• Vacatures dagelijks bestuur 
In de 39ste jaarlijkse algemene vergadering ( 1986) zijn aan de 
beurt van reglementair aftreden: 
de voorzitter, J. Kamminga en de secretaris voor de organisatie, dr. 
L. Ginjaar, beiden reglementair herbenoembaar. 
Voor genoemde vacatures kunnen zowel het hoofdbestuur als dele
denvergadering van elke afdeling gedurende de periode 15 septem
ber- 15 november a.s. één kandidaat stellen. (Nieuw artikel42.1 
h.r.) 

• Vacatures hoofdbestuur (periodieke benoeming) 
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge het bepaalde in ar
tikel 46 onder 6 h.r.inde Mededelingen van het hoofdbestuur van 
september a.s. aan de besturen van afdelingen en centrales zal wor
den medegedeeld welke leden van het hoofdbestuur, die niet beho
ren tot het dagelijks bestuur, tijdens de 39ste jaarlijkse algemene 
vergadering aan de beurt van aftreden zijn, onder vermelding of de 
betrokken herbenoembaar zijn en welke organen (c.q. organisaties) 
bevoegd zijn tot kandidaatstelling en benoeming van leden van het 
hoofdbestuur (artikel46 onder 7 h.r.) 

• Behandeling verkiezingsprogramma 1986 
Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 20 mei 1985 
het volgende schema vastgesteld voor de behandeling van het ver
kiezingsprogramma met toepassing van het door de 69ste algeme
ne vergadering gewijzigde arti.kel 48 h.r. 
De besturen van afdelingen en centrales worden hierbij nadrukke
lijk gevraagd reeds thans de leden c.q. de afdelingsbesturen te in
formeren wanneer de vergadering van hun afdeling c.q. centrale 
wordt gehouden zodat reeds in een vroeg stadium met een en ander 
rekening kan worden gehouden. 
Het schema luidt als volgt: 
27 augustus publikatie verkiezingsprogramma 

tussen 27 augustus- 24 
september 
ten laatste 28 september 

vóór 5 oktober 

19 oktober 

ten laatste 22 oktober 

vóór 26 oktober 

9 november 

d.m.v. Vrijheid en Democratie. 
behandeling van het ontwerp in de afde
lingen. 
amendementen afdelingen in bezit al
gemeen secretaris. 
toezending amendementen van afdelin
gen aan ondercentrales door algemeen 
secretaris. 
centralevergadering van de ondercen
trales behandeling amendementen. 
amendementen ondercentrales in bezit 
van algemeen secretaris. 
toezending van amendementen van on-
dercentrales aan kamercentrales door 
algemeen secretaris. 
centralevergaderingen van de kamer
centrales; behandeling amendementen 
en benoeming leden amendementen-
commissie. 

ten laatste 16 november 

7 december 
16 december 
24december 

17 j 18 januari 1986 

amendementen en kamercentrales door 
algemeen secretaris te ontvangen; daar
na verzending aan amendementencom
missie vóór 25 november. 
amendementen commissie. 
hoofdbestuursvergadering. 
Vrijheid en Democratie nr. 1331. (i.p.v. 
17 december). 
72ste algemene vergadering. 

• Deelname aan raadsverkiezingen 1986 
Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering op 20 mei 1985 in
gestemd met de voorstellen van de afdelingen om in gemeenten die 
behoren tot het gebied van de afdeling uit te komen met een VVD
lijst of met een lijst van de VVD met andere groeperingen. 
Hoewel niet alle afdelingen hebben voldaan aan het gestelde in ar
tikel 5.3 (nieuw g.r.) en ook niet alle kamercentrales bericht heb
ben gezonden, zoals gesteld in artikel 5.4. (nieuw g.r.), meent het 
dagelijks bestuur dat, mede gelet op de overgangssituatie waarin 
de partij zich bevindt voor het definitief aanvaarden van het nieu
we reglement kandidaatstelling gemeenteraden, in verband met de 
voortgang in de procedure niet langer gewacht kan worden met toe
stemming te geven. 

PREAMBULE EN 
STELLINGEN 
Vastgesteld door de partijraad van de VVD op 
27 april 1985 

PREAMBULE 
De partijraad van de VVD, op 27 april 1985 te Hilversum bijeen 
ter bespreking van Geschrift 52 "Grenzen aan de Sociale Zeker
heid", uitgegeven door de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, onder
schrijft het daarin gehanteerde uitgangspunt dat het huidige Ne
derlandse stelsel van sociale zekerheid fundamentele herziening 
behoeft om de volgende redenen: 
- het stelsel heeft onvoldoende gelijke tred gehouden met verschil
lende maatschappelijke ontwikkelingen; 
- de kosten van de collectieve sector, in het bijzonder van het ex
plosief gestegen stelsel van sociale zekerheid, moeten worden te
ruggedrongen met het oog op gewenst verder economisch herstel; 
- verschillende wetten op zichzelf en het stelsel in zijn geheel zijn 
zeer ondoorzichtig en onoverzichtelijk; dit bevordert misbruik- al
thans oneigenlijk gebruik- en maakt controle problematisch; 
- de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking 
zou nog aanzienlijke stijging van de kosten van de huidige sociale 
zekerheidsregelingen doen verwachten; 
- het stelsel stimuleert onvoldoende tot werkhervatting en heeft 
daardoor een sterk aanzuigende werking; 
- toenemende overheidsbemoeienis met het stelsel maakt dat het
geen als sociale zekerheid is beoogd, steeds meer wordt ervaren als 
sociale onzekerheid. 

De partijraad onderschrijft voorts in het slot van de in het geschrift 
gedane aanbeveling om aan veranderingen in het stelsel van sociale 
zekerheid bijzondere zorg te besteden gedurende de noodzakelijk 
lange overgangsfase. 
Vervolgens is ingestemd met onderstaande stellingen: 

Stelling 1, structuur 

De volgende inkomensdervingsregelingen voor ingezetenen tot 65 
jaar, te weten WW, WWV, WAO, AAW en AWW, dienen te wor-
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den vervangen door één regeling: de algemene inkomensdervirigs
wet (AIW). Hierbij blijft buiten beschouwing de Ziektewet, die 
naar het aantal gevallen vooral betrekking heeft op inkomensder
ving gedurende een vrij korte periode. 
De AIW is een verzekering met als doel het verschaffen van een 
uitkering aan ingezetenen van 18 jaar en ouder, wier inkomen uit 
arbeid door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid 
( = buiten eigen schuld) is weggevallen totdat ten hoogste de 
AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. 

tend de medische arbeidsongeschiktheid in aanmerking wordt ge
nomen, is er principieel reden de uitkeringsduur tot het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd door te laten lopen en te laten be
ginnen na de ZW-periode. Is de oorzaak werkloosheid, dan geldt 
een uitkeringsduur die afhankelijk is van het arbeidsverleden van 
de gerechtigde. Bij de vaststelling van de uitkeringsduur voor ou
dere uitkeringsgerechtigden en vrouwen dienen behalve het ar
beidsverleden ook andere factoren een rol te spelen. 

Zolang een individueel recht op een A lW-uitkering voor iedere in
gezetene niet gerealiseerd is, geldt een verzelfstandigd recht. In 
laatstgenoemd geval is het recht van de niet-werkende in de leef
eenheid, dus hij/zij die niet bijdraagt in de financiering, (partner, 
weduwe, weduwnaar, volle wees) op een AIW-uitkering een afge
leid recht van degene wiens inkomen is weggevallen. 

Stelling 4, minimum niveau en koppeling 

Stelling 2, niveau 

a. Het niveau van het sociaal minimum voor een leefeenheid ligt 
onder het wettelijk minimum loon. 
b. Periodiek wordt het niveau beleidsmatig met inachtneming van 
de onder a genoemde randvoorwaarde vastgesteld. 
c. Jaarlijks vindt indexering van het onder a genoemde uitkerings
niveau plaats. 

Ingeval van een individueel recht op een AIW-uitkering dient deze 
gesteld te worden op een sociaal minimum van een individu in de 
leeftijd van 18 jaar en ouder. De verzelfstandigde A lW-uitkering 
daarentegen dient gesteld te worden op 50% van het sociaal mini
mum voor samenwonenden. 

d. Het vorenstaande is dienovereenkomstig van toepassing ingeval 
van de geïndividualiseerde situatie. 

Stelling 5, financiën 

De kosten van het stelsel, alsmede de kostendekking en daarbij de 
wijze van kostendekking (bijvoorbeeld al dan niet gedeeltelijke 
premieheffing) dienen onderwerp van nadere studie te zijn. 

Immers, uitgaande van een sociaal minimum voor samenwonenden 
dient een verzelfstandigd uitkeringsrecht gesteld te worden op de 
helft daarvan. Voor alleenstaanden die zelfstandig wonen en voor 
eenoudergezinnen dienen zekere toeslagen op het genoemde mini
mum te gelden. 

Stelling 6, aanvullende regelingen 

Stelling 3, duur 

Het sluiten van aanvullende verzekeringen, die gewenst kunnen 
zijn, wordt overgelaten aan de betrokkenen (individueel dan wel 
collectief). 

De uitkeringsduur van de A lW dient gedifferentieerd te worden 
naar oorzaak. Is de oorzaak arbeidsongeschiktheid, waarbij uitslui-

Mr. W.A. Sinninghe Damsté • 
Secretaris Sociale Commissie 
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Topkadercursus 
"De rol van de 
overheid" 

Vrijdagavond 25 oktober 
Zaterdag 26 oktober 
Zondag 27 oktober 

De Landelijke Vormingscursus van de 
VVD staat dit najaar in het teken van 
de Deregulering en Privatisering. 
De bemoeienis van de centrale over
heid is sedert de jaren '60 enorm toe
genomen. De burgers en georganiseer
de roepen werden overstelpt met wet
ten, algemene maatregelen van be
stuur, Koninklijke besluiten, circulai
res, verordeningen van Provincies en 
Gemeenten. 
Als oorzaken van overregulering kun
nen onder meer worden aangevoerd: 
politieke geldingsdrang, bevolkings
dichtheid, zucht naar detaillisme en 
perfectionisme, te weinig vertrouwen 
van de Rijksoverheid in lagere overhe
den. 
De aard en de mate van regelgeving 
hebben tot grote problemen geleid. 
Het overzicht is zoekgeraakt, de voor
delen wegen niet meer op tegen de na
delen. Er is te weinig coördinatie en in
tegratie van besluitvorming. De kosten 
nemen enorm toe. Toezicht van con
trole is bijna onmogelijk. 
Bij de kabinetsformatie heeft deregu
lering prioriteit gekregen. In het ver
kiezingsprogramma en in het Liberaal 
Manifest zijn hiervoor de bouwstenen 
aangedragen. 
Het dereguleren en privatiseren blijkt 
in de praktijk een uiterst moeilijke op
gave te zijn, niet alleen op nationaal 
maar öok op provinciaal en lokaal ni
veau. 
Na vier jaar kabinetsbeleid zal worden 
getoetst wat is bereikt in de afgelopen 
jaren en wat gerealiseerd kan worden 
in de nabije toekomst. 
Op deze topkadercursus van 21~ dag 
zal uitvoerig aandacht besteed worden 
aan: de filosofie achter de deregule
ring en privatisering, de politieke haal
baarheid van voorstellen, de prakti
sche uitvoerbaarheid en de concrete 
uitwerking op lokaal en nationaal ni
veau. 
Deze topkadercursus is bestemd voor 
VVD-kaderleden die in hun provincie 
of gemeente of dagelijks werk nauw 
betrokken zijn bij dit thema en die be-

reid zijn voor de VVD na afloop van de 
cursus inleidingen te verzorgen voor 
afdelingen en kamercentrales. 
De cursusbijdrage is voor deelnemers 
van 26 jaar en jongerf 140,- en voor 
deelnemers van 27 jaar en ouder 
/200,-

U kunt zich opgeven door een brief 
met een uitgebreide levensbeschrij
ving te sturen naar de Haya van Some
renstichting, Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage. De inschrij
vingstermijn sluit op 27 september 
1985. De besturen van de kamercen
trales ontvangen tevens een uitnodi
ging om deelnemers voor te dragen 
voor deze cursus. Vervolgens zal een 
selectiecommissie een keuze maken 
uit de aanmeldingen. 
Wilt u nadere informatie dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de 
Haya van Somerenstichting, tel. 070-
614121, Hans van den Broek. 

• 
Graag maak ik gebruik van de 
mij nogéénmaal geboden gele
genheid om via Vrijheid & De
mocratie mijn dank en erkente
lijkheid te betuigen aan al die
genen die ertoe hebben bijge
dragen mijn definitieve af
scheid, niet van de partij maar 
wel als medewerkster op .. De 
Gracht", tijdens de jaarlijkse 
algemene Vergadering op JO 
meijl. in het Turfschip te Bre
da tot een niet alleenfeestelijke 
maar ook, naar goed liberaal 
gebruik, genoeglijke en onge
dwongen samenkomst te ma
ken, zoals dat al eerder op 29 
april in zogezegd .. klein ver
band" op nr. 57 gebeurde. 
Bijzonder vereerd ben ik door 
de Koninklijke onderscheiding 
die mij ten deel is gevallen en 
zeer erkentelijk voor de vrien
delijke woorden en de vele ge
schenken, waarmee men mijn 
afscheid heeft omlijst. 
Een persoonlijk dankwoord 
aan iedereen ware beter ge
weest, maar ik vertrouw dat 
men er begrip voor zal hebben 
dat dat mij wat ver zou voeren. 
Daarom: nogmaals mijn op
rechte dank voor alle attenties 
en zo mogelijk graag tot ziens! 

M. C. van der Loo-Visser 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Noodwet Joods kapitaal 

Minister Ruding doet niet moeilijk, maar 
heeft het moeilijk om te moeten aanvaar
den dat joodse namen (slachtoffers Duitse 
bezetting) e~n bewijs zijn. Toch zou het 
juist zijn als vanwege die joodse namen, de 
joodse gemeenschap dit geconsigneerde 
geld krijgt. vanwege hetfeit wat er in de 
oorlog met de joodse bevalkingis gebeurd. 
Men zou kunnen zeggen: een noodwetje 
voor menselijk gevoel. Laten we hopen dat 
minister Ruding hiertoe aangespoord door 
Ed Nijpels en de Tweede Kamer de joodse 
gemeenschap dit geld geeft. Als hij dat na
melijk doet, is de Nederlandse staat 
slechts vijf miljoen gulden kwijt. 

WIR 

M.A. P. Schuddeboom-Knol 
Hoorn (N.H.) 

Meer rendabele arbeidsplaatsen, minder 
automatisering en vaker een uitbreiding 
van de bedrijfstijd (ploegendienst) zijn 
voordelen van lagere werkgeverspremies 
ten koste van de investeringssubsidie. Meer 
los personeel i.p.v. investeringen geeft ook 
minder bedrijfsrisico. Een toename van de 
factor arbeid in het produktieproces doet 
de rentestand dalen. Dat is een meevaller 
voor noodzakelijke investeringen en voor 
de overheid die per jaar 20 miljard aan 
rente kwijt is. Daalt de rentestand met 
bijv. 0,5 procent dan bespaart dat 1,4 mil
jard. Ook dit kan door een verlaging van de 
premies naar het bedrijfsleven. Dat de vak
bonden dit werkgelegenheidsplan kunnen 
torpederen is kortzichtig individualistisch. 
Er moet een loonmaatregel komen, eventu-
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eet gesteund door de oprichting van een so
ciale vakbond. 

L. Ne/en 
Kruisland (N.Br.) 

Derderangsburgers? 

Dat was de gedachte die bij mij opkwam 
bij het lezen deze week in de krant dat een 
wetsontwerp ter behandeling voorligt, om 
buitenlanders in Nederland onder bepaal
de voorwaarden stemrecht te verlenen. Als 
dat doorgaat zijn wij, Nederlanders in het 
buitenland dus tot derderangsburgers ge
degradeerd, waar we eerst tweederangs
burgers waren. Zijn we zonder rechterlijke 
uitspraak van onze burgerrechten beroofd, 
omdat we een baan in Europa hebben aan
vaard? Wat extra bevreemding wekt, is het 
feit dat velen onder hen- bijv. Fransen en 
Italianen- ondanks emigratie altijd stem
recht houden in het land van herkomst. Zij 
blijven eersterangs burgers! 
De VVD heeft meerdere malen over ons 
probleem uitspraken gedaan. o.m. op het 
congres .. Nederlander in den vreemde". 
Wat gebeurt concreet? 

Stelling 

M. C. Ooms 
Cerro di Laveno, Italië 

Het toezenden van een acceptgirokaart aan 
VVD-leden die al extra hebben moeten in
leveren om een bijdrage te storten voor het 
propageren van een programma waarbij zij 
nog meer moeten inleveren. moet als bui
tengewoon cynisch worden aangemerkt. 

Arbeid 

G. L. N. Cordewener 
Peize 

Jazeker, Reny Dijkman, de uitbreiding van 
de kwarfaire sector als in de jaren zeventig 
onder Den Uyl is een schrikbeeld. Maar de 
VVD weet tegenover de plannen van de 
Pvd4 ook geen werkelijk alternatief te 
stellen. Tegenover de totalitaire herverde
ling van bovenafpast maar één remedie: 
vrijwillige herverdeling (liberaal) van on
deraf, op basis van een arbeidsloos inko
men. Een New Deal. Die zal na de crisis 
wel ingevoerd worden zoals wij al eerder 
de aardappel, de tabak en de eerste mei 
hebben ingevoerd: uitAmerika. Onder in
vloed van één van die zestig miljoen .. Kel
ten-lustmoordenaars-supporters" ( N RC): 
Lord Maynard Keynes. En ik had nogwel 
zo gehoopt op een origineel idee van libe
raal Europaf 

AlbertA/berts 
Groningen 

Tamils e.a. 

In een radio-interview beluisterde ik een 
Turk die met 31 landgenoten na aankomst 
op Schiphol meteen weer naar dat land 
werd teruggestuurd. Ze kwamen omdat ze 
in Turkije geen werk en geen geld hadden. 
In uw artikel over de Tamilproblematiek 
gaat het m.i. ook over anderen die in Ne
derland onderdak zoeken. Ik begrijp dat 
wij buiten onze bijdrage aan UNHCR ook 
nog landelijkfinanciële steun verlenen aan 
betrokkenen. Hoe komen de naar het Wes
ten trekkenden aan het geld om de reis te 
betalen? Vooral degenen die via het Oost
blok naar het Westen komen, dienen toch 
wel behoorlijk gescreend te worden. Laten 
wij de voor hen te hetalen ondersteunings
bedragen aftrekken van onze subsidie aan 
UNHCR. 
Dienen we zo langzamerhand niet eens op 
te houden met een altruïsme wat ten koste 
gaat van onze eigen niet-werkenden die 
toch over het algemeen graag weer aan de 
slag willen? 
(ingekort) 

Mw. L. W. van Messel-Lansdorp 

Inkomensafhankelijke AOW 

is het toppunt van discriminatie. Als ik.het 
allemaal goed heb begrepen. Een voor
beeld: Nemen wij bijvoorbeeld een mijn
heer U teA. recentelijk 65 jaar geworden. 
Dus krijgt AOW Echter, hij is ook nog Ka
merlid en fractievoorzitter. Inkomen. on
geveer f 100.000,-. Voor zover mij bekend 
verricht zijn vrouw geen betaalde arbeid. 
Totaal inkomen dus een ton plus een com
plete AOW Een plaatsgenoot van mijnheer 
U. twee straten verder. ook pas 65 jaar ge
worden en dus ookAOW Geen verder inko
men. Zijn wat jongere vrouw heeft een 
baan en verdient! 20.000.- per jaar. Wat 
gebeurt nu: de plaatsgenoot wordt gekort 
op zijn AOW Bovendien moet zijn vrouw 
nog premie AOW betalen. Totaal dus 
f 20.000 minus premie AOW. plus een in
gekorte AOW 
Waarom zeggen die betuttelaars-van-de
wieg-tot-het-graf in Den Haag niet meteen 
duidelijk dat vrouwen van de arbeids
markt geweerd dienen te worden. 
(ingekort) 

Euthanasie 

J. May-de Reus 
Hilversum 

Ik vind al die vergaderingen en het gede
batteer over euthanasie volledig ongepast. 
Iemand die kan vragen om een spuit, kan 

.ook in staat worden geacht er zelf een eind 
aan te maken. Zonder daar anderen bij te 
betrekken. Bovendien: in het kader van de · 

massieve vèrgrijzing in Europa is het hele 
euthanasiedebat niet opportuun. Laten we 
het er liever over hebben hoe wij de .. be
jaarden" gaan onderhouden en hoe wij ze 
weer hij de samenleving gaan betrekken. In 
dit verband is het voorstel van de vereni
ging Veilig Verkeer om ouden-van-dagen 
blauwe bandjes om de arm te laten dragen, 
wel heel navrant. 

Maximum snelheid 

AlbertA/berts 
Groningen 

Minister KorthalsAlles wil aan de Tweede 
Kamer de keuze voorleggen: óf afschaffen 
van de maximumsnelheid op autowegen of 
deze handhaven en de pakkans vergroten 
door meer politie in te zetten. Dat laatste is 
een uitstekende gedachte. De maximum
snelheid wordt (met een toegestane marge 
van 20 %) geëerbiedigd door de overgrote 
meerderheid van de automobilisten. Uit de 
ongevallenstatistieken blijkt dat de ver
keersveiligheid hierdoor is verhoogd. 
Straks is dus het woord aan onze volksver
tegenwoordigers om te beslissen of men 
voor het handhaven van die veiligheid het 
nodige geld overheeft. Door elektronische 
snelheidsmeting en vereenvoudigde rechts
procedures moet het mogelijk z(in de extra 
kosten binnen redelijke grenzen te houden. 
Ik denk daarbij aan vaste loze kastjes elke 
5 à 10 km langs onze aulosnelwegen, waar
in naar behoefte registratie-apparatuur 
kan worden aangebracht. Zodra het aantal 
overtredingen drastisch afneemt, zal be
sparing optreden omdat de controle kan 
worden versoepeld. 
(ingekort) 

Inzenden ná 10 augustus. 

S. Laman Trip 
DenHelder 

In verband met het zomerreces' zal 
Vrijheid & Democratie pas op 27 
augustus weer verschijnen. 
De redactie verzoekt u daarom géén 
ingezonden brieven te zenden voor 
10 augustus. Deze rubriek kan daar
door een zekere actualiteitswaarde 
behouden. 

Redactie 

De rubriek Van A tot Z 
Aan de vooravond van het zomerre
ces vervalt de A tot Z-rubriek. 
Spreekbeurten na 28 augustus kun
nen worden opgenomen in het 27 
augustusnummer van Vrijheid & 
Democratie. Sluitingsdatum 16 au
gustus 1985. 

Redactie 

31a 18juni1985 



Topkadercursus 
"De rol van de 
overheid" 

Vrijdagavond 25 oktober. 
Zaterdag 26 oktober 
Zondag 27 oktober 

De Landelijke Vormingscursus van de 
VVD staat dit najaar in het teken van 
de Deregulering en Privatisering. 
De bemoeienis van de centrale over
heid is sedert de jaren '60 enorm toe
genomen. De burgers en georganiseer
de groepen werden overstelpt met wet
ten' algemene maatregelen van be
stuur, Koninklijke besluiten, circulai
res, verordeningen van Provincies en 
Gemeenten. 
Als oorzaken van overregulering kun
nen onder meer worden aangevoerd: 
politieke geldingsdrang, bevolkings
dichtheid, zucht naar detaillisme en 
perfectionisme, te weinig vertrouwen 
van de Rijksoverheid in lagere overhe
den. 
De aard en de mate van regelgeving 
hebben tot grote problemen geleid. 
Het overzicht is zoekgeraakt, de voor
delen wegen niet meer op tegen de na
delen. Er is te weinig coördinatie en in
tegratie van besluitvorming. De kosten 
nemen enorm toe. Toezicht van con
trole is bijna onmogelijk. 
Bij de kabinetsformatie heeft deregu
lering prioriteit gekregen. In het ver
kiezingsprogramma en in het Liberaal 
Manifest zijn hiervoor de bouwstenen 
aangedragen. 
Het dereguleren en privatiseren blijkt 
in de praktijk een uiterst moeilijke op
gave te zijn, niet alleen op nationaal 
maar öok op provinciaal en lokaal ni
veau. 
Na vier jaar kabinetsbeleid zal worden 
getoetst wat is bereikt in de afgelopen 
jaren en wat gerealiseerd kan worden 
in de nabije toekomst. 
Op deze topkadercursus van 21~ dag 
zal uitvoerig aandacht besteed worden 
aan: de filosofie achter de deregule
ring en privatisering, de politieke haal
baarheid van voorstellen, de prakti
sche uitvoerbaarheid en de concrete 
uitwerking op lokaal en nationaal ni
veau. 
Deze topkadercursus is bestemd voor 
VVD-kaderleden die in hun provincie 
of gemeente of dagelijks werk nauw 
betrokken zijn bij dit thema en die be-

reid zijn voor de VVD na afloop van de 
cursus inleidingen te verzorgen voor 
afdelingen en kamercentrales. 
De cursusbijdrage is voor deelnemers 
van 26 jaar en jongerf 140,- en voor 
deelnemers van 27 jaar en ouder 
j200,-

U kunt zich opgeven door een brief 
met een uitgebreide levensbeschrij
ving te sturen naar de Haya van Some
renstichting, Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage. De inschrij
vingstermijn sluit op 27 september 
1985. De besturen van de kamercen
trales ontvangen tevens een uitnodi
ging om deelnemers voor te dragen 
voor deze cursus. Vervolgens zal een 
selectiecommissie een keuze maken 
uit de aanmeldingen. 
Wilt u nadere informatie dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de 
Haya van Somerenstichting, tel. 070-
614121, Hans van den Broek. 

• 
Graag maak ik gebruik van de 
mij nog éénmaal geboden gele
genheid om via Vrijheid & De
mocratie mijn dank en erkente
lijkheid te betuigen aan al die
genen die ertoe hebben bijge
dragen mijn definitieve af
scheid. niet van de partij maar 
wel als medewerkster op "De 
Gracht", tijdens de jaarlijkse 
algemene Vergadering op JO 
mei jl. in het Turfschip te Bre
da tot een niet alleenfeestelijke 
maar ook, naar goed liberaal 
gebruik, genoeglijke en onge
dwongen samenkomst te ma
ken, zoals dat al eerder op 29 
april in zogezegd "klein ver
band" op nr. 57 gebeurde. 
Bijzonder vereerd ben ik door 
de Koninklijke onderscheiding 
die mij ten deel is gevallen en 
zeer erkentelijk voor de vrien
delijke woorden en de vele ge
schenken, waarmee men mijn 
afscheid heeft omlijst. 
Een persoonlijk dankwoord 
aan iedereen ware beter ge
weest, maar ik vertrouw dat 
men er begrip voor zal hebben 
dat dat mij wat ver zou voeren. 
Daarom: nogmaals mijn op
rechte dank voor alle attenties 
en zo mogelijk graag tot ziens! 

M. C. van der Loo-Visser 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Noodwet Joods kapitaal 

Minister Rudingdoet niet moeilijk, maar 
heeft het moeilijk om te moeten aanvaar
den dat joodse namen (slachtoffers Duitse 
bezetting) e~n bewijs zijn. Toch zou het 
juist zijn als vanwege die joodse namen, de 
joodse gemeenschap dit geconsigneerde 
geld krijgt, vanwege hetfeit wat er in de 
oorlog met de joodse bevalkingis gebeurd. 
Men zou kunnen zeggen: een noodwetje 
voor menselijk gevoel. Laten we hopen dat 
minister Ruding hiertoe aangespoord door 
Ed Nijpels en de Tweede Kamer de joodse 
gemeenschap dit geld geeft .Als hij dat na
melijk doet. is de Nederlandse staat 
slechts vijf miljoen gulden kwijt. 

WIR 

M.A. P. Schuddeboom-Knol 
Hoorn (N.H.) 

Meer rendabele arbeidsplaatsen, minder 
automatisering en vaker een uitbreiding 
van de bedrijfstijd (ploegendienst) zijn 
voordelen van lagere werkgeverspremies 
ten koste van de investeringssubsidie. Meer 
los personeel i.p.v. investeringen geeft ook 
minder bedrijfsrisico. Een toename van de 
factor arbeid in het produktieproces doet 
de rentestand dalen. Dat is een meevaller 
voor noodzakelijke investeringen en voor 
de overheid die per jaar 20 miljard aan 
rente kwijt is. Daalt de rentestand met 
bijv. 0.5 procent dan bespaart dat 1,4 mil
jard. Ook dit kan door een verlaging van de 
premies naar het bedrijfsleven. Dat de vak
bonden dit werkgelegenheidsplan kunnen 
torpederen is kortzichtig individualistisch. 
Er moet een loonmaatregel komen, eventu-



eet gesteund door de oprichting van een so
ciale vakbond. 

L. Ne/en 
Kruisland (N.Br.) 

I>erderangsburgers? 

Dat was de gedachte die bij mij opkwam 
bij het lezen deze week in de krant dat een 
wetsontwerp ter behandeling voorligt. om 
buitenlanders in Nederland onder bepaal
de voorwaarden stemrecht te verlenen.Als 
dat doorgaat zijn wij, Nederlanders in het 
buitenland dus tot derderangsburgers ge
degradeerd, waar we eerst tweederangs
burgers waren. Zijn we zonder rechterlijke 
uitspraak van onze burgerrechten beroofd. 
omdat we een baan in Europa hebben aan
vaard? Wat extra bevreemding wekt, is het 
feit dat velen onder hen- bijv. Fransen en 
Italianen- ondanks emigratie altijd stem
recht houden in het land van herkomst. Zij 
blijven eersterangs burgers! 
De VVD heeft meerdere malen over ons 
probleem uitspraken gedaan. o.m. op het 
congres .. Nederlander in den vreemde". 
Wat gebeurt concreet? 

Stelling 

M. C.Ooms 
Cerro di Laveno, Italië 

Het toezenden van een acceptgirokaart aan 
VVD-leden die al extra hebben moeten in
leveren om een bijdrage te storten voor het 
propageren van een programma waarbij zij 
nog meer moeten inleveren, moet als bui
tengewoon cynisch worden aangemerkt. 

Arbeid 

G. L. N. Cordewener 
Peize 

Jazeker, Reny Dijkman, de uitbreiding van 
de kwart a i re sector als in de jaren zeventig 
onder Den Uyl is een schrikbeeld. Maar de 
VVD weet tegenover de p:annen van de 
Pvd4 ook geen werkelijk alternatief te 
stellen. Tegenover de totalitaire herverde
ling van bovenafpast maar één remedie: 
vrijwillige herverdeling (liberaal) van on
deraf, op basis van een arbeidsloos inko
men. Een New Deal. Die zal na de crisis 
wel ingevoerd worden zoals wij al eerda 
de aardappel, de tabak en de eerste mei 
hebben ingevoerd: uitAmerika. Onder in
vloed van één van die zestig miljoen .. Kel
ten-lustmoordenaars-supporters" ( N RC): 
Lord Maynard Keynes. En ik had nog wel 
zo gehoopt op een origineel idee van libe
raal Europa! 

AlbertAiberts 
Groningen 

Tamils e.a. 

In een radio-interview beluisterde ik een 
Turk die met 31 landgenoten na aankomst 
op Schiphol meteen weer naar dat land 
werd teruggestuurd. Ze kwamen omdat ze 
in Turkije geen werk en geen geld hadden. 
In uw artikel over de Tamilproblematiek 
gaat het m.i. ook over anderen die in Ne
derland onderdak zoeken. Ik begrijp dat 
wij buiten onze bijdrage aan UNHCR ook 
nog landelijk financiële steun verlenen aan 
betrokkenen. Hoe komen de naar het Wes
ten trekkenden aan het geld om de reis te 
betalen? Vooral degenen die via het Oost
blok naar het Westen komen, dienen toch 
wel behoorlijk gescreend te worden. Laten 
wij de voor hen te betalen ondersteunings
bedragen aftrekken van onze subsidie aan 
UNHCR. 
Dienen we zo langzamerhand niet eens op 
te houden met een altruïsme wat ten koste 
gaat van onze eigen niet-werkenden die 
toch over het algemeen graag weer aan de 
slag willen? 
(ingekort) 

Mw. L. W. van Messel-Lansdorp 

Inkomensatbankelijke AOW 

is het toppunt van discriminatie.Als ik.het 
allemaal goed heb begrepen. Een voor
beeld: Nemen wij bijvoorbeeld een mijn
heer U teA. recentelijk 65 jaar geworden. 
Dus krijgtAOW Echter, hij is ook nog Ka
merlid en fractievoorzitter. Inkomen, on
geveer f 100.000,-. Voor zover mij bekend 
verricht zijn vrouw geen betaalde arbeid. 
Totaal inkomen dus een ton plus een com
pleteAOW Een plaatsgenoot van mijnheer 
U. twee straten verder. ook pas 65 jaar ge
worden en dus ookAOW Geen verder inko
men. Zijn wat jongere vrouw heeft een 
baan en verdient/ 20.000.-per jaar. Wat 
gebeurt nu: de plaatsgenoot wordt gekort 
op zijn AOW Bovendien moet zijn vrouw 
nog premie AOW betalen. Totaal dus , 
f 20.000 minus premie AOW. plus een in
gekorte AOW 
Waarom zeggen die betuttelaars-van-de
wieg-tot-het-graf in Den Haag niet meteen 
duidelijk dat vrouwen van de arbeids
markt geweerd dienen te worden. 
(ingekort) 

Euthanasie 

J. May-de Reus 
Hilversum 

Ik vind al die vergaderingen en het gede
batteer over euthanasie volledig ongepast. 
Iemand die kan vragen om een spuit. kan 

·ook in staat worden geacht er zelf een eind 
aan te maken. Zonder daar anderen bij te 
betrekken. Bovendien: in het kader van de · 

massieve vergrijzing in Europa is het hele 
euthanasiedebat niet opportuun. Laten we 
het er liever over hebben hoe wij de .. be
jaarden" gaan onderhouden en hoe wij ze 
weer bij de samenleving gaan betrekken. In 
dit verband is het voorstel van de vereni
ging Veilig Verkeer om ouden-van-dagen 
blauwe bandjes om de arm te laten dragen. 
wel heel navrant. 

Maximum snelheid 

AlbertA/berts 
Groningen 

Minister KorthalsAites wil aan de Tweede 
Kamer de keuze voorleggen: óf afschaffen 
van de maximumsnelheid op autowegen of 
deze handhaven en de pakkans vergroten 
door meer politie in te zetten. Dat laatste is 
een uitstekende gedachte. De maximum
snelheid wordt (met een toegestane marge 
van 20 %) geëerbiedigd door de overgrote 
meerderheid van de automobilisten. Uit de 
ongevallenstatistieken blijkt dat de ver
keersveiligheid hierdoor is verhoogd. 
Straks is dus het woord aan onze volksver
tegenwoordigers om te beslissen of men 
voor het handhaven van die veiligheid het 
nodige geld overheeft. Door elektronische 
snelheidsmeting en vereenvoudigde rechts
procedures moet het mogelijk zijn de extra 
kosten binnen redelijke grenzen te houden. 
Ik denk daarbij aan vaste loze kastjes elke 
5 à I 0 km langs onze autosnelwegen. waar
in naar behoefte registratie-apparatuur 
kan worden aangebracht. Zodra het aantal 
overtredingen drastisch afneemt. zal be
sparing optreden omdat de controle kan 
worden versoepeld. 
(ingekort) 

Inzenden ná I 0 augustus. 

S. Laman Trip 
DenHelder 

In verband met het zomerreces' zal 
Vrijheid & Democratie pas op 27 
augustus weer verschijnen. 
De redactie verzoekt u daarom géén 
ingezonden brieven te zenden voor 
I 0 augustus. Deze rubriek kan daar
door een zekere actualiteitswaarde 
behouden. 

Redactie 

De rubriek Van A tot Z 
Aan de vooravond van het zomerre
ces vervalt de A tot Z-rubriek. 
Spreekbeurten na 28 augustus kun
nen worden opgenomen in het 27 
augustusnummer van Vrijheid & 
Democratie. Sluitingsdatum 16 au
gustus 1985. 

Redactie 

31a 18juni1985 
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LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécottes / Internationale school 
Beverweerd, Werkhoven/Hunnik / Restaurant Bistroquet, Den 
Haag / Hotel Brouwers, Valkenswaard / De Campveerse Toren, 
Veere / Restaurant La Cloche, Leiden / Hotel Edenhof, Zwam
merdam / Willie Egbers, Arnhem / Hotel Erenstein, Kerkrade/ 
In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert, Schoonhoven / JOVD, Am
sterdam / Karssing Makelaardij, Hattem / Vakantieboerderij 
Klein Oever, Balkbrug / Leeuwenhorst Congres Center, Noord
wijkerhout / Klokkenmakerij van der Meulen, Scharsterbrug / 
Assurantiekantoor Moerenburg, Tilburg / Petit-Hotel-Restau
rant Otten, Amsterdam / Het Kasteel van Rhoon, Rhoon / Ro
tundatours, Emmen / South Pacific Tours, Amsterdam (4X) / 
Schuytvlot, Montfoort / Sigma Dif[usion, Frankrijk / Ecole In
ternationale Tunon, Den Haag / Rechtskundig buro IJsendijk, 
Cruquis / Vanel, Maassluis/ Westduin Budget Hotel, Koudeker
ke / Assurantiekantoor P. van der Zwaard, Aalsmeer / Zwijgers 
Interieurbouw b.v., Veghel. 

Stadsherberg 

~ 
500 jaar vast gebruik 
..... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en traetaeren op costelijke spij
zen van zee, vee en veldt." 

De Campveerse Toren 
Kaai 2, 4351 AA Veere 
Telefoon 01181-291 

alle dagen geopend 

ORIGINELE FRIESE KLOKKEN 
worden biJ ons rèeds Jaren op ambachtelijke wijze gemaakt. 
zowel uurwerken als massief e1ken kasten. 
U kunt bij ons uw eigen klok samenstellen door b.v. kast en 
wijzerplaat zelf uit te zoeken of een beschildenng naar eigen 
keuze. Komt u eens geheel vriJbliJvend onze collectie beZich
tigen of vraag even een folder aan 
Vanzelfsprekend kunnen wit ook uw antieke klok restaureren 

KlokkenmakeriJ V.d. GMeu}efl 
Roazebosk 13. 8517 HA Scharsterbrug, tel 05138-2751 
vanaf rotonde Jou re richt1ng Scharsterbrug 
Zaterdags tot 17 00 uur open 

De JOVD zoekt een 

SECRETARIAATSMEDEWERK(ST)ER 
De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, gevestigd 
te Amsterdam, vraagt zo spoedig mogelijk een mede
werk(st)er voor haar algemeen secretariaat, voor veertig uur 
per week. 

Werkzaamheden: 

Het in samenwerking met twee andere medewerksters ver
richten van alle voorkomende werkzaamheden, waaronder: 

- het bijhouden van de geautomatiseerde ledenadministra-
tie 

- het voorbereiden van congressen 
- het verstrekken van informatie aan leden en afdelingen. 

Vereisten: 

- opleiding: HAVO en typediploma, bij voorkeur secretares
se-opleiding of kantoorervaring 

- goede contactuele eigenschappen 
- bereidheid en enthousiasme om te werken in een liberale 

jongerenorganisatie die voor het grootste gedeelte draait 
op vrijwilligers 

- leeftijd 20 - 25 jaar. 

Salariëring o.g.v. de CAO welzijnswerk. 

Sollicitaties gaarne z.s.m. richten aan: Algemeen Secretari
aàt JOVD, t.a.v. Linda Bakhuis, N.Z. Voorburgwal 288, 
1012 RT Amsterdam. 
Na 26 juni: Prins Hendrikkade 104, 1011 AJ Amsterdam. 

Per Hotelbus (max. 12 pers.) of op eigen gelegenheid naar 
HOTEL EDENHOF + LENZERHEIDE - Zwitserland. 
Kamers met douche/wc vanaf Zw.fr. 55,- p.p.p.d. halfp. 
De zeer goed ter plaatse bekende Ned. hotelier is uw chauf
feur en I of gids bij wandelingen, bergtochten en excursies. 

Inlichtingen: B. de Geus, Vinkebuurt 6, 24 71 XC Zwammer
dam, tel.: 01726 - 15520, b.g.g. 01724 - 8398. 

WALLISER BERGVAKANTIE 
met zon en comfort 

We hebben een erg gezellig berghotel in chalet-stijl. Een zeer 
persoonlijke verzorging en een uitstekende kwaliteit zijn voor 
ons een vaQzelfsprekendheid. Voor echte rust of wat meer spor
tieve aktiviteiten bent u in het oorspronkelijke Walliser Les Ma
récottes in het Triendal op de goede plaats. Gunstig, zonnig kli
maat, 1100 meter. Veel wandel- en excursiemogelijkheden, zo
wel te voet als per auto en trein. In het hotel volop ruimte en veel 
nevenvoorzieningen voor alle leeftijden, waaronder een groot 
verwarmd binnen-zwembad. 

Voordelige arrangementen in voorjaar, zomer en herfst. Reduc
tie voor kinderen en 65 +-ers. 

Bel met, of schrijf een 
kaartje aan Elly en Jan Mol 
(Ned.) en we sturen u 
omgaand vrijblijvend alle 
informatie. 
Lid Club kindervriendelijke 
hotels in Zwitserland. 
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CH-1923 Les Marécottes 
(Wallis) 
Tel.: 09.41.26.6.16.65 



E.ên Bo~i~nd~ Baan Binnen Je Bereik: 

" ... je wordt veel zelfbewuster. 
diploma ziet je toe- Je leert discipline en allerlei akti-
komst er heel Wat Vltelten te organiseren. M'n 
beter uit Dat bliikt 6-weekse stage in Joegoslavië 

' vond ik óók erg fijn ... je komt 
steeds weer uit de metallerlei nationaliteiten in 
praktijk. De 1 _of 2_ aanrakmg. werk nu als inter-

cedente bij Randstad Uitzend 
jarige TUNON host- bureau. 

en hostess-opleiding Druk. maar afwisselend en 

is je entree, nationaal en internationaal, in de hotellerie, luchtvaart, 
scheepvaart, reiswezen, congressen enz. enz. Het vakkenpakket 
is heel veelzijdig: talen en toerisme, public relations en communi
catie, informatica en economie, etiquette, wijnkennis, muziek en 
kunstgeschiedenis enz. We werken met moderne middelen en de 
opleiding is puur praktijk-gericht (o.m. 6 weken stage in het 
buitenland). je hebt interesse? Kom dan naar één van onze "Open 
Dagen" en praat eens met docenten en oud-leerlingen' 

Bel ev voor de eerstkomende data en vraag dan 
onze kennismakmgs brochure aan. 

De gedegen prive-opleiding sinds 1964 

23 scholen ter wereld: Arnhem, Antwerpen·, 
Barcelona, Bordeaux, Brussel, Caen, Frankfurt·, 
Geneve, New vork, ·s-Gravenhage, Lille, Londen, 
Madrid, Marseille, Monte Ca rio, Montpellier, 
Nancy, Orlando, Parijs, Reims, Straatsburg, 
Toulouse, Tours en Zurich'. ·in oprichting. 

Ecole Internationale Tunon 
Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR- tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel2a (VDi,6828 HS- tel. 085-433526 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en uitvoering 
• Optimale realisatie van uw plannen 
• Kwaliteit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde prijzen 

Belt u eens: voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 0413D-67673- 66704 

FRANKRIJK - CÖTE d' AZUR 

Middelgrote, algemene bouwonderneming ( 100 werkne
mers) met eigen architectenbureau en eigen specialisten
ploegen op elk facet van woningbouw - alles in één hand: 
één gesprekspartner - belast zich met het ontwerpen, bou
wen en verbouwen van Uw villa, naar Uw wensen, onder vol
ledige garantie. Verzorgt ook alle adm. formaliteiten. Coördi
natie en begeleiding door Nederlander. 
Referenties van tevreden Nederlandse klanten beschikbaar. 
Vrijblijvende inlichtingen: SIGMA DIFFUSION - Rte Thomas 
et Palanca, 06370 MOUANS SARTOUX (tussen Cannes en 
Grasse)- tel.: (93) 757800. 

GrandWeekend au~ deu~Chäteau~ 

HOTEL·'* KASTEEL I 
RESTAURANT~-ERENSTEIN restaurant cfuî.teau0/iercanne--' 

Zaterdag: 
aankomst Chàteau Erenstein te Kerkrade. Informatie en reserveringen: 
Diner "Menu des Gourmets". 

overnachting in luxe hotelkamer. Cháteau Erenstein, 
Zondag: Telefoon 045-461333. 
uitgebreid ontbijt. 's Middags met luxe taxi Telex 56348 Erens. 
naar Chäteau Neercanne te Maastricht. ..---------------. 
Aperitief in de grotten van Neercanne: 
echte Maastrichts-e wijn "Riesling van de 
Apostelhoeve". Diner "Menu du Chäteau 
Neercanne''. Met taxi naar Chàteau 
Erenstein voor overnachting. 

Maandag: 
uitgebreid ontbijt. 

Dit unieke 2 kastelen-arrangement (incl. 
vervoer) slechts f 355.- p.p. 

GrandWeekendaux deuxChateaux 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

Voor een droomvakantie naar TAHITI 
Inlichtingen: 

South PacHic Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL-RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL IN DE WEEKENDS 
CV- DOUCHE -TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

f 35,- p.p.p.n., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020- 250345 



De gebouwen ven het SHELL SPORTPARK .. De Vijfaluizen" 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 bouwwerken 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 veellanger mee: 
10 jaar garantie. 

Vraag vrijblijvend documentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus a. 3417 ZG Montfoort lUl. 
tel. 03484- 1587. Viditel pag. 6170275. 

Pasklare accommodatie 

Scenario: 

PLAN: 
elntemationaal méérdaags 
congres voor de Europese 
partijtop. 

• Themadag-referendum 
voor kritische congres
gangers. 

eJongerenbeleidsweekend. 
Introduktie bijzondere 
besluitVormingsprocedure. 

• Crisis-bijeenkomst op 
provinciaal, regionaal en 
stedelijk niveau. 

IDEE: 
• Dichtbij Schiphol, aanslui· 
ting met het Europese 
wegennet. 
Alles onder één dak formule. 
• Democratisch congresse
ren d.m.v. discussiemicro
foons, gesloten lV-circuit en 
electronisch stemsysteem. 
• Hotel accommodatie voor 
450 personen, sportrecrea
tie in overvloed. Privé bars 
voor ongestoord napraten. 
•Gemakkelijk te bereiken, 
zaal- en discussieruimte 
onbeperkt. Optimale discre
tie en concentratie. 

OPLOSSING: 
Onvoorstelbaar wat Leeu· 
wenhorst Congres Center u 
te bieden heeft. 
Alles naar wens. 
Doelgerichte verzorging en 
een totaal aan uw wensen 
aangepast programma. 
En dat allemaal voor een 
bedrag dat uw budget niet te 
boven gaat. 
Leeuwenhorst Congres Cen
ter. Ook in financieel opzicht 
bovenaan de kieslijst. 

Leeuwenhorst Congres Center, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Tel. 02523-4951, Telex 41885. 

Leeuwenhorst Congres Center 
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AAN ZEE TE KOOP 
van particulier 

Volledig ingericht appartement aan zee, op 100 mtr. van het strand. 
Indeling: huiskamer, 2 slaapkamers, keuken, douchecel en balkon 

met vrij uitzicht op het natuurreservaat ( .. HET ZWIN"). 
Met telefoonaansluiting en centrale antenne. 

Gelegen te Cadzand-Bad (Zid). De Lopinge 35. 
Koopprijs f 73.000,- k.k., incl.: inventaris. 

Te bevragen: 013-423197. 

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 

lnvestment 
TE KOOP in het Graafschap Humberside 

enige beste verpachte BOERDERIJEN 
tegen een behoorlijk rendement. 

Te bevr. bij J. Eelkman Rooda, Oesterboerseweg 5, 7961 LJ 
Ruinerwold, tel.: 05220- 52794. 

HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL-RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL. IN DE WEEKENDS 
CV- DOUCHE -TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

f 35,- p.p.p.n., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020 - 250345 

SPECIALITEITEN RESTAURANTcA 

"Het Kasteel van Rhoon" 
à la carte Restaurant ' ~. 
Tevens z~len voor recepties, diners, . '~'"~ . i 1 . 
vergadenngen ~ 1 t. .. -' .. "~J , · • 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. 101890) 8896-8884 

RECHTSKUNDIG BUREAU IJSENDIJK 

- incasso 
adviezen 
contracten 

huurzaken 
pachtzaken 
arbeidszaken 

Bennebroekerdijk 206, Cruquius, tel.: 023- 290206 

OLYMPUS DIENSTEN 
SCHOONMAAKBEDRIJF 
Grote Belt 2, 2133 GA Hoofddorp 

* Schoonmaakmaatwerk 
* Leuzenbestrijding 

* Periodiek onderhoud 
* Ook kleinere objecten 

Vrijheid en 
Democratie 

veertiendaagse uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

Nummer 1324 
27 augustus 1985 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Algemeen redacteur: 
Yictor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
Miehiel Krom 

Buiten/ and redacteur: 
drs. Jan van de Yen 

Vormgeving: 
Siem Willems 

Redactie-adres en 
abonnementenadres: 
Petra Beijersbergen, 
Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage 
Tel.:070-6!4121 toest.i7 
Telex 33564 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Stichtingsbestuur: 
Drs. H. B. Eenhoorn 
W. J. A. v.d. Berg 
Mr. J. de Monchy 

Redactieraad: 
Drs. H. B. Eenhoorn, vz. 
W. J. A. v.d. Berg, secr. 
H. F. Heijmans 
H.A. M. Hoefnagels 
Drs. Th. H. Joekes 
J. van Lier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentie-exploitatie 
Bureau Van Vliet b.v. 
Postbus 20, 
2040 AA Zandvoort 
Tel.: 02507- 14745 

Het volgende nummer 
verschijnt op I 7 sep
tember. Brieven moe
ten uiterlijk 6 septem
ber binnen z1jn. 

Covertekening: Gerard Wie
gel. Het ontwerpverkiezings
programma kunt u uit het 
blad halen door twee nietjes 
los te maken. 

- 11 I ?ill!-

- Interviews over het 
programma met dr. 
L. Ginjaar en Tineke 
Tang el 

!!!!! -

- VVD wil spoed met 
Wet Gelijke Behan
deling 

- Kiesrecht voor 
Nederlanders in 
den vreemde 

- Op onderwijsgebied 
nog waslijst van on
derwerpen 

- ACTIVITEITEN
SCHEMA 

- Theo Joekes over het 
presidium in de 
Kamer 

De ontwikkelings
gelden voor Jamaica 

Verkiezingen in de 
IJ sselmeerpolders 

Anne Lize van der 
Stoel over Amster
dam 

- Nairobi, mondiaal 
vrouwencongres 



DOOUMENTA.T\EOENTAUM. 
NEDERLA.N08E pOLITIEKE 

PARTtJ!M 

:· Ontwerp~J?etlde;ipgsprogramm'rJ: · 
. . ' . -~·;,, . ' . ' 

·resulta.ian~ge~amenlijk .de"ken · 

N og nooit in de geschiedenis van de VVD zijn de leden in een zo vroeg 
staçlium betrokken geweest bij het tot standkomen van het verkie
zingsprogram. Niet een commissie van enkelen die de partij een afge

rond concept voorlegt, maar gezamenlijk denken, bouwstenen aandragen en 
discussiëren tijdens twee partijraden, zes themacongressen, vergaderingen 
vanfracties en partijcommissies en het insturen van ideeën en suggesties van 
individuele partijleden, zo heeft de commissie-Ginjaar een door de hele partij 
gedragen basis gevonden om het concept voor ons allemaal te maken. 

In feite is het in mijn ogen een vanzelfsprekende procedure geweest. Juist 
wij, liberalen, hebben immers de medeverantwoordelijkheid hoog in het vaan 
staan en dat houdt in dat over een dergelijk stuk als een partijprogramma ge
zamenlijk moet worden gedacht en overlegd. De VVD is de fase van "ze dóen 
maar in Den Haag" allang ontgroeid. 

In het hart van dit partzjblad vindt u de complete tekst. Het is de moeite 
waard daar eens een uurtje voor uit te trekken om te lezen hoe de VVD door 
wil gaan met een krachtige bestrijding van de werkloosheid, de gezondmaking 
van de economie; hoe wij zware accenten leggen op een leefbaar milieu en een 
zo goed mogelijk gegarandeerde veiligheid, of dat nu de criminaliteitsbestrij
ding betreft of ons bondgenootschap in NAVO-verband. Wij onderstrepen nog 
eens extra onze inspanning voor goed onderwijs en natuurlijk gaan we bij al
les uit van de gelijkwaardigheid van mensen. 

Het is een programma geworden met heel concrete suggesties en heel 
duidelijke uitspraken over hoe wij denken dat de wereld waarin wij en onze 
kinderen leven beter zou kunnen functioneren, maar vooral, minder,bu
reaucratisch. Ik wens u een vruchtbare en creatieve tijd toe wanneer u amen
dementen voorbereidt. 

Ons programma geeft geen reden tot somberheid. Integendeel. Het ademt 
een vleug van optimisme. En terecht, want de zittende liberale bewindslieden 
hebben de afgelopen jaren op basis van ons programma 1982 een nieuw beleid 
van opbouw gevoerd. Maar vier jaar is niet genoeg om uit het diepe dal te 
klimmen. Daarvoor is minstens nog een regeerperiode nodig. 

Op 17 en 18 januari zal de partij inAlmelo zich uitspreken over de defini
tieve tekst van het beleid dat we zullen voeren. Ik hoop dat u mee zult blijven 

denken en praten over dit zeer belangrijke stuk dat de komende jaren het ge- • 
zicht van onze partij zal zijn. 

Jan Kamminga 
Voorzitter VVD 
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Voorzitter, Ço~"mlssie Verkiezingsprogramma dr. L. Gin jaar: 

"Wzj hadden de opdracht 
een ontwerp-verkiezingspro
gramma te maken op basis 
van discussies, opinies en 
nota's in de partzj. In dat . 
ontwerp-programma staat 
hoe wij het zouden doen als 
wij de meerderheid zouden 
hebben. De inhoud is be
doeld voor de kiezers, maar 
ook voor de opinieleiders en 
voor de onderhandelingen 
met de toekomstige coalitie
partner. 

Dr. Leendert Ginjaar wijst op het lij
vig stuk dat voor hem ligt: het ont
werp-verkiezingsprogramma. Een pro
dukt waarin acht maanden werk is sa
mengebracht. Een hels karwei, waar
bij ieder woord is afgewogen en de in
houd steeds weer is getoetst aan de 
wensen die in de VVD leven. De com
missie-Ginjaar heeft in alle stilte ge
werkt. De partij discussieerde, venti
leerde doelstellingen, kwam met sug
gesties ... De commissie absorbeerde 
en werkte in alle beslotenheid aan de 
totstandkoming van een stukje toe
komst van de VVD. 

De commissie-Ginjaar heeft alle reden 
om trots te zijn op haar werk. Het ont
werp-verkiezingsprogramma is in haar 
handen uitgegroeid tot een helder, 
zeer leesbaar stuk. Gezien de veelheid 

Verkiezingsprogramma 
·is ondersteuning van 
het huidig kabinetsbeleid 

van informatie-die op de commissie is 
afgekomen, is dat een enorme presta
tie. Nu slaat echter de bel voor de 
tweede ronde. Het ontwerp-verkie
zingsprogramma gaat ter bestudering 
de afdelingen in en in januari zal op 
het congres de definitieve versie wor
den samengesteld. Wijzigingen blijven 
natuurlijk mogelijk, maar het congres 
zal zich terdege moeten realiseren dat 
de financiële balans tussen alle doel
stellingen in evenwicht zal moeten 
blijven. 
Gin jaar: "De opzet van het hele pro
gramma is een ondersteuning van het 
huidig kabinetsbeleid. Wij zijn van 
mening dat daarin een groot aantal za
ken zijn terug te vinden. Uiteraard 
niet genoeg, maar dat komt voort uit 
het feit dat wij in het kabinet geen 
meerderheid hebben. Je werkt samen 
met een andere politieke partij. In het 
huidig beleid zitten van beide kanten 
compromissen. Al vinden wij dat het 
totale beleid een duidelijk VVD
stempel draagt. 
Dit kabinetsbeleid begint nu echt 
vruchten af te werpen. Dat kun je aan 
de hand van allerlei cijfers zien. Daar
om zeggen we dat dit beleid in elk ge
val op deze wijze moet worden voort
gezet en waar mogelijk moet worden 
toegespitst op ons programma." 

VVD-uitgangspunten 

Als typische VVD-uitgangspunten 
noemt de heer Gin jaar: "Eigen verant
woordelijkheid; optimisme over de 
mogelijkheden van goede toekomstige 
ontwikkelingen; vrijheid van de mens 
en daarnaast de verantwoordelijkheid 
voor bepaalde groepen in de samenle
ving, die in een situatie zitten die niet 
zo florissant is. 
Zelf zegt hij relativerend over zijn 
werkstuk: "Verkiezingsprogramma's 
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zijn alleen een actuele neerslag van 
datgene wat in een politieke partij 
leeft. Ons is tijdens dit werk ook weer 
heel duidelijk gebleken dat het onmo
gelijk is om alle gedachten die in een 
partij over een bepaald onderwerp le
ven in een verkiezingsprogramma te 
krijgen. Dan zou het veel te dik en te 
detaillistisch worden. Dat in dit pro
gramma iets meer aandacht wordt be
steed aan het immateriële laat zich 
wel begrijpen. We zijn nu op de goede 
weg in financieel en sociaal-econo
misch opzicht. Daar past dan bij dat je 
niet weer gelijk aan het potverteren 
moet slaan en allerlei dingen moet be
loven die je alleen maar waar kunt ma
ken door een hypotheek te nemen op 
toekomstige ontwikkelingen. Maar 
wel kan duidelijk aangegeven worden 
dat het niet om brood en spelen alleen 
gaat, maar ook om andere zaken." 

Afwijkend 

In hoeverre beschouwt hijzelf dit ont
werp-verkiezingsprogramma als afwij
kend van het vorige? 
Gin jaar: "Echte zaken die van vroeger 
afwijken zijn er bijna niet. Wanneer 
het totaalbeeld bezien wordt is er een 
duidelijke consequente lijn van vroe
gere verkiezingsprogramma's, het Li
beraal Manifest, themadagen en par
tijraden naar dit ontwerp-programma. 
Wel zijn wij van mening dat dit pro
gramma, met alle consequenties die 
het heeft voor beleidsdaden, ook met 
enige relativiteit moet worden beke
ken. Als je de wereld in ontwikkeling 
de komende decennia beziet, maar ze
ker ook wat ons de komende vier jaar 
te wachten staat, dan gaat alles onge
looflijk snel. Ik hoef alleen maar te 
wijzen op de ontwikkeling van de in
formatica. Er zijn mensen, die zeggen: 
Wij zijn het tijdperk van de industriële 



ontwikkeling allang uit. We zitten al in 
het informaticatijd perk. 
De betekenis van die informatica ... 
Ik denk dat we er geen flauwe notie 
van hebben wat dat over tien of vijftien 
jaar voor de huidige maatschappij in
houdt. Dat gaat met zo'n snelheid! 
Daaroverschrijven we ook in de inlei
ding van het verkiezingsprogram. Die 
wetenschap houdt in datje een derge
lijk programma schrijft op basis van 
de verwachtingen die je öp dit moment 
hebt. De ontwikkelingen kunnen veel 
sneller of langzamer gaan dan wij in 
1985 verwachten en kunnen over
zien." 

Tegenstrijdigheid 

"Een ander punt is dat vaak blijkt dat 
er een tegenstrijdigheid van doelstel
lingen is. Ik zal een voorbeeld geven 
dat met name in de immateriële zin 
aan de orde kan komen. Kijkje naar 
de ontwikkelingen in de gezondheids
zorg, de fantastische, technologische 
ontwikkelingen ... grote dure appara
ten, dan zijn ze zodanig dat je ze alleen 
grootschalig kunt toepassen. Tegelij
kertijd schep je daarmee omstandig
heden waa'rbij de aandacht voor het in
dividu aanmerkelijk gaat afnemen en 
de mens tot nummer wordt. Daardoor 
ontstaat er spanning tussen aan de ene 
kant wat beleidsmatig zou moeten en 
aan de andere kant de beleving ervan 
door het individu. Voor onderwijs geldt 
in feite hetzelfde. Onderwijs voor ve
len. Dat betekent een enorme groot
schaligheid, waardoor de leerling of de 
student als individu in bet gedrang te
recht dreigt te komen. Het zijn tegen
stellingen waarmee terdege rekening 
moet worden gehouden. Misschien 
wordt juist te weinig aandacht aan het 
individu gegeven. En dan kun je wel 
zeggen dat het begrijpelijk is, omdat 
de samenleving als geheel gefixeerd is 
op de aanpak van de werkloosheid en 
het in orde brengen van het huishoud
boekje van de Nederlandse staat. 
Maar toch zou wel eens bekeken moe
ten worden of de haalbaarheid voor 
het individu niet te weinig wordt." 

Kiesrecht Nederlanders in den vreemde 
Op de valreep voor het reces heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp be
handeld en aangenomen waardoor het mogelij_k moet worden dat bij de 
eerstkomende Tweede-Kamerverkiezingen alle stemgerechtigde Nederlan
ders, wonend in het buitenland deel kunnen nemen aan deze verkiezingen. 
Bij de behandeling werd een motie van de VVD-er Jan Kees Wiebenga aan
genomen, waarin deze bij de regering bepleit een concreet voorlichtingspro
gramma op te stellen en voor de realisatie daarvan ook het nodige geld vrij 
te maken. 
Op aandrang van het VVD-Kamerlid heeft minister Rietkerk zich bereid 
verklaard om te trachten op wat langere termijn een systeem van permanen
te registratie van de in het buitenland wonende Nederlanders op te zetten. 
Daardoor zouden zij niet elke keer de administratieve rompslomp van ver-
nieuwde registratie hoeven te ondergaan. ' 
De regering heeft toegezegd dat er voor de komende verkiezingen voor Ne
derlanders in den vreemde een brochure zal worden gemaakt. Over de voor
lichting zal contact worden opgenomen met de Wereldomroep en de Vereni
gingen van Nederlanders in het buitenland. 
Het wetsontwerp ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. 

Financiële haalbaarheid 

Heel bewust komt de commissie-Gin
jaar op dit moment niet naar buiten 
met het financiële scenario. Ginjaar: 
"We kunnen er zeker van zijn dat in de' 
loop van de komende maanden de om
standigheden zich zullen wijzigen. 
Scenario's zijn momentopnamen, die 
voortdurend moeten worden bijge
steld. Tijdig, dus voor de algemene 
vergadering, zullen we met de financië
le invulling komen. Dat betekent dat 
het hoofdbestuur in december tegen 
die achtergrond nog bepaalde nadere 
aanbevelingen kan doen voordat de al
gemene vergadering op 17 en 18 ja
nuari beslist. 

Reny Dijkman • 

HERHAALDE 
OPROEP 

. vol ge arti-
De leden worden m::ls opgeroe-
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te noemen aan 
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kieztngen . 

Reny Dijkman • 

Landelijke 
informaticadag op, 
5 oktober ··:: 

· Info~ati,ca en alles wat ~a~r
mee samenhangt komt steeds 
meer in de belàngstelling te 
staan. Rn terech.tNieuwe tech· 
nowgieën hebben de toekomst,; 
Die toekomst i~ al begonnen. >• 
Computers zijn bijvoorbeeld. L• 
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ren de Vrouwen in de VVD een. 
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Meer bijzondèrhedéJ;t volgen in 
Vrijheid en Democratie van 
september. De datumkan in ie-. 

' der geval vast g~noteerd worden 
in de agend8;. 
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Ze is heel intensief bezig geweest met het ontwerp-verkie
zingsprogramma; een klus die zij er naast haar gewone 
werkzaamheden als adjunct-algemeen secretaris bij deed. 
In feite zou men Tineke Tangel de trait d'union kunnen noe
men in de totstandkoming van het ontwerpverkiezingspro
gram. Een immens karwei, waarover zii het nodige weet te 
vertellen. 

Tineke Tangel: 
,, Verkiezingsprogramma is 
basisstuk bij 
kabinetsformatie'' 

N adat in het verleden de partij 
bij de vaststelling van het Li
beraal Manifest en de ver-

kiezingsprogramma's ruim van de ge
boden inspraakmogelijkheid gebruik 
had gemaakt, lag het voor de hand ook 
in de ontwerpfase van het nieuwe pro
gramma een zwaar accent bij de partij 
te leggen. 
Vroeger lag de verantwoordelijkheid 
in eerste instantie bij de voorzitters en 

vice-voorzitters van de beide liberale 
fracties en van de partij. Nu is geke
ken of meer mensen die directer bij de 
partij in plaats van bij de politiek be
trokken zijn de opdracht konden krij
gen om het ontwerpverkiezingspro
gramma te schrijven. 

Wat daar allemaal aan te pas kwam en 
via welke kanalen de leden hun betrok
kenheid bij het VVD-program konden 

'.,/ ,' 

uiten, weet Tineke zeer overzichtelijk 
te schetsen. Ze heeft niet voor niets in 
het web gezeten, waarvan alle draden 
bij haar samen kwamen. Bovendien 
was zij secretaris van de commissie 
Verkiezingsprogramma, die was sa
mengesteld uit de heren Ginjaar (voor
zitter), De Hart, Hazewinkel, Hoefna
gels, Geurtsen, De Korte,Zijlmans en 
mevrouw Wind. 

"Los van de themadagen en de partij
niadsbijeenkomsten over het rapport 
van de commissie Polak en het Tel
dersstichtingsrapport over Sociale Ze
kerheid bestond voor individuele leden 
ook de mogelijkheid direct een in
breng te leveren. Die persoonlijke sug
gesties zijn bekeken en behandeld 
door een commissie bestaande uit drie 
hoofd bestuursleden, namelijk Ten 
Broek, Van Ex ter en Regnault. Daar
tussen zaten heel positieve aanbevelin
gen, die hun weerslag in het program
ma hebben gekregen. 
Daarnaast zijn de leden van de com
missie Ginjaar zoveel mogelijk naar 
alle themadagen geweest. Ik heb er 
vijf bezocht. Zes was fysiek onmoge
lijk doordat twee bijeenkomsten op de
zelfde zaterdag vielen. Het was opval
lend hoe druk die zaterdagen zijn be
zocht. En ditmaal niet zozeer door 
mensen die altijd naar congressen ko
men, maar vooral door veel deskundi
gen. De themadag Onderwijs kreeg 
een "bevolking", die ook grotendeels 
in 1984 op een dergelijke dag over het 
voortgezet onderwijs aanwezig was. 
Het was als het ware een soort vervolg. 
Veel van de aanwezigen zijn op dat 
specifieke gebied actief in de partij. In 
feite gold dat ook voor de themadagen 
Defensie, buitenland en ontwikke
lingssamenwerking, terwijl men bij de 
behandeling van het milieu veel wet
houders, raads-en Statenleden trof, die 
milieu in hun portefeuille hebben. 
De commissie is eigenlijk al met het 
schrijven begonnen na de eerste the
madag. Zij heeft gekozen voor een 
werkwijze waarin men vaak, maar wel 
kort vergaderde. Alle leden van de 
commissie is gevraagd een bepaald 
hoofdstuk voor zijn rekening te ne
men. Die hoofdstukken groeiden door 
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de maanden heen. Eerst ontstond een 
heel ruwe aanzet met alleen maar 
hoofdpunten; zaken die in elk geval in-
het verkiezingsprogramma moeten 
wbrden opgenomen. Vervolgens werd 
die aanzet uitgebouwd met de infor
matie die men kreeg vanuit de partij
commissies, vanuit de fracties, vanuit 
de themadagen, vanuit het hoofdbe
stuur en individuele reacties. Het is 
heel grappig om te zien hoe uiteinde
lijk na een heel grove aanzet in het be
gin men uiteindelijk tot een overzich
telijk en gedetailleerd programma 
komt. Daarnaast was het opvallend 
hoeveel externe organisaties de moeite 
hebben genomen hun denkbeelden in 
nota's neer te leggen en die aan politie
ke partijen aan te bieden. Dat is dit
maal veel meer gebeurd dan in het ver
leden. Als partij zijn we door heel wat 
maatschappelijke organisaties bena
derd die graag hun denkbeelden onder 
aandacht van de commissie wilden 
brengen. En de commissie heeft bij el
kaar toch een flink aantal gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers van 
dergelijke organisaties. Die gesprek
ken waren heel informatief. Er zaten 
organisaties bij met een brede maat
schappelijke visie, zoals werkgevers en 
werknemers, maar ook organisaties 
die meer een pressie- of belangengroep 
vormen of vertegenwoordigen, zoals 
bijvoorbeeld de zwakzinnigenzorg."··· 

Studie 

V oor Tineke is het vooral de 
laatste maanden meer een 
baan naast een baan naast 

haar studie geweest. Zelf zal ze het zo 
niet formuleren, want daarvoor is ze
een uniek gegeven in de partij - te be
scheiden. Na enige aandrang wil ze er 
wel iets over zeggen. "Gedurende een 
half jaar ben ik er mee bezig geweest. 
Dat had ik ook wel ingecalculeerd. Ge
durende een bepaalde tijd was het heel 
nodig om er thuis aan te werken, maar 
het gekke is dat je je dan toch een 
beetje los voelt staan van het actuele 
gebeuren op het partijsecretariaat en 
dat je dat ook wel erg snel mist." 

Is die afstand niet noodzakelijk om 
een vrij neutraal stuk tot stand te kun
nen brengen? 
Tineke: "Nee, dat geloof ik niet. Het 
dagelijks werk op het algemeen secre
tariaat is zo anders dan het werk aan 
een verkiezingsprogramma. Die schei
ding kan je wel makkelijk aanbrengen. 
Het is gewoon fysiek noodzakelijk om 
thuis te gaan zitten, omdat de telefoon 
op kantoor de hele dag door gaat en als 
je er toch bent, worden allerlei dingen 
aan je gevraagd. Dus het was echt no
dig je gedurende een aantal uren thuis 
af te sluiten om heel intensief aan 
dat programma te kunnen werken." 
Ze is erin geslaagd haar rechtenstudie 
die zij naast haar werk doet, niet te 
versloffen. "Toen ik met die studie be
gon, was het duidelijk dat het niet ten 
koste mocht gaan van mijn baan. Ik 
beschouw het echt als een privé-aange
legenheid, waar het werk niet onder 
mag lijden. Aan de andere kant pro
beer ik het wel zo goed mogelijk te 
combineren. Dat is dan deze keer- met 
een beetje geluk bij een tentamen- ook 
wel gelukt. Of dat volgend jaar in de 
drukke campagnetijd ook het geval zal 
zijn betwijfel ik een beetje." 

Hobby 

T ineke Tangel heeft zeker geen 
negen-tot-vijf-uur job. Heel 
veel partijvergaderingen wor

den in de avonduren gepland. "De par
tij werkt natuurlijk met vrijwilligers 
die meestal overdag niet kunnen. Dus 
wordt op de professionele krachten 
een beroep gedaan om in hun vrije tijd 
beschikbaar te zijn. Daarom kun je dit 
werk alleen maar doen, wanneer je 
naast je professionele interesse bereid 
bent er een stuk vrije tijd als hobby in 
te steken." Ze draait het gesprek weer 
handig terug naar het ontwerp-verkie
zingsprogram, naar de uitgangspunten 
daartoe. "Toen de commissie pas van 
start ging, hebben we daar geruime 
tijd over gesproken. Enerzijds wil je 
graag dat de partij met het program
ma 'de boer' op kan en je daarmee de 
kiezers uit kunt leggen wat je precies 

in de komende periode wilt bereiken. 
Anderzijds leent dé structuur van een 
verkiezingsprogram zich niet direct 
om propaganda te bedrijven (daarvoor 
zal het 'vertaald' moeten worden in 
een aantal korte pamfletten), maar is 
het primair bedoeld het beleid voor de 
komende jaren vast te leggen en- wat 
heel belangrijk is - als basisstuk bij de 
komende kabinetsformatie. Die struc
tuur maakt het noodzakelijk dat de 
commissie er een aantal punten in mee 
moet nemen, die de kiezer misschien 
wat minder direct aanspreken, maar 
die uiteindelijk tijdens de onderhande
lingen met de coalitiepartner van bui
tengewoon belang zijn." 

Reny Dijkman • 

::~·-~Financii!le aetiè . 
. waS:geSlaagdt , ·· 

. '. ,, 

~De fihánciële actie 1985 heeft ' 
. ; met ruim een ~n het bijeenge- . 

·,bracbte btdrag van vorigjaar 
overschreden; J)e totale op
,b.rengstwas/620.890,-tegen ': · 

' ~gjaat/500.784,30.· · 
···: .~r daneen kwart vanóntt!·le-' : .· 
· · .. ~n "ZOnd-de acceptgirokaart · · 
' . mët een bijdrage tei'Ug; Hetge~'" · 
. • m.iddeld "gestorte bedra~ lag~- ' 
;••·on®rdef 30;~; · 
· · .Het bestuur .. en natullrlijk v6Qr- · ·; 
: cai de penningtnoester - is bijzon.;; ::: 
~~er 91ij met deze financiële <> / ;_· 
. ·steun; Het dankt u daarvoor·. •. · ·. · ··' 
· hartelijk.' · · · · · 
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,,Provincie 
Flevoland'' 
Zoals al eerder in V &D me
degedeeld, is ten tljde van de 
indiening van het wetsont
werp inzake de totstandko
ming van de provincie Flevo
land (werknaam) in het ge
bied een voorlopige kamer
centrale (i.o.) opgericht met 
een voltallig bestuur en met 
vertegenwoordigers, die de 
status van waarnemer had
den in hoofdbestuur, Lande
lijke Commissie Vorming en 
Scholing, Landelijke Propa
ganda Commissie en Ad
viesraad Organisatie Vrou
wen in de VVD. 
Nu de totstandkoming van 
de provincie eenfeit is, ver
vallen de term i.o. en de sta
tus van waarnemer. In het 
Handboek van de VVD staan 
nog niet de namen van de be
trokken functionarissen ver
meld. Voor het geval u zich 
schriftelijk of telefonisch tot 
hen zou willen wenden; 
drukken wij hieronder de 
gegevens af 

- Vertegenwoordiger in het hoofdbe
stuur: mr. drs. J. J. Hartman, Hoek
wierde 28, 1353 PB Almere, 03240-
12487 (H), 035-772267 (K); 
- Vertegenwoordiger in de Landelijke 
Commissie Vorming en Scholing: me
vrouw J. H.E. van Nieuwenhuyzen
Van der Eeze, Reigerweg 25, 3897 LH 
Zeewolde, 03241-362; 
- Landelijke Propaganda Commissie: 
H. Waalkens, Zuidwesterring~eg 35, 
8309 PG Tollebeek, 05276-1397; 
- Adviesraad Organisatie Vrouwen in 
de VVD: mevrouw Dijkveld Stol
Huisman, Bisonweg 11,8255 PW 
Swifterbant, 03212-1283. 

Illustratie: Fel1x Guéram 

Dagelijks bestuur kamercentrale 
(tevens ondercentrale) 
IJsselmeerpolders 

voorzitter: 
G. Sparreboom, Dosterringweg 17, 
8315 PS Luttelgeest, 05273-2592 (H), 
05270-33911 (K); 
ondervoorzitters: 
Ir. B. Poppens, Oostrandpark 102, 
8212 AT Lelystad, 03200-26016 (H), 
03200-92010 (K); 

~ ~ . . . 
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S. K. Westerdijk, Palingweg 4, 8256 
PA Biddinghuizen, 03211-1201; 
secretaris: 
H. Klein, Waarden 8, 8303 KZ Em
meloord, 05270-99606; 
penningmeester: 
W. Donker, Wijngaard 14,8212 CB 
Lelystad, 03200-36243; 
propaganda: 
H. Waalkens, Zuidwesterringweg 35, 
8309 PG Tollebeek, 05276-1397; 
vorming en scholing: 
mevr. J. H.E. van Nieuwenhuyzen-
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vrn:;sen 

Van der Eeze, Reigerweg 25, 3897 LH 
Zeewolde, 03241-362; 
lid hoofdbestuur: 
Mr. Drs. J. J. Hartman, Hoekwierde 
28, 1353 PB Almere, 03240-12487 
(H), 035-772267. 

De ondercentrale Zuidelijke IJssel
meerpolders (van de kamercentrale 
Ü\ferijssel) wordt opgeheven. 

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

18 september verkiezingen in 
IJ sselmeerpolders · 
Nu de polderprovincie eenfeit is geworden, zullen op 18 september aan
staande verkiezingen worden gehouden voor de Provinciale Staten van deze 
nieuwe provincie. 
Het VVD-kamercentralebestuur in dit nieuwe gebied is volop bezig om met 
een minimum aanfinanciële middelen en een maximum aan inzet VVD-le
den en potentiële kiezers op te roepen naar de stembus te gaan. 
Een loting bepaalde de volgorde van de lijsten. De VVD kwam eruit met 
nummer 7. Het gaat hier om een gebied met circa 80.000 stemgerechtigden. 
Het voeren van een goede campagne is voor een oude rot in het vak als Hein 
Waalkens hier toch ook iets nieuws. Hij heeft te maken met een zeer uitge
strekt gebied met een (nog) laag inwonertal. "Deze campagne is puur pio
nierswerk", zegt hij. "We zullen zorgen voor de verspreidingvan een huis
aan-huis-folder. Lijsttrekker Pi eter Loos (voormalig wethouder te Zwolle) 
zal een aantal spreekbeurten vervullen en gelukkig kunnen we rekenen op 
een stevige publicitaire ondersteuning doordat 9 september de Tweede-Ka
merfractie op werkbezoek komt." 
Op die dag zullen in de Noord Oost Polder de Kamerleden Piet Blauw, Rei
nierBraamsen Jos van Rey actief zijn. Ieder op het eigen vakgebied. In 
Zeewolde, het jongste dorp van Nederland, zullen Herman Lauxtermann 
en Sary van Heemskerck zich verdiepen in de Volkshuisvesting. In Lely
stad bezoeken op die dag Len Rempt, Benk Korthals en Robin Linschoten 
een aantal bedrijven en het college van B& W. terwijl de mavo in Dronten 
plus twee bedrijven bezoek krijgen van Jan te Veldhuis, Hans Dijkstal en 
Jan Brugge man. Het bezoek van Erica Terpst ra en Jan Franssen geldtAI
mere. 
In al deze plaatsen houden de betrokken kamerleden een persconferentie 
om 16.15 uur, die voor alle inwonenden toegankelijk is. 
Om 17.30 uur zal in café-restaurant "De Meerkoet" in Lelystad Ed Nijpels 
met bovengenoemde Kamerleden een persconferentie houden. 
Avondbijeenkomst om 20.00 uur. 
Op deze openbare bijeenkomst zullen als sprekers optreden Ed Nijpels, 
Minister Nee/ie Smit-Kroes en lijstaanvoerder Pi eter Loos. Deze ontmoe
ting vindt eveneens in De Meerkoet plaats. 

Reny Dijkman • 
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Voor velen is de werkwijze van de Tweede Kamer een ge
compliceerd gegeven. Van tijd tot tijd komt het parlemen
tair gebeuren chaotisch over, wordt het tot voer voor confe
renciers. Toch zit het reilen en zeilen van de Tweede Kamer 
logischer in elkaar dan naar buiten toe lijkt. Het VVD
Tweede-Kamerlid Theo Joekes, lid van het Presidium, 
tweede ondervoorzitter, lid van de commissie Werkwijze, 
voorzitter van de revisiecommissie, lid van de gemengde 
commissie voor de stenografie, gaat in dit interview op dat 
Kamergebeuren in. De commissie Werkwijze zal dit najaar 
aan de Kamer een aantal voorstellen presenteren om de 
werkwijze efficiënter te maken. Joekes, met zijn tweeën
twintig jaar parlementaire ervaring over die Tweede Kamer: 

·:·.· .. -:nit"bedriJ. fis. nooit 
'' , ,···· ' \. ' , I 

. helemaal in reg~ls te vatten'~ 

TheoJoekes 

twee leden en de partij die daarop in 
grootte volgt, levert er één. Tja, hoe 
kies je managers of mensen die ervoor 
geschikt zijn? Bij de ene fractie is het 
misschien meer een soort troostprijs en 
bij een andere fractie kan het zijn 
"omdat het altijd zo is geweest". Die 
keuzen worden overigens door de frac
tiebesturen aan de fracties voorgesteld 
en ik kan me niet herinneren dat daar
over bij ons ooit isgediscussieerd. We 
vergaderen een keer in de veertien da
gen en ook nog wel eens daar tussenin, 
bijvoorbeeld in de maanden die voor
afgaan aan de presentatie van de ra
ming (begroting) van de Tweede Ka
mer of als de agenda - deze bevat 
meestal twintig of meer punten- niet 
helemaal is afgewerkt. 

R: Als jul /ie het eens zijn over de ra
ming van de Kamer wordt dat stand
punt dan automatisch door de partij
en gedeeld waarvan het presidiumlid 
accoord is? 

Joekes: Nee, mevrouw, dat zou het 
Presidium wel willen. Voor mij is dat 
trouwens een punt van nog iets wijder 
strekking: Zit ik in het Presidium als 
mandataris van mijn fractie, dus om 
de opdrachten van mijn fractie uit te 
voeren, of zit ik daar met mijri eigen 
onafhankelijke oordeel? Het is het 
laatste. De leden van het Presidium 
worden dan ook uitdrukkelijk door de 
Kamer benoemd. Dat brengt ook mee 
dat je je standpunt zowel in het Presi
dium als in de eigen fractie kunt ver
dedigen. Ik vind dat iemand in het 
Presidium het meeste voor zijn fractie 
kan doen door zijn persoonlijke geloof-

R: Wat is de taak van het Presidium? alles wat zich in dit bedrijf van circa waardigheid. Bovendien zit het Presi- -:-: 
600 mensen voordoet. dium daar om de belangen van de ge-

Joekes: Het Presidium heeft de dage- hele Kamer te behartigen. Natuurlijk 
lijkse leiding van de hele gang van za- moet je nooit iets doen dat je fractie ·.· R: Hoe lang zit je in het Presidium en 
ken in het Tweede-Kamerge bouw. Een schaadt. En dan hebben wij het over ::: 

'''::~ .... :~~ .... :J __ .. :J __ .. :=! __ :• ;~~~~~~~s~~:~~~uhde~1~e~~;:;ae~,b~~t ~~~~:~~~~~~~n ~~~: ~~~:~?;~VD- ~:~i~~?;h~~:~-i~~~~i~~~~t~~:~~t:~n ···· 
d .. f d : ... ::,.: f!J , e stenografie (hoewel daar nog lid in het Presidium. Ook Dick Dees ressant op zichzelf maar je kunt ook 
een aparte commissie voor is). Het zit erin. Wij werken uitstekend samen. op zulke plaatsen het aanzien en de in- ~ 

~ Presidium heeft te maken met bijna De drie grootste partijen leveren ieder vloed van je fractie helpen versterken. ~ 
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Chaotisch 

R: De werkwijze van de Kamer komt 
op veel mensen chaotisch over. Is dat 

·nu zo of lijkt het zo? 

Joekes: Wat chaotisch lijkt en -laten 
we eerlijk zijn- het ook wel eens is, is 
de feitelijke toepassing op een bepaal
de dag door de commis~ies, door de 
Kamer, van het Reglement van Orde 
of de ongeschreven gewoonteregels. 
Als een commissievergadering uit
loopt op een punt waarop je niet kan 
zeggen: Jongens de reservering van de 
zaal houdt op, we moeten er nu mee 
kappen, dan moet de volgende com
missie wel naar een andere ongeplan
de zaal toe. Ook blijkt wel eens dat als 
in de plenaire zaal moet worden ge
stemd een aantal mensen ontbreekt, 
omdat ze zo ver weg zitten- het is 
langzamerhand een heel uitgebreid 
gebouwencomplex geworden- dat ze 
het eenvoudigweg niet hebben kunnen 
halen. Je moet de toepassing van re
gels nooit laten gaan boven het belang 
van de zaak. 

In dit bedrijfkun je geen regels maken 
die alle eventualiteiten voorkomen. 
Een voorbeeld: Ik heb als voorzitter 
van de Commissie Financiën, dus als 
eerst verantwoordelijke voor de orde 
van die commissie, niet kunnen voor
zien dat er een aantal commissieverga
deringen vlak voor het reces moesten 
worden tussengeschoven, ingeplompt. 
Dat betrof het doen en laten van Henk 
Koning. Dat betekende dat ruimte 
moest worden gevonden. Eén keer 
hebben we zélf moeten verkassen, om
dat de volgende commissie moeilijker 
onderdak kon. Het liep eenvoudig lang 
uit en dan kan je niet zeggen: "Excel
lentie, we kappen ermee, want Ont
wikkelingssamenwerking moet in deze 
zaal." Er zijn geen regels te bedenken 
en geen gebruiken die dat kunnen 
voorkomen. Een andere zaak is of die 
regels zélf bruikbaar zijn. Die toetsing 
wordt sinds jaar en dag door het Presi
dium gedelegeerd aan de commissie 
Werkwijze. Daarin zijn we sinds dit 
voorjaar met een heel grote operatie 
bezig om te zien of we nieuwe regels 

kunnen maken, voortspruitend uit de 
kritiek van en op de Kamerleden naar 
aanleiding van de RSV-enquête, die 
erop neer kwam: "De Kamer heeft het 
ook laten liggen ... "Uit de handelin
gen van de drie RSV -debatten is alles 
samengeveegd wat er door Kamerle
den is gezegd over de werkwijze van 
de Kamer. Vijftien leden van die com
missie zijn rapporteur over telkens één 
deelonderwerp. Ik ben rapporteur mo
ties. Moties vormen een heel oud pro
bleem in deze Kamer in die zin dat 
hun aantal van jaar tot jaar groeit. Be
tekenen ze nog wel zo veel? Kunnen ze 
worden ingedamd? Een ander bekijkt 
de wijze van wetgeving; weer een an
der bestudeert de volgorde van schrif
telijke en mondelinge behandeling. Zo 
worden bijvoorbeeld ook nota's beke
ken, of die nog altijd in een uitgebrei
de commissievergadering moeten wor
den behandeld. Het zijn allemaal za
ken die ertoe kunnen bijdragen dat de 
Kamer niet alleen efficiënter gaat wer
ken, maar ook dat zij een betere greep 
kan krijgen op het doen en laten van de 
regering. 

R: In welke fase is men met die rap
portage? 

Joekes: De tweede ronde vindt in dit 
najaar plaats. Het resultaat daarvan 
zal worden aangeboden aan de Kamer, 
die zich daar dan plenair- dus in het 
openbaar- over moet uitspreken. Het 
zal waarschijnlijk op een aantal pun
ten leiden tot verandering van het Re
glement van Orde. Voor mij wordt het 
dan in zoverre bijzonder leuk, omdat 
ik in 1964- een jaar nadat ik in de Ka
mer kwam- samen met mijn fractie
voorzitter Toxopeus aan de toenmalige 
grote wijziging van het Reglement van 
Orde heb mogen meewerken en dat ik 
nu , tweeëntwintig jaar later, weer bij 
een soortgelijke operatie betrokken ben. 

Voorzitten 

R: Je bent tweede ondervoorzitter; hoe 
vaak zit jij voor? 

Joekes: Dat gaat min of meer via een 
automatisch proces. De Voorzitter, 

Dick Dolman, hecht eraan om veel 
voor te zitten.l;lij doet het voortreffe
lijk. Van de drie voorzitters die ik heb 
meegemaakt, is hij in die zin de beste. 
Is hij er niet dan valt automatisch de 
keus op de eerste ondervoorzitter, me
vrouw Cornelissen en dan komt num
mer drie, Joekes. Er zijn ondervoorzit
ters die het minder leuk vinden, voor 
te zitten, en voor je fatsoen kan je ook 
best zeggen: "Ik heb geen zin of geen 
tijd." Ik voor mij vind dat het Presi
diumlidmaatschap het voorzitten van 
de Kamer met zich mee brengt. Als ik 
moet waarnemen, zeg ik ja. Daarvoor 
zet ik andere dingen opzij, behalve 
spreekbeurten. 

R: Ongeacht de onderwerpen? 

Joekes: Ongeacht het onderwerp wat 
mij betreft. Ik vind het zelfs een voor
deel om als voorzitter het onderwerp 
niet helemaal te beheersen. Als je het 
beheerst, heb je een heel andere kijk 
op de mensen die aan het debat deel
nemen. Er zijn twintig, vijfentwintig 
mensen in de Kamer met wie ik in de 
loop der jaren in commissies en debat
ten heb gezeten. Dus met circa 125 
niet. Ik vind het gemakkelijker om als 
voorzitter onp,artijdigheid te betrach
ten wanneer ik niet al te goed in het on
derwerp zit. Dat heeft wèl altijd één 
vereiste, namelijk dat je een heel goe
de griffier hebt. Gelukkig hebben we 
hier geen slechte griffiers. Stuk voor 
stuk zijn ze zo uitstekend datje erop 
mag vertrouwen dat de griffier wan
neer dat tijdens een debat nodig is 
zegt: "President, ik vraag me af of 
mijnheer Jansen nu niet een beetje te
gen de rand van de orde aan het komen 
is." Meestal heb je dat dan direct door. 
Soms zeg ik: "Hoezo dan?" ... En dan 
fluistert de griffier: "want zus of 
zo ... " Het komt ook voor dat andere 
leden een beetje roerig worden in de 
sfeer van "De spreker staat nu over 
iets te praten waarover we niet zouden 
praten". Dan grijp je in. Ik vind dat 
een veel plezieriger, veiliger en rustge
vender gevoel dan dat ik als het ware 
voortdurend zit mee te denken over 
het onderwerp van debat: de geluids
hinder of de ontwikkelingshulp of over 
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alle andere dingen waarvan ik te wei-
nig weet. · 

R: Zijn er dingen waar jij na ruim 22 
jaar Kamerlidmaatschap z6 weinig 
van weet? 

Joekes: Er is een wéten dat eruit be
staat dat je op een spreekbeurt voor 
een afdeling in het land een zinnig ant
woord kunt geven op niet al te tech
nisch moeilijke vragen. Als je vier jaar 
in de Kamer zit, hoor je dat te kunnen 
en dan hoor je ook te weten als je niet 
echt een antwoord weet. Melkprij-
zen ... ik krijg wel eens vragen over 
melkprijzen, een uiterst ingewikkeld 
onderwerp. Dan moet je in die omstan
digheden kunnen zeggen: "Mijnheer, 
ik kan geen voldoende betrouwbaar 
antwoord geven. Laat ik uw naam en 
adres meenemen en binnen drie dagen 
stuur ik een goed antwoord per brief." 
In een Kamerdebat kun je dat natuur
lijk niet doen. Maar dat hoeft ook niet 
als je je houdt aan onderwerpen die je 
wel beheerst. 

R: Houd je veel spreekbeurten? 

Joekes: Spreekbeurten vormen een 
vast onderdeel van je werk. Ze geven 
bovendien weer een heel ander contact 
met de politiek. Vooral met je eigen 
mensen. Aangezien gewone stervelin
gen zoals ik zelden meer dan 80 tot 
100 mensen in de zaal hebben en dik
wijls 20 à 30, die dan meestal al tien of· 
twintig jaar VVD stemmen, is er niet 
zoveel politieke zending te bedrijven. 
Maar het is wél de plaats en de gele
genheid om rekenschap af te leggen 
aan partijgenoten in het land die je 
vragen wat je in de Kamer gedaan 
hebt of aan het doen bent. Ik lok het 
publiek ook steeds meer uit om voor de 
pauze te interrumperen. Dat verleven
digt de discussie. Bovendien verdiep ik 
me een week van te voren in het gebied 
waar ik naar toe ga. Je kunt niet ver
wachten dat als je nu naar Apeldoorn 
gaat, je geen vraag over de Tamils zult 
krijgen. Op die voorbereiding, die in
zet, hebben de mensen recht. Want het 
zijn die mensen die jou samen met an
dere kiezers naar Het Binnenhof heb-
ben gestuurd. Reny Dijkman • 

::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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VVD-fractie wil spoed 
met wet gelijke behandeling 
Een werkgroepje bestaande 
uit LenRempt-Halmmans 
de Jongh, Benk Korthals en 
Hans Dijkstal heeft gedu
rende het zomerreces een 
rapport gepubliceerd dat 
een aantal elementen bevat 
die tot onderbouwing kun
nen worden gebruikt bij het 
tot stand komen van de Wet 
Gelijke Behandeling. De 
VVD-fractie hoopt dat hier
door de regering voor het 
eind van dit jaar met dit 
wetsontwerp zal komen. 

Vorig jaar werd voor het zomerreces 
een motie van Len Rempt aange
nomen, waarin werd aangedrongen bij 
de regering nog voor het reces 1985 
met het betrokken wetsontwerp te ko
men. Nu dat niet is gebeurd, wordt 
door de fractie extra druk op de ketel 
gezet. Is door de regering voor het eind 
van dit kalenderjaar nog geen wetsont-

Len Rempt-Halmmans de Jongh 

werp ingediend, dan zal de VVD-frac
tie met een initiatief wetsontwerp ko
men. Haar voornaamste motief tot 
deze spoed is dat het uitblijven van de 
Wet Gelijke Behandeling leidt tot een 
toenemende discriminatie. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn de weigering 
van een homofiel voor de functie van 
hoffunctionaris en het weigeren van 
homofielen als docent op sommige 
Christelijke scholen. Zolang een der
gelijke wet uitblijft, voelt de fractie 
zich machteloos iets tegen dergelijke 
discriminatie te ondernemen. Zij moet 
zich dan beperken tot het stellen van 
schriftelijke vragen. 

Eénwet 

De VVD-fractie acht het noodzakelijk 
alle vormen van discriminatie in één 
wet onder te ~rengen. Zij kiest daar
mee voor een breder scala dan vervat 
is in het nog liggende voorontwerp van 
wet van het kabinet Van Agt-Wiegel 
dat zich beperkte tot het strafbaar 
stellen van discriminatie op grond van 

Hans Dijkstal 

geslacht, homofilie of huwelijkse 
staat. De fractie keert zich in haar 
schriftelijke standpunt tegen "discri
minatie wegens godsdienst, ievens
overtuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan ook". 
Met deze laatste term zoekt zij aan
sluiting bij het voorontwerp Van Agt
Wiegel. 
Wanneer men de praktijkgevallen van 
discriminatie bekijkt, zijn deze het 
meest merkbaar op het gebied van ar
beid en huisvesting. De VVD-fractie 
acht het gewenst dat een landelijke 
commissie Gelijke Behandeling tot 
taak krijgt onderzoek te verrichten, 
documentatie te verzamelen, informa
tie te verstrekken, en gevraagd of on
gevraagd aan de regering advies te ge
ven over het te voeren beleid. 
De samenstellers van dit rapport reali
seren zich terdege hoe complex de ma
terie is. Tijdens de persconferentie 
stelden zij ook: "U mag ons vastpinnen 
op de hoofdlijnen, zoals vastgelegd in 
onze nota. De punten zullen nader 
worden uitgewerkt in het initiatief 
wetsontwerp." Reny Dijkman • 

Benk Korthals 
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Van de lage OHRA ziekte~ 
Je kunt nog zo je best doen om een gezond leven te leiden, 

iedereen kan ziek worden of in het ziekenhuis belanden. Niemand 
kan dus zonder een ziektekostenverzekering. 

Een goede, volledige ziektekostenverzekering voor het 
hele gezin kost u een lieve cent. Maar u betaalt niet overal 
hetzelfde. Kijkt u maar eens kritisch naar de premies van de ver
schillende verzekeringsmaatschappijen. 

OHRA, een verzekeringsmaatschappij zonder winstoog
merk, zorgt al jaren voor ziektekostenverzekeringen waarin 

gedacht is aan alles wat een gezin nodig heeft. Tcxh ziet OHRA 
kans om de premie laag te houden. Lager dan bij de meeste andere 
ziektekostenverzekeraars. Dat scheelt in vele gevallen zo'n 20% 
tot 30%. 

Hoge korting voor jonge gezinnen 
Steeds meer jonge gezinnen ontdekken dat het voor 27· 

tot 35-jarigen extra aantrekkelijk is om je bij OHRA te verzekeren. 
Voor de ouders geldt dan namelijk een premiekorting van 
15 procent. En voor kinderen tot 12 jaar berekent OHRA slechts 
de helft van de premie voor een 35-jarige! 

Voor vele duizenden gezinnen betekent dat elk jaar een 
besparing van honderden guldens. Hoeveel zal het u schelen? 

Stuur even de bon in of pak de telefoon en u weet 
het direct! 

HetOHRA Ziektekosten
Pakket is zéércompleet. 

Natuurlijk kijkt u niet alleen kritisch naar de premie 
van uw ziektekostenverzekering, maar ook naar de 
verzekering zelf. Wat vergoedt het OHRA Ziektekoster 
Pakket nu allemaal? 

Niet alleen ziekenhuizen en Sf2ecialisten, maar 
ook huisarts en medicijnen. En dat voor onbeperkte 
bedragen, ook waar bij andere maatschappijen maxima 
gelden, zoals voor psychiatrische hulp en fysiotherapie. 
Alleen voor orthodontie geldt bij OHRA een maximum 
van f 2.000,-. • 

Ook als alternatieve geneeswijzen uitkomst 
brengendmilgen de kosten geen beletsel zij!l: Daarom vergoedt 
OHRA e ulpvano.a.dehomeopathischearts, de natuurarts, 
de arts-acupuncturist en de arts die werkt volgens de methode 
Moerman.lnclusiefdoordeze artsen voorgeschreven medicijnen. 



Bij ziekte of ongeval kunt u rekenen op assistentie ter 
plaatse. Op vergoeding van de kosten voor een medisch nood
zakelijke repatriëring. Op vergoeding van reiskosten bij calami
teiten thuis. Op persoonlijke hulp bij verlies van reisbescheiden, 
bij opsporing en redding van vermisten, enzovoort. 

Hoe kan uw Rremie dan tàch zo laag uitvallen? OHRA 
kent geen winstoogmerk. 0 HRA werkt volgens het principe van 
de onderlinge verzekeringsmaatschappij:mèt elkaar elkaars risico's 
dragen. En is er eens wat 
aan de hand, dan belt u 
ook weer zelf met OHRA. 
Doe-het-zelf in verzeke
ringen noemen wij dat. En 
dat doen bij OHRA nu al 
bijna 400.000 verzekerden! 

De mensen vim 
OHRA staan altijd weer 
voor u klaar. Heeft u 
vragen dan kunt u de 
contactpersoon bij OHRA altijd bellen of schrijven. 

Van rekeningen hoeft u geen kopieën te maken. OHRA 
betaalt prompt, zodat u nooit iets hoeft voor te schieten. 

Gratis informatie-set en persoon
lijke premie-opgave. 

Bel OHRA nu, of vul de bon in en doe hem vandaag 
nog op de bus. OHRA stuurt u dan snel alle informatie. Waarbij 

)sten P
~em •leS' ko~~:~~~~tr;:;e~:~ ~~~e~i~:ydkb~~~~_verzekering u gaat 
I , ren. Met de bon. Of telefomsch: 

• 085-249249. 
OHRA Ziektekosten Pakket. Premies 1986:* 
Het Pakket omvat: Alg. Ziektekosten md. Huisan:-. honoranum en meJKijnen. 
Maandpremies p.p. (klasse 3) bgcn risico per polis per jàar 
voor de leefnjdeno t 100,- f 500,-

t/m 11 jaar 54,- 5 I, 49,-
12 t/m 17 jaar 62,- 59,- 56,-
18t/m26jaar 87,- Hl, 78,-
27 t/m 14 jaar 92,- HH,- 83,-
15 jaar en ouder 108,- 10 l, 98,-

fl.000,-

40,-
46,-
65,-
69,-
81,-

* W1jziging is moge!tjk per 1 ~ 1- '86 m verhand rnct wettelijke ma..1tregelen. Kleine afrondmgs
vcrschillen voorbehouden. 
** H1ervoor geldt geen e1gen nsico, met Ult:ondl·nng van n1et-k!imsche specialistische hulp 
(f!OO,-). 
Voor alleenstaanden geldt de helfr van de etgen w,.,·ohedragen. Van.lf 40 jaar kan hij toetredmg 
een toeslag gelden. Max. leeftiJd van acceprane 1s 64 jaar. 

OHRA afzonderlijke verzekeringen. Premies 1986:* 
Maandpremies p.p. Algemene Hulsarts Tand- Tand-

Ziektckostt:>n Verz. honor.mum, drts arts 
(k!aS>e 3) medll!JIH.'n (A~ beperkt) (B -uitgebre~d) 

Leeftijden 

t/m lijaar 42,- 12, 
12 t/m 17 Jaar 50,- !2, 
18 t/m 26 jaar 68.- Jl), 19,- 24,-
27 t/m 34 jaar 72.- 2l), 19,- 24,-
35 jaar en ouder 86,- 22,- 19,- 24,-

*Wijziging ts mogelijk per I~ 1 ~ '86 m verband nu·t wettelijke maatregelen. Kieuw afrondings~ 
verschillen voorbehouden. 
**Kinderen t/m 17 jaar betalen geen prem1e voor lil" tandarts verzehnng. 
Vanaf 40 Jaar kan biJ toetreding een toeslag gelden. Max. leeftijd van dcceptatie is 64 jaar. 

OHRA zor2t voor haar verzeker
den. Ook in net buitenland. 

Ziekenhuizen, artsen, verpkging, het is wereldwijd allemaal 
net zo goed gedekt als in Nederland. 

Maar er is meer! Als OHRA-verzekerde bent u in het 
bezit van een hulpverleningspas Vl 1or het buitenland. Daarmee 
kunt u altijd terugvallen op de OHRA Alanncentrale. 

Maandag t/m donderdag kan dat 
ook 's avonds. Tot 9 uur. 

r. ----------- .... JA Stuur mij de informatie-set en een persoonlijke premie-opgave I 

I 
• met alle kortingsmogelijkheden. 

Naam . Man/Vrouw* I 
Adres __ 

Tcldo<l11 _______ _ Beroep ___________________ _ 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Gewenste dekking: 
0 Ziektekosten Pakket 0 klasse 3 0 klasse 2B 

(Alg. Ziektekosten incl. Hubart~ honorarium/medicijnen) 
0 Algemene Ziektekosten Verzekering 0 klasse 3 0 klasse 2B 

(excl. Htiisarts hlmorariunt!ttu:Jicijncn) 
0 Plus Tandarts 0 A~ beperkt 0 B ~uitgebreid 

Cl eb. datum man _____ _ vrouw ________ _ 

kimleren _______________ _ 

Bent u verplicht het Ziekent(mds te vnlatcn? 0 ja 0 nee 
Hoc wilt u betalen? 0 per jaar 0 per kwartaal 0 per maand 

Stuur deze hon in een open envelop zonder post:egd naar: OH. RA Verzekeringen, 
Antwoordnu;nmer 3344,6800 ZA Arnhem. Dat\ verplicht u tot niets. 
Stuurt u daarna het aanvraagformulicrlm, Jan hebt u na ontvangst \'an de 
polis nog 14 Jagen bedenktijd. 

Verzekeringswinkds: Arnhem, Groningensingel 51, teL 085-249 249. Eit1dhoven, 
Leenderweg95, tcL040-!25 555. Haarlem, Zijlstraat94, teL023- 322851. Rotterdam, 
Uroothandelsgehouw, Stationsplein 50, teL OIO- 331388. 

L.-

"'IUIBA 
\VInllr\V~ 

DOE-HET-ZELF IN VERZEKERINGEN. ----------



Amsterdam 
houdt je bezig 
Sinds 7 september 1982 neemt de 
VVD-fractie ( 4 vrouwen, 6 mannen) 
10 van de 45 raadszetels in. Daarmee 
werd de VVD de tweede partij in de 
raad. Dit belette de PvdA echter niet 
om de VVD zonder inhoudelijke dis
cussie buiten het college te houden. 
Opmerkelijk feit: het CDA sputterde 
nauwelijks tegen . . . · 
Het college bestaat uit PvdA, CDA, 
CPN en D'66. De PvdA (met 16 ze~ 
tels) doet alsof VVD, PSP en PPR de 
oppositie vormen. Bij wet kent de ge
meenteraad geen dualisme i.t.t. de 
v~rhouding tussen parlement en rege
nng ... 
De gemeenteraad vergadert iedere 
veertien dagen op woensdagmiddag en 
-avond. 

Boze geluiden 

De landspolitiek komt in de Amster
damse vergaderzaal aan het Princehof 

vrijwel iedere raadsvergadering aan 
de órde. Vooral PvdA en CPN willen 
nogal eens boze geluiden richting 
"Den Haag" zenden. Hoewel de toon
zetting met de komst van burgemees
ter Van Thijn gematigder werd, valt 
het op dat het CDA die ontevreden
heid over het CDA-VVD-kabinet vrij
wel altijd ondersteunt! 
De VVD-raadsfractie koos voor een ef
fectievere lijn: indien maatregelen van 
"Den Haag" specifiek slecht uitpak
ken voor (groepen van) Amsterdamse 
burgers, verheffen wij de liberale 
stem. Bovendien beschikken indivi
duele raadsleden over goede contacten 
met partijgenoten in het Haagse. 
Laatstgenoemden zijn daardoor goed 
op de hoogte van de Amsterdamse be
langen. En het mag gezegd worden: 
resultaat blijft niet uit. 
Betekent het uitgesloten zijn van het 
college nu dat de Amsterdamse VVD 
buiten spel staat? Pessimisten moet ik
gelukkig - teleurstellen. ·Binnenge
meentelijke decentralisatie (stadsdeel
raden, deconcentratie, bestuur dichter 
bij de burger), politie (drugsbeleid, 
pseudo-koop), volkshuivesting, lokale 
radio/t.v. en openbaar vervoer, het be
treft allemaal terreinen waarop de 
VVD mede haar stempel kan drukken. 
Over het beleid t.a.v. vrouwenemanci
patie en etnische groepen bestaat bin
nen de gemeenteraad grote overeen
stemming. Heel belangrijk, omdat het 
achtergestelde groepen en politiek 
"gevoelige" onderwerpen betreft. Veel 
van de 30 verschillende raadscommis
sies komen eveneens eens per veertien 
dagen bijeen. Het commissiewerk ver
levendigt zich door gevraagde èn on
gevraagde inspraak. Eén van mijn 
commissies (politiezaken, sociale za
ken en minderheden, personeelszaken 
en werkloosheidsbestrijding, emanci
patie en rekeningen) wil ik er in dit be
stek uitlichten, nl. de commissie ont
wikkelingssamenwerking. 
Deze jonge loot aan de commissiestam 
is breed samengesteld d.w.z. raadsle
den en organisaties. Op verzoek van de 
VVD zijn ook vertegenwoordigers/ 
sters van het Amsterdamse bedrijfsle
ven en het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen aan de commissie toegevoegd. 
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Anne Lize van der Stoel 

H~t college voert een willekeurig be
leid. De commissie inventariseert nu, 
als 1gevolg van een door de raad inge
diende nota medegetekend door de 
VVD, de mogelijkheden en behoeften 
van de gemeente, het bedrijfsleven en 
particulieren om activiteiten te ont
plooien op het terrein van ontwikke
lingssamenwerking. 
Onze VVD-minister Schoo heeft crite
riá. ~astgesteld waaraan gemeentelijke 
proJecten moeten voldoen: de projec
ten mogen niet strijdig zijn met het 
landelijke beleid en er moet een ver
breding van het draagvlak ontstaan 
?~o~ g~meentelijke ondersteuning van 
Imt~atleven vanuit de eigen bevolking. 
Indien aan deze criteria wordt vol
daan, verdubbelt minister Schoo het 
gemeentelijke bedrag voor het betref
fende project. Een interessant en le
vendig jong gemeentelijk terrein, 
waarop duidelijk wordt dat overheid 
en particulieren elkaar goed kunnen 
aanvullen. 

Happy Family 

Aanbevolen voor gemeentelijke ver
kiezingsprogramma's. Een ander on
derwerp, dat ook landelijk de aan
dacht trekt, is "de zaak Happy Fami
ly". 
D~ H~ppy Family is een verzameling 
stichtmgen en verenigingen die een 
jongerencentrum, discotheek en cof
feshops exploiteert. Deze club maakt 
winst door verkoop van soft drugs, 
maar krijgt desondanks 180.000 gul
den subsidie per jaar van de gemeente 
Amsterdam. 
Toen fractiegenote Angelina Hamm in 
commissievergaderingen en tijdens de. 



begrotingsbehandeling aan de wethou
der vroeg of het waar is dat de financië
le huishouding van de Happy Family 
niet deugt, ontkende de CPN-wethou
der dat. Hij meldde daarentegen dat 
de club fantastisch werk verricht t.b.v. 
randgroepjongeren. Het laatste was 
niet door de VVD-fractie aangekaart. 
Kort na de begrotingsbehandeling 
deelde de wethouder in een besloten 
commissievergadering mee, dat de ge
meente een onderzoek liet instellen 
naar het financiële beheer en de subsi
die opschortte. 
Voor de VVD-fractie was de maat vol: 
in het openbaar beweren dat er niets 
aan de hand is en in beslotenheid pro
beren de zaak te regelen en daarmee 
het in het openbaar afleggen van ver
antwoording ontlopen! 
Samen met fractiegenoot Paul Luijten 
kreeg ik het verzoek van de fractie de 
zaak uit te spitten. Het speurwerk 
leidde tot versterking van de VVD-ver
moedens: slecht financieel beheer, 
winst en dus geen noodzaak tot subsi
diëring. Onze schriftelijke vragen de
den nogal wat stof opwaaien. Het col
lege gaf in de beantwoording kort en 
glashard te kennen dat er niets aan de 
hand was. Daarop besloot de fractie 
het gemeentelijk record schriftelijk 
gestelde vragen te breken. Er werden 
39 aanvullende vragen gesteld met 
vele citaten uit het accountantsrap
port. Hoewel het college nu voorzich
tiger antwoordde .• bleven onze bezwa
ren. In de eerste plaats geen subsidie 
naar een club die winst maakt en ten 
tweede onthoudt de wethouder /het 
college de raad informatie die van be
tekenis is voor het nemen van een sub
sidiebesluit 
Inmiddels zat de Happy Family niet 
stil. Zij stuurden Paul en mij een brief 
waarin ze ons verzochten hen de na
men van onze informanten te geven, 
hetgeen wij uiteraard weigerden. 
Dat liet het "gelukkige gezin" niet op 
zich zitten en men dagvaardde ons 
voor de rechter-commissaris om via 
een voorlopig getuigenverhoor de na
men los te krijgen. Paul en ik beriepen 
ons echter op artikel 53 Gemeentewet 
en 1946 Burgerlijk Wetboek: v.erscho
ningsrecht. De rechter-commissaris 

oordeelde echter, dat het algemeen be
lang van raadsleden niet opweegt te
gen het algemeen belang van een goe
de rechtsbedeling, m.a.w. wij moeten 
de namen van onze informanten prijs
geven. Wij gaan daartegen in beroep, 
omdat wij van mening zijn dat gekozen 
volksvertegenwoordigers niet door 
derden belemmerd mogen worden in 
het verzamelen van informatie die van 
betekenis is voor de besluitvorming in 
de gemeenteraad. 
Wij zijn bereid deze principiële zaak 
uit te vechten tot en met de Hoge 
Raad. 
Wellicht verdient het aanbeveling dit 
recht van gekozen volksvertegenwoor-

digers op informatieverzamelen zon
der bronvermelding met zoveel woor
den op te nemen in de wet. 
U ziet het, de Amsterdamse politiek 
houdt je bezig, is veelzijdig en boei
end. Wie echter denkt, dat de Amster
damse VVD-fractie instemt met de 
opgedrongen oppositie vergist zich 
deerlijk. 
Bij de komende college-onderhande
lingen zal de VVD zich opnieuw inzet
ten voor deelname aan het college en 
zal zij zich blijven opstellen als mede
bestuurders van Amsterdam. 

Anne Lize van der Stoel • 
GemeenteraadslidAmsterdam 
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Na weigering weerwoord: 

Frans Weisglas vertrekt woedend 
van receptie Surinaamse ambassadeur 

Het VVD-Tweede-Kámerlid 
Frans Weisglas, doorgaans 
de rust en beminnelijkheid 
zelve, haalde deze zomer de 
vaderlandse pers doordat hij 
woedend voortijdig de re
ceptie van de vertrekkende 
Surinaamse ambassadeur, 
mr. H. Heidweiler, verliet. 

Weisglas, die elf jaar lang een hoge 
post heeft bekleed op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken/Ontwikke
lingssamenwerking, was niet van plan 
de beledigingen, die mr. Heidweilerin 
zijn af scheidsspeech aan het adres van 
de Nederlandse regering en politici 
uitte, onbeantwoord te laten. Het libe
rale Kamerlid vroeg Heidweiler een 
korte antwoordrede te mogen houden. 
Dit werd hem geweigerd door de ver
trekkende Surinaamse ambassadeur. 
Nadat Heidweiler Nederland een dub
bele moraal en de Nederlandse politici 
een apatische opstelling in de schoe
nen was geschoven plus de onwil wer
kelijk met Heidweiler in contact te ko
men, was Weisglas niet van plan na de 
weigering van een weerwoord, nog lan
ger op de afscheidsreceptie te blijven. 
Wij vroegen hem daarna wat hij had 
willen zeggen. Hij overhandigde ons 
de volgende korte speech. 

Mijnheer de ambassadeur, 

Ik dank u dat u mij ht;t woord heeft 
willen verlenen. Het is ongebruikelijk 
dat een gast op een diplomatieke re
ceptie het woord vraagt om iets van 
politieke strekking te zeggen. Maar 
het is eveneens zeer ongebruikelijk 
dat een gastheer, althans één van zijn 
gasten op zo felle en polariserende 
wijze toespreekt, als u zo juist aan 
mijn adres en dat van mijn collega's 
Nederlandse politici heeft gedaan. 
Vandaar mijn verzoek om "recht op 
antwoord". 
Uw woorden en de toon van uw toe
spraak hebben mij verbaasd en ver
driet gedaan. Verbaasd, wanneer u 

spreekt over "een apatischereactie 
van Neder/ andse zijde op de herhaal
de pogingen van Suriname om de ver
slechterde verhouding te no~malise
ren." Ik heb immers het afgelopen 
jaar steeds tevergeefs getracht een af
spraak met u te maken. Deze af
scheidsreceptie heeft voor mij dan ook 
tevens het karakter van een kennisma
kingsreceptie, omdat het mij nooit is 
gelukt tot een zakelijk contact met u 
te komen. 
Wanneer u zegt dat het tijdperk van 
de Nederlandse verantwoordelijkheid 
voor het Surinaams staatsgebeuren 
definitief en totaal is afgesloten bij de 
souvereiniteitsoverdracht in 1975, ben 
ik dat met u eens. Maar, voeg ik daar 
meteen aan toe, dat wil niet zeggen dat 
Nederland zich geen zorgen hoeft te 
maken over de situatie van de mensen
rechten in Suriname. Diezelfde Ver
enigde Naties, die u noemde, zeggen 
immers dat kwesties van mensenrech
ten over de grenzen van staten heen 
gaan en als het ware de souvereiniteit 
van landen te boven gaat. 
Nederland heeft dan ook het recht, 
zelfs de plicht, om zich naar vermogen 
in te zetten voor de verbetering van de 
mensenrechten in Suriname. 
Wanneer u overigens de Verenigde Na
tiesals getuige aanroept, geeft mij dat 
een wrange smaak in de mond. Het 
zijn immers de rapporten van de Ver
enigde Naties die ondubbelzinnig aan
tonen dat in december 1982 in Para
maribo vijftien mensen zijn geëxecu
teerd. En daaraan wordt toegevoegd 
dat herhaling van dit vreselijk gebeu
ren slechts te voorkomen is wanneer 
Suriname terugkeert naar een demo
cratisch staatsbestel. 
Het is daarom vanuit de optiek van de 
mensenrechten dat de Nederlandse 
politici verlangen dat in Suriname 
concrete stappen worden gezet op weg 
naar herstel van de rechtsstaat en de 
democratie. Hoe die democratie wordt 
ingericht is inderdaad niet onze zaak. 
Dat hij er komt echter welf 

Uw verwijt dat door Nederland ten 
aanzien van Suriname met twee maten 

wordt gemeten is niet terecht. Ook ten 
aanzien van andere landen waaraan 
Nederland ontwikkelingshulp geeft, 
trachtten wij, waar nodig, die ontwik
kelingsrelatie dienstbaar te maken 
aan die mensenrechtensituatie in die 
landen. Hoe dat het meest effectief 
kan gebeuren verschilt van land tot 
land. Er is niet een land ter wereld 
waarmee wij een kwantitatief en kwa- . 
litatief zo intense ontwikkelingsre/a
tie hebben als met Suriname. Met 
geen ander land in de wereld hebben 
wij een ontwikkelingsverdrag. En in 
geen ander land in de wereld is het be
lang van de Nederlandse ontwikke
lingshulp zo groot voor de nationale 
economie, dat verwacht mag worden 
dat het opschorten van die hulp de 
mensenrechtensituatie van de bevol
king positief kan beïnvloeden. Tot op 
heden is dat in Suriname helaas niet 
gebeurd, maar ik hoop intens dat men 
in de nabije toekomst zal inzien dat 
een einde van de militaire dictatuur en 
het herstel van de rechtsstaat en de
mocratie in het belang is van het volk 
van Suriname. 

Mijnheer de ambassadeur! De dia
loog tussen u en mij is het afgelopen 
jaar niet tot stand gekomen. Daarom 
waardeer ik het des te meer dat ik hier 
vanavond iets heb mogen zeggen. Ik 
wens u persoonlijk al het beste. En ik 
hoop intens dat er zich in uw mooie 
land veranderingen zullen voordoen 
die de betrekkingen tussen Nederland 
en Suriname weer goed en hartelijk 
kunnen maken. 
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1. De toekomst ziet 
er beter uit 

Het Urgentieprogramma 1982 van de WO begon zo: 
, , Het gezond maken van onze economie heeft de 
hoogste prioriteit in de komende kabinetsperiode. Dit 
zal ingrijpende maatregelen noodzakelijk maken en 
van iedereen offers vragen, waarbij een ieder moet be
seffen dat deelbelangen ondergeschikt dienen te zijn 
aan dit algemene doel. Zonder dat is het niet mogelijk 
de werkgelegenheid en het stelsel van sociale zeker
heid veilig te stellen. " 

De VVD heeft zich daaraan gehouden. Zij heeft ge
daan, wat zij toen beloofde. Samen met het CDA heeft 
zij een kabinet gesteund, dat de malaise te lijf ging. 
Wij zijn niet tevreden met het bereikte, maar menen 
wel de kiezers te mogen voorhouden, dat het de goede 
kant op gaat. De toekomst ziet er al beter uit. 

De toekomst? Wat weten wij ervan? Liberalen hebben 
zich wat dat betreft altijd terughoudend opgesteld. 
Wij geloven in de toekomst, maar koesteren niet een 
bepaald beeld ervan. Wij weten maar al te goed dat 
wie een ideaalbeeld, voortvloeiend uit een eens en 
voor altijd vastgelegde ideologie, tracht te verwerkelij
ken, geneigd is dwang uit te oefenen. De utopie is de 
moeder van de totalitaire staat. 

Wij trachten de werkelijkheid te beïnvloeden in over
eenstemming met onze beginselen. Deze werden 
laatstelijk geformuleerd in 7981. Over de betekenis 
ervan in de werkelijkheid van dit decennium handelt 
het Liberaal Manifest uit datzelfde jaar. De Beginsel
verklaring is kort en helder. De uitwerking zal in onze 
ingewikkelde samenleving wel altijd problematisch 
blijven. Ook bij het nastreven van beperkte doelen, 
hoe mooi ook, schept men (vaak) nieuwe problemen, 
ongewild en nauwelijks te voorzien. Recente ervarin
gen met de gezondheidszorg en met ,.onderwijs voor 
velen'' illustreren zulks. Om de prachtige voorzienin
gen nog enigszins betaalbaar te houden, moeten zij 
grootschalig zijn. Waardoor het individuele in de knel 
komt, dat dar> weer bescherming behoeft. 

In het Liberaal Manifest van 1972 vatten wij dit alles 
als volgt samen:" Wij liberalen beloven geen heil
staat. Wij zijn ons daarvoor te zeer bewust van het 
menselijk tekort. Het werkelijke idealisme zien wij in 
het stapje voor stapje verbeteren van de wereld, on
danks teleurstellingen, ondanks beperkte middelen. 
Wij menen, dat dit in overeenstemming is met de 
ethiek die aan onze maatschappij ten grondslag ligt. " 

Toch moet eenieder, die zich met politiek bemoeit ten
einde de werkelijkheid te beïnvloeden, zich wel een 
beeld van de toekomst vormen. Hij zal zich voor ogen 
moeten houden, hoe de maatschappij er over enige 
tijd in grote trekken uit zal zien, als er geen radicale 
breuk optreedt. Zo'n toekomstprojectie bij ongewij-

zigd beleid is onmisbaar, omdat maatregelen die van
daag worden voorgesteld geen uitwerking hebben op 
de werkelijkheid van vandaag, maar op die van mor
gen. In de huidige tijd, waarin zowel de technologi
sche als de algemeen maatschappelijke verandering 
een duizelingwekkende snelheid heeft bereikt is poli
tiek handelen meer dan ooit kleiduiven schieten: Men 
mikke niet op het object, doch ruim ervoor. 

Zo zijn de vooruitzichten over de ontwikkeling van de 
bevolkingssamenstelling van dien aard (vergrijzing, 
minder jongeren) dat wij vast kunnen rekenen op nieu
we problemen bij de financiering van ons sociaal stel
sel, op verschuivingen in de behoefte aan onderwijs 
van de jeugd naar volwassenen, op een andere sa
menstelling van de beroepsbevolking (de helft zal 
straks boven de 45 jaar zijn). Wij leven ook niet meer 
in een industriële maatschappij met massaproduktie 
als voornaamste kenmerk. De informatiemaatschappij 
barst los. Of het een onweer zal blijken dan wel e~n 
explosie van mogelijkheden voor individuele ontplooi
ing hangt af van onze bereidheid innoverend te den
ken en te handelen. Op dit moment heeft Europa een 
achterstand, mede door verstarde structuren, elkaar 
blokkerende belangengroepen en achterhaalde hiërar
chieën. Met zijn traditie van vindingrijkheid, veelvor
migheid en aandacht voor het immateriële moet ons 
werelddeel, moet ons land die achterstand in een 
voorsprong kunnen doen verkeren. 

Daar komt nog iets bij. Veel mensen met een eigen, 
min of meer bewuste toekomstprojectie laten hun 
maatschappelijk, hun economisch, ja hun stemgedrag 
erdoor beïnvloeden. Hun toekomstbeeld komt tot 
stand door wetenschappelijke publicaties, maar ook 
door persoonlijke verwachtingen en frustraties. In de 
jaren '60 was de overheersende idee er een van: Alles 
kan. De politieke discussie ging over de vraag, of de 
leuke dingen voor de mensen wat sneller of wat lang
zamer moesten worden ingevoerd. 

Op dit moment leven de meesten (en wat vooral van 
belang is: de jongeren) met een zeer somber verwach
tingspatroon. Zij maken zich zorgen over de kernbe
wapening, de tegenstelling arm-rijk in de wereld, de 
voortgaande verslechtering van het milieu, de toene
mende onveiligheid, de kwaliteit en de maatschappe
lijke (on-)gerichtheid van het onderwijs, de (jeugd-) 
werkloosheid, de economische stagnatie, de verstar
ring en regelzucht allerwegen. En sommigen maken 
zich zorgen over het financieringstekort van de over
heid, allijkt dat vooral een probleem waarvan de ernst 
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2. Overheid en 
democratie 

De rol van de overheid 
201. Liberalen willen de rol van de overheid beperkt hou
den. Een minimaal niveau van overheidsbemoeienis is het 
scheppen van een kader, waarbinnen de individuele vrijheid 
en veiligheid van de burgers gewaarborgd is. Daarnaast zal 
de overheid stimulerend optreden wanneer belangrijke 
maatschappelijke taken niet ve'rvuld (kunnen) worden. 

202. De complexiteit en de snelle ver}nderingen van onze 
huidige samenleving hebben tot gevolg dat ook de rol en de 
taak van de overheid een voortdurend wisselende zal zijn. 
Dat houdt in dat niet meer zinvolle taken gestopt moeten 
worden; maar ook, dat nieuwe of bestaande taken (bijvoor
beeld milieubescherming) aangevat of uitgebreid worden. 

203. In het algemeen zal de overheid een beleid voeren, 
gericht op een verhoging van de kwaliteit van het bestaan. 

204. De hedendaagse verzorgingsstaat beantwoordt niet 
aan hetgeen liberalen voor ogen hebben. Dat komt doordat 
de overheid -veel meer dan nodig is - taken tot zich heeft 
getrokken en vervolgens een fijnmazig netwerk heeft ont
worpen van wetten en regels die samen een verstikkende 
invloed hebben op de samenleving. 

205. Als gevolg hiervan raken typisch liberale waarden als 
eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en creativiteit 
bij velen in diskrediet. Voor de zwakkeren in de maatschap
pij behoort een menswaardig bestaan minimaal gegaran
deerd te z.ijn. Dat betekent echter niet, dat de staat als alles
verzekeraar alle risico's maar moet opvangen. 

De efficiënte overheid 
206. Steeds meer wordt getwijfeld aan de effectiviteit van 
het overheidsapparaat als instituut. Het huidige overheids
apparaat is uit zijn krachten gegroeid en werkt daardoor be
lemmerend en zelfs verstikkend. Het vastleggen van proble
men op een formulier lost ze niet op. Het niet handhaven 
van wetten en regels ondermijnt het vertrouwen in de over
heid. 

207. Door gebrek aan coördinatie wordt er vaak langs el
kaar heen gewerkt of veel dubbel werk gedaan, hetgeen voor 
ambtenaar en burger frustrerend is en uiteraard kostenver
hogend werkt. Belangrijke bezuinigingen kunnen nog wor
den bereikt door het overheidsapparaat efficiënter in te rich
ten. Budgetttering en automatisering zijn daarbij kernbe
grippen. 

208. Voortgegaan moet worden met het huidige rege
ringsbeleid, dat de nadruk legt op een kritische herbezinning 
op de taken van de overheid. Daarbij wordt vastgesteld, 
welke de taken van de overheid zijn en welke prioriteiten 
daaraan worden toegekend. 

209. Bij deze herbezinning zal ook gekozen moeten wor
den voor het afstoten en privatiseren van taken. Daarbij kan 

zowel de regelgevende (bestuurlijke) als de uitvoerende 
overheidstaak apart beoordeeld worden. 
Besluitvorming over concrete projecten geschiedt op basis 
van door externe bureaus opgestelde kosten I baten-analy
ses. 

210. Wij streven naar vermindering van het aantal ambte
naren. Daarbij geven wij de voorkeur aan een kleiner, goed 
opgeleid en goed betaald apparaat, dat in staat is door het 
uitzetten van een duidelijk en vooral minder gedetailleerd 
beleid een voor de burgers meer bevredigend resultaat te 
bereiken. Een goede interdepartementale loopbaanplanning 
werkt stimulerend en verhoogt de efficiency. 

211. Wil de overheid weer betaalbaar worden dan zal zij 
een meer bedrijfsmatig beheer moeten toepassen. Automa
tisering en privatisering van de uitvoering van overheidsbe
leid wordt daarom nagestreefd. Voor de taken die door met 
name de rijksoverheid zelf uitgevoerd worden, wordt voor de 
besparing van arbeidsuren gemiddeld 2% per jaar als norm 
aangehouden. Deze operatie is alleen acceptabel wanneer 
het totaalresultaat wordt bedoeld. Per onderdeel kan het 
percentage kleiner maar ook groter zijn, mits gebaseerd op 
taakstellende analyse. De vermindering moet op sociaal ver
antwoorde wijze worden doorgevoerd. 

212. Het stellen van prioriteiten en beslissen over mogelij
ke afstoting van overheidsta ken, alsmede het numeriek te
rugbrengen van het ambtelijk apparaat, wordt tijdens de ka
binetsformatie in hoofdlijnen vastgelegd; daarna is het 
voortdurend onderdeel van algemeen kabinetsbeleid. 

Overheid en parlement 
213. Om de wetgevende taken van het parlement te ver
sterken is het noodzakelijk, dat wetsvoorstellen op duidelij
ke en beknopte wijze aangeven 
- waarom regelgeving gewenst is 
- welke doeleinden op welke termijn worden nagestreefd en 

welke de gevolgen zullen zijn voor burger en bedrijfsleven 
- voor welke periode zij zullen gelden 
- op welke punten een beslissing wordt gevraagd 
- welke de financiele consequenties zijn 
- welke de mogelijk negatieve gevolgen zijn voor niet direct 

betrokkenen 
- op welke wijze de regels gehandhaafd kunnen worden en 

het beoogde effect kan worden bereikt. 

214. Ter versterking van de controlerende taak van het 
parlement zullen, naast een voortdurend kritische instelling 
van het parlement zelf, de bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer worden uitgebreid met name op het gebied van 
doelmatigheidsonderzoek. 

215. Een grondwetswijziging ter invoering van het zoge
naamde minderheidsenquêterecht wordt afgewezen. 

CD 



slechts door min of meer deskundigen wordt beseft. 
Die zorgen zijn terecht. Bezorgheid hoeft echter niet 
om te slaan in een gevoel van onmacht, van uitzicht
loosheid. En dat zit er wel in. Ten onrechte. 

Het huidige kabinet heeft niet stilgezeten. Het heeft 
op alle genoemde punten gewerkt aan ombuigingen. 
Om deze te rechtvaardigen heeft het de gevaren moe
ten benadrukken en zo de zorgelijkheid onder de bur
gers waarschijnlijk versterkt. Maar het is irreëel ge
drag de boodschapper een kopje kleiner te maken, als 
zijn boodschap onaangenaam doch juist is. Vooral als 
hij niet heeft volstaan met woorden. De boodschap
pers in het kabinet hebben er metterdaad voor ge
zorgd, dat een toekomstprojectie vandaag minder 
somber kan zijn dan vele kiezers nog vrezen. 

Op internationaal terrein is hun bijdrage noodzakelij
kerwijs bescheiden geweest. Beheersing van de kern
bewapening vereist in elk geval eensgezindheid in de 
NAVO en deze lijkt haar interne crisis nu te overwin
nen. Nederland was daarbij (te) voorzichtig behulp
zaam en bracht stabiliteit in zijn buitenlandse politiek. 
De dreiging van een internationale schuldencrisis 
heeft iets van haar scherpte verloren; de dollarkoers, 
de rente en de olieprijs worden normaler; de ontwikke
lingssamenwerking sorteert soms effect- Nederland 
deed zijn bescheiden best. 

Het milieu is nog niet goed, maar het bewustzijn dat 
er iets moet worden ondernomen verbreidt zich. De pi
ketpaaltjes zijn geslagen voor een effectievere bestrij
ding van de criminaliteit. Er wordt werk gemaakt van 
de betere afstemming van het onderwijs op de be
hoeften van de maatschappij, hetgeen op termijn bij
draagt tot vermindering van de jeugdwerkloosheid. De 
werkloosheid loopt al terug en de economie trekt iets 
aan. De bestrijding van de regelzucht in is gang gezet. 
En zelfs het forse financieringstekortis-ondanks veel 
onbegrip en verzet - iets gereduceerd. 

De toekomstprojectie bij ongewijzigd beleid is dus 
heel wat minder somber dan vier jaar geleden. Als het 
beleid nog iets sterker zou kunnen worden uitgevoerd, 
ziet het er tot 1990 beslist gunstig uit. 

Daarom schenken wij in het nu voorliggende verkie
zingsprogramma vooral aandacht aan die terreinen, 
waarover men zich de meeste zorgen maakt, waarop 
het kabinet een begin van succes heeft geboekt en het 
beleid moet worden voortgezet wil het echt succes 
oogsten, waarop volgens de WO nog consequenter 
optreden het succes sterker en stabieler zal doen zijn. 

Het hoogtepunt van de welvaartverdelende ver
zorgingsstaat ligt achter ons. Wij zijn op weg naar een 
nieuw evenwicht tussen eigen verantwoordelijkheid 
en gemeenschapszorg. Eigen verantwoordelijkheid 
betekent voor liberalen zowel het aanvaarden van risi
co's als het helpen van anderen die risico's te dragen. 

Wij staan voor vrijheid in verantwoordelijkheid. Tegen 
onverantwoordelijk gedrag in de wereld, in ons land 
stellen wij ons te weer. Voor het overige wensen wij 
meer vrijheid, omdat wij geloven dat het herstel niet 

vanbovenaf kan worden bevolen. Dat het vooral uit de 
maatschappij zelf kan voortkomen. 

Een gevoel van onmacht, van uitzichtloosheid leidt tot 
verval. Het kabinetsbeleid heeft bereikt, dat een der
gelijk gevoel geen rechtvaardiging vindt in de maat
schappelijke trends. Het mag inzet zijn van de verkie
zingsstrijd. Wij willen het nog versterken. Naar onze 
overtuiging is een flinke scheut liberalisme een eis van 
deze tijd. Tegen deze achtergrond werden de volgen
de hoofdstukken geschreven. 



2. Overheid en 
democratie 

De rol van de overheid 
201. Liberalen willen de rol van de overheid beperkt hou
den. Een minimaal niveau van overheidsbemoeienis is het 
scheppen van een kader, waarbinnen de individuele vrijheid 
en veiligheid van de burgers gewaarborgd is. Daarnaast zal 
de overheid stimulerend optreden wanneer belangrijke 
maatschappelijke taken niet ve'rvuld (kunnen) worden. 

202. De complexiteit en de snelle verl'nderingen van onze 
huidige samenleving hebben tot gevolg dat ook de rol en de 
taak van de overheid een voortdurend wisselende zal zijn. 
Dat houdt in dat niet meer zinvolle taken gestopt moeten 
worden; maar ook, dat nieuwe of bestaande taken (bijvoor
beeld milieubescherming) aangevat of uitgebreid worden. 

203. In het algemeen zal de overheid een beleid voeren, 
gericht op een verhoging van de kwaliteit van het bestaan. 

204. De hedendaagse verzorgingsstaat beantwoordt niet 
aan hetgeen liberalen voor ogen hebben. Dat komt doordat 
de overheid- veel meer dan nodig is- taken tot zich heeft 
getrokken en vervolgens een fijnmazig netwerk heeft ont
worpen van wetten en regels die samen een verstikkende 
invloed hebben op de samenleving. 

205. Als gEWolg hiervan raken typisch liberale waarden als 
eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en creativiteit 
bij velen in diskrediet. Voor de zwakkeren in de maatschap
pij behoort een menswaardig bestaan minimaal gegaran
deerd te zijn. Dat betekent echter niet, dat de staat als alles
verzekeraar alle risico's maar moet opvangen. 

De efficiënte overheid 
206. Steeds meer wordt getwijfeld aan de effectiviteit van 
het overheidsapparaat als instituut. Het huidige overheids
apparaat is uit zi}n krachten gegroeid en werkt daardoor be
lemmerend en zelfs verstikkend. Het vastleggen van proble
men op een formulier lost ze niet op. Het niet handhaven 
van wetten en regels ondermijnt het vertrouwen in de over
heid. 

207. Door gebrek aan coördinatie wordt er vaak langs el
kaar heen gewerkt of veel dubbel werk gedaan, hetgeen voor 
ambtenaar en burger frustrerend is en uiteraard kostenver
hogend werkt. Belangrijke bezuinigingen kunnen nog wor
den bereikt door het overheidsapparaat efficiënter in te rich
ten. Budgetttering en automatisering zijn daarbij kernbe
grippen. 

208. Voortgegaan moet worden met het huidige rege
ringsbeleid, dat de nadruk legt op een kritische herbezinning 
op de taken van de overheid. Daarbij wordt vastgesteld, 
welke de taken van de overheid zijn en welke prioriteiten 
daaraan worden toegekend. 

209. Bij deze herbezinning zal ook gekozen moeten wor
den voor het afstoten en privatiseren van taken. Daarbij kan 

zowel de regelgevende (bestuurlijke) als de uitvoerende 
overheidstaak apart beoordeeld worden. 
Besluitvorming over concrete projecten geschiedt op basis 
van door externe bureaus opgestelde kosten/baten-analy
ses. 

210. Wij streven naar vermindering van het aantal ambte
naren. Daarbij geven wij de voorkeur aan een kleiner, goed 
opgeleid en goed betaald apparaat, dat in staat is door het 
uitzetten van een duidelijk en vooral minder gedetailleerd 
beleid een voor de burgers meer bevredigend resultaat te 
bereiken. Een goede interdepartementale loopbaanplanning 
werkt stimulerend en verhoogt de efficiency. 

211. Wil de overheid weer betaalbaar worden dan zal zij 
een meer bedrijfsmatig beheer moeten toepassen. Automa
tisering en privatisering van de uitvoering van overheidsbe
leid wordt daarom nagestreefd. Voor de taken die door met 
name de rijksoverheid zelf uitgevoerd worden, wordt voor de 
besparing van arbeidsuren gemiddeld 2% per jaar als norm 
aangehouden. Deze operatie is alleen acceptabel wanneer 
het totaalresultaat wordt bedoeld. Per onderdeel kan het 
percentage kleiner maar ook groter zijn, mits gebaseerd op 
taakstellende analyse. De vermindering moet op sociaal ver
antwoorde wijze worden doorgevoerd. 

212. Het stellen van prioriteiten en beslissen over mogelij
ke afstoting van overheid staken, alsmede het numeriek te
rugbrengen van het ambtelijk apparaat, wordt tijdens de ka
binetsformatie in hoofdlijnen vastgelegd; daarna is het 
voortdurend onderdeel van algemeen kabinetsbeleid. 

Overheid en parlement 
213. Om de wetgevende taken van het parlement te ver
sterken is het noodzakelijk, dat wetsvoorstellen op duidelij
ke en beknopte wijze aangeven 
- waarom regelgeving gewenst is 
- welke doeleinden op welke termijn worden nagestreefd en 

welke de gevolgen zullen zijn voor burger en bedrijfsleven 
- voor welke periode zij zullen gelden 
- op welke punten een beslissing wordt gevraagd 
- welke de financiele consequenties zijn 
- welke de mogelijk negatieve gevolgen zijn voor niet direct 

betrokkenen 
- op welke wijze de regels gehandhaafd kunnen worden en 

het beoogde effect kan worden bereikt. 

214. Ter versterking van de controlerende taak van het 
parlement zullen, naast een voortdurend kritische instelling 
van het parlement zelf, de bevoegdheden van de Algemene 
Rekenkamer worden uitgebreid met name op het gebied van 
doelmatigheidsonderzoek. 

215. Een grondwetswijziging ter invoering van het zoge
naamde minderheidsenquêterecht wordt afgewezen. 



Binnenlands bestuur 
216. De overheid is er voor de bevolking. Dienstverlening 
aan die bevolking dient dan ook een uitgangspunt te zijn van 
elke bestuurlijke organisatie. Vriendelijkheid naar de burger 
toe is vanzelfsprekend. 

217. De dienstbaarheid en de doelmatigheid van het over
heidshandelen zal een doàrlopend terrein van onderzoek en 
rapportage moeten zijn, ook van onafhankelijke organen. 
Deze kunnen hun bevindingen ook rechtstreeks ter kennis 
brengen van de vertegenwoordigende lichamen. 

218. Decentralisatie van beleid leidt tot een grotere be
trokkenheid van de bevolking, tot meer openbaarheid van 
bestuur, tot een betere aanspreekbaarheid van de overheid 
voor haar handelen en tot betere beheersbaarheid van de 
overheidsuitgaven. 

219. Ons stelsel van drie bestuurslagen blijft gehand
haafd. Het aantal provincies blijft ongewijzigd. 

220. Decentralisatie wordt met kracht beJorderd, waarbij 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken een coördinerende 
en stimulerende taak heeft. Systematisch en bij voortduring 
moet worden nagegaan welke taken overgedragen kunnen 
worden aan lagere overheden. De mogelijkheden tot decen
tralisatie worden verbeterd door het vormen van gemeenten 
met voldoende omvang. 

221. Geen taken worden overgedragen zonder dat duide
lijkheid bestaat over de geldmiddelen en over de personele 
en materiële taakinvulling. 
Het aantal specifieke uitkeringen wordt zoveel mogelijk be
perkt. Dit mag niet leiden tot verhoging van de onroerend
goed-belasting. 

222. Op welk niveau (Europa, rijk, provincie, gemeente) 
elke afzonderlijke taak het beste kan worden uitgeoefend zal 
worden bezien. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor 
het dichtst bij de burgers liggend (gemeentelijk) niveau. 

223. Bestuurlijke differentiatie moet mogelijk zijn. Het is 
geen bezwaar maar juist een voordeel, dat gedecentraliseer
de voorzieningen niet overal gelijk zijn. 

224. Veranderingen in het overheidsbeleid dienen tijdig 
bekend te zijn. Naast de passieve openbaarheid dient meer 
aandacht te worden gegeven aan actieve voorlichting over 
het overheidsbeleid. 

225. De manier waarop de overheid beleid voert dient re
kening te houden met de rechtsbescherming van de burger. 
Pseudo-wetgeving wordt afgewezen. 

226. Het administratief beroep wordt eenvormig ge
maakt. Bij beslissingen geeft de overheid de beroepsmoge
lijkheden en beroepstermijnen aan. De administratieve 
rechtspraak wordt gedecentraliseerd. 

227. De tijd die beroepsprocedures in beslag nemen leidt 
tot grote vertragingen in de uitvoering van het overheidsbe
leid. Voorkomen moet worden dat door het instellen van be
roepsprocedures het overheidshandelen feitelijk onmogelijk 
wordt gemaakt. Versnelling van de beroepsprocedures is 
noodzakelijk. Overwogen wordt om te bepalen dat, indien 
op een verzoek of beroep niet binnen een bij de wet te bepa
len termijn is beslist, het geacht wordt te zijn ingewilligd. 

228. Een goede voorbereiding op rampenbestrijding is 
een voortdurende noodzaak, zowel op landelijk, provinciaal 
als gemeentelijk niveau. 

229. De burgemeester blijft belast met de zeggenschap 
ten aanzien van de openbare orde en veiligheid in zijn ge
meente, onder controle van de gemeenteraad. Het opspo
rings-en vervolgingsbeleid blijft de verantwoordelijkheid 
van de minister van Justitie en van het Openbaar Ministerie. 
Het zgn. driehoeksoverleg tussen burgemeester, Openbaar 
Ministerie en politie dient wettelijk te worden geregeld. 

230. De beloningsstructuur van de overheid moet zodanig 
zijn dat de benodigde ambtenaren een in vergelijking met 
het bedrijfsleven gelijkwaardige salariëring kan worden ge
boden. 



3. Rechtsstaat en 
rechtsontwikkeling 

Rechtsontwikkeling 

301. Wetgeving wil de samenleving helpen ordenen. Zij 
kan daarin alleen slagen 'als en zolang haar doeleinden door 
de samenleving worden onderschreven. Burgerlijke onge
hoorzaamheid -het bewust en op ethische gronden overtre
den van een voorschrift, dat in geweten niet kan worden 
aanvaard en met de bereidheid de straf op de overtreding te 
ondergaan- kan een signaal zijn dat zulks niet (langer) het 
geval is. Massale wetsovertreding als zodanig behoeft niet 
te duiden op het niet meer aanvaardbaar zijn van de ge
schonden regel. Als deze met overtuiging wordt gehand
haafd, dient veeleer de nakoming daarvan zoveel mogelijk te 
worden verzekerd. De overheid dient niet de belaidsvrijheid 
te hebben de handhaving van geldend recht achterwege te 
laten, tenzij die in redelijkheid niet van haar kan worden ge
vergd. Een overheid, die op dit punt in gebreke blijft, onder
graaft haar eigen gezag en de kracht van de wetgeving, dus 
de democratische rechtsstaat. 

302. Wetgeving is niet goed, omdat zij bestaat. Een regel
matige beoordeling van effectiviteit en aanvaardbaarheid 
blijft geboden. Het verdient aanbeveling een buiten het over
heidsapparaat staand lichaam met die taak te belasten. 

303. Opvattingen over wat wenselijk en nodig is zijn aan 
veranderingen onderhevig. Een voorbeeld daarvan vormt de 
zedelijkheidswetgeving. Vanuit het besef dat de overheid 
geen zedenmeester is, zijn onderdelen daarvan bijv. die met 
betrekking tot de homosexualiteit en de pornografie al ge
wijzigd. Een verdere aanpassing, in het bijzonder van de 
prostitutiebepalingen, blijft nodig. 

304. Het adoptierecht wordt ook toegekend aan niet-hu
welijkse samenlevingsvormen en aan alleenstaanden. Ook 
in deze gevallen blijft, zoals dat bij het beslissen op adoptie
aanvragen normaal is, het belang van het te adopteren kind 
vooropstaan. 

305. Openheid en openbaarheid van bestuur mogen niet 
beperkt blijven tot wat de overheid doet. Het nieuwe vereni
gingsrecht en de vennootschapswetgeving hebben voor die 
gebieden al belangrijke openingen gegeven. Het is niet aan
vaardbaar dat soortgelijke regels niet gelden voor coöpera
tieve verenigingen, stichtingen en commanditaire vennoot
schappen. 

306. In het economisch verkeer blijkt nog steeds in al te 
grote mate misbruik gemaakt te worden van het handelen in 
de vorm van een rechtspersoon. De allang bestaande plan
nen om beter te toetsen of een verklaring van geen bezwaar 
kan worden afgegeven en om bestuurders persoonlijk aan
sprakelijk te houden voor frauduleus en malafide handelen 
dienen snel te worden gerealiseerd. 

307. Wanneer de omstandigheden veranderen kan een in 
het verleden noodzakelijke rechtsbescherming in zijn tegen
deel verkeren. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het arbeids
recht, en in het bijzonder de ontslagbepalingen, van een 
stelsel ter bescherming van de zwakke positie van de werk
nemer tegenover de werkgever geworden is tot een belem
mering bij het vinden van een werkkring. De bestaande wet-

geving zal op dit onbedoelde en ongewenste neveneffect 
moeten worden onderzocht en dienovereenkomstig gewij
zigd. 

308. Doordat de wetgever beslissingen voor zich uit
schuift wordt in sommige zaken de rechter met een soort 
quasi-wetgeving belast. Dat geldt bijvoorbeeld voor het sta
kingsrecht. Met een wettelijke regeling daarvan (en van het 
complement: het uitsluitingsrecht) dient eindelijk ernst ge
maakt te worden: De rechtsbescherming van de werkwillige 
moet daarbij mede worden geregeld. Ook het stakingsrecht 
van ambtenaren dient in een wet te worden vastgelegd 
waarbij verzekerd dient te worden, dat voor de samenleving 
vitale diensten ononderbroken blijven worden verleend. 

309. Een ander gebied waarop de rechter de taak van de 
wetgever voor zijn rekening neemt is dat van de euthanasie. 
In de komende periode dient de wetgever zich uit te spreken 
over de verantwoorde omstandigheden, waaronder op basis 
van zorgvuldig geformuleerde uitgangspunten hulp bij le
vensbeëindiging is toegelaten. 

310. Een voorbeeld van wetgeving waarVan de aanvaard
baarheid steeds meer wordt betwijfeld en betwist is het ali
mentatierecht. Alimentatieverplichtingen dienen voor een 
vaste periode van maximaal 12 jaar- in bijzondere gevallen 
door de rechter eventueel te verlengen tot 18 jaar- te wor
den opgelegd, waarbij de duur van die periode mede wordt 
bepaald in relatie tot de duur van het huwelijk, de zorgplicht 
voor minderjarige kinderen en de individuele omstandighe
den van de betrokken partners. 

311. Hoewel de juiste samenhang niet is vastgesteld lijkt 
er enig verband te bestaan tussen jeugdcriminaliteit en fac
toren als gezinsomstandigheden en woonomgeving, ge
brekkige opleiding en onderwijs en werkloosheid. Niet al 
deze factoren zijn vanuit de politiek te beïnvloeden. Waar 
dat wel mogelijk is dienen maatregelen genomen te worden. 
Daarbij valt te denken aan versterking van de (preventieve) 
ambulante jeugdhulpverlening en meer internaatsplaatsen 
voor praktijkonderricht en arbeidstraining, naast de midde
len die in het hoofdstuk over het sociaal beleid worden ge
noemd. Deze maatregelen komen niet in de plaats van een 
versterking van het functioneel toezicht en andere preven
tieve maatregelen, doch als aanvulling daarop en begelei
ding daarvan. 

312. Preventieve maatregelen zullen niet voorkomen dat 
een toenemend aantal jeugdigen met de strafrechter in aan
raking komt. Een gevarieerd pakket van alternatieve straffen 
zal dan vaak het eerste vangnet kunnen zijn. Als dat faalt zal 
aan tijdelijke vrijheidsberoving meestal niet ontkomen kun
nen worden. Een beperkte vergroting van de capaciteit van 
de rijksinrichtingen voor opvoeding en van de tuchtscholen 
zal daarom voorzien moeten worden. 

313. In de kinderbescherming en de jeugdstrafinrichtin
gen zijn de kinderen van buitenlanders oververtegenwoor-

® 



digd. Extra middelen zullen beschikbaar moeten komen om 
aangepaste hulpverleningsmethoden voor jongeren van de 
zgn. culturele minderheden verder te ontwikkelen en om 
hulpverleners van ambulante en residentiële instellingen 
daarin te trainen. 

314. De werkdruk bij de rechterlijke macht dient te wor
den verlicht en de knelpunten bij het Openbaar Ministerie 
worden opgeheven. Daartoe kunnen dienen automatisering 
van de justitiële documentatiediensten, modernisering van 
de administratieve organisatie en toereikende inhoudelijke 
ondersteuning. 

315. Het invoeren van administratieve boetes ook voor 
andere dan verkeersdelicten, en van een- bij slagen van het 
beroep te. restitueren -griffierecht voor hoger beroep en cas
satie wordt overwogen. 

316. Herstel of vergoeding van schade, aan particulieren 
óf de gemeenschap toegebracht, zal meer dan tot nu toe tot 
een van de doeleinden van het strafrecht moeten worden 
gemaakt. · 

317. Alternatieve straffen dienen in een redelijke en zin
volle verhouding te staan tot het berechte delict; het strafka
rakter mag daaraan dan ook niet ontbreken. Waar zij kunnen 
dienen tot herstel van de met het plegen van het delict toe
gebrachte schade verdient hun toepassing de voorkeur. 

318. Voorwaardelijke invrijheidstelling en proefverlof-re
gelingen dienen niet automatisch te worden toegepast. Zij 
moeten nadrukkelijk aan het gedrag en de resocialiserings
mogelijkheden worden getoetst. 

319. Het Europa van de burgervraagt om gemeenschap
pelijk optreden ter bescherming van de veiligheid van die 
burger en van zijn bezittingen. Het vraagt ook om bescher
ming binnen de EG van de overige rechten van die burger, 
waar onder zijn vrijheidsrechten jegens de organen van de 
Gemeenschap. 

320. Daarom waren de liberalen in Europa de eersten, die 
vroegen om het in het EG-Verdrag vastleggen van een Ge
meenschaps-mensenrechtencharter. Zij gaan daarmee 
door, tot dat charter er is. Zij blijven ook streven naar harmo
nisatie van het familierecht, in het bijzonder voor wat betreft 
het kinderrecht, met inbegrip van de bepalingen over ouder
lijke macht en voogdij, en het adoptierecht. 

321. De werking van wettelijk vastgelegde rechten en ver
plichtingen hangt mede af van de mate waarin de burger 
zich van een en ander bewust is, resp. bereid is zijn plichten 
na te komen. Die bewustwording kan worden bevorderd 
door in begrijpelijk Nederlands gestelde rechtsregels en een 
voortdurende voorlichting over doel en inhoud daarvan. 
Naast het onderwijs en de media heeft ook de overheid hier 
een taak. Die taak heeft de overheid in .het bijzonder, als het 
gaat om het handhaven van bestaande wetgeving. Niet be
grepen, niet nageleefde en niet gehandhaafde rechtsregels 
doen afbreuk aan de rechtsstaat, voor de handhaving waar
van wij ons met alle kracht willen inzetten. 

Rechtsbescherming 
322. Het is niet voldoende dat wetten aan de burger rech
ten toekennen. Hij moet ook daadwerkelijk de kans krijgen 
daarvan gebruik te maken. Dat vereist kortere procedures en 
minder formaliteiten. Dat vraagt ook om het wegnemen van 
financiële belemmeringen, daarbij rekening houdend met de 
individuele draagkracht, zonder dat dit mag leiden tot licht
vaardig procederen. 

323. Diezelfde doeleinden worden gediend met vereen
voudiging en beperking van met name administratieve pro
cedures. Een kritische doorlichting daarvan op aspecten als 
voldoende maar niet overmatige inspraak en rechtsbescher
ming dient dan ook plaats te vinden. 

324. De handhaving van beroeps- en gedragsnormen voor 
specifieke doelgroepen wordt in ons rechtsbestel veelal 
overgelaten aan het tuchtrecht. Deze vorm van geprivati
seerde rechtspraak is aanvaardbaar mits de gestelde nor
men publiekelijk kenbaar zijn gemaakt en zij in openbaar
heid gehandhaafd worden. 

325. Relatieve welvaartsverschillen, regionale oorlogen en 
oorlogsdreiging, natuurrampen en vervolgingen houden een 
voortdurende migratiestroom in de wereld in stand. Gezien 
de druk die de huidige samenstelling van onze bevolking 
reeds legt op delen van de samenleving is een ruim toela
tingsbeleid nu echt niet langer mogelijk. Binnen dat door de 
rijksoverheid te voeren beleid dient allereerst ruimte te zijn 
voor gezinshereniging en voor een rechtvaardig aandeel in 
de opvang van slachtoffers van vervolging. 

326. Vreemdelingen, of zij zijn toegelaten of niet, genie
ten dezelfde rechtsbescherming binnen ons grondgebied 
als aan Nederlanders toekomt. 

327. Vreemdelingen die op illegale wijze ons land zijn bin
nengekomen en die geen aanspraak kunnen doen gelden op 
asyl. worden terstond na hun aanhouding naar het land van 
herkomst teruggezonden. 
Vreemdelingen, die zich binnen vijf jaar na hun toelating 
schuldig maken aan een misdrijf, worden terstond na 
ommekomst van de hun opgelegde straf uit ons land uitge
wezen. 

328. De overheid dient maatregelen te treffen ter voorko
ming van discriminatie van mensen op grond van hun gees
telijke of maatschappelijke overtuiging, huidskleur, ras, leef
tijd, nationaliteit, taal, sexe of sexuele geaardheid. 

329. Rechten hebben alleen dan zin als de burger ze kent. 
In het bijzonder als de overheid een voor de burger ongunsti
ge beslissing heeft genomen moet hem tijdig en duidelijk 
worden meegedeeld hoe, waar en binnen welke termijn hij 
daartegen in beroep kan gaan. Dat is een van de dingen, die 
in een Wet houdende algemene bepalingen van administra
tieve rechtsbescherming geregeld moeten worden. 

330. In elke samenleving dreigen mensen het slachtoffer 
te worden van wie het sterkst, het slimst of het best georga
niseerd is. De wetgever moet daartegen optreden door het 
bieden van een aan de verschillende situaties aangepaste 
bescherming aan wie dat nodig heeft. Waar belangen strij
den, kiest de wetgever zoveel mogelijk voor de zwakste par
tij. 

331. De privacy van het individu is een groot goed, dat op
timale bescherming verdient. Deze kan en mag echter nooit 
zover gaan, dat dat leidt tot het zich kunnen onttrekken aan 
controle op het naleven van wettelijke verplichtingen. 

332. Wetgeving ter bescherming van de persoonlijke le
venssfeer bij persoonsregistraties dient zo snel mogelijk tot 
stand te komen. Deze wetgeving dient de volgende elemen
ten te omvatten: 
- versterking van de rechten van het individu: kennisgeving 

van eerste opname, inzagerecht, correctierecht en scho
ningsrecht; uitzonderingen hierop in het belang van de 
veiligheid van de staat, de bestrijding van de criminaliteit 
of andere dwingende redenen van algemeen belang die
nen bij wet te worden vastgesteld; 



- een reglementeringsplicht voor de houder van een regi
stratiesysteem in alle gevallen van enige importantie; in 
het reglement wordt in ieder geval opgenomen welke ge
gevens worden geregistreerd en aan wie gegevens wor
den verstrekt; 

- verbods-en strafbepalingen bij anders handelen dan in 
het reglement aangegeven; 

- een klachtrecht voor de geregistreerde, alsmede een recht 
op schadevergoeding. 

Zelfregulering wordt bevorderd. 
Ondernemingsraden krijgen het adviesrecht bij personeels
registraties. 

333. Er worden regels gesteld voor de beveiliging van in 
computergeheugens of anderszins opgeslagen gegevens bij 
de overheid. Daarbij dient tevens aandacht geschonken te 
worden aan de bescherming van gegevens bij datatransmis
sie. Het inbreken in computerbestanden en andere vormen 
van ongeoorloofd gebruik van een computer of databank 
wordt strafbaar gesteld, voor zover de betrokken handeling 
niet reeds uit anderen hoofde strafbaar is. 

334. De positie van slachtoffers van misdrijven is nog al
tijd voor verbetering vatbaar. Hun opvang door deskundigen 
- bij voorkeur met behulp van particuliere organisaties die 
daartoe van de overheid financiële ondersteuning krijgen
moet wettelijk verzekerd worden. Daarnaast hebben zij op 
zijn minst recht op een regelmatige en, indien dat ter verdui
delijking nodig is, gemotiveerde berichtgeving van de kant 
van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de zaak waar
bij zij betrokken zijn. 

335. Bij de bestrijding van (sexueel) geweld wordt niet al
leen gedacht aan de bescherming van vrouwen en meisjes, 
maar ook aan die van kinderen en van homosexuelen. 

336. De Wet op het schadefonds voor slachtoffers van 
geweldsmisdrijven moet worden verbeterd. De huidige 
drempels zijn te hoog en de uitkeringen te laag. 

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid 

337. Veel irritatie in de samenleving wordt veroorzaakt 
door het gevoel machteloos te staan tegenover en onvol
doende te worden beschermd tegen criminele aantasting 
van persoon of eigendom. Versterking van het politie-appa
raat in manschappen, maar vooral ook door betere samen
werking in grotere verbanden en verbetering van de werkor
ganisatie onder meer door het meer inschakelen van burger
ambtenaren voor het bureauwerk, dienen te leiden tot ver
sterking van het veiligheidsgevoel door het meer zichtbaar 
aanwezig zijn van de politie in wijk en straat, vooral op be
dreigde punten. 

338. Bij de bepaling van de sterkte van de politie dient 
naast inwonertal en bevolkingssamenstelling ook de om
vang en aard van de criminaliteit te worden meegewogen. 

339. Het beloningsstelsel van de politie moet worden her
zien, waarbij in het bijzonder aandacht moet worden be
steed aan het voorkomen van het ontijdig stoppen met on
derzoek, omdat de financiële middelen om door te gaan ont
breken. In het bijzonder de executieve politiefuncties dienen 
positief te worden herwaardeerd. 

340. Opleiding, vorming en training van de politie moeten 
in het bijzonder worden gericht op het voorkomen van mis
drijven en op maatschappelijke hulpverlening. Tijdens de po
litie-opleiding dient extra aandacht geschonken te worden 

aan de opvang van slachtoffers van (sexueel) geweld en van 
discriminatie. 

341. Oneigenlijke politietaken, zoals het verlenen van ver
gunningen en ontheffingen, dienen aan anderen te worden 
opgedragen. Met betrekking tot het incasseren van boetes 
dient een nauwere samenwerking met de belastingdienst 
tot stand te komen, met behoud overigens van de wettelijke 
taak van het Openbaar Ministerie tot executie van strafvon
nissen. 

342. De efficiency van het politie-apparaat en de effectivi-
-teit van het politie-optreden kan het beste worden verbeterd 

door de vorming van een provinciegewijs functionerende or
ganisatie. 
Zolang de daaraan verbonden kosten een belemmering vor
men voor die reorganisatie moeten alle beschikbare moge
lijkheden op het gebied van opleiding, permanente scholing, 
inzetbaarheid, coördinatie en promotie worden benut, die de 
beide soorten van politie in staat stellen om ondanks de ge
scheiden organisatie als een eenheid te functioneren. Dat 
kan het beste gebeuren door de Rijkspolitie ook bij het de
partement van Binnenlandse Zaken onder te brengen, onder 
samenvoeging van beide directies Politie. Aan het gezag van 
de minister van Justitie over de politie in het raam van de 
criminaliteitsbestrijding wordt daarbij op geen enkele wijze 
afbreuk gedaan. 

343. De politionele taken en bevoegdheden van de Ko
ninklijke Marechaussee dienen in de Politiewet te worden 
vastgelegd. 

344. Het politie-optreden mag niet gefrustreerd of gede
motiveerd worden als gevolg van het vervolgingsbeleid. Het 
is in het bijzonder niet aanvaardbaar dat een tekort aan cel
len ertoe leidt, dat niet tot vervolging wordt overgegaan, ver
dachten van ernstige delicten in afwachting van hun berech
ting worden vrijgelaten of dat veel tijd verloopt tussen de 
veroordeling en de tenuitvoerlegging van de straf. De cellen
capaciteit moet binnen de komende periode op het peil van 
de gebleken behoefte worden gebracht. 

345. Waar ontsnapping van gevangenen moeilijker ge
maakt kan worden door het treffen van bouwkundige voor
zieningen, het toepassen van moderne technologie en I of 
het versterken van de bewaking, mogen doeltreffende maat
regelen niet achterwege gelaten worden. 

346. De rechtspositie van het personeel in gevangenissen 
en huizen van bewaring moet worden verbeterd. Daarbij 
moet differentiatie naar aard van inrichting een van de uit
gangspunten zijn. 

347. Ook op de burger zelf rust een taak bij het vergroten 
van zijn veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het treffen 
van maatregelen ter verzekering van orde en rust bij grote 
manifestaties en evenementen, sportwedstrijden daaronder 
begrepen, berust primair bij de organisatoren daarvan. In
dien het inro.epen van politiehulp daarbij leidt tot extra kos
ten dienen deze te drukken op het betrokken evenement. 

348. Vandalisme en kleine criminaliteit in woon- en win
kelwijken kunnen worden tegengegaan door meer oplet
tendheid van de buurtgenoten die zich medeverantwoorde
lijk voelen voor het wel en wee van de buurt en daartoe nauw 
met de politie samenwerken. De toegenomen onverschillig
heid voor het welzijn van de eigen woonomgeving dient 
plaats te maken voor deze vorm van eigen verantwoordelijk
heid. Deze gezamenlijk ervaren verantwoordelijkheid zal de 
weggevallen sociale controle moeten vervangen. Daarnaast 
is functioneel toezicht vereist. 

349. Terwille van de rechtsorde moet het overgaan tot 
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eigen richting worden voorkomen. Mede daarom moeten de 
wettelijke regelingen ten aanzien van particuliere bewa
kings-en beveiligingsdiensten worden verscherpt. 

350. Een deel van de kleine criminaliteit (en helaas ook 
van grote delicten) hangt nauw samen met de problematiek 
van het druggebruik. De bestrijding van de handel in drugs 
verdient de hoogste prioriteit. Het gaat hierbij Immers om 
een van de ernstigste misdrijven van deze tijd, waarvan 
vooral jeugdigen het slachtoffer zijn. 

351. Maar daar kan het niet bij blijven. Naast betere en in
tensievere voorlichting over de schadelijke gevolgen van het 
druggebruik moeten voor druggebruikers, die de samenle
ving geen directe overlast aandoen, de mogelijkheden voor 
medische behandeling en begeleiding en in het bijzonder die 
voor het ondergaan van een ontwenningskuur worden ver
sterkt. 

352. Wanneer bestraffing van de gebruiker die ten koste 
van (het bezit van) anderen in zijn dagelijkse behoefte voor
ziet niet leidt tot gedragsaanpassing, dient de rechter in ge
val van herhaling de mogelijkheid te hebben het opnemen in 
een afkickcentrum dwingend op te leggen. 

353. Naast de horzel van de kleine criminaliteit wordt de 
burger regelmatig opgeschrikt door berichten over terreur
daden tegen onschuldigen of tegen publieke voorzieningen. 
Deze delicten dienen met alle beschikbare middelen te wor
den tegengegaan. 

354. De zware criminaliteit blijkt hoe langer hoe meer een 
internationaal karakter te tonen. Internationale samenwer
king, fn het bijzonder binnen de EG, is dan ook nodig om dat 
kwaad te bestrijden. 

355. Indien het niet mogelijk blijkt de doelstelling van In
terpol uit te breiden tot delicten met een politieke achter
grond, dient binnen de Europese Gemeenschap een samen
werkingsovereenkomst tot stand te komen, gericht op de 
bestrijding van deze criminele activiteiten. 

356. Ook overigens dient de samenwerking binnen de EG 
op het gebied van de criminaliteitsbestrijding te worden ver
sterkt. Er moeten afspraken worden gemaakt mét betrek
king tot de onderlinge politiehulp. Overeenkomsten, die re
gelen wanneer en onder welke voorwaardenopsporings-en 
aanhoudingsbevoegdheden buiten de nationale landsgren
zen kunnen worden uitgeoefend, moeten tot stand gebracht 
worden. 

357. De strafwetgeving in de EG moet worden geharmo
niseerd, waarbij onze wetgeving beter in overeenstemming 
moet worden gebracht met die van onze partners. In dat ka
der moet de professionele criminaliteit harder worden aan
gepakt. Dit kan o.a. geschieden door verhoging van de ef
fectiviteit van de bestraffing door afroming van het met het 
misdrijf behaalde voordeel naast de strafoplegging, verrui
ming van de bevoegdheden van de politie en meer mogelijk
heden tot verbeurdverklaring van bezittingen van beroeps
misdadigers. 
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4. Economie en 
werkgelegenheid 

Algemeén financieel en sociaal
economisch beleid 
401. Dankzij het kabinetsbeleid is de sterke groei van de 
werkloosheid een halt toegeroepen en is het aantal werklo
zen- ondanks het hoge arbeidsaanbod- gedaald. Niettemin 
zijn nog zeer velen werkloos. Vooral de langdurig werklozen 
en de schoolverlaters zonder werk zijn een bron van grote 
zorg. Meer werkgelegenheid is dan ook een centrale opgave 
voor het beleid in de komende kabinetsperiode. 

402. De bevordering van de werkgelegenheid kan niet los 
gezien worden van de groei van de wereldeconomie en het 
Nederlandse aandeel in die groei. Vanaf het begin van de ja
ren zeventig is onze nationale groei stelselmatig achterge
bleven bij de internationale groei. Dankzij het kabinetsbeleid 
van gezondmaking van de structuur van onze economie is 
daarin een keer ten goede gebracht. Voltooiing van de ge
zondmaking van de structuur van de economie en vergroting 
van ons economische groeivermogen is een eerste doelstel
ling van het financiële en sociaal-economische beleid in de 
komende periode. 

403. De economische groei dient te worden vergroot door 
stimulering van de aanbodzijde van de economie in het alge
meen en door stimulering van de technologische vernieu
wing en de investeringen in het bijzonder. Door het hoge ar
beidsaanbod en het veel te lage niveau van de investeringen 
in het verleden is de onaanvaardbaar hoge werkloosheid 
overwegend structureel van aard. Voor duurzame bestrij
ding van de structurele werkloosheid moet derhalve voor
rang gegeven worden aan de uitbreidings-en vernieuwings
investeringen boven de consumptieve bestedingen zonder 
de laatste categorie te verwaarlozen. Afhankelijk van de 
economische ontwikkeling steunt Nederland initiatieven tot 
een Europees conjunctuurbeleid. 

404. Om de aanbodzijde van de economie te stimuleren 
wordt gestreefd naar een bestendig ondernemin.gsklimaat, 
voortgaande algemene loonmatiging in combinatie met ver
dere verlaging van belastingen en premies, doelmatiger in
komensverhoudingen, vermindering van regelgeving en bu
reaucratie, versterking van het vakgerichte onderwijs en uit
breiding van de mogelijkheden tot om-, bij- en herscholing. 

405. De WO wil de belasting- en premiedruk voor de bur
ger jaarlijks met 1% van het nationaal inkomen verlagen. Bij 
2% economische groei kunnen daardoor de lonen in de col
lectieve sector en de uitkeringen tenminste op het huidige 
koopkrachtpeil gehandhaafd blijven. Bovendien kan daar
door het veel te grote verschil tussen bruto- en netto-inko
men verminderd worden. Dit is dringend geboden om de 
omvangrijke belasting- en premiefraude en het wijdverbrei
de verschijnsel van zwartwerken tegen te gaan. 

406. Ter gezondmaking van de structuur van onze econo
mie wordt- naast algemene loonmatiging in combinatie met 
verlaging van belastingen en premies- gestreefd naar een 
vermindering van het financieringstekort van de gehele 
overheid tot 4 à 4,5% van het nationaal inkomen in 1990. 
Deze verlaging is geboden om de groeiende rentelasten van-

wegede staatsschuld op termijn te stabilise'ren, de binnen
landse rentevoet te verlagen en meer ruimte te maken op de 
binnenlandse kapitaalmarkt voor uitbreidings-en vernieu
wingsinvesteringen. 

407. De gewenste vermindering van belastingen en pre
mies met 1% van het nationaal inkomen per jaar en de ge
wenste daling van het financieringstekort tot 4 à 4,5% in 
1990 maken een verdere verlaging van de collectieve uitga
ven noodzakelijk. Als 'gevolg van de doorwerking van reeds 
getroffen bezuinigingsmaatregelen wordt deze ombuigings
taakstelling met 1,5 à 2 miljard gulden per jaar verlicht. Op 
dit moment (augustus 1985) kan de benodigde ombuigings
taakstelling in de gehele periode 1987-1990- bij 2% econo
mische groei- daardoor op 18 à 20 miljard gulden geraamd 
worden. 

408. De uitbreidings-en vernieuwingsinvesteringen van 
het bedrijfsleven worden het beste bevorderd door voortzet
ting van het winstherstel en door een bestendig onderne
mingsklimaat. Dankzij de algemene loonmatiging en de las
tenverlichting voor de bedrijven zijn de winsten reeds zicht
baar verbeterd. De eigen vermogensverhoudingen zijn ech
ter nog verre van gezond. Daarom moet er naar gestreefd 
worden dat van het in de bedrijven (exclusief de aardgasex
ploitatie I gevormde inkomen tenminste 20% toevloeit naar 
de factor kapitaal en 80% naar de factor arbeid (d.w.z. de 
arbeidsinkomensquote moet 80 of lager worden). 

409. De overheid sinvesteringen in de infrastructuur- met 
uitstralingseffecten op de technologische vernieuwing van 
de industrie, op de uitbreidings-en vernieuwinvesteringen 
van de bedrijven en op de particuliere produktie- moeten 
worden vergroot. Deze extra inspanning dient gefinancierd 
te worden door gelijktijdige verlaging van minder noodzake
lijke overheidsuitgaven in de consumptieve sfeer respectie
velijk uit de opbrengst van te privatiseren staatsdeelnemin
gen. 

41 0. Om de geldontwaarding zo laag mogelijk te houden 
en de positie van de gulden te beschermen dient het mone
taire beleid gericht te zijn op een geldcreatie, die gelijke tred 
houdt met de structurele groei van onze economie. 

411. De overheid schept de randvoorwaarden om de doel
stellingen van meer economische groei en meer werkgele
genheid waar te maken. Binnen die randvoorwaarden dra
gen de sociale partners hun eigen verantwoordelijkheid bij 
de ontwikkeling en uitvoering van het sociaal-economisch 
beleid. Daarbij zet de overheid zich in vóor een goede com
municatie over en weer met de sociale partners. In dat kader 
zal het vergroten van de eigen beleidsruimte van de sociale 
partners bij de inrichting en uitvoering van de sociale zeker
heid en bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- en ar
beidsomstandighedenbeleid worden nagestreefd. Met uit.: 
zondering van extreme economische situaties zal de over
heid niet ingrijpen in de loonvorming in de marktsector. 
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412. Binnen de Europese Gemeenschap is grote behoefte 
aan een werkelijk gemeenschappelijke markt. Daartoe moet 
- mede onder voortdurende aandrang van Nederland
krachtig gewerkt worden aan convergentie van de econo
mieën van de lidstaten in het algemeen en aan harmonisatie 
van de belastingen, uitbouw van het Europese Monetaire 
Stelsel (EMS), bundeling van de inspanningen op het gebied 
van de technologische innovatie (Eureka) en snelle stan
daardisatie van Europese normen in het bijzonder. 

Ombuigingen (meer markt, minder 
overheid) 
413. De privatisering en afstoting van collectieve taken bij 
de overheid, in de sociale zekerheid, in de volksgezondheid 
en in het gesubsidieerde welzijnswerk krijgen een centrale 
plaats in het beleid. Privéltisering en afstoting van taken 
worden een vast onderdeel van de begrotingscyclus. Waar 
vanuit het oogpunt van algemeen belang staatsdeelneming 
niet strikt vereist is stoot de overheid haar aandelen in zelf
standige bedrijven stapsgewijs af. 

414. De Postbank dient volledig te worden geprivatiseerd. 
Zolang dat nog niet het geval is dient de Postbank zich te 
beperken tot de functie van retailbank en zich niet bezig te 
houden met commerciële nevenactiviteiten. De reorganisa
tie van de PTT moet ertoe leiden dat onderdelen van dit be
drijf zullen worden geprivatiseerd (conform de aanbevelin
gen van de commissie-Steenbergen). 

415. Daar waar privatisering niet mogelijk of wenselijk is 
wordt het profijtbeginsel systematisch doorgevoerd. Over
heidstarieven en retributies, die kostendekkend zijn ge
maakt, mogen niet sneller stijgen dan de jaarlijkse geldont
waarding. 

416. Het arbeidsvolume bij de overheid en in de gesubsi
dieerde en gepremieerde sector, gerekend naar het totaal 
aantal gewerkte arbeidsuren, wordt met gemiddeld 2% per 
jaar teruggebracht. Daar!)innen moet differentiatie mogelijk 
zijn. Zo dienen de personeelsformaties van bijv. politie, 
rechterlijJse macht en gevangeniswezen hiervan te worden 
uitgezonderd. 

417. De overheidsbestedingen worden strikt in de hand 
gehouden. Deze beheersing zal zich voltrekken door: 
- stringente toepassing van de budgettaire spelregels en 

procedures; 
consequente voortzetting va,n de heroverwegingsopera
ties; 
het op ruime schaal invoeren van horizonwetgeving; 
de zogeheten open-einde-regelingen van een effectieve 
budgettering te voorzien en geen nieuwe open-einde-re
gelingen in het leven te roepen; 
verscherping van de procedures met betrekking tot de 
kostenbewaking van grote overheidsprojecten; 
uitgavenoverschrijdingen binnen het desbetreffende be
grotingshoofdstuk te compenseren; 
beleidsinvesteringen zoveel mogelijk door herschikking 
van lopende uitgaven te financieren; 
prikkels gericht op een meer efficiënte bedrijfsvoering 
zoals het werken met budgetten en budgethouders in te 
bouwen; 
verbetering van de informatiesystemen; 
de controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer 
uit te breiden, met name ter versterking van het doelma
tigheidsonderzoek. 

418. De uitgaven in de sociale zekerheid en de volksge-

zondheid worden door een krachtig volumebeleid verder te
ruggedrongen. In de sociale zekerheid zal dit vooral gebeu
ren via vermindering van vermijdbaar verzuim als gevolg van 
ziekte en arbeidsongeschiktheid, respectievelijk via intensi
vering van de bestrijding van oneigenlijk gebruik en mis
bruik. In de volksgezondheid zal dit vooral gebeuren via bud
gettering in samenhang met vermindering van de bestaande 
overcapaciteit aan bedden en verschuiving van de kostbare 
tweede-lijnszorg naar de minder kostbare eerste-lijnszorg. 

Vernieuwing en versterking van de 
marktsector 
419. Het industriebeleid van de overheid dient gericht te 
zijn op de gezonde ondernemingen met toekomstperspec
tief. Centrale doelstellingen van dit beleid zijn de technologi
sche vernieuwing, exportbevordering, verdere arbeidskos
tenmatiging, gezondmaking van de eigen vermogÉmsver
houdingen en vermindering van bureaucratie en regelgeving 
voor het bedrijfsleven (o.a. door verdere versoepeling van de 
ontslagbepalingen). 

420. Het industriebeleid zal offensief en op vernieuwing, 
gericht zijn. Het zal zoveel mogelijk generiek van aard zijn. 
Het aantal specifieke regelingen wordt verder terugge
bracht. Voorzover steunverlening beoordeling van individue
le bedrijven vereist, wordt zij beperkt tot de zogeheten her
stelfinanciering, ontwikkelingskredieten en subsidies voor 
technologisch hoogwaardige projecten. Mede ter voorko
ming van een arbitraire beoordeling worden de beleidsvast
stelling en beleidsuitvoering zoveel mogelijk gescheiden. 
Daartoe geëquipeerde en op afstand van de overheid ge
plaatste instanties worden met de zakelijke uitvoering van 
het steuninstrumentarium belast. De controlefunctie van 
het parlement zal daarbij worden verzwaard en meer struc
tureel gericht. 

421. Voor Nederland kansrijke activiteiten worden via het 
zogeheten aandachtsgebiedenbeleid van de overheid in 
nauwe samenspraak met het bedrijfsleven en de (grote) on
derzoekinstellingen ondersteund. Het overheidsaankoop- _ 
beleid dient nadrukkelijk op technologische vernieuwing te 
worden gericht en meer kansen te bieden aan het innoveren
de midden- en kleinbedrijf. De financiele middelen ter stimu
lering van onderzoek en ontwikkeling in de marktsector wor
den vergroot en meer in overeenstemming gebracht met de 
niveaus in de ons omringende industrielanden. Dit kan ge
beuren door herschikking van de gelden voor bestaande, 
minder noodzakelijke regelingen. Nederland zet zich voorts 
in voor meer grote Europese projecten op het gebied van on
derzoek en ontwikkeling. 

422. De kleine startende ondernemingen zijn kernen van 
nieuwe economische activiteit en zorgen in het bijzonder 
voor nieuwe werkgelegenheid. De positie van de startende 
ondernemer dient daarom versterkt te worden. Huisves
tings-en bedrijfsruimtevoorzieningen worden door de over
heid in samenspel met het particulier initiatief (zoals ban
ken) bevorderd. Waar nodig worden aanvullende voorzienin
gen voor risicodragend kapitaal gecreëerd. Ter verkleining 
van de financiële risico's in de aanloopfase worden speciale 
regelingen ontworpen in de sfeer van belastingen en pre
mies (zoals in de tijd begrensde vrijstellingen). De informatie 
en voorlir.hting met betrekking tot de technologische ver
nieuwingen en hun toepassingsmogelijkheden voor starters 
worden in samenspel met de branche-organisaties verbe
terd en uitgebreid. 

423. In het kader van de bevordering van overheidsinves-
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teringen met uitstralingseffect!Jr. op de marktsector dient 
een coherent beleid ontwikkeld te worden met betrekking 
tot de gewenste infrastructuur voor onderzoek en 0ntwikke
ling respectievelijk voor kennis- en technologie-overdracht 
ten bate van landbouw, industrie en .commerciële dienstver
lening. 

424. Vanwege het overstelpende belang van de informa
tietechnologie, waaronder begrepen de micro-electronica, 
voor de vernieuwing en ontwikkeling van de economie wordt 
het beleid terzake gecoördineerd door het Ministerie van 
Economische Zaken. Er wordt een beleidsplan opgesteld 
d,at zich onder meer richt op: 
- stimulering van verder onderzoek op dit terrein, van expe

rimentele projecten, van kennisverspreiding en van goede 
voorlichting; 

- stimulering van voldoende opleidingsmogelijkheden voor 
deskundigen op diverse niveaus, zowel in het reguliere 
onderwijs (in overleg met het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen) als via bij- en herscholing (nationaal in
haalprogramma informatica); 

- bevorderen van een goede telecommunicatie- infrastruc
tuur, een op innovatie gericht beleid van de PTT en van 
marktconforme tarieven; een en ander in overleg met de 
minister belast met de zorg voor de PTT. 

425. De WIR-gelden worden in de komende kabinetspe
riode stapsgewijs omgezet in: 
- een vervroegde afschrijvingsfaciliteit en investeringsaf-

trek 
- verlaging van werkgeverspremies 
- verlaging van loon- en inkomstenbelasting. 
De WIR-kleinschaligheidsvoorziening blijft met het oog op 
de achtergebleven winstpositie van het midden- en kleinbe
drijf vooralsnog gehandhaafd. Aan het netto-profijt van de 
WIR-gelden voor het bedrijfsleven wordt niet getornd. Dit 
met uitzondering van de opbrengst van de afschaffing van 
de negatieve aanslag in de WIR, die wordt omgezet in verla
ging van de loon- en inkomstenbelasting. 

426. Het exportbeleid zal zoveel mogelijk gericht zijn op 
concurrerende financieringsvoorwaarden voor de Neder
landse exporteurs. De gebundelde exportbevordering van de 
kleine en middelgrote bedrijven krijgt extra aandacht. Meer 
voorlichting wordt gegeven over het belang van het kwali
teitsniveau van de Nederlandse produkten op de export
markten. 

427. De coördinatie tussen ontwikkelingssamenwerking 
en handelsbevordering wordt versterkt opdat het Neder
landse bedrijfsleven optimaal kan inspelen op de mogelijk
heden, die de ontwikkelingssamenwerking biedt. 

Bestrijding (jeugd)werkloosheid 
428. De onaanvaardbaar hoge (jeugd)werkloosheid en het 
verwachte arbeidsaanbod in de komende jaren vragen de 
hoogste inzet van sociale partners en overheid. Daarbij is de 
vergroting van de structurele economische groei het meest 
effectieve middel om de werkloosheid duurzaam te bestrij
den en op de langere termijn te kunnen overwinnen. 

429. Arbeidsduurverkorting- die op flexibele en decentra
le wijze gestalte krijgt- is een welkom, aanvullend middel 
om op korte termijn tot vermindering van de werkloosheid te 
komen indien de bedrijfstijd tenminste wordt gehandhaafd 
en zo mogelijk wordt verlengd. Daarbij dient verhoging van 
arbeidskosten te worden vermeden. De overheid kan dit be
vorderen door vermindering van de belasting- en premie
druk, waardoor het koopkrachtverlies voor de werknemers 

zoveel mogelijk achterwege blijft. Verkorting van de arbeids
duur is en blijft primair een aangelegenheid van de sociale 
partners. Het bij wet opleggen van een algemene werk
weekverkorting IS ·m strijd met het beginsel van vrije onder
handelingen en wordt derhalve afgewezen. 

430. Deeltijdarbeid, waarbij banen gesplitst worden, is 
een verantwoord middel tot spreiding van werk, omdat op 
die manier het beste rekening gehouden kan worden met de 
individuele voorkeur van zowel werknemers als werkgevers 
ten aanzien van het aantal te werken uren. Deeltijdarbeid 
moet daarom bevorderd worden. Bestaande belemmerin
gen, met name in de sfeer van de sociale zekerheid, dienen 
op voortvarende wijze te worden opgelost. 

431. De aanpak van de werkloosheid dient voorts met in
zet van alle aanwezige middelen gericht te worden op een 
zodanige verbetering van de arbeidsmarktpositie van de 
(jeugdige) langdurig werklozen, dat blijvende arbeidspartici
patie weer mogelijk wordt. Een dergelijke aanpak van de 
maatschappij-ontwrichtende langdurige werkloosheid kan 
alleen tot succes leiden indien overheid en sociale partners 
daar gezamenlijk de schouders onder zetten. 

432. Daarbij wordt allereerst gedacht aan een verdere uit
breiding van het leerlingwezen, praktijkervaringsplaatsen en 
groeibanen voor jongeren. Het zogeheten JOB-plan voor jon
geren, die langer dan een jaar werkloos zijn, moet geconti
nueerd worden. De prikkel tot deelnemen aan het arbeids
proces vanuit een RWW-uitkering wordt zonodig versterkt. 
Voor volwassen langdurig werklozen wordt gedacht aan in
tensivering van de scholingsfaciliteiten. Met de groei van de 
werkgelegenheid en het aantal scholingsplaatsen kan het 
begrip passende arbeid worden verruimd en de verplichting 
tot om,- bij- en herscholing strikter worden toegepast. 

433. Voor gedeeltelijk-gehandicapte werklozen moeten 
betere kansen worden geschapen op werk bij overheid en 
bedrijfsleven. De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 
(WAGW) is daarbij een onmisbare schakel. De Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW) moet voortaan dienen voor opna
me van gedeeltelijk-gehandicapten die niet door middel van 
de WAGW geplaatst kunnen worden. 

434. Het zogeheten .. terugploegen van uitkeringen" en 
het werken met behoud van uitkering (met name in de pu
blieke sector) worden- zolang de langdurige werkloosheid 
hoog is- als noodmaatregelen aanvaard en aan een tijdsho
rizon gebonden. 
Om concurrentievervalsing, budgetvervuiling en verdringing 
van reguliere werknemers tegen te gaan is een goede norm
stelling en controle op de uitvoering geboden. 

435. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers in 
de private sector een substantiële loonkostensubsidie krij
gen bij indienstneming van werknemers, die meer dan een 
jaar werkloos zijn. Maximaal 1 op de 10 werknemers mogen 
onder een dergelijke regeling vallen. Voor extra zwakke 
groepen op de arbeidsmarkt kan een toeslag op de subsidie 
gegeven worden. 

436. Om de arbeidsintensieve bedrijvigheid en dienstver
lening meer kansen te geven, en de werkgelegenheid aldaar 
te stimuleren moet de wig tussen de loonkosten van de 
werkgever en de netto-verdiensten van de werknemer door 
belasting- en premieverlaging substantieel verminderd wor
den. 

Sociale zekerheid 

437. Met het oog op de noodzaak van verzelfstandiging 
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van uitkeringsrechten, heractivering van uitkeringsgerech
tigden en weer betaalbaar maken van de sociale zekerheid 
dient de in gang gezette stelselwijziging zo snel mogelijk te 
worden afgerond. Daarbij gaat het om de nieuwe werkloos
heidswet, de toeslagenwet ter vervanging van de minimum
dagloonregeling, de eliminering van de werkloosheidscom
ponent uit de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de in
komensvoorziening voor oudere werklozen en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten om afvloeiing naar de algemene bij
standwet te voorkomen, de gelijkstelling van mannen en 
vrouwen respectievèlijk gehuwde en niet-gehuwde partners 
in de algemene bijstandswet en de overgangswetgeving. 

438. Bij de verdere vormgeving van de sociale zekerheid 
wordt ten principale gekozen voor verzelfstandiging van uit
keringsrechtenen-wanneer de arbeidsmarkt volledig is ge
emancipeerd- voor geheel zelfstandige rechten als eind
doel. Daartoe wordt gestreefd naar invoering van een Alge
mene lnkomensdervings Wet (AIW) voor nieuwverzekerden 
boven de 18 jaar met verzelfstandigde uitkeringsrechten 
zonder vermogenstoets en uiteindelijk zonder partner-inko
menstoets. Daardoor wordt het nieuw-verzekerden mogelijk 
gemaakt om zelf te beslissen of zij zich individueel dan wel 
groepsgewijs- bijvoorbeeld via hun vakbond- willen bijver
zekeren (sociale zekerheid op maat). 

439. Om het verzekeringskarakter van de sociale zeker
heid boven het sociaal-minimumniveau zo goed mogelijk te 
waarborgen moet het beginsel van equivalentie tussen uit
keringshoogte en premiehoogte uitgangspunt blijven. De 
zogeheten glijdende schaal voor uitkeringen boven het soci
aal-minimum wordt dan ook afgewezen. 

440. Na afronding van de stelselwijziging wordt voor de 
lange termijn een actief volumebeleid gevoerd, d.w.z. ver
mindering van het aantal uitkeringsgerechtigden, het be
langrijkste instrument om de te hoog opgelopen kosten van 
de sociale zekerheid verder terug te dringen. Zolang het pro
ces van gezondmaking van de economie nog niet is voltooid 
en een gebrek aan arbeidsplaatsen de herintreding van veel 
uitkeringsgerechtigden bemoeilijkt zal het aanpassingsme
chanisme, dat de uitkeringsniveaus regelt, noodgedwongen 
bevroren moeten blijven. 

441. Het socialezekerheidsbeleid dient ook in perioden 
van matiging gericht te zijn op vrijwaring van materiële nood 
van een ieder die door omstandigheden niet in staat is in zijn 
of haar onderhoud te voorzien. Het sociaal-minimum-niveau 
wordt daarom langs de weg van algemene lastenverlichting 
zo goed mogelijk gewaarborgd. Indien dit door tegenvallen
de economische groei onmogelijk is dient aan de uitkerings
gerechtigden, die alleen of met anderen van één minimum
uitkering moeten rondkomen (de echte minima), een aanvul
lende koopkracht-toeslag te worden verleend. 

442. In samenhang met het nieuw in te voeren stelsel van 
studiefinanciering blijft de inkomensonafhankelijkheid van 
de kinderbijslag onaangetast. 
De kinderbijslag dient een wezenlijke bijdrage te vormen in 
de kosten van levensonderhoud van het kind. Vanwege hun 
verantwoordelijkheid dient een deel van die kosten voor re
kening te komen van de ouders. Overwogen kan worden de 
kinderbijslag onafhankelijk te maken van de rangorde in het 
gezin. Voor naar het buitenland te exporteren kinderbijslag 
dient het woonlandbeginsel ingevoerd te worden. 

443. Met grote voorrang worden maatregelen getroffen 
ter voorkoming van pensioenbreuk bij wisseling van werkge
ver. Voorts wordt- in samenspraak met de sociale partners 
-gestreefd naar invoering van een systeem van flexibele 
pensionering. 

444. Met het oog op het emancipatiebeleid, ter vermijding 
van fraude en om uitvoeringstechnische redenen wordt de 
tijdelijke inkomensonafhankelijkheid van de toeslagen op de 
geïndividualiseerde AOW-basisuitkering alsnog blijvend ge
maakt. In het financieringsstelsel voor de AOW worden tij
dig voorzieningen getroffen om de AOW-rechten van het 
jongere deel van de actieve bevolking voor de langere toe
komst, wanneer de bevolking sterk vergrijst, te kunnen 
waarborgen. 

445. Het beleid van remigratie van (oudere) buitenlandse 
werknemers, die werkloos zijn, met behoud van een aan de 
levensstandaard van het land van herkomst aangepaste 
vorm van sociale zekerheid wordt geïntensiveerd. 

446. De uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid 
wordt op voortvarende wijze gereorganiseerd en vereenvou
digd. De uitvoering van de sociale zekerheid, het arbeids
vodrzieningenbeleid en het arbeidsmarktbeleid dienen beter 
op elkaar te worden afgestemd. 

447. Het misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale 
zekerheid wordt met kracht bestreden. De aanbevelingen 
van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Onei
genlijk gebruik (het ISMO-rapport) worden op hoofdlijnen 
gesteund en dienen zo snel mogelijk te worden doorge
voerd. 
Mede ten behoeve van een effectieve fraude-bestrijding 
wordt- met inachtneming van de privacy van de burger- het 
sociaal-fiscaal (Sofi-) nummer ingevoerd. 

.Inkomensontwikkeling 
448. Het inkomensbeleid is gedurende een lange periode 
in overwegende mate gericht geweest op een aanvaardbare 
verdeling van inkomens. In de toekomst dient het beleid een 
grotere betekenis toe te kennen aan het nut van inkomens
verschillen ter bevordering van de economische groei. Daar
bij wordt met name gedacht aan de positieve waarde van be
loningsverschillèn die samenhangen met verschillen in in
spanning, verantwoordelijkheid en moeilijke arbeidsomstan
digheden. 

449. Het inkomensbeleid, dient daarom tevens zorg te dra
gen voor gelijke kansen voor iedereen. Daartoe wordt een 
actief bronnenbeleid-onder meer langs de weg van emanci
patie, vakonderwijs, om-, bij- en herscholing, en bezitsvor
ming- gevoerd. 

450. Door het in het verleden gevoerde loon- en inko
mensbeleid zijn de verhoudingen op de arbeidsmarkt- ook 
bij de huidige hoge werkloosheid - nog altijd aan verstarring 
onderhevig. Daarom moet gestreefd worden naar meer 
marktconforme en meer flexibele belonings-en inkomens
verhoudingen. Een vrije, gedecentraliseerde en gedifferen
tieerde loonvorming vormt daartoe de beste waarborg. Be
houdens extreme economische omstandigheden zijn loonin
grepen van de kant van de overheid uit den boze. 

451. Een gematigde loonkostenontwikkeling blijft ook in 
de periode 1986-1990 een hoogst noodzakelijke voorVI(aar
de voor duurzaam herstel van het bedrijfsleven. Er zijn aan
wijzingen dat met 2% reële loonmatiging de industriële 
werkgelegenheid met 1% zal kunnen groeien. Tegen die 
achtergrond dient het beleid erop gericht te zijn de lonen 
reëel te matigen. Daartoe zal onder meer de belasting- en 
premiedruk voor de werknemers met jaarlijks 1% van het 
nationaal inkomen verlaagd worden om de koopkracht bij al
gemene loonmatiging minstens te kunnen handhaven. 
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452. De arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel 
komen door onderhandelingen tussen de overheid als werk
gever en de ambtenarenorganisaties tot stand. De geschil
lenadviescommissie wordt ingeschakeld bij verschil van 
mening. De onderhandelingen vinden hun grens in door ka
binet en parlement vastgestelde budgetten. Bij de vaststel
ling van die budgetten wordt sterk rekening gehouden met 
de inkomensontwikkeling in de private sector en met de uit
komsten van pakketvergelijkend onderzoek. De arbeids
duurverkorting- inclusief looninlevering en herbezettingsaf
spraken- bij de overheid dient zich op analoge wijze te vol
trekken als in de private sector. Voor de overheid als werk
gever zijn dit belangrijke voorwaarden om een goede positie 
op de arbeidsmarkt te behouden. 

453. De inkomensontwikkeling van de werknemers in de 
gesubsidieerde en gepremieerde sector di~nt in grotere vrij
heid en met minder regulering tot stand te komen. Met 
inachtneming van de omvang en de kwaliteit van de voorzie
ningen worden de arbeidskosten en de overige kosten per 
deelsector gebudgetteerd. Binnen die door kabinet en parle
ment vastgestelde budgetten kan vrij onderhandeld worden 
door de werknemersorganisaties en de gesubsidieerde en 
gepremieerde instellingen. 

454. Beïnvloeding door de overheid van de inkomens van 
vrije beroepsgroepen is alleen gerechtvaardigd indien deze 
inkomens in slechts beperkte mate onder invloed van het 
marktmechanisme tot stand komen ofwel in belangrijke 
mate uit collectieve middelen worden betaald. 

455. In samenhang met de arbeidsduurverkorting, die op 
flexibele en decentrale wijze gestalte krijgt, wordt een mini
mum (jeugd)uurloon ingevoerd. Daarnaast worden meer mo
gelijkheden geschapen voor het verlenen van ontheffing van 
de toepassing van het minimumuurloon voor jeugdigen, die 
deels leren en deels productieve arbeid verrichten. 

456. Door verlichting van de zeer steile marginale druk 
van belastingen, premies en inkomenssubsidies dienen de 
sterk ineengedrukte netto-inkomensverhoudingen tussen 
het minimum en 2x modale niveau vergroot te worden. De 
verschillen tussen hoogste en laagste inkomens worden niet 
verder verkleind. 

457. De uitgaven voor inkomenssubsidies worden door 
middel van een zo effectief mogelijke budgettering naar 
meer financieel verantwoorde niveaus teruggebracht. Het 
stelsel van inkomenssubsidies wordt tegelijkertijd stapsge
wijs in omvang verminderd en uiteindelijk onderdeel ge
maakt van de systematiek van de algemene bijstandswet. 
Dit mede in het licht van de scherpe marginale druk die deze 
subsidies bij de lagere inkomensniveaus-tussen minimum 
en modaal- veroorzaken. 

458. Waar de overheid een taak heeft met betrekking tot 
het inkomensbeleid wordt die door de centrale overheid ver
richt. Oe ontwikkeling naar een aanvullend inkomensbeleid 
op gemeentelijk niveau- door het hanteren van de draag
kracht als basis voor de tariefstelling van subsidies en retri
buties, en door toepassing van inkomens-afhankelijke rege
lingen- vergroot de kans op rechtsongelijkheid in ons land 
en dient derhalve te worden afgewezen. 

Fiscaal beleid 
459. In samenhang met de uitvoering van de zogeheten 
Contourennota worden de tarieven van de loon- en inkom
stenbelasting verlaagd. Daarbij wordt ernaar gestreefd het 

hoogste tarief terug te brengen naar 60% met evenredige 
aanpassing van de daaronder liggende tarieven en onder 
vermindering van aftrekfaciliteiten. Verlaging van de 
hoogste tarieven is vooral van belang voor zelfstandige on
dernemers die inkomstenbelastingplichtig zijn. 

460. De inflatiecorrectie blijft gehandhaafd op 100% ter 
vermijding van sluipende aanscherping van de progressie en 
om reden van billijkheid. Bestaande tijdelijke belastingmaat
regelen worden ongedaan gemaakt. Nieuwe tijdelijke belas
tingmaatregelen dienen te worden vermeden. 

461. De bestrijding van de belastingfraude wordt met alle 
kracht voortgezet. Vereenvoudiging van het belastin9stelsel 
en vermindering van de belastingdruk worden daarbij als on
misbare schakels gezien. Mede ten behoeve van een effec
tieve fraudebestrijding wordt- met inachtneming van depri
vacy van de burger- het sociaal- fiscaal (Sofi-)nummer inge
voerd. 

462. In het kader van de vereenvoudiging van het belas
tingstelsel worden de tweeverdienersmaatregelen opnieuw 
bezien. Tevens worden deze maatregelen geëvalueerd op 
hun nadelige effecten voor de gelijkberechtiging van man en 
vrouw, met name waar het gaat om de toetreding van de 
partner op de arbeidsmarkt. 

463. De rechtsbescherming van de belastingplichtige 
wordt verbeterd. Voorts wordt met kracht gestreefd naar 
een betere relatie tussen belastingplichtige en fiscus. Onno
dige inmenging van de belastingdienst in de persoonlijke le
venssfeer van de belastingplichtige wordt vermeden. 

464. De aftrekbaarheid van rente op schulden- inclusief 
hypotheekrente- en het huidige systeem van de forfaitaire 
waardebepaling van de woning yoor de inkomstenbelasting, 
vermogensbelasting en voor de Successiewet blijven onver
kort gehandhaafd. 

465. Bij achterstand in belastingbetaling is rente ver
schuldigd. Omgekeerd dient op belastingvorderingen rente 
vergoed te worden. 

466. De aankoop van aandelèn, vooral in kleinere onder
nemingen en ook in het eigen bedrijf, wordt fiscaal gestimu
leerd. De dubbele druk van de vennootschapsbelasting en 
de inkomstenbelasting op uitgedeelde winsten wordt zoveel 
mogelijk verminderd. 

• 
467. Het BTW-tarief zal niet worden geüniformeerd zo-
lang de nadelige gevolgen voor delen van het bedrijfsleven 
onvoldoende gecompenseerd worden. Het verdient aanbe
veling het BTW-tarief in de bouw naar het lage tarief te 
brengen, waarbij deze operatie wordt gefinancierd door ge
lijktijdige vermindering van de objectsubsidies. 

468. Het fiscale winstbegrip wordt nader geëvalueerd en 
waar nodig aangepast aan de bijzondere functie van het on
dernemersinkomen in midden- en kleinbedrijf. 

469. Naast het wegnemen van knelpunten bij de heffing 
van vermogensbelasting- met name in het geval van het 
produktief vermogen van de eigenaar-directeur- wordt het 
algemeen geldende tarief van deze belasting heroverwogen. 

470. De herziening van de gemeentelijke onroerend-goed
belasting wordt gericht op een duidelijke, objectieve en al
gemeen geldige waardebepaling van het onroerend goed. 
Een eventuele stelselwijziging dient budgettair neutraal te 
worden uitgevoerd. 
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5. Werk en bedrijf 

in regio en sector 

Regionaal beleid 
501. Vanwege de hardnekkig hoge regionale werkloos
heid blijft een actief regionaal sociaal-economisch beleid ge
boden. Dit beleid dient de regionale economische structuur 
te versterken en de regionale werkgelegenheid te vergroten. 

502. Bij de besteding van de middelen dient de nadruk ge
legd te worden op het uitbouwen en gebruikmaken van de 
sterke punten van de onder het regionaal sociaal-econo
misch beleid vallende regio's. Daarbij gaat het primair om 
het versterken van de marktsector. 

503. Ter stimulering van uitbreidings-en vernieuwingsin
vesteringen in de marktsector dient de investerings-premie
regeling (IPR) uitdrukkelijk gecontinueerd te worden. 

504. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) 
"ervullen een nuttige functie bij het aantrekken en stimule
ren van vooral kleine en middelgrote bedrijven. Een grotere 
zelfstandigheid voor de regionale ontwikkelingsmaatschap
pijen als financieringsinstellingen, waarbij het systeem van 
garantiestelling zou kunnen worden vervangen door een 
systeem van budgettering, verdient overweging. 

505. Het indirecte regionale beleid ten aanzien van de 
noordelijke provincies (I SP, herinrichting veenkoloniën en 
studie naar de Flevolijn), Limburg (PNL), Noord-Brabant, 
Twente, de regio Nijmegen en de grote steden dient op ba
sis van de regionale respectievelijk locale werkloosheids
component te worden voortgezet. 

506. Eerder gedane toezeggingen met betrekking tot de 
spreiding van bestaande rijksdiensten worden gestandge
daan. Voortoekomstige spreiding komen alleen in aanmer
king: nieuwe diensten, diensten waarvoor een belangrijke 
nieuwbouw nodig is, en diensten die ingrijpend worden ge
reorganiseerd. 

507. De voor het terugploegprogramma beschikbare mid
delen dienen zoveel mogelijk ingezet te worden in het kader 
van het regionale en grote-stedenbeleid. Zij moeten vooral 

·worden aangewend voor structuurversterkende projecten. 

Midden- en kleinbedrijf 
508. Het midden- en kleinbedrijf heeft een belangrijke 
functie voor de welvaart en werkgelegenheid van ons land. 
Het vertegenwoordigt 60% van de werkgelegenheid-in de 
marktsector en 90% van de particuliere bedrijven. Het over
heidsbeleid terzake dient gericht te zijn op de gezonde klei
ne en middelgrote ondernemingen met toekomstperspec
tief. Centrale doelstellingen van dit beleid zijn de technologi
sche vernieuwing, verdere arbeidskostenmatiging en ver
kleining van het bruto-netto-traject, gezondmaking van de 
eigen vermogensverhoudingen en vermindering van bureau
cratie en regelgeving. 

509. Het vernieuwingsbeleid voor de marktsector zal ten 

• 

behoeve van het midden- en kleinbedrijf speciaal worden af
gestemd op de daar bestaande behoeften en mogelijkheden 
door: 
- binnen het overheidsaankoopbeleid meer kansen te bie-

den aan het innoverende midden- en kleinbedrijf; · 
- de infrastructuur voor kennis- en technologie-overdracht 

naar het midden- en kleinbedrijf te versterken; 
- de informatie en voorlichting over de technologische ver

nieuwingen en hun toepassingsmogelijkheden voor het 
midden- en kleinbedrijf- in samenspel met de branche-or
ganisaties- te verbeteren en uit te breiden; 

- de voorzieningen voor de startende ondernemer te inten
siveren; 

- de WIR-kleinschai'igheidsvoorziening te handhaven; 
- de INSTIR-regeling beter toepasbaar te maken voor het 

midden- en kleinbedrijf. 

510. Het cursorisch ondernemersonderwijs wordt kwali
tatief verbeterd en doelmatiger opgezet, de kosten dienen te 
worden gedekt op basis van het profijtbeginsel. Met het oog 
op de snelle technologische ontwikkelingen worden de om-, 
bij- en herscholingsvoorzieningel') voor zowel ondernemers 
en meewerkende partners als werknemers in het midden
en kleinbedrijf versterkt. Dê uitbreiding van het leerlingwe
zen wordt 'fOOrtgezet. 

511. De financiële instrumenten, die het bedrijfsleven ter 
beschikking staan, worden beter toegankelijk gemaakt voor 
de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Dit betreft 
zowel de zogeheten herstelfinanciering, öntwikkelingskre
dieten en subsidies voor technologisch hoogwaardige pro
jecten als de voorzieningen voor risicodragend kapitaal. 

512. Het fiscale winstbegrip wordt waar nodig aan de bij
zondere functie van het ondernemersinkomen in het mid
den- en kleinbedrijf aangepast. De ondernemingsvrijstelling 
in de vermogensbelasting wordt aanmerkelijk verbeterd en 
zo mogelijk volledig gemaakt. Er wordt een onderzoek ver
richt naar de mogelijke invoering van een- op vrijwillige ba
sis functionerend- "zelfstandigen statuut", waardoor be
staande fiscale faciliteiten kunnen worden ingewisseld te
gen regelingen ten behoeve van vermogensvorming. In dit 
kader zal de positie van de medewerkende echtgeno(o)t(e) 
·kunnen worden verbeterd. 

513. Het overnemen of starten van een bedrijf wordt een
voudiger en fiscaal aantrekkelijker gemaakt. De middelings
regeling, die beoogt de progressie in de inkomstenbelasting 
te matigen bij sterk wisselende inkomens, wordt voor star
tende ondernemers verruimd. De mogelijkheden voor het 
midden- en kleinbedrijf om zich te voorzien van risicodra
gend kapitaal worden vergroot. De belastingheffing- waar
onder de successieheffing -bij bedrijfsopvolging wordt ver
licht om de bedrijfscontinuïteit en de aanwezige werkgele
genheid te waarborgen. 

514. Er wordt een soepel vestigingsbeleid gevoerd en de 
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administratieve verplichtingen voor het midden- en kleinbe
drijf worden sterk vereenvoudigd. Beunhazerij, illegale be
drijfsuitoefening en vormen van zwart werken worden tege
lijkertijd met kracht bestreden. De Drank- en horecawet 
wordt in dit kader aangepast. De concurrentie van organisa
ties zonder winst-oogmerk, waaronder begrepen overheids
instellingen, wordt tegengegaan. Het verschijnsel van depri
vatisering wordt ontmoedigd door het invoeren van BTW als 
verplichte rekenregel bij de prijsstelling van overheidsdien
sten die in concurrentie staan met particuliere diensten. 

515. Er wordt een vrij prijsbeleid gevoerd, waarbij mini
mumprijzen en verticale prijsbinding bij hoge uitzondering 
worden toegestaan. 

516. De overheid neemt maatregelen ter bevordering van 
äe veiligheid van persoon en goed in het midden- en kleinbe
drijf. 

517. De specifieke exportmogelijkheden van het midden
en kleinbedrijf dienen- vooral via generieke fiscale instru
menten -beter te worden benut. De gebundelde exportbe
vordering van kleine en middelgrote bedrijven krijgt meer 
aandacht. Gezien de ervaring met kleinschalige projecten 
wordt aan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in het 
kader van de ontwikkelingssamenwerking een actievere rol 
toebedeeld. 

518. Nederland maakt zich sterk voor de aanwijzing van 
een EG-commissaris, die specifiek belast wordt met het in
tegratiebeleid ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf in 
de EG. 

519. De overheid schept de randvoorwaarden om de doel
stellingen van meer groei en werkgelegenheid in het mid
den- en kleinbedrijf waar te maken. Binnen die randvoor
waarden wordt er naar gestreefd de eigen beleidsruimte 
voor de privaatrechtelijke organisaties in het midden- en 
kleinbedrijf bij het arbeidsmarkt-, arbeidsvoorzieningen- en 
arbeidsomstandighedenbeleid te vergroten. Daartoe zet de 
overheid zich in voor een goede communicatie over en weer 
met de betrokken organisaties. 

Land- en tuinbouw, visserij 
520. De land- en tuinbouw staat in de komende jaren zo
wel w'at de technologische ontwikkeling als de ontwikkeling 
der markten betreft voor belangrijke veranderingen. De be
langrijkste elementen binnen deze veranderingen zijn: 
- nieuwe technieken leiden tot verdere produktiviteitsstij

ging en toename van het totale opbrengstvolume; 
- voor de belar>grijke produkten zal de g'roei van de koop

krachtige vraag beperkt zijn; 
- grote afhankelijkheid van export bij toenemende buiten

landse concurrentie; 
- milieu-aspecten stellen grenzen aan de bedrijfsvoering; 
- er is sprake van een toenemende druk om werkzaam te 

zijn in de agrarische sector. 

521. Bij de beoordeling van bovengenoemde uitgangssi
tuatie dient de overheid een voorwaardenscheppend beleid 
te ontwikkelen, waarbinnen de zelfstandige, goedlopende 
bedrijven zich naar eigen keuze en in aansluiting op de tech
nologische en economische ontwikkeling kunnen ontplooi
en. 

522. Op Europees niveau dient Nederland zich krachtig in 
te zetten om de verworvenheden van het EG-landbouwbe
leid in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. Het be
staan van een gemeenschappelijke markt zonder grensbe-

lammeringen is voor de Nederlandse land- en tuinbouw van 
het grootste belang. 

523. In verband met de toenemende discrepantie tussen 
produktie en afzetmogelijkheden voor produkten zoals gra
nen, melk en suiker, is het voor de agrarische sector van be
lang dat het onderzoek naar de teelt van commercieel aan
trekkelijke nieuwe gewassen wordt geïntensiveerd. De ont
wikkeling van de produktie van plantaardig eiwit komt daar
bij het eerst in aanmerking. Ook de stimulering van de aan
wending van meer cultuurgrond voor de commerciële hout
produktie verdient aanbeveling. 

524. Een systeem waarbij de produktie over de bestaande 
bedrijven wordt verdeeld via een contingenteringsstelsel 
wordt afgewezen. Bij structurele onevenwichtigheid tussen 
de vraag- en aanbodverhoudingen kan niet aan diep ingrij
pende maatregelen ontkomen worden. Een quotastelsel is 
onder voorwaarde van praktische uitvoerbaarheid als tijdelij
ke maatregel te accepteren indien in de uitwisselbaarheid 
van de quota wordt voorzien. Produktiestructuur-bevriezen
de effecten kunnen op deze wijzè nog enigszins worden be
perkt. De huidige quotaregeling in de zuivelsector dient dan 
ook zo snel mogelijk in deze richting te worden gewijzigd. 

525. Verschuivingen naar andere produktiesdienen vooral 
bevorderd te worden door een meer samenhangend EG
markt- en prijsbelei.d. Een belangrijk punt hierbij is, dat in
dien de zelfvoor:zieningsgraad aanzienlijk hoger dan 100% 
wordt, er een relatie wordt gelegd met de prijsvorming op de 
wereldmarkt. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden 
dat een stabiel voorzieningenniveau tegen redelijke prijzen 
een grote verworvenheid is. 

526. In zijn algemeenheid dient bevorderd te worden dat 
de Europese landbouw door een samenhangend structuur
beleid in staat wordt gesteld onder zo gunstig mogelijke 
produktie-omstandigheden te produceren (specialisatiebe
ginsel). In het kader van de problematiek van de niet-levens
vatbare bedrijven dient een nieuw aanvullend gemeen
schappelijk sociaal beleid gevoerd te worden. 

527. Grote prioriteit binnen het nationaallandbouwbeleid 
dient in de komende periode gegeven te worden aan een 
verdere.werbetering van de produktiestructliren. Met name 
met het oog op de concurrentiepositie dient de produktie 
plaats te vinden op bedrijfseconomisch goed-geleide bedrij
ven. 

528. De factor ondernemerschap dient, onder de eerste 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij. via het instrumentarium van onderwijs, voorlichting 
en onderzoek, voortdurend gestimuleerd te worden. Extra 
aandacht dient besteed te worden aan de financieringsas
peeten van de land- en tuinbouwbedrijven, met name in het 
kader van de bedrijfsopvolging. Een betere aansluiting van 
de fiscale wetgeving bij de functies van inkomen en vermo
gen van zelfstandigen is daarbij noodzakelijk. 

529. Bij de ontwikkeling van oplossingen rondom de pro
blemen van de mestoverschotten, de relatie tot de natuur, 
landschap en milieu, evenals het welzijn der dieren, dient in 
de noodzakelijke regelgeving voldoende ruimte ingebouwd 
te worden voor het ontplooien van particulier initiatief. Con
tinuïteit van de produktiemogelijkheden en het beperken van 
onherstelbare schade aan de bodem dienen als leidraad te 
gelden voor een evenwichtige afweging tussen de belangen 
van de verschillende betrokkenen. 

530. Het vraagstuk van de mestoverschotten wordt 
krachtig aangepakt. Uiteindelijk doel is het voorkomen van 
milieu-problemen, zoals de verontreiniging van bodem en 
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drinkwater. Daartoe wordt het onderzoek bevorderd na:::~ an
dere- in overeenstemming met de eisen van natuur en mi
lieu zijnde- methoden van mestverwerking. In overleg tus
sen overheid en bedrijfsleven wordt gekomen tot normen die 
zowel voor land- en tuinbouw als voor natuur en milieu han
teerbaar zijn. Mestbanken zullen van voldoende faciliteiten 
worden voorzien om dierlijke mest optimaal over Nederland 
te spreiden. 

531. De in gang gezette deregulering dient met name in 
de land- en tuinbou"w in sterke mate voortgezet te worden. 
Invoering van de Wet Agrarisch Grondverkeer of van een 
vestigingswetgeving wordt daarom afgewezen. Bovendien 
vereist de versterking van de concurrentiepositie van de 
agrarische handel en industrie, naast deregulering, beper
"king van de keuringskosten ten laste van het bedrijfsleven. 
Een centraal geleid bedrijfsontwikkelingsbeleid dient verme
den te worden. 

532. Bij beschermende maatregelen zal aan de visserij 
voor menselijke consumptie voorrang worden gegeven bo
ven die voor de vismeelindustrie. 

533. De zogenaamde bijvangstregeling dient strikter te 
worden geformuleerd en gecontroleerd. 

534. Bij het nemen van maatregelen gericht op vangstbe
perking spelen naast de biologische overwegingen ook de 
belangen van producenten en consumenten een rol. 

535. Vangstbeperkende maatregelen en een veilplicht zijn 
alleen aanvaardbaar in EG-verband met de garantie dat in 
alle lidstaten dezelfde toepassing, controle en sancties zul
len gelden. 

536. Het visserijbeleid mag specifieke nationale visserij
problemen, zoals de garnalenvisserij. niet veronachtzamen. 
Tevens dient de bereikbaarheid van de visserijhavens de vol
le aandacht te krijgen. 

537. De rechtszekerheid van de visser in de kust- en bin
nenwateren dient te worden vergroot. De belangen van de 
beroepsbinnenvisserij enerzijds en de sportvissers ander
zijds verdienen voortdurende en zorgvuldige zorg. 

538. Stropen dient krachtiger te worden bestreden; die
renbescherming en het welzijn der dieren verdient volle aan
dacht. 
Gestreefd dient te worden naar een totaal verbod op de 
commerciële walvis- en zeehondenvang st. 

Verkeer en vervoer 
539. De keuzevrijheid bij wonen, werken en recreëren 
brengt met zich mee, dat burgers vrij dienen te zijn in de 
keuze van vervoermiddel. Het openbaar vervoer moet tegen 
een redelijke eigen bijdrage een aantrekkelijk alternatief zijn 
voor de auto. Taxivervoer kan daarbij een goede aanvulling 
zijn. 

540. Het openbaar vervoer, het particulier vervoer en het 
parkeren in de steden zijn onderdeel van één samen- han
gend beleid. Het gebruik van het openbaar vervoer moet 
worden bevorderd door verbetering van de kwaliteit van de 
diensten. Een vlotte afwikkeling van het wegverkeer dient te 
worden nagestreefd: het toepassen van groene golven en 
nieuwe regelsystemen kan hieraan bijdragen. 

541. De bouw van goede en veilige wegen blijft van be
lang voor de verkeersveiligheid en de verbetering van de 

woonomgeving, alsmede voor de ontsluiting van achterge
bleven streken. De aandacht moet vooral gericht zijn op op
heffing van knelpunten en op de verbetering van bestaande 
verbindingen. De aanleg van nieuwe wegvakken blijft be
perkt. Gezien het belang voor de individuele bewegingsvrij
heid en de afw.ikkeling van het goederenvervoer moet de 
overheid de financiering van de infrastructuur waarborgen. 

542. Het aanbrengen van verkeersbeheersingssystemen 
kan het aanleggen van nieuwe wegen overbodig maken en 
komt de verkeersveiligheid op de wegen ten goede. Dit moet 
krachtig bevorderd worden. 

543. Binnen het personenvervoer dient een reële keuze 
mogelijk te zijn tussen auto, taxi, openbaar vervoer en fiets. 
Met name in de stedelijke gebieden moet gezorgd worden 
voor kwalitatief goed openbaar vervoer en goede fietsvoor
zieningen, maar ook voor goede parkeervoorzieningen voor 
bezoekers en beroepsvervoer voor het bereiken van winkels 
en kantoren. 
In de landelijke gebieden is voOr de auto een belangrijke rol 
weggelegd. In verblijfsgebieden dient de doorstroming on
dergeschikt te zijn aan de leefbaarheid. 

544. Een slagvaardig vervoersbeleid is eveneens noodza
kelijk voor het behoud en de bevordering van onze nationale 
en internationale positie als transportnatie, vooral in het be
roepsgoederenvervoer over de weg. De vervoerbedrijven 
dienen meer ontplooiingsmogelijkheden te krijgen door ver
soepeling van het vergunningensysteem. 

545. De verdere ontwikkeling van een goed uitgerust 
transportsysteem ten behoeve van het beroepsgoederen
vervoer moet hoge voorrang hebben. De vrije keuze van ver
voers-en verladingsmogelijkheid dient onverkort te worden 
gehandhaafd. 

546. Een eigen zee- en binnenvaartvloot met voldoende 
capaciteit is nodig voor concurrerende dienstverlening. Libe
ralisatie van nationaal en internationaalluchtvaartbeleid 
wordt met kracht nagestreefd. De mogelijkheden van die re
gionale vliegvelden die een belangrijke functie in de ver
vaersinfrastructuur hebben, zullen verder worden verbeterd. 

547. Conform de uitspraak van het Europees Gerechtshof 
dient nu spoedig een Europees goederentran"sportbeleid van 
de grond te komen; de opheffing van de contingentering 
moet worden nagestreefd. 

548. Er dient een samenhangend verkeersveiligheidsbe
leid te worden ontwikkeld. Goede voorzieningen voor voet
gangers en fietsers zijn daarbij van groot belang. De rijks
overheid zal een verkeersveiligheidsbeleid bij de lagere over
heden bevorderen. Verkeersregels en snelheidslimieten die
nen in EG-verband te worden gestandaardiseerd. 

549. Het onderzoek naar de realisering van een vaste oe
ververbinding over de Westersehelde zal worden voortge
zet. De rijksoverheid draagt verantwoordelijkheid voor het 
doen onderhouden van goede verbindingen tussen de (Wad
den-)eilanden en het vasteland. 

550. De aandacht voor het spoorwegnet mag niet verslap
pen. Noodzakelijke verbeteringen aan het spoorwegnet 
moeten voortvarend worden uitgevoerd. Prioriteit dient te 
worden gegeven aan het opheffen van knelpunten. 

Energie 

551. Het energiebeleid moet zodanig zijn, dat alle moge-



lijkheden om in de energiebehoefte van individu en samenle
ving te voorzien, op hun merites worden bekeken, zonder 
dat bij voorbaat bepaalde vormen worden uitgesloten. Al
leen economische, veiligheids-en milieu-aspecten mogen 
een rol spelen. 

552. De inspanning op het gebied van de energiebespa
ring dient met de nodige voortvarendheid te worden gecon
tinueerd. Woningisolatie, en andere energiebesparende 
maatregelen in de woningsfeer, ten behoeve van zowel 
huurders als eigenaarbewoners, moeten met kracht worden 
bevorderd. Consequenties van het energiebesparingsbeleid 
zijn o.a. aanpassing van juridische en subsidievoorschrif
ten, die activiteiten op dit gebied belemmeren. 

553. Het beleid op middellange en lange termijn dient ge
richt te zijn op het inzetten van verschillende typen primaire 
energiedragers. De Nederlandse samenleving kan zich niet 
veroorloven afhankelijk te zijn van de invoer van slechts een 
of twee energiedragers. Naast kolen en olie dient kernener
gie- onder aanname van een oplossing voor het gecontro
leerd bewaren van het kernsplijtingsafval- een onderdeel te 
vormen van het diversificatiebeleid. In de komende kabi
netsperiode zal met de bouw van in elk geval twee nieuwe 
kerncentrales een aanvang worden gemaakt, onder voor
waarde dat zekerheid bestaat over milieuhygienisch verant
woorde opslag en verwerking van het vrijkomende kernsplij
tingsafval. 

554. De ontwikkeling van zuiniger verbrandingsinstalla
ties, het benutten van afvalwarmte, alsmede zuinig energie
gebruik moeten worden bevorderd. In de eerste plaats ligt 
hier een taak voor het particulier initiatief. Daar waar impul
sen nodig zijn, moet de overheid tijdelijk een stimulerende 
voortrekkersrol vervullen. 
Toepassing van wind- en zon ne-energie zal in de komende 
jar~n nog geen grootschalige toepassing vinden, met name 
door de hoge kosten en de lage beschikbaarheid; kleinscha
lige toepassing dient echter bevorderd te worden. 

555. Hoge prioriteit moet worden gegeven aan nationale 
en internationale onderzoekprogramma's, teneinde de nega
tieve effecten van energieproduktie voor het milieu nauw
keurig vast te stellen en de meest rendabele maatregelen te 
ontwikkelen om deze risico's het hoofd te bieden. De uit
stoot van stikstof- en zwaveloxyden is een ernstige zaak en 
dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bij de te treffen 
maatregelen moet de prijs van de bestrijdingsmaatregelen 
afgewogen worden tegen het effect van de maatregelen. 
Het formuleren van beleidsmaatregelen in internationaal 
verband is noodzakelijk. 

556. Er dienen op het algemene publiek gerichte voorlich
tingsprogramma's te zijn. opdat meer inzicht ontstaat in de 
gevolgen van de energieproduktie voor de gezondheid van 
mens en milieu. 

· Consumentenbeleid 

557. Het consumentenbeleid wordt vooral gericht op be
tere informatieverschaffing. voorlichting en bewustmaking 
van de gevolgen van de consumptie. Gezien de noodzaak tot 
terughoudendheid met regelgeving wordt in principe steeds 
de voorkeur gegeven aan zelfregulering door overleg tussen 
de organisaties van consumenten en producenten onderling 
boven nieuwe wettelijke reguleringen en voorschriften van 
de overheid. Voorts dient aan het initiëren van al dan niet 
wettelijke reguleringen een afweging van vermoedelijke kos
ten en baten vooraf te gaan. Ook dat is in het belang van de 
consument als belastingplichtige. 

In het licht van het bovenstaande dient de Warenwet te wor
den aangepast, waarbij tevens een splitsing moet worden 
tot stand gebracht in een levensmiddelen- en een overige 
waren gedeelte. 

558. Het is in het belang van de consument dat: 
- zijn koopkracht door belasting- en premievermindering 

wordt gewaarborgd en zo mogelijk wordt verbeterd; 
- de geldontwaarding zo laag mogelijk wordt gehouden en 

de overheidstarieven en retributies niet sneller stijgen dan 
de geldontwaarding; 

- de (prijs-)concurrentie tussen de producenten optimaal is 
en monopolieposities worden vermeden; 

- de moderne communicatiemidddelen worden ingescha
keld voor algemene en specifieke consumentenvoorlich
ting; 

- de Winkelsluitingswet wordt versoepeld en ruimere moge
lijkheden tot openstelling biedt. 

559. De keuzevrijheid van de consument dient te allen tij
de zo goed mogelijk te worden gewaarborgd. Aan die keuze
vrijheid kunnen grenzen worden gesteld in het belang van 
de openbare orde, de volksgezondheid en de kosten van de 
volksgezondheid. 

560. Teneinde een bewust consumentengedrag te stimu
leren wordt de voorlichting over het opzetten van en het om
gaan met het huishoudbudget bevorderd. 

561. Het gebruik van voor de gezondheid schadelijke stof
fen dient te worden voorkomen. Kleur- en smaakstoffen, 
conserveringsmiddelen en verpakkingsmiddelen worden 
pas toegelaten, nadat is aangetoond dat ze geen directe of 
indirecte schadelijke effecten voor de gezondheid kunnen 
hebben. Reeds in omloop zijnde producten, die schade be
rokkenen aan de gezondheid van de consument, dienen te 
worden verbeterd of anders te worden verboden. 

562. Sommige produkten, waaronder in het bijzonder 
schoonmaakmiddelen en medicijnen, leveren gevaren op als 
zij niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt. 
Voorschriften met betrekking tot veiligheidssluitingen, bij
zondere verpakkingen en duidelijke aanduidingen moeten 
die risico's zoveel mogelijk uitsluiten. 

563. Voorschriften met betrekking tot de technische in
richting van huishoudelijke apparaten en op het gebied van 
het gebruik van materialen en kleurstoffen, alsmede van de 
vormgeving van speelgoed zullen-een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan het voorkomen van ongelukken binnens
huis. 

564. Initiatieven die ertoe leiden dat in de EG maatregelen 
worden getroffen tot versterking van de positie van de con
sument- zoals het door de Europese Commissie voorgestel
de informatiesysteem voor gevaarlijke produkten en de te 
verwachten regeling van de produktaansprakelijkheid- wor
den ondersteund. 

565. Op de overheid rust de taak de veiligheid en de ge
zondheid van de consument zoveel mogelijk te beschermen. 
Zij dient evenzeer zijn rechtspositie zodanig te versterken, 
dat hij niet het slachtoffer kan worden van misleiding, ge
brek aan informatie of niet toereikende deskundigheid. 

566. Een wettelijke regeling van de standaardcontracten 
dient de consument te beschermen tegen voor hem bezwa
rende voorwaarden, die voortvloeien uit een door hem aan
gegane verbintenis en die hij bij het aangaan daarvan niet 
kende, omdat zij niet uitdrukkelijk onder zijn aandacht zijn 
gebracht. 

567. Om teveel regulering te vermijden wordt gestreefd 
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naar intensivering van het overleg tussen de vertegenwoor
digende consumenten- en producentenorganisaties, uit
mondend in gedragscodes en in afspraken tussen partijen. 

568. In overleg met de betrokken organisaties van het be
drijfsleven en met de consumentenorganisaties wordt ge
streefd naar de oprichting van een Bureau voor eerlijke han
delspraktijken, dat tot taak krijgt het uitwerken van ge
dragscodes voor de verschillende branches op het gebied 
van de levering van produkten of de verlening van diensten, 
waar deze nog niet tussen leveranciers van produkten of 
diensten en hun consumenten tot stand zijn gekomen. 

569. De benadeelde consument dient op eenvoudige en 
weinig kostbare wijze zijn recht te kunnen vinden. Daarom 
moet er zo spoedig mogelijk een vereenvoudigde kantonge
rechtsprocedure voor consumentenaangelegenheden ko
men. Voorts wordt de instelling van branche-geschillencom
missies bevorderd. 
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6. Onze omgeving 

Ruimtelijke ordening 
601. Nederland is een dichtbevolkt land in een dichtbe
volkt deel van Europa. Het heeft op dezelfde plaats waar wa
terwegen en havengebonden industrieën elkaar vinden zeer 
vruchtbare grond. Onmisbaar is dus een beleid dat deze be
langen niet alleen met elkaar verenigt, maar daarbij ook een 
integratie tot stand brengt met de behoefte aan recreatie, 
met de eisen van leefbaarheid, van milieu en natuur, in 
plaats van het strikt scheiden daarvan; een beleid dat niet al
les wenst te regelen, maar ook zijn beperkingen kent. 

602. Een liberaal ruimtelijk beleid is een terughoudend be
leid, dat ook voor de toekomst nog zoveel mogelijk keuzemo
gelijkheden laat bestaan, en binnen gekozen bestemmingen 
ook op korte termijn keuzemogelijkheden voor de burger 
openhoudt. 

603. De ontwikkeling van het ruimtelijk beleid dient met 
kracht te worden voortgezet als het gaat om het voorkomen 
van de suburbanisatie van open ruimten, het bevorderen 
van en inhoud geven aan bufferzones, het versterken van 
behoud en herstel van waardevolle gebieden, zoals Wad
denzee, het Groene Hart, de Veluwe, etc. Publieksvoorlich
ting dient hierbij een stimulerende rol te vervullen. 

604. De maatschappelijke kwaliteit van het stedelijk ge
bied dient bevorderd te worden door 
- het versterken van het accent op de stadsvernieuwing, 

onder meer met het oog op het herstel van een even
wichtige samenstelling van de stedelijke bevolking; 

- optimaal benutten van de beschikbare ruimte, o.a. door 
verdichting en door herstructurering van verouderde be
drijfsterreinen, teneinde wonen, werken en recreëren in 
een gebied daadwerkelijk mogelijk te maken. 

605. De kwalitatieve invulling van het landelijk beleid en 
de maatschappelijke aanvaardbaarheid dient bevorderd te 
worden door het stimuleren van de totstandkoming van be
stemmingsplannen voor het buitengebied en het saneren en 
qua uitvoering versterken van het beschikbare instrumenta
rium. 

606. Meer aandacht zal moeten worden besteed aan de 
relatie tussen milieu, ruimtelijke ordening, natuurbescher
ming en landschapsbouw. 

607. De wettelijke verplichting tot het vaststellen van be
stemmingsplannen- ook van het buitengebied- moet wor
den nagekomen. De dereguleringsmogelijkheden, die ont
staan zijn door de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, dienen geëffectueerd te worden door het versneld 
aanpassen van gemeentelijke bestemmingsplannen en door 
het waarborgen van een maatschappelijk aanvaardbare 
lengte van besluitvormingsprocedures over plannen. Provin
ciale plannen moeten gemeenten ruimte laten voor het voe
ren van een eigen woningbouwbeleid. 

608. De woningbouw wordt zoveel mogelijk daar gereali
seerd waar de behoefte zich doet gevoelen. Dit kan inhou
den het stedebouwkundig verdichten van steden. Suburba
msatie wordt als minder gewenst verschijnsel zoveel moge
lijk vermeden door het aantrekkelijk maken van stedelijke 
gebieden. 

609. De leefbaarhe.id van kleine kernen dient gehand
haafd en verbeterd te worden. Van belang is hierbij het 
scheppen van mogelijkheden tot nieuwbouw, onder gelijktij
dige waarborging van de belangen van natuurbehoud en 
land- en tuinbouw. Het verstedelijkingsbeleid mag niet ont
aarden in het eenzijdig aan banden leggen van de uitbrei
ding van kleine kernen. 

610. Bezwaar- en beroepsprocedures moeten onder strin
gente voorwaarden aan kortere, strikte termijnen worden 
gebonden om tot spoedige eindbeslissingen te komen. De 
Raad van State wordt zodanig geëquipeerd, dat verkorte be
roepstermijnen kunnen worden gerealiseerd. Verdergaande 
mogelijkheden tot vereenvoudiging en beperking van proce
dures dienen te worden onderzocht, met name op aspecten 
als voldoende maar niet overmatige inspraak en rechtsbe
scherming. 

611. Vereist het gemeenschapsbelang aantasting van 
particuliere belangen, dan moet de schade door de gemeen
schap worden vergoed. De regeling van planschade moet 
worden verbeterd, en uitgebreid tot alle g~vallen waarin de 
overheden planologische maatregelen nemen. 

612. Rechtstreeks overleg aan weerszijden van de lands
grenzen en overleg in de organen van de EG moeten worden 
bevorderd om een goed grensoverschrijdend en Europees 
ruimtelijk beleid tot stand te brengen. Nederland dient daar
bij de nodige initiatieven te ontwikkelen. 

613. Het programma van dijkverhogingen wordt met pru
dentie uitgevoerd. Landaanwinningsprojecten verdienen 
een positieve benadering vanuit een lange-termijnvisie. 
Planning en programmering van waterstaatsprojecten die
nen te leiden tot een stabiel jaarlijks investeringsniveau. 

614. Er wordt geen polder Markerwaard tot stand ge
bracht, het project-Waterman wordt getoetst op de finan
ciële haalbaarheid uitgaande van private financiering en bij 
een positieve conclusie uitgevoerd. 

615. De Wet op de Ruimtelijke Ordening dient na de wijzi
ging van 1985 te worden geëvalueerd op haar praktische 
uitvoerbaarheid en zonodig te worden aangepast. Ruimtelij
ke ordening- als instrument tot inrichting van de ruimte
dient een sterker accent te leggen op het scheppen van 
voorwaarden voor het economisch en maatschappelijk func
tioneren, met name ten aanzien van aanstaande ontwikke
lingen op het gebied van de telecommunicatie. 

Milieubeleid 
616. Een gezond leefmilieu is voorwaarde voor het welzijn 
en de ontplooiing van de mens. Aantasting van dit milieu, 
het optreden van milieuverontreiniging en het bederf van na-

® 



tuur en landschap betekenen minder mogelijkheden om aan 
die voorwaarde te voldoen. Bestrijding van de verschijnselen 
van verontreiniging en bederf laat zich niet door de vrije 
markt reguleren. De overheid dient derhalve de voorwaarden 
te scheppen waaronder milieubederf en -aantasting kan 
worden voorkomen. Dit beleid moet gericht zijn op het zo
veel mogelijk inpassen van het menselijk handelen in het 
stelsel van natuurlijke kringlopen. 

617. Het milieu is niet alleen dienstbaar aan de mens van 
nu, maar dient ook ih stand te worden gehouden voor toe
komstige generaties. Het vraagt een streven naar een nieuw 
evenwicht, dat tot stand moet worden gebracht tussen dat
gene wat ecologisch noodzakelijk en datgene wat econo
misch mogelijk is. In totaliteit mag het milieu niet verder 
worden aangetast, integendeel, bij voortduring moet ge- -~~
streefd worden naar verbeterde milieu-omstandigheden. 
Nagestreefd moet worden dat in de komende twintig jaar, 
gerekend vanaf 1985, de omvang van de milieuvervuiling 
wordt teruggebracht tot een niet-schadelijk niveau. 

618. Milieubeleid dient zich te richten op de actieve me
dewerking van individuele burgers, bedrijven en instellin
gen. In samenwerking met alle betrokkenen dient de voor
lichting over de milieuproblematiek te worden verbreed en 
geïntensiveerd. Mentaliteitsombuiging ten aanzien van onze 
gedragingen met betrekking tot natuur en milieu dient daar
bij het doel te zijn. 

619. Milieubeleid is grenzenstellend, voorwaardenopleg
gend en mogelijkhedenscheppend. Dit houdt in een selec
tief beleid bij vestiging van nieuwe bedrijven, het saneren 
van vervuilende bedrijven en het bevorderen van de technie
ken die de vervuiling tegengaan. Dit vereist ook het finan
cieel stimuleren van de ontwikkeling van schone technieken 
en van de toepassing van milieuvriendelijke procédees. 

620. Bij de ontwikkeling van een economisch beleid moet 
rekening gehouden worden met de eisen die het milieube
leid stelt. De uitbouw en aanpassing van de milieuvoor
schriften dient de industrie gelegenheid te geven op inten
sieve en creatieve wijze nieuwe, minder vervuilende proces
sen te ontwikkelen. Om eventuele negatiève gevolgen in fi
nancieel opzicht voor individuele bedrijven -vooral in de aan
loopfase- tijdelijk op te vangen, en daarmede de bestaans
zekerheid te vergroten, moeten tijdelijke financiële steun
maatregelen mogelijk zijn. 

621. Bij de stimulering van economische bedrijvigheid 
dient in milieuhygiënisch opzicht een preventief beleid ge
voerd te worden, opdat kostbare saneringen van vervuilde 
situaties later voorkomen kunnen worden. Een werkelijk pre
ventief milieubeleid dient gebaseerd te zijn op welbegrepen 
eigen verantwoordelijkheid van de burger, het bedrijf of de 
instelling. Zij dient tot stand te komen door het bevorderen 
van op preventieve afweging gerichte regelgeving en daar
mee samenhangende voorlichting. 

622. Milieurisico's-hoewel te aanvaarden als een gege
venheid van een geïndustrialiseerde maatschappij- dienen 
gelimiteerd en beheerst te worden door: 
- vaststellen en hanteren van- waar mogelijk internatio

nale- normen voor uitworpniveaus, milieukwaliteit en ex
terne veiligheidsvoorwaarden; 

~ uitvoeren van gerichte risico-evaluaties en milieu- effect
rapportages; 

- opstellen en het toepassen van criteria voor isolatiebe
heersing en controle bij de opslag van gevaarlijke afval
stoffen. 

623. Naast het bevorderen van schone technologieën 
dient aan de produktie van' milieubeschermende apparatuur 

geconcentreerde aandacht te worden gegeven, en de moge
lijkheden van onze industrieel-technische kennis en ervaring 
dienen te worden benut. Voor het overige dient de bestrij
ding van ontstane vervuiling (al of niet noodzakelijk) zo dicht 
mogelijk bij de bron te geschieden. 

624. De verdere uitbouw van de Wet algemene bepalin
gen milieuhygiene tot een milieukadf!rwet wordt versneld 
tot uitvoering gebracht. Die wetgeving paart praktijkgericht
heid, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid aan betaalbaar
heid. 
Er komt een wettelijke koppeling van milieuwetgeving aan 
het verlenen van bouwvergunningen. Bezwaar- en beroeps
procedures moeten aan kortere, strikte termijnen worden 
gebonden. 

625. Speciale aandacht dient te worden geschonken aan 
een effectieve en efficiënte aanpak van grote en dreigende 
milieuvraagstukken als: 
:. verzuring van lucht, water en bodem; 
- de vermesting van bodem en van grond- en oppervlakte-

water; 
- verspreiding van milieugevaarlijke stoffen; 
- bodemverontreiniging. 
Onderwaterbodemverontreiniging is ontoelaatbaar. Hand
having van bestaande regelgeving vooral op het gebied van 
(chemische) afvalverwijdering geldt als een eerste prioriteit. 

626. Strikte voorwaarden moeten worden gesteld bij het 
verlenen van vergunningen voor het lozen en storten van mi
lieuschadelijk afval. Op de naleving van deze voorwaarden 
vindt scherpe controle plaats; op overtreding dienen zware 
straffen te worden gesteld. Zonodig dient extra mankracht 
ingezet te worden voor het realiseren van deze doelstellin
gen. Het beginsel van schuldaansprakelijkheid ten aanzien 
van handelingen die het milieu kunnen verontreinigen of 
aantasten, daarbij onverlet latende de beginselen van cau
saliteit en relativiteit, wordt in de wet vastgelegd. 

627. Recycling van afval en het zuiniger gebruik van 
grondstoffen moeten worden gestimuleerd. Verbetering van 
inzameling en verwijdering van milieubelastende afvalstof
fen dient snel te worden gerealiseerd. 

628. Het milieubeleid is verweven met praktisch alle ter
reinen van overheidsbeleid op alle bestuurlijke niveaus. Een 
doeltreffend milieubeleid vergt de medeverantwoordelijk
heid van alle bestuurslagen. Daarom wordt onverkort vast
gehouden aan de gedecentraliseerde uitvoering van het mi
lieubeleid, tenzij lokale of regionale belangen overschreden 
worden. Hierdoor wordt ook bereikt dat het milieubeleid zo 
dicht als maar enigszins mogelijk is bij de burger wordt ge
maakt. 

629. . De aanspraak van de burger op een gezond leefmi
lieu en de noodzaak ecologische evenwichten in stand te 
houden krijgen gestalte in kwantitatieve en kwalitatieve nor
men. Deze normen dienen op landelijk niveau- zo mogelijk 
internationaal gecoördineerd- te worden vastgelegd. 
Slechts bij beperkt regionale aspecten kunnen provincies 
nadere normen stellen. De financiële gevolgen van normstel
ling zullen zichtbaar gemaakt dienen te worden. 

630. Op zo kort mogelijke termijn wordt overgegaan tot 
het afschaffen van heffingen die dienen ter financiering van 
het overheidsbeleid; slechts heffingen die als retributies 
(kunnen) worden beschouwd blijven gehandhaafd. 

631. Milieuvervuiling en milieubederf zijn in veel opzich
ten grensoverschrijdend. De bestrijding vereist dan ook veel 
internationaal overleg, en waar enigszins mogelijk interna
tionaal gecoördineerde normstelling en aanpak. Dit kan ge-



schieden door het uitwisselen van relevante informatie, ge
zamenlijke voorzieningen voor afvalstoffen, gelijke rechten 
van inspraak en gelijke rechtsbescherming, en het vaststel
len en doorvoeren van internationale normen. 

632. De Europese Gemeenschap dient aan de uitvoering 
van haar milieu-actieprogramma's grote prioriteit te geven. 
Nederland blijft zich inzetten voor een spoedige en effectie
ve gemeenschappelijke aanpak van de verzuringsproblema
tiek. De aandacht voor schone rivieren, met name die welke 
van belang zijn voor de drinkwatervoorziening en I of andere 
gebruiksdoeleinden, dient geïntensiveerd te worden. Het 
storten van afval in zeeën en oceanen moet worden beëin
digd, internationaal gecoördineerde alarmregelingen opge
steld. Het gebruik van niet-milieubelastende verpakkings
materialen dient in internationaal verband te worden bevor
derd. 

Natuur- en landschapsbeleid 

633. Natuurgebieden zijn in ons dichtbevolkte land zeer 
waardevol en het behouden waard. Vanouds is daarbij het 
particulier initiatief actief geweest als het ging en gaat om 
het behoud van natuurgebieden. Allengs heeft echter ook de 
overheid steeds meer maatregelen moeten nemen om de ef
fecten van natuurbedervende activiteiten tegen te gaan. De 
overheid heeft daarbij naast het beheer van staatsbossen en 
natuurreservaten, en het nemen van planologische en mi
lieubeschermende maatregelen tevens tot taak het particu
lier initiatief op het gebied van natuur- en landschapsbe
scherming te stimuleren. 

634. Nodig is een slagvaardig, planmatig beleid tot be
houd en ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Hieraan 
dient ten grondslag te liggen de erkenning dat behoud en 
versterking van ecologische en landschappelijke functies 
essentiële voorwaarden zijn voor het doelmatig functioneren 
van de samenleving in economisch en sociaal-cultureel op
zicht. Deze erkenning brengt met zich mee dat er zorg voor 
dient te worden gedragen dat wettelijke en organisatorische 
kaders voor dit beleid aanwezig zijn, en dat voldoende finan
ciële middelen ter beschikking worden gesteld. 

635. Het is gewenst tot een vereenvoudiging te komen 
van de veelheid aan regelgeving op het gebied van natuur
en landschapsbeleid. Waar mogelijk moeten met hulp van 
concrete indicatoren meetbare doelstellingen opgesteld 
worden en gerealiseerd. 

636. In de relatie tussen het beleid met betrekking tot na
tuur en landschap en dat met betrekking tot andere maat
schappelijke sectoren verdient het behoud van buffer- en 
randzones bijzondere aandacht. Voorkomen moet worden 
dat onwikkelingen in verschillende maatschappelijke sec
toren en die met betrekking tot natuur en landschap al te 
zeer uit elkaar groeien. Bij een dergelijke realistische bena
dering is een zo groot mogelijke bereidheid tot medewerking 
van de bevolking en bevolkingsgroepen essentiëel. 

637. Het beleid dient gericht te zijn op het veilig stellen 
van waardevolle natuur- en landschapsgebieden, hetgeen 
zonodig door aankoop wordt verzekerd. Naast eigen aan
koop (veelal ten behoeve van specifieke beheersinstellingen) 
beschikt de overheid daarbij over instrumenten als planolo
gische maatregelen, milieuverordeningen en beheersover
eenkomsten, welke naar gelang van de situatie kunnen wor
den toegepast. 

638. De organisatie van het natuurbehoud dient gericht te 

zijn op goed en doelmatig beheer. Bij verwervingsplannen 
dienen financieel haalbare beheersplannen te zijn toege
voegd. 

639. Wanneer maatregelen tot natuur- en landschapsbe
houd leiden tot schade voor derden zal daarbij een recht
vaardige schadeloosstelling gepast zijn. De diverse schade
vergoedingsregelingen dienen daartoe te worden gecoördi
neerd. De provincie dient het integratiekader te zijn. 
Bij behoud van landgoederen en historische buitenplaatsen 
kunnen fiscale maatregelen in inkomens- en successiesfeer 
stimulerend werken. 

640. Er dient met kracht gestreefd te worden naar uitbrei
ding van het bosareaal, waarbij vooral aandacht dient te be
staan voor de meervoudige functie van bossen. 

641. Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk openge
steld worden voor verantwoord recreatief medegebruik. Het 
gebruik van natuurgebiepen voor drinkwaterwinning dient 
met duidelijke garanties omgeven te zijn. 

642. Een voortvarend beleid ter veiligstelling en ontwikke
ling van de nog aanwezige natuurwaarden in waterrijke ge
bieden (..wetlands") is noodzakelijk. Op basis van een na
tionale lijst van .. wetlands" die voldoen aan de in de .. wet
lands" -conventie geformuleerde criteria, wordt een actief 
aanmeldingsbeleid gevoerd. Het streven naar verstandig ge
bruik van .. wetlands" geldt overigens voor alle typen. 

643. In samenwerking met Denemarken en de Bondsre
publiek worden ten spoedigste de nodige, effectieve maat
regelen genomen om een verdere verslechtering van de eco
logische en culturele waarden van de Waddenzee tegen te 
gaan. 

Stadendorp 

644. Stads- en dorpsvernieuwing dient hoge prioriteit te 
worden gegeven, ook in financieel opzicht, waarbij in be
langrijke mate steun moet worden verleend aan particulier 
initiatief. Een wezenlijke bijdrage aan de stads- en dorpsver
nieuwing dient te worden geleverd door het bevorderen van 
het eigen woningbezit, ook in de vernieuwingsgebieden. 

645. De steun aan het midden- en kleinbedrijf in de stads
en dorpsvernieuwing moet worden verbeterd. 

646. De wet op de stads- en dorpsvernieuwing moet wor
den geëvalueerd op zijn praktische uitvoerbaarheid. Verder
gaande decentralisatie is nodig. De regels voor de stads- en 
dorpsvernieuwing moeten overzichtelijker gemaakt worden. 

647. Bij verkoop van een met subsidie gerestaureerd mo
numentenpand moet het subsidiebedrag, verrekend met de 
waardestijging of -daling van het geld, weer gedeeltelijk aan 
de overheid terug worden betaald. Het terugbetalingsper
centage is mede afhankelijk van de duur van de bewoning 
na restauratie, maar niet van het type pand. 

648. De overheid erkent de bijzondere functie van de gro
te stad in de samenleving en de maatschappelijke proble
men waarmee deze steden geconfronteerd worden. Door de 
onderlinge samenhang en verwevenheid en door hun cumu
latie wordt deze problematiek nog sterk vergroot. Er zal 
daaroll) voortdurend in samenwerking tussen deze steden 
en de andere overheden gezocht moeten worden naar speci.
fieke oplossingen voor deze problemen. 



Volkshuisvesting 

649. De woningproduktie moet, zowel kwantitatief als 
kwalitatief, worden afgestemd op de reële behoefte. Voor 
wat betreft de vrije sector met eenmalige bijdrage dient 
voorrang te worden gegeven aan plannen met de laagste 
stichtingskosten. 

650. Meer vrijheid wordt gegeven voor nieuwe bouwme
thoden en eigen initiatief van de mensen, zowel in de nieuw
bouw als in de bestaande bouw. Deregulering wordt krach
~tig voortgezet en uitgebreid tot subsidieregelingen en de 
woonruimteregelgeving. 

651. In beginsel bestaat vrije woonplaatskeuze voor de 
woningzoekenden. Alleen gemeenten waar het woningte
kort niet op korte termijn kan worden opgeheven, hebben 
recht voorrangsregels vast te stellen. 

652. Elke discriminatie tussen alleenstaanden, gehuwden 
en mensen in andere samenlevingsvormen wordt afgewe
zen. Er moet een beter en meer doelgericht huisvestinspro
gramma komen voor een- en tweepersoonshuishoudens, 
voor bejaarden en voor gehandicapten. 

653. De huurwetgeving dient daar waar zulks mogelijk is 
verder te worden geliberaliseerd. Knelpunten in de huidige 
huurwetgeving worden opgeheven. Kamerverhuur dient 
weer aantrekkelijk te worden gemaakt door wijziging van de 
huurwetten en fiscale maatregelen. 

654. Invoering van de reële kostprijsmethode als alterna
tief voor de dynamische kostprijsmethode dient te worden 
overwogen. 

655. De jaarlijkse trendmatige huurverhoging moet in ver
band staan met de ontwikkeling van de exploitatiekosten. 
De huur van bestaande woningen wordt meer in overeen
stemming gebracht met de kwaliteit. Er wordt nu naar ge
streefd de huurharmonisatie binnen vijf jaar te realiseren. 

656. Van een systeem van objectsubsidie dient op een 
systeem van subjectsubsidie (individuele subsidie) te wor
den overgegaan. Een woonbelasting wordt afgewezen. 

657. Om het eigen woningbezit krachtig te bevorderden 
wordt ernaar gestreefd dat de huren zich conform de bouw
kosten ontwikkelen. Realisatie hiervan is een noodzakelijke 
voorwaarde voor de gewenste bevordering van het eigen 
woningbezit; de aftrek van hypotheekrente op het eigen huis 
blijft in dat verband gehandhaafd. 

658. Huurders van woningwetwoningen wordt een wette
lijk recht gegeven hun woning te kopen, tenzij de plaatselij
ke woningsituatie hierdoor aantoonbaar wordt verstoord. 
Aan de omzetting van huur- in koopwoningen of andersom 
worden geen belemmeringen in de weg gelegd. Aan huur
ders van particuliere woningen wordt een wettelijk voor
keursrecht tot koop gegeven. 

659. Ter stimulering van de woningbouw verdient het 
aanbeveling het BTW-tarief in de bouw van het hoge naar 
het lage tarief te brengen, waarbij deze operatie wordt gefi
·nancierd door een gelijktijdige vermindering van de-object
subsidies. 

660. De overheid mag bij verkoop of uitgifte in erfpacht 
van grond geen voorwaarden stellen die de vrije beschikking 
op onbillijke wijze aantasten. Privaatrechtelijke bedingen die 
hiermede in strijd zijn worden bij wet verboden. 

in bijzondere gevallen. Grondeigendom geniet de voorkeur. 

662. Onteigening kan slechts geschieden tègen volledige 
schadeloosstelling op basis van de verkeerswaarde. 

663. In de wetgeving over de grondpolitiek moeten de be
langen van land- en tuinbouw op passende wijze tot uitdruk
king worden gebracht. 

664. De prijs van de grond moet in beginsel worden be
paald door vraag en aanbod. Overheidsbijsturing om te ko

. men tot lagere grondprijzen is alleen onder uitzonderlijke 
omstandigheden aanvaardbaar. 

665. Woonwagenbewoners hebben recht op een eigen 
plaats in de samenleving. Dit houdt echter niet in dat uitzon
deringsposities gecreëerd mogen worden. 

666. De inrichting van een woonwagencentrum behoort te 
zijn gebaseerd op de behoeften van de woonwagen bevol
king. Getalsnormen behoren daarbij meer indicatief dan im
peratief te worden gehanteerd. 

667. Duidelijkheid dient aanwezig te zijn over toegestane, 
aanvaardbare en niet aanvaardbare locaties voor woonsche
pen. 



7. Onderwijs en 
wetenschap 

Ontplooiing en welzijn 
701. Liberalen zien in onderwijs het middel bij uitstek om 
de mens als individu, sociaal en cultureel wezen in staat te 
stellen zich overeenkomstig zijn mogelijkheden en interes
ses te ontplooien. Door goed onderwijs kan het best worden 
bereikt dat iedereen zelf zijn of haar richting kiest en die 
plaats in de samenleving, die het best bij hem of haar past. 
Een liberaal onderwijsbeleid streeft naar gelijke kansen voor 
iedereen, maar gaat uit van de eigen aard en aanleg van ie
dere leerling. 

702. Onderwijs is een middel om te bereiken dat de sa
menleving te gelegener tijd kan beschikken over een ade
quaat geschoolde beroepsbevolking, die nodig is om maat
schappelijke vraagstukken te kunnen oplossen, de markt
sector te versterken en de internationale concurrentie het 
hoofd te bieden. 

703. Onderwijs dient dienstbaar te zijn aan de ontplooiing 
van de mens als individu, als sociaal en cultureel wezen en 
aan de maatschappelijke behoeften van de gehele samen Ie 
ving. Zo beschouwd is onderwijs eenwelzijns-én een wel
vaartsvoorziening, waarvoor door leerplichtigen geen 
schoolgeld betaald moet worden. 

704. Voor liberalen is de .. investering" in kennis en vaar
digheden een hoge prioriteit. In een samenleving waarin aan 
het onderwijzen en leren onvoldoende aandacht wordt be
steed kan geen welzijn en geen welvaart bestaan. 

705. De vrijheid van richting, inrichting en oprichting 
dient te worden gegarandeerd evenals de vrijheid van de ou
ders voor hun kinderen ook buiten de eigen wijk een openba
re school te kiezen. 

De kwaliteit van het onderwijs 

706. De kwaliteit van het onderwijs is mede afhankelijk 
van de inrichting van het gehele onderwijssysteem. Snelle 
opeenvolging en invoering van veranderingen bij het onder
wijs kunnen negatieve effecten hebben op de kwaliteit van 
het onderwijs. Daarom moet terughoudendheid worden be
tracht met verdergaande vernieuwingen en veranderingen. 

707. Van belang is dat het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het hoger onderwijs goed op elkaar aansluiten. 
Dat vereist dat de duidelijk te formuleren eindtermen van 
het voortgezet onderwijs en de eveneens duidelijk te formu
leren ingangsniveaus bij het hoger onderwijs op elkaar wor
den afgestemd. Voor het hoger onderwijs moet het invoeren 
van ingangsselecties worden overwogen. 

708. Een onafhankelijk van de beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering functionerende inspectie wordt belast met de 
kwaliteits-en normbewaking. Deze inspectie zal periodiek 
moeten rapporteren over de toestand van het Nederlandse 
onderwijs en in het algemeen een signalerende, evalueren
de en rapporterende functie moeten vervullen. De adviezen 
en rapportages van deze inspectie dienen openbaar te zijn. 

709. De sociale partners moeten worden betrok'ken bij het 
formuleren van.het onderwijsbeleid. Om die reden pleiten 
wij voor de instelling van een Nationale Educatieve Raad, 
waarin belanghebbende maatschappelijke sectoren zijn ver
tegenwoordigd, onder gelijktijdige herijking en herwaarde
ring van nut en functie van bestaande adviescommissies en 
dergelijke. 

710. In de opleiding aan de Pedagogische Akademies 
voor het Basisonderwijs zullen zwaardere eisen gesteld 
moeten worden aan de beheersing van de Nederlandse taal, 
wiskunde, kennis van de geschiedenis, aardrijkskunde en 
maatschappijleer. In het algemeen moeten de opleidingen 
voor onderwijsgevenden voldoen aan duidelijk geformuleer
de kwaliteitseisen. 

711. Bij- en nascholingscursussen dienen een geïnte
greerd deel te zijn van de opleiding van onderwijsgevenden. 
Het volgen van deze cursussen met duidelijke eindtermen, 
door onderwijsgevenden moet verplicht worden gesteld. 

712. De lerarenopleidingen voor docenten in de boven
bouw van HAVO /VWO moeten door de universiteiten wor
den verzorgd. 

Basisonderwijs 

713. De grootst mogelijke terughoudendheid zal moeten 
worden betracht met het invoeren van verdere vernieuwin
gen in het basisonderwijs. De basisschool moet nu de beno
digde rust krijgen om tot ontwikkeling te kunnen komen. 

714. Gezien de betekenis van het vak lichamelijke opvoe
ding, dient aan basisscholen een vakonderwijzer lichamelij
ke opvoeding verbonden te zijn. 

715. Voor kinderen met een ernstige geestelijkeen/of li
chamelijke handicap moeten verschillende vormen van spe
ciaal onderwijs blijven bestaan. De verbreding van de zorg
breedte van de basisschool zal pas plaatsvinden als de ba
sisschool voldoet aan de voorwaarden, die gesteld moeten 
worden aan een adequate opvang van de betreffende kinde
ren. 

716. Educatieve achterstanden moeten vroegtijdig wor
den herkend en aangepakt. De mate van achterstand moet 
objectief worden vastgesteld om aan de individuele moge
lijkheden van ieder kind optimaal recht te kunnen doen. 

717. In het onderwijs aan anderstalige leerlingen wordt 
extra aandacht gegeven aan het onderwijs in de Nederland
se taal. Onderwijs in eigen taal en cultuur wordt beperkt tot 
de eerste jaren van de basisschool. 
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Algemeen voortgezet onderwijs 

718. De leerlingen dienen onderricht te krijgen in een zo 
breed mogelijk samengesteld vakkenpakket. Uitbreiding 
van het aantal examenvakken ter bevordering van de door
stromingsmogelijkheden moet worden bevorderd. Vaste ba
sispakketten zijn gewenst. 

719. De gedifferef1tieerdheid van ons stelsel van onder
wijs moet behouden blijven. Eén schoolsoort na de basis
school met één programma, zoals de middenschool is be
doeld, wordt afgewezen. 

720. Nieuwe typen naast bestaande onderwijssoorten 
moeten een eerlijke kans krijgen. Wij staan daarom open 
voor experimenten met nieuwe vormgeving van voortgezet 
onderwijs als daaraan behoefte blijkt te bestaan en als de 
voorgestelde vormgeving niet binnen het bestaande kader is 
te organiseren. Wel dient er dan ook en duidelijk experimen
teerplan te worden opgesteld. 

721. De inhoud van met name het MAVO- en HAVO-on
derwijs moet zodanig worden gewijzigd dat het- met hand
having van de doorstromingsmogelijkheden MAVO
HAVO,HAVO-VWO- betere aansluiting geeft op het be
roepsonderwijs. 

722. Zowel de zwak begaafde als de hoog begaafde leer
lingen moeten bijzondere aandacht (kunnen) krijgen. De ge
differentieerdheid van ons stelsel van voortgezet onderwijs 
moet daarom behouden blijven, zodat iedere leerling naar in
teresse en belangstelling een plaats kan vinden. Er is dan 
ook geen reden om het bestaansrecht van het gymnasium 
of van het individueel beroepsonderwijs ter discussie te stel
len. 

Beroepsonderwijs 

723. Oriëntatie op beroepskeuze en beroepsvoorberei
dende programma's zullen tot het onderwijsaanbod aan 
leerplichtige leerlingen dienen blijven te behoren. Voor deze 
leeftijdsgroep zal in de eerste jaren nog sprake zijn van alge
mene vorming, waarbij de leerling in de loop der jaren kan 
kiezen uit verschillende schoolsoorten of richtingen, pas
send bij zijn aanleg en belangstelling. 

724. In het beroepsonderwijs moet het accent worden ge
legd op de beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende 
vakken en praktische vaardigheden; dit onderwijs moet 
meer en beter dan nu het geval is aansluiting geven aan de 
eisen van het bedrijfsleven. Tegen die achtergrond moet de 
beroepspraktijk meer worden betrokken bij het opstellen en 
realiseren van de leerplannen. 

725. Voor oudere leerlingen moeten er meer mogelijkhe
den komen om leren en werken te combineren. Een samen
hangende ontwikkeling van leerlingwezen en het volle en 
deeltijdse Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO), als
mede het uitbreiden van mogelijkheden voor deeltijd-mid
delbaar beroepsonderwijs (MBO). zijn daarbij middelen. 

726. De partiële leerplicht moet worden afgeschaft omdat 
deze niet in een reële behoefte voorziet. Er moet een wette
lijk te regelen leerrecht voor in de plaats komen. Voor niet
leerplichtige leerlingen moeten er meer mogelijkheden ko
men om leren met werken te combineren. Daartoe moet een 
samenhangende ontwikkeling van leerlingwezen en KMBO 
worden bevorderd. 

727. Het beroepsonderwijs kan alleen een bijdrage leve
ren aan het economisch herstel, wanneer het kwalitatief 
goed is. In het bijzonder zal er in de komende jaren geïnves
teerd moeten worden in: leerplanontwikkeling, ontwikkeling 
van goede leermiddelen, inventaris, lerarenopleiding voor 
beroepsgerichte en beroepsondersteunende vakken. 

728. De leerplanontwikkeling dient niet alleen door de 
Stichting leerplan Ontwikkeling (SLO) te worden uitgevoerd, 
maar met erbij betrekken van instituten of organisaties die 
deskundigheid hebben op het betreffende gebied (zowel 
wat de onderwijskant als wat de beroepskant betreft). Ook 
dienen scholen in een vroeg stadium bij het ontwikkelings-

proces te worden betrokken om overdrachtmoeilijkheden of 
zelfs onhaalbare produkten te voorkomen. 

729. De lerarenopleiding voor praktijkgerichte vakken zal 
de nodige eisen moeten stellen aan praktijkervaring in het 
betreffende arbeidsveld. 

730. Voor de leerlingen in het beroepsonderwijs dienen 
goede stagemogelijkheden gegarandeerd te worden. 

731. Bij dit alles dient het bedrijfsleven mede betrokken te 
zijn. Ook moet daarbij naar een grotere samenhang worden 
gestreefd tussen programma's en voorzieningen voor Lager 
Beroepsonderwijs (LBO). KMBO, MBO en leerlingstelsel in 
dezelfde richting. 

Hoger onderwijs 

732. Hoofddoelstellingen van het wetenschappelijk on
derwijs blijven wetenschappelijk onderwijs en wetenschap
pelijk onderzoek. Het accent moet daarbij liggen op zowel 
zuiver als op toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

733. Aan de rijksinstellingen van hoger onderwijs moet, 
voor zover dat nog niet het geval is, rechtspersoonlijkheid 
worden verleend. 
De zelfstandigheid I autonomie van de universiteiten moet 
worden geregeld naar analogie van die van de bijzondere 
universiteiten. 

734. De verschillende vormen van hoger onderwijs dienen 
gelet op hun specifieke karakters duidelijk onderscheiden te 
blijven. Samenhang in het hoger onderwijs wordt zoveel mo
gelijk in de afzonderlijke wetten bevorderd (Wet Weten
schappelijk Onderwijs, Wet Hoger Beroepsonderwijs, Wet 
Open Universiteit) zodat een kaderwet op het hoger onder
wijs vooralsnog niet opportuun is. 

735. Een adequaat stelsel van post-hoger onderwijs is 
van belang voor de bij- en nascholing van afgestudeerden bij 
het hoger onderwijs. De kosten hiervan dienen mede op ba
sis van het profijtbeginsel te worden gedekt. 

736. Voor specifieke beroepsopleidingen dienen, afhanke
lijk van de maatschappelijke behoefte, bij de instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs opleidingen van de tweede 
fase te worden gecreëerd. De kosten van ook deze opleidin
gen dienen mede op basis van het profijtbeginsel te worden 
gedekt. 

737. Het verwerven van eigP.n inkomsten door de instel
lingen door onder andere contractonderwijs, conctracton
derzoek en dienstverlening dient in het hoger onderwijs ge
stimuleerd te worden. Die inkomsten komen ten goede aan 
de eigen instellingen; deze mogen overigens niet concurren
tie-vervalsend opereren. 



738. Teneinde de wisselwerking tussen het hoger onder
wijs en de samenleving te versterken, dienen de mogelijkhe
den voor docenten om (bezoldigde) nevenfuncties uit te 
oefenen, te worden verruimd. 

739. De instellingen van hoger onderwijs dienen onder
ling permanent een redelijke taakverdeling en concentratie 
van onderwijs en onderzoek in acht te nemen. In dat ver
band dienen met name .,centres of excellence" voor univer
sitair onderzoek tot stand te komen, waarbij ook de niet-uni
versitaire onderzoeksinstituten moeten worden betrokken. 

740. De rechtsposities van de studenten bij het hoger be
roepsonderwijs en bij het wetenschappelijk onderwijs moe
ten gelijkwaardig zijn. 

Volwasseneneducatie 

741. De technologische ontwikkelingen leiden tot de 
noodzaak van verdergaande mogelijkheden tot her- en bij
scholing van volwassenen. Overheid en bedrijfsleven heb
ben daarin gezamenlijk een taak. 

742. De huidige ontwikkelingen vergen een ontvlechting 
van onderwijs en scholing enerzijds en anderzijds vorming. 
De rijksoverheid heeft een belangrijke taak op het terrein van 
het onderwijs en scholing. Vorming is vooral een taak van de 
lagere overheden die het beste de plaatselijke en regionale 
behoeften kennen. 

743. Bij de volwasseneneducatie moet grote aandacht 
worden gegeven aan de emancipatorische aspecten. 

744. In het kader van de volwasseneneducatie moeten 
ook mogelijkheden worden geboden voor het volgen van be
roepsopleidingen, vooral op het terrein van de nieuwe tech
nologieën, zoals bijvoorbeeld de informatica e.d. 

745. De kosten voor volwasseneneducatie kunnen meer 
dan thans het geval is worden gedekt mede op basis van het 
profijtbeginsel. Invoering van betaald educatief verlof van 
volwassenen moet worden bevorderd. 

Decentralisatie/ deregulering 

746. De bureaucratie moet worden teruggedrongen. Een 
grotere vrijheid voor de scholen op het gebied van inrichting 
en beheer, gekoppeld aan versterking van het management 
moet worden gerealiseerd. Het circulairebeleid moet worden 
teruggedrongen. 

747. De betreffende onderdelen van het ministerie moe
ten in omvang worden teruggebracht. Daarover moeten con
crete afspraken worden gemaakt. 

748. In de komende kabinetsperiode dient een samen
hangend beleid te worden ontwikkeld ten aanzien van de
centralisatie, regionalisering en deregulering voor de onder
wijssector. In het algemeen zal de regelgeving voor het we
tenschappelijk onderwijs moeten worden getoet!ft op ver
groting van de autonom:::l van de instellingen en aan het be
leid ten aanzien van deregulering. 

749. Versterking van de bevoegdheden en de autonome 
beleidsruimte van de gemeentelijke en de provinciale over
heid is gewenst. 

Wetenschaps- en technologiebeleid 

750. Het beleid van de overheid moet zich richten op het 
scheppen van voorwaarden voor het bevorderen van de kwa
liteit, de doelmatigheid en de samenhang van wetenschap
pelijk onderzoek in relatie tot de maatschappelijke behoef
ten. 

751. De overheid dient er voor te zorgen dat de uitkom
sten van wetenschappelijk onderzoek aan door de overheid 
gefinancierde c.q. gesubsidieerde instituten, beter toegan
kelijk worden voor de verschillende maatschappelijke secto
ren. 

752. Een verdergaande afstemming van door de overheid 
gefinancierde onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten op de 
behoeften van de marktsector moet met kracht worden be
vorderd. In dat kader is het vergroten van het marktbewust
zijn van universiteiten, hogescholen en de grote technologi
sche instituten noodzakelijk. Het marktgericht functioneren 
van deze instellingen moet worden verbeterd. 

753. In het beleid moet bijzondere aandacht worden ge
geven aan de introductie van de toepassingsmogelijkheden 
van de micro-electronica in het bedrijfsleven. 

754. De verwevenheid van het wetenschaps- en technolo
giebeleid met het beleid binnen de departementen, vereist 
nauwe interdepartementale beleidsafstemming en coördi
natie. Daarbij is het noodzakelijk dat de besluitvormingspro
cessen binnen het overheidsapparaat kritisch worden be
zien op doelmatigheid en doeltreffendheid. 

755. Er moet voldoende ruimte blijven voor de universitei
ten om naast het strategisch en marktgericht onderzoek, 
lange-termijn- en fundamenteel onderzoek te blijven verrich
ten vanuit het beginsel van de academische vrijheid. 

756. Het instellen van bedrijvenparken- in samenwerking 
tussen universiteiten en de sociale partners- is een moge
lijkheid om de kennisontwikkeling en kennisoverdracht te 
bevorderen. 

757. Het beleid met betrekking tot de innovatieve ontwik
kelingsprogramma's moet worden voortgezet. 

758. Bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe tech
nologieën, zoals de biotechnologie, moet worden voorkomen 
dat volksgezondheid en milieu gevaar lopen, maar ook dat 
industriële vernieuwingen door te strenge eisen onmogelijk 
worden gemaakt. 

759. Ontwikkelingen ten behoeve van het hergebruik van 
grondstoffen moeten worden gestimuleerd. 

760. Onnodig gebruik van proefdieren moet worden te
gengegaan, en vervangende methoden geïntroduceerd; on
derzoek naar deze methoden wordt gestimuleerd. 

Informatietechnologie 

761. Om leerlingen en studenten beter voor te bereiden 
op de informatiemaatschappij moet op alle niveaus aan
da.cht worden geschonken aan de methoden, technieken en 
toepassingsmogelijkheden van de informatica. Dit houdt 
onder meer in: 

I 
- het leren omgaan met informatie en de daarbij toegepaste 

methoden en apparatuur; 
- het leren omgaan met computers en computerprogram-
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ma's en in het bijzonder het bijbrengen van de beginselen 
van het programmeren. 

In toenemende mate zal de computer moeten worden ge
bruikt voor de begeleiding van het onderwijs en het testen 
van kennis op een individuele basis, allereerst in het basis
onderwijs. De programma's hiervoor zullen met zorg moeten 
worden samengesteld, waarbij in het bijzonder aandacht 
moet worden geschonken aan leerlingen in een achter
standssituatie. In het voortgezet onderwijs dient de infor
matica als apart vak te worden onderwezen. 

762. Bij de ontwikkeling van nieuwe en bij de aanpassing 
van oude onderwijsprogramma's moet rekening worden ge
houden met de ontwikkelingen van de informatica. Bijzon
dere aandacht moet worden besteed aan de invloed van de 
automatisering en informatisering op de samenleving. 

763. Het voorgaande vereist dat bij de opleiding en na
scholing van onderwijsgevenden gericht aandacht moet 
worden besteed aan de toepassingsmogelijkheden in het 
onderwijs van automatisering en informatica. 

Financiering/ prioriteiten 
764. Teneinde de kosten van het onderwijs binnen verant
woorde en financierbare grenzen te houden is het noodzake
lijk dat, met behoud van de kwaliteit, het rendement bij het 
voortgezet en het hoger onderwijs wordt vergroot. Tussen
tijdse toetsen alsook beperking van de studieduur, kunnen 
daarbij instrumenten zijn. 

765. Invoering van een gedifferentieerd stelsel van 
schoolgeld- en collegegeldheffing moet worden overwogen. 
Met name voor die opleidingen waarajn vanuit de maat
schappij nagenoeg geen behoefte bestaat, en ook in de toe
komst waarschijnlijk niet zal bestaan, kan een hogere eigen 
bijdrage worden gevraagd. 

766. Met name bij het hoger onderwijs moet het aanbod 
van afgestudeerden meer dan thans het geval is in overeen
stemming worden gebracht met de vraag op de arbeids
markt. Dat vereist intensievere beroepenvoorlichting ener- · 
zijdsen anderzijds een zekere beperking van de thans vrij
wel ongelimiteerde mogelijkheden om bepaalde studierich
tingen te volgen. 

767. Het voorgaande sluit niet uit dat het hoger onderwijs 
ook de mogelijkheid moet bieden om via studie algemeen 
maatschappelijk te worden gevormd, zodanig dat aanslui
ting op de arbeidsmarkt respectievelijk op het vervullen van 
algemeen maatschappelijke functies tevens behouden blijft. 

768. Binnen het Nederlandse onderwijs dient voor wat 
betreft de financiering prioriteit te worden gegeven aan het 
beroepsgerichte onderwijs en aan het maatschappelijk ge
richt wetenschappelijk c.q. technologisch onderzoek. 

769. Indien het in het belang van het behoud en de bevor
dering van de kwaliteit van onderwijs en/ of onderzoek op 
bepaalde vakgebieden noodzakelijk is op grond van schaar
ste-overwegingen docenten I onderzoekers extra te bezoldi
gen, dan wordt dat aanvaard. 



8. Welzijn en 
gezondheid 

Welzijn 
801. Het zich welbevinden is een persoonlijke beleving. In 
de liberale visie op mens en samenleving kan welzijn alleen 
bevorderd worden door de vrijheid om het eigen leven zo 
veel mogelijk naar eigen overtuiging in te richten. Een libe
raal welzijnsbeleid is gericht op het sch!lppen van voorwaar
den daarvoor. 

802. Volwaardige deelname aan de maatschappij kan het 
best bevorderd worden door een vergroting van de zelfred
zaamheid van de burger. De bevordering daarvan dient, 
waar mogelijk, dan ook voorop te staan. Educatie, gerichte 
hulp en materiële ondersteuning kunnen dat proces onder
steunen. 

803. Het bevorderen van zelfredzaamheid heeft niet altijd 
tot resultaat dat mensen zelfstandig binnen deze samenle
ving kunnen functioneren. In die gevallen ontstaat er een
vaak langdurige- afhankelijkheid van de hulpverlening. De 
overheid heeft de plicht langdurig hulpbehoevenden extra te 
beschermen. 

804. Sommige mensen hebben meer aandacht nodig dan 
anderen. Ondersteuning van hen is primair een zaak van het 
particulier initiatief. De overheid moet dat door een voor
waardenscheppend beleid mogelijk maken. 

805. Deze vraag naar categorale aandacht (voor bejaar
den, gehandicapten, etnische en culturele minderheden 
etc.) moet bij voorkeur worden opgevangen door specifieke 
voorzieningen, passend in een stelsel van algemene voorzie
ningen. De structuur van de beleidsadvisering aan de rijks
overheid gaat uit van de gelijkwaardigheid van categorale 
aandachtsgroepen. 

Volksgezondheid 
806. De gezondheidszorg is in Nederland tot een hoog ni
veau ontwikkeld. De uitgaven daarvoor beslaan een om
vangrijk deel van ons nationaal inkomen. Deze uitgaven 
worden grotendeels uit de collectieve middelen gefinan
cierd. Wil de gezondheidszorg in de komende jaren, waarin 
de bevolking veroudert en de medisch-technische mogelijk
heden toenemen, betaalbaar zijn, dan zal kostenbeheersing 
een doorlopende noodzaak blijven. 

807. Het handhaven van het particuliere karakter van het 
bestuur en de organisatie van de volksgezondheidsvoorzie
ningen is gewenst. Een krachtige bestrijding van ontwikke
lingen die de nationalisatie van de gezondheidszorg dichter
bij brengen, is daarom noodzakelijk. Verdere invoering van 
budgetfinanciering gaat gepaard met meer bestedingsvrij
heid voor de instellingen van gezondheidszorg, deregulering 
en minder bureaucratie. Het verplicht stellen van een loon
dienstverband voor medische beroepen is daarbij niet nood
zakelijk. 

808. De huidige wettelijk verankerde contractsdwang en 
toelatingsdwang voor de ziekenfondsen dient te worden af

. geschaft. Zolang de gezondheidszorg voor het leeuwendeel 

gefinancierd wordt vanuit (sociale) verzekeringsgelden dient 
men daaruit de consequentie te trekken, dat sociale part
ners medeverantwoordelijkheid dienen te dragen voor het 
beleid. De samenstelling van de ZFR, de besturen van de 
VNZ en de afzonderlijke ziekenfondsen dient in die zin te 
worden aangepast. 

809. Het stelsel van gezondheidsvoorzieningen en de fi
nanciering daarvan dienen zodanig te zijn ingericht dat de
genen die de feitelijke beslissingen nemen over investerin
gen er belang bij hebben de kosten beperkt te houden. 
De planning en financiering van gezondheidsvoorzieningen 
worden daartoe zo veel mog~lijk functioneel en territoriaal 
gedecentraliseerd. Streeksgewijze verschillen in kosten van 
voorzieningen moeten tot uitdrukking komen in verschillen 
in verzekeringskosten. De premiestelling van de verplichte 
ziekenfondsverzekering dient te worden gewijzigd in een 
vast bedrag per verzekerde en een procentueel gedeelte 
over zijn totale inkomen. De hoogte van het vaste gedeelte 
van de premie is afhankelijk van de wijze waarop het zieken
fonds binnen.het vastgestelde budget blijft. 

810. Er moet een zelfstandig onafhankelijk instituut ko
men dat de uitgave'n op het terrein van de volksgezondheid 
doorlopend onderzoekt en periodiek aanbevelingen doet 
over de effectiviteit en efficiency van de volksgezondheids
voorzieningen. 

811. Het systeem van particuliere en wettelijke ziektekos
tenverzekeringen (Ziekenfondswet en AWBZ) wordt gere
construeerd. Het verstrekkingenpakket van het ziekenfonds 
wordt daartoe opgeschoond. Grote financiële risico's wor
den voor een ieder op dezelfde wijze verrekend. De keuze
vrijheid en verantwoordelijkheid van de verzekerde worden 
vergroot in al die zaken die vanuit een maatschappelijk oog
punt geen onaanvaardbare financiële risiéo's met zich dra
gen. 

812. Het stelsel van de ziektekostenverzekering kent als 
acute knelpunten de bejaardenverzekering en de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering, waarin de relatief slecht verzeker
bare risico's zijn ondergebracht. Ter oplossing van die knel
punten dienen de volgende voorstellen zo snel mogelijk te 
worden gerealiseerd: 
- uitbreiding van de werkingssfeer van de verplichte zieken

fondsverzekering met de bejaarden en uitkeringsgerech
tigden, 

- opheffing van de bejaarden- en vrijwillige ziekenfondsver
zekering, 

- regeling van de toegang van de daarbij betrokken verze
kerden tot de particuliere ziektekostenverzekeringen via 
een àcceptatieplicht en tijdelijke compenserende maatre
gelen: 

813. Bij de toekomstige organisatorische vormgeving van 
de gezondheidszorg dient een strikte scheiding te worden 
aangebracht tussen de uitvoeringsorganen van de verzeke
ringen en de zorgverlenende instanties en personen . 
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814. Indien mensen geïndiceerd zijn voor voorzieningen 
waarvoor ze zijn verzekerd en zij elders (bijvoorbeeld thuis) 
goedkoper geholp~n kunnen worden dient die goedkopere 
wijze van hulp ook op eenzelfde wijze gefinancierd te wor
den. 

815. De patiënt krijgt inzage in de kosten welke te zijner 
behoefte worden gemaakt. Vervanging van het stelsel van 
vergoeding in natura door een stelsel van restitutie, zoals 
gebruikelijk is bij de vrijwillige ziektekostenverzekering, 
moet worden voorbereid door experimenten. 

816. Tal van prijzen en tarieven binnen de gezondheids-
, zorg zijn door de tijd achterhaald. De werkelijke kosten die
nen de basis van de vergoedingen te zijn. Daarbij moet het 
systeem zodanig worden ingericht dat degene die de feitelij
ke beslissing neemt over het maken van kosten er belang bij 
heeft deze te beperken. Alle tarieven worden op grond hier
van periodiek heroverwogen. 

817. Solopraktijken, groepsptaktijken en praktijkvoering 
in gezondheidscentra worden op gelijkwaardige wijze be
handeld. De instroom van beroepsbeoefenaren binnen de 
gezondheidszorg dient te worden afgestemd op de behoef
te. 

818. Het toelatingsbeleid van geneesmiddelen dient bin
nen EG-verband te worden geharmoniseerd. 

819. Er bestaat behoefte aan een samenhangend beleid 
in voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs en de 
opvang, behandeling en latere begeleiding van verslaafden. 
Gelet op de omvang van het probleem van de alcoholversla
ving komt er op regionaal niveau een samenwerking tussen 
de consultatiebureaus voor alcohol en drugs, de regionale 
instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en 
de intramurale hulpverlening om het beleid op elkaar af te 
stemmen. Het toedienen van hard-drugs kan uitsluitend op 
medische indicatie worden getolereerd. 

820. Alternatieve geneeswijzen dienen onbevooroordeeld 
onderzocht te worden op hun effectiviteit. Kennis van deze 
geneeswijzen dient een onderdeel te zijn van de opleiding 
tot arts. 

821. De laatste fase van ons bestaan dient zo waardig 
mogelijk te zijn. Het verruimen van de mogelijkheden tot 
verantwoorde euthanasie dient op basis van zorgvuldig ge
formuleerde uitgangspunten te worden gerealiseerd. Daar
bij wordt onder meer rekening gehouden met het zelfbe
schikkingsrecht van het individu en de vrijwillige medewer
king van alle betrokkenen. 

822. Er komt een wettelijke regeling van het patiënten
recht. Deze omvat de vrije keuze van de hulpverlener, inzage 
in medische registratie, bescherming van persoonlijke gege
vens, inspraak bij de behandeling, verbetering van het 
klachtrecht en modernisering van het medisch tuchtrecht. 

Bejaarden 

823. Leeftijd is geen eenduidig criterium voor sociaal, fy
sisch en psychisch functioneren van mensen. De overheid 
voert een beleid waardoor zo veel mogelijk een ieder, onge
acht zijn of haar leeftijd, kan deelnemen aan het maatschap
pelijk leven. Het maken van onderscheid naar leeftijd voor 
het gebruik van voorzieningen wordt, zo enigszins mogelijk, 
vermeden. 

824. De overheid bevordert de actieve deelname van de 

Qejaarden aan onze samenleving. De deelname van bejaar
den in de besturen van de (bedrijfs)pensioenfondsen wordt 
mogelijk gemaakt. -825. Het overheidsbeleid moet ruimte bieden voor nieuwe 
soorten van woonvoorzieningen voor bejaarden. Daarbij 
dient voorop te staan, dat men zo lang mogelijk actief deel 
kan blijven uitmaken van de samenleving. Met name moet 
ernaar gestreefd dat ook ouderen zolang mogelijk bij elkaar 
kunnen blijven wonen. 

Gehandicaptenbeleid 
826. Bijna ieder mens krijgt in het leven te maken met be
perkingen in het geestelijk en I of lichamelijk functioneren. 
Soms is de handicap aangeboren, soms ontstaat die gelei
delijk, soms heel plotseling. Een goed beleid moet geba
seerd zijn op de idee, dat het ieder van ons betreft. Om stig
matisering te voorkomen dient de overheid dit idee als uit
gangspunt van haar beleid te nemen en dient in haar voor
lichting te benadrukken dat mensen met een handicap ge
lijkwaardige burgers van onze samenleving zijn. 

827. Gelet op het persoonlijke leed en de maatschappelij
ke schade door ongevallen dient het voorkomen van onge~ 
vallen een hoge prioriteit te krijgen. De overheid voert een 
samenhangend veiligheidsbeleid gericht op het zo effectief 
mogelijk beperken van maatschappelijke schade en risico's. 

828. Vroegtijdige onderkenning van lichamelijke en gees
telijke gebreken is een onderdeel van de volksgezondheid. 
Daarvoor is een permanente scholing van professionele op
voeders en gezondheidszorgfunctionarissen essentieel en 
een goede voorlichting van het publiek noodzakelijk. 

829. De begeleiding en training van mensen met een han
dicap zal zo gedecentraliseerd mogelijk moeten plaatsvin
den. Het reguliere onderwijs moet meer mogelijkheden gaan 
bieden om gehandicapten een opleiding te geven. 

830. Het aantal mensen met lichamelijke gebreken zal de 
komende jaren toenemen. De toegankelijkheid van voorzie
ningen waarvan de mensen met een lichamelijk gebrek ook 
werkelijk gebruik wensen te maken wordt verbeterd. Bij aan
schaffing van nieuw materieel moet het openbaar vervoer 
worden aangepast aan het gebruik door mensen met een 
handicap. 

831. Voor gedeeltelijk gehandicapte werknemers moeten 
betere kansen worden geschapen op werk bij overheid en 
bedrijfsleven. De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 
(WAGW) is daarbij een onmisbare schakel. 

832. Mensen met een handicap moeten zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De huidige woningbouw 
zal daar meer op afgestemd dienen te worden. Aanpassin
gen voor gehandicapten die bij de bouw voor weinig of geen 
extra kosten gerealiseerd kunnen worden, worden bij de 
bouw reeds aangelegd. De bouwvoorschriften worden daar
toe aangepast. 

833. De verzorging van thuiswonende mensen met een 
handicap moet lokaal, eventueel sub-regionaal, georgani
seerd worden door een goede afstemming van thuishulp, 
gezinsverzorging, bejaardenzorg en kruiswerk, waarbij de 
bejaardenoorden in de toekomst de centra worden van 
waaruit een deel van de thuishulp wordt georganiseerd. 

834. Waar mensen voor verzorging zijn aangewezen op 
intramurale of semi-murale voorzieningen dienen deze voor-



zieningen zo kleinschalig mogelijk te zijn als vanuit het oog
punt van kwaliteit en volledigheid en kosten van het minima
le functiepakket toelaatbaar is. 

835. De gebruikers die op eeh voorziening zijn aangewe
zen zullen medezeggenschap moeten hebben over die spe
ciaal voor hen bestemde voorziening. Ook binnen de intra
murale voorzieningen dient de vrijheid van de individuele be
woner gerespecteerd te worden om het leven zoveel moge
lijk naar eigen inzicht in te richten. 

836. Geestelijk gehandicapten zijn- vaak langdurig- niet 
in staat hun eigen belangen te verdedigen. De overheid 
heeft dan ook tot taak het functioneren van voorzieningen 
voor geestelijk gehandicapten bij voortduring nauwgezet te 
controleren. 

Kunst- en cultuurbeleid 
837. Kunst komt voort uit de mensen en heeft een essen
tiële en diepgewortelde functie in het maatschappelijk Ie-

. ven. Uitingen van de individuele kunstenaar en manifesta
ties van kunstinstellingen zijn in hoge mate bepalend voor 
de kwaliteit van onze samenleving en voor de zingeving van 
het bestaan. Kunst is noodzaak, geen luxe waarop in tijden 
van economische teruggang zonder bezwaar bezuinigd kan 
worden. 

838. De overheid schept voorwaarden voor het in vrijheid 
ontwikkelen en in stand houden van gedifferentieerde cul
tuurvormen. Het overheersende criterium daarbij is de kwa
liteit van de cultuuruitingen. De overheid laat zich over die 
kwaliteit adviseren door onafhankelijke deskundigen. In de 
liberale visie geeft de overheid geen waarde-oordelen, maar 
geeft zij ruimte aan de kunstenaar en de kunstminnaar, aan 
de actieve en de passieve kunstbeoefening. De overheid 
baant de weg naar de kunst voor diegene die die weg wil 
gaan op basis van een vrije keuze. Maar om een vrije keuze 
te hebben, moet men deze kennen. 

839. De overheid schept eveneens voorwaarden dat ieder 
kennis kan nemen van de culturele waarden in de samenle
ving, door onder meer een gerichte kennismaking daarmee 
in het basis- en voortgezet onderwijs te bevorderen. De ken
nis van kunst en cultuur wordt daartoe een onderdeel van de 
opleiding van onderwijsgevenden. 
Aan de Nederlandse cultuur en taal wordt in het buitenland 
ruime aandacht gegeven door de verspreiding via de Neder
landse ambassades; voor wat betreft taal en letteren in het 
bijzonder ook door het bevorderen van de activiteiten van de 
Nederlandse Taalunie. 

840. De amateuristische kunstbeoefening is de basis van 
het culturele leven in de samenleving. Stimulering daarvan 
vergroot rechtstreeks de actieve en passieve kunstbeleving 
en is van wezenlijke betekenis voor de ontplooiing van de in
dividuele mens. Indirect wordt daarmee de belangstelling en 
het maatschappelijk draagvlak voor de professionele kunst 
versterkt. Waar de bevordering van de amateuristische 
kunstbeoefening en de kunstzinnige vorming primair een 
taak is van de gemeentelijke overheid dient deze daar finan
cieel toe in staat te blijven gesteld. 

841. De waardering voor cultuuruitingen is allereerst een 
zaak voor de burger zelf, die dan ook in principe bereid moet 

teursrechten goed te beschermen, opdat de kunstenaar ver
zekerd is van een redelijke vergoeding voor de geleverde 
prestatie. 

842. Binnen de door de overheid vastgestelde grenzen 
(erkenningenbeleid) dient de burger zelf aan te kunnen ge
ven welke kunst- en cultuurvormen het meest gewaardeerd 
worden. Giften en schenkingen aan thans gesubsidieerde 
instellingen op het terrein van de kunst blijven fiscaal aftrek
baar. 

843. De BKR-regeling wordt afgeschaft. De in de loop der 
jaren aangeworven kunstvoorwerpen worden afgestoten. 

844. De instandhouding en aanvulling van ons nationaal 
cultuurbezit is een plicht tegenover toekomstige generaties 
en een opgave die rijk, provincie en gemeente in een geza
menlijke verantwoordelijkheid dienen uit te voeren. 

845. Het restaureren van cultuurhistorisch belangrijke 
goederen (o.a. gebouwen, schilderijen, foto's, boeken en 
muziekpartituren) dient voortvarend te worden opgepakt, 
waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan het be
houd en de verbreding van de ambachtelijke deskundigheid . 
De overheid gaat er niet toe over om de eigenaren van deze 
goederen verplichtingen op te leggen zonder dat er een fi
nanciële tegemoetkoming tegenover staat voor het noodza
kelijke onderhoud. 

Sport 

846. Sportbeoefening is een bij uitstek particuliere activi
teit, mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Zij 
dient door de overheid ondersteund te worden vanwege de 
belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen. 

84 7. De overheid draagt zorg voor goede lichamelijke 
oefening op scholen, bij voorkeur door vakleerkrachten. Ze 
begunstigt die takken van sport die tot op hoge leeftijd be
oefend kunnen worden. 

848. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid 
terzake van sportaccomodaties. De oprichting en het beheer 
van sportaccomodaties door particulieren en particuliere or-

. ganisaties heeft daarbij de voorkeur. Deze accomodaties 
moeten toegankelijk zijn voor sportende gehandicapten. 

849. In overleg met de betrokken sportorganisaties ont
wikkelt de overheid een beleid, dat de negatieve effecten 
van sportbeoefening als spelverruwing, doping en vandalis
me tegengaat. 

850. Zij treft maatregelen om de kosten van ziekte en 
ziekteverzuim ten gevolge van sportuitoefening zo veel mo
gelijk te beperken. Door onderzoek wordt nagegaan welke 
takken van sport speciale risico's voor ziekte meebrengen 
en op welke wijze die kunnen worden ingedamd. De over
heid bevordert de keuring van sportbeoefenaren en de be
handeling van blessures door artsen en fysiotherapeuten 
met een speciaal daarvoor verworven kennis. 

851. Het in Nederland houden van grote sportevenemen
ten wordt door de overheid bevorderd. 

zijn een financiële bijdrage te leveren. Door samenwerking Recreatie 
met de media en via sponsoring zal de verspreiding van cul-
tuur worden bevorderd en het financiële draagvlak van de 
kunstbeoefening worden vergroot. De overheid dient de au- 852. Door de voortschrijdende technologische en maat-
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schappelijke ontwikkeling zal de hoeveelheid vrije tijd toene
men. De besteding van die vrije tijd is ieders eigen verant
woordelijkheid. De overheid schept voorwaarden voor het 
tot stand komen van voorzieningen. 

853. Recreatie vereist een structuur die mogelijkheden tot 
ontspanning biedt in de nabijheid van de bevolkingscentra 
en die ook bij slecht weer gebruikt kunnen worden. Oprich
ting en beheer van recreatieve projecten op particuliere ba
siS"'Ierdient de voorkeur. Voor zover voorzieningen door de 
overheid worden gefinancierd, wordt- waar mogelijk- een 
bijdrage van de gebruiker gevraagd. 

854. Het recreatief medegebruik van het landelijk gebied 
wordt verbeterd, waarbij kleinschalige recreatieve vakantie
mogelijkheden worden gestimuleerd. De gemeenten wor
den in de gelegenheid gesteld een eigen beleid op het ge
bied van de verblijfsrecreatie te ontwikkelen. Dat beleid 
wordt vorm gegeven via de gemeentelijke bestemmings
plannen. 

855. Bevordering van het toerisme naar ons land dient 
een vast onderdeel te zijn van onze exportpolitiek. 

Emancipatie 

856. Ook in de komende regeringsperiode dient de eman
cipatie een integraal onderdeel te zijn van het regeringsbe
leid. Het beleid op de meest uiteenlopende gebieden blijkt 
direct dan wel indirect invloed uit te oefenen op de emanci
patie van de vrouw. Emancipatiebeleid moet derhalve facet
beleid worden. Bewustwording van dit feit en het hiermee 
rekening houden zal tot een belangrijke taak gerekend moe
ten worden van alle bewindslieden en volksvertegenwoordi
gers. 

857. De nog resterende ongelijkheden tussen man en 
vrouw in de wet en I of andere regelgeving moeten worden 
opgeheven. Naleving van deze wetten en regels verdienen 
een betere controle. 

858. In het kader van de gelijkberechtiging van man en 
vrouw, met name waar het gaat om de toetreding van de 
partner op de arbeidsmarkt, dienen de belastingmaatrege
len voor tweeverdieners opnieuw te worden bezien. In dat
zelfde kader dient bij de verdere vormgeving van de sociale 
zekerheid ten principale gekozen te worden voor verzelf
standiging van uitkeringsrechten en voor geheel zelfstandi
ge rechten als einddoel. Gelijkberechtiging houdt in dat niet 
alleen de formele maar ook de daadwerkelijke positie van 
man en vrouw gelijk zullen zijn. 

859. In het onderwijs mag geen onderscheid worden ge
maakt tussen meisjes en jongens in lesprogramma en leer
middelen. Voorlichting over vakkenpakket-, studie- en be
roepskeuze dient sexe-neutraal te geschieden. Roldoorbre
king en emancipatie dienen een integraal onderdeel uit te 
maken van het lesprogramma van opleidingsinstituten voor 
onderwijskrachten. 

860. Het volgen van opleidingen door meisjes om te kun
nen voorzien in eigen onderhoud dient te worden gestimu
leerd evenals het volgen van tweede-kans-onderwijs. 

861. Er moeten voldoende kinderopvangmogelijkheden 
komen. Het instellen van continuroosters op scholen moet 
zowel vanuit emancipatoir als onderwijskundig opzicht wor
den gestimuleerd. 

862. Op het terrein van het arbeidsmarktbeleid moeten 
maatregelen worden genomen die gericht zijn op een zo 
groot mogelijke keuzevrijheid van mannen en vrouwen tot 
deelneming aan het arbeidsproces: volledige opheffing van 
het verbod van nachtarbeid en betere arbeidsbemiddeling 
voor vrouwen. 

863. De overheid geeft het voorbeeld om de eenzijdige ar
beidsverdeling tussen mannen en vrouwen te doorbreken. 
Een aan een termijn gebonden voorkeursbehandeling van de 
vrouw wordt gerechtvaardigd bij een keuze tussen vrouwen 
en mannen bij gelijke kwaliteit. 

864. Maatregelen moeten worden genomen om een bete
re loopbaanbegeleiding voor vrouwen bij de overheid moge
lijk te maken. Wat betreft het bedrijfsleven dient een bege
leidingsbeleid, zoals thans wordt gevoerd bij enkele grote 
bedrijven, te worden bevorderd. 

865. Het beleid op het terrein van de ontwikkelingssa
menwerking dient mede gericht te zijn op verbetering van de 
positie van de vrouw in de Derde Wereld. 

866. Speciale aandacht zal worden besteed aan de eman
cipatie van de vrouwen uit de etnische minderheidsgroepen, 
die zich zoveel mogelijk in eigen kring onder begeleiding van 
uit de eigen etnische groep afkomstige vrouwen zal moeten 
ontwikkelen. 

867. Voorkomen moet worden dat wetten en regelingen 
ten aanzien van etnische minderheden de vrouw extra af
hankelijk maken van de man in deze groepen. Bestaande 
wetten en regelingen zullen daarop worden bekeken. 

Media 

868. Een wezenskenmerk van een vrije maatschappij is 
de vrijheid van expressie en informatie-overdracht. 

869. Aan de verspreiding van buitenlandse televisiepro
gramma's met behulp van kabels, straalzenders en satellie
ten mogen geen belemmeringen in de weg worden gelegd. 
De Omroepwet en de Telegraaf- en telefoonwet dienen aan 
de nieuwe technische mogelijkheden te worden aangepast. 

870. De verdeling van zendtijd tussen de landelijke om
roeporganisaties dient meer in overeenstemming te worden 
gebracht met de ledenaantallen. Er dient tenminste één net 
te komen up commerciële basis, zo nodig in eerste instantie 
via ruime mogelijkheden van STER-reclame. 

871. Toepassingen van nieuwe technische mogelijkheden 
op het terrein van de informatie-overbrenging worden door 
de overheid bevorderd, waarbij de keuzevrijheid van de con
sument voorop dient te staan. Monopolieposities moeten 
worden vermeden. 

872. Er dient een kabelraamwet te komen, waarbij de vrij
heid van het gebruik van de kabel gewaarborgd dient te wor
den. Daarbij wordt, zover er ruimte aanwezig is, gelegen
heid geboden voor uitzendingen door amateurs en voor fi
nanciering door reclame. 

873. De monopoliepositie van de PTT op het terrein van 
de telecommunicatie zal ter discussie moeten worden ge
steld. Het gebruik van lokale kabelnetten wordt niet aan be
palingen gebonden; bijvoorbeeld zal datatransmissie daarop 
worden toegestaan. 
Telefoonabonnees zullen de vrijheid krijgen om type-gekeur
de randapparatuur vrijelijk op de markt aan te schaffen. 



874. Aan de pers zal de mogelijkheid moeten worden ge
boden zelfstandig programma's en reclame te verzorgen via 
ether en kabel. 

875. Meer dan tot nu toe worden de media gebruikt voor 
educatieve doeleinden. 

876. Om de pluriformiteit van de pers in stand te houden 
en te bevorderen kan financiële steun worden verleend. 
Deze steun wordt dan verleend op basis van algemene be
drijfseconomische criteria en kan slechts van tijdelijke aard 
zijn. 

Culturele en etnische verschillen 
877. De Grondwet bepaalt. dat allen die zich in Nederland 
bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten wor- · 
den en verbiedt discriminatie uitdrukkelijk. De overheid 
moet een beleid voeren waardoor een ieder gelijke kansen 
krijgt om zich te ontwikkelen. 

878. Intercultureel onderwijs voor alle Nederlanders is 
een goede zaak. De opleidingen voor leerkrachten zullen 
daarop afgestemd moeten worden, evenals de leermidde
len. Leerplanontwikkeling voor intercultureel onderwijs 
dient gestimuleerd en in de praktijk getoetst te worden. 

879. Het onderwijs in eigen taal en cultuur op de basis
school dient de toegankelijkheid van het Nederlands onder
wijssysteem en het begrip van de Nederlandse samenleving 

· te vergroten. Dit mag niet ten koste gaan van het reguliere 
onderwijs, met name het onderwijs in de Nederlandse taal. 

880. Bij het voortgezet onderwijs moet- in het verlengde 
van het multi-etnische karakter van onze samenleving- de 
mogelijkheid om ook talen van culturele en etnische minder
heden in het pakket op te nemen worden uitgebreid. 

881. Vrouwen dienen het recht te krijgen om te opteren 
voor een zelfstandige verblijfstitel. Onderzocht moet wor
den of in Nederland verblijvende minderjarige kinderen des
gewenst in aanmerking kunnen komen voor een zelfstandi
ge verblijfstitel vanaf een bepaalde leeftijd. 

882. Het verdient aanbeveling het zich ontwikkelende et
nische ondernemerschap te bevorderen, en het grote aantal 
regels en procedures voor etnische ondernemers beter in
zichtelijk te maken en te vereenvoudigen. Het gaat bij deze 
bedrijfjes veelal om typische diensten en projecten, die geen 
concurrentie betekenen voor autochtone ondernemers. 

883. De zelfmdzaamheid van minderheidsgroepen wordt 
bevorderd door de deelname aan het verenigingsleven te sti
muleren. Daar waar sprake is van een territoriale concentra
tie wordt een via de gemeenten geïntegreerde aanpak van 
het overheidsbeleid ten behoeve van minderheden voorge
staan. 

884. Het verdient aanbeveling binnen het gegeven aantal 
formatieplaatsen van de overheid- met name op plaatselijk 
en regionaal niveau- ook ambtenaren te recruteren uit etni
sche groepen. Dit kan de communicatie tussen overheid en 
allochtone groepen verbeteren. 

885. Binnen het gegeven palc.ket voor de woningbouw 
dient meer rekening gehouden te worden met de eigenheid 
en behoeften van allochtone Nederlanders, zoals het groot
familieverband. 

886. Bij de overheidsvoorlichting over regelingen ten be-

hoeve van alle burgers wordt speciaal gelet op het bereiken 
van de allochtonen in onze samenleving. 

® 



9. Nederland en de 
wereld 

Buitenlands· beleid 
901. Buitenlandse politiek moet uitdrukking geven aan 
dezelfde fundamentele liberale beginselen van vrijheid en 
verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaar
digheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, die voor iede
re buràer in eigen land worden nagestreefd. Daarom is de 
VVD voor verwerkelijking van een internationale rechtsorde, 
waartoe de VN de aanzet vormen, voor handhaving van de 
rechten van de mens, voor nauwe samenwerking tussen de 
democratische landen van Europa, voor ontwikkelingssa
menwerking. 

902. Buitenlands beleid wordt echter gevoerd in een ge
heel andere omgeving dan nationale politiek. Er is daar nog 
geen rechtsorde met afdwingbare vormen van conflictoplos
sing. De vrijheid is in de minderheid. Wapens worden ge
maakt en elke dag gebruikt. De Nederlandse buitenlandse 
politiek moet daarom zorgen voor de verdediging van de vrij
heid en voor de veiligheid van de bevolking. Dit uiteraard te 
za men met andere landen, die de vrijheid hooghouden. 
Daarom beschouwt de WD de NAVO als de hoeksteen van 
ons buitenlands beleid en steunt zij met kracht het streven 
van deze organisatie naar machtsevenwicht op een zo laag 
mogelijk niveau van bewapening. 

903. Omdat de vrijheid in de minderheid is, heeft verdedi
ging ervan voorrang boven uitbreiding van het gebied, waar 
vrijheid heerst en de mensenrechten worden gehandhaafd. 
Indien een dergelijke uitbreiding mogelijk is, dan wordt zij 
uitsluitend met vreedzame middelen nagestreefd. 

904. Niet vergeten mag worden, dat het buitenlands be
leid naast de grote belangen, die wij delen met de gehele 
mensheid, althans met de bondgenoten, ook de directe Ne
derlandse belangen moet behartigen. Het buitenlands be
leid moet voldoen aan hoge maatstaven van betrouwbaar
heid, samenhang, doeltreffendheid en geloofwaardigheid. 
Nu er minder dan vroeger consensus heerst over de buiten
landse politiek, is er meer aandacht nodig voor de aanvaar
ding van het beleid door de burger. 

Internationale rechtsorde en rechten 
van de mens 
905. Grondregels van de internationale rechtsorde dienen 
door gezamenlijk optreden met andere landen te worden ge
handhaafd. Uitspraken van het Internationale Hof van Justi
tie en van het Europese Hof behoren door alle in het geding 
zijnde landen te worden opgevolgd. 

906. Nederland bevordert de onpartijdigheid, het gezag 
en de doelmatigheid van de VN en steunt waar mogelijk de 
vredesoperaties van deze organisatie. Ons land coördineert 
zijn optreden in de Verenigde Naties zoveel mogelijk met an
dere Westelijke landen. 

907. Nederland zet zich in voor een krachtige en daadwer
kelijke bestrijding van het internationale terrorisme. 
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908. Met voortvarendheid moet worden gewerkt aan de 
juridische vormgeving van het internationale noodhulprecht. 

909. Nederland bevordert eerbiediging van de klassieke 
en sociale rechten van de mens. Wij laten ons daarbij niet 
verleiden tot selectieve verontwaardiging. Wij keuren elke 
schending van deze rechten gelijkelijk af. Hierbij verdient 
gezamenlijk optreden met andere landen, in het bijzonder 
die in de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa, de 
voorkeur. Uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens moeten worden nagekomen. 

910. Nederland bepleit de aanstelling van een Hoge Com
missaris voor de Rechten van de Mens. Nederland dient 
ruimhartig deel te nemen aan de programma's van de Ver
enigde Naties ter leniging van de noden van vluchtelingen. 
Derde-Wereld-landen, bereid tot het opvangen en hervesti
gen van vluchtelingen, dienen krachtig te worden onder
steund, financieel zowel als anderszins. 

911. Alle pogingen het internationale verkeer van pers, 
omroep, cultuur en onderwijs aan banden te leggen worden 
vastbesloten van de hand gewezen. 

De Europese Gemeenschappen 
912. De toekomstige ontwikkeling van ons land wordt 
voor een groot deel bepaald door en in samenwerking met 
anderen. Het ligt voor de hand daarbij het zwaartepunt te 
leggen bij onze naaste omgeving, waarmee wij in de Europe
se Gemeenschap zijn verbonden. 

913. Gebrek aan besluitvaardigheid en een toegenomen 
neiging tot nationaal egoïsme hebben de Europese eenwor
ding ernstige schade toegebracht. De voltooiing van de in
terne markt en van het Europese Monetaire Stelsel en het 
tot stand komen van een Europees vervaarsbeleid dienen 
dan ook de hoogste prioriteit te hebben. 

914. De achterst-and in de ontwikkeling van de EG heeft 
de concurrentiepositie ernstig nadeel toegebracht. Om daar
in verandering te brengen moet ernst gemaakt worden met 
standaardisatie en het scheppen van voorwaarden voor 
technologische en industriële ontwikkeling. Eureka kan 
daarvan een voorbeeld zijn; 

915. Harmonisatie van de wetgeving op het gebied van 
het arbeidsrecht in de ruimste zin, van opleiding, vorming en 
scholing, van de inspraak en medezeggenschap van werk
nemers en verruiming en stimulering van de arbeidsmobili
teit zijn ook noodzakelijke elementen voor de ontwikkeling 
van de EG. 

916. Regelgeving vanuit Europa dient niet te komen bo-
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venop de nationale bepalingen, maar in plaats daarvan. Ook 
de Europese wetgever dient uiteraard open oog te hebben 
voor het vermijden van niet noodzakelijke voorschriften. 

917. De Europese begroting dient afspiegeling te zijn van 
het beleid, dat nodig is om aan de EG een nieuw toekomst
perspectief te geven. Door een beter evenwicht te bevorde
ren tussen vraag en aanbod van de produkten van de land
bouw, zal het onevenredig aandeel van de kosten van het 
landbouwbeleid kunnen worden verminderd en kan ruimte 
worden geschapen voor andere beleidsonderdelen. De stij
ging van de landbouwuitgaven zal moeten achterblijven bij 
die van het totaal van de begroting. 

918. Bij die aldus nagestreefde sterkere doelmatigheid 
van het uitgavenbeleid van de Gemeenschap past een strak
ke begrotingsdiscipline. Realisering daarvan biedt de voor
waarde, waaraan voldaan moet worden, om tot een verho
ging van de BTW-afdracht aan Brussel te kunnen komen. 
Een verhoging overigens, die nodig is wegens de toetreding 
van Spanje en Portugal tot de EG. 

919. De Raad van Ministers stelt jaarlijks- het Europese 
Parlement gehoord- het plafond voor de financiering vast. 
De ruimte, die ontstaat door het nagestreefde achterblijven 
van de landbouwuitgaven, kan worden besteed voor nieuw 
beleid. Dit kan ook worden gefinancierd uit de ruimte, die 
ontstaat door bestaand Europees beleid te schrappen of 
doordat het in de plaats komt van bestaand nationaal beleid, 
waarvan de kosten dan via verhoogde BTW- afdracht naar 
de EG worden overgeheveld. 

920. De begroting zal mede tot uitdrukking moeten bren
gen dat de EG niet alleen verantwoordelijkheid wil dragen 
voor de vooruitgang in de lidstaten maar ook voor de per~ 
spectieven van die landen in de wereld, die in welzijn en 
welvaart zijn achtergebleven. Er moet met kracht naar wor
den gestreefd, dat de EG als geheel voldoet aan de interna
tionaal gestelde doeleinden op het gebied van de ontwikke
lingshulp en de bestrijding van de honger in de wereld. 

921. De vertraging in de ontwikkeling van de EG is voor 
een belangrijk deel te wijten aan de van het Verdrag van 
Rome afwijkende praktijk van besluitvorming en het dreigen 
met het gebruik van het vetorecht. Besluiten moeten als al
gemene regel met meerderheid van stemmen worden ge
nomen en unanimiteit dient te worden beperkt tot een zo 
klein mogelijk aantal in het Verdrag voorziene onderwerpen, 
waaronder die met betrekking tot nieuwe leden of geheel 
nieuwe beleidsterreinen. Voor die laatste is differentiatie in 
het tempo van uitvoering aanvaardbaar. 

922. De Europese integratie dient voorts met kracht te 
worden bevorderd door een versterking van de Europese in
stellingen en verbreding van hun werkterrein. In het bijzon
der moeten (onder het plafond) de budgettaire en voorts de 
wetgevende bevoegdheden van het Europese Parlement 
worden vergroot en moet de Europese Commissie krachtiger 
en met volledig gebruik van het toekomend initiatiefrecht 
optreden. 

923. Het ontwerp van een Verdrag tot oprichting van de 
Europese Unie, zoals dat is opgesteld door het Europese 
Parlement, geeft een goede aanzet voor die noodzakelijke 
versterking, die zonder aanvulling van de bestaande verdra
gen niC't mogelijk is. 

924. Langs ,die weg, of zo nodig via afzonderlijke besluit
vorming, dient te worden bevorderd dat bij de volgende ver
kiezingen het Europese Parlement in alle lidstaten wordt 
verkozen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoor
diging. 

925. Het gewicht van de EG in de internationale politiek 
kan dat van de som daarvan der afzonderlijke lidstaten over
treffen. Voorwaarde daarvoor is een substantiële versterking 
van de Europese Politieke Samenwerking. Nederland dient 
zich daarvoor in te zetten en in die samenwerking een actie
ve rol te spelen. 

926. Het gemeenschappelijk paspoort zal alleen dan een 
rol kunnen spelen in de versterking van het Europese be
wustzijn van de burgers, indien dat gepaard gaat met een
ook en vooral voor het gemeenschappelijk vervaarsbeleid 
essentiële- openstelling van de interne grenzen. 

927. Een sterke stimulans bij de realisering van het Euro
pa van de burger dient uit te gaan van een Europees cultuur
beleid, dat noodt tot kennismaking met de verscheidenheid 
aan culturen binnen de Gemeenschap en uitgaat van de 
noodzaak tot handhaving en versterking van de pluriformi
teit. 

De Antillen 
928. Nu de Status Aparte van Aruba met ingang van 1 ja
nuari 1986 een feit zal zijn geworden zal Nederland al het 
mogelijke moeten doen om de Antillen van de vijf en Aruba 
bij te staan bij hun verdere staatkundige ontwikkeling. Het 
streven moet daarbij gericht blijven op het tegelijkertijd be
reiken van de onafhankelijkheid, bij voorkeur in één staats
verband, waarbij echter tevens recht moet worden gedaan 
aan gerechtvaardigde verlangens van ieder der eilanden. 

929. Gezien de economische problemen hier en op de An
tillen zal het voor ontwikkelingssamenwerking beschikbare 
bedrag meer dan in het verleden aangewend moeten wor
den voor de versterking van de economische structuur. Be
grotingshulp wordt alleen in uiterste noodzaak gegeven en 
dan onder strenge voorwaarden. 

Ontwikkelingssamenwerking 
930. Ontwikkelingssamenwerking is een essentieel on
derdeel van het buitenlands beleid. 

931. Nederland dient de eigen economische problemen 
niet af te wentelen op de ontwikkelingslanden. De omvang 
vllll de ontwikkelingsbegroting moet daarom 1 ,5 %van het 
herschatte nationaal inkomen bedragen, uitgaven voort
vloeiend uit het stuwmeer daaronder begrepen. 

932. Voortgaande verbetering van de kwaliteit en doelma
tigheid van de ontwikkelingshulp- ook multilateraal- is van 
even groot belang als handhaving van de kwantiteit. Op 
grondige en deskundige voorbereiding, begeleiding, evalua
tie eri inspectie van projecten en· programma's dient de na
druk te worden gelegd, evenals op goede financiële planning 
en controle. De financiële beheerssystemen moeten worden 
verbeterd. 

933. Het ontwikkelingsbeleid dient te zijn gericht op di
recte armoedebestrijding en op duurzame verzelfstandiging 
van de economieën van de afzonderlijke ontwikkelingslan
den. Daarnaast dient ook het beleid op het terrein van de 
macro-economische betrekkingen met ontwikkelingslanden 
bij te dragen tot het bereiken van een betere en gelijkwaardi
ger positie van die landen in de wereldeconomie. 

934. Nederland dient te blijven bijdragen aan versterking 



van internationale organisaties op het gebied van de ontwik
kelingssamenwerking, onder meer ter verbetering van de 
coördinatie van de hulp met andere donoren. Versterking 
van een Europees ontwikkelingsbeleid blijft gewenst. Het 
Nederlandse aandeel in de bestedingen van internationale 
organisaties dient te worden vergroot. 

935. Aan verbetering van de wereldvoedselvoorziening 
moet hoge voorrang worden gegeven, vooral door verhoging 
van de voedselproduktie in de ontwikkelingslanden zelf en 
door verbetering van distributie en opslag. Zolang noodzake
lijk dient- tezamen met andere donoren- voedselhulp te 
worden verstrekt. Het oprichten van een voedselbank op 
Europees niveau is een waardevol instrument voor distribu
tie van voedsel op wereldschaal. 

936. Het beleid gericht op de beperking van de bevol
kingsgroei in ontwikkelingslanden dient hoge prioriteit te 
krijgen. Daarbij dient. te worden uitgegaan van het individu
eel recht op beslissing omtrent het al of niet krijgen van kin
deren. 

937. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking moet 
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de Ne
derlandse economie en samenleving. Hiertoe is een inten
sieve wisselwerking nodig van de overheid met zowel het 
Nederlands bedrijfsleven als met andere particuliere organi
saties, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van 
besluiten. 

938. Voor structurele armoedebestrijding en verzelfstan
diging van de ontwikkelingslanden is de opbouw van een 
goede infrastructuur op het terrein van het onderwijs van 
buitengewoon belang. De Nederlandse inspanning daarbij 
dient te worden vergroot. Samenwerking met Nederlandse 
onderwijsinstellingen is daarbij essentieel. Het op peil hou
den van de voor ontwikkelingslanden relevante Nederlandse 
expertise is van groot belang. 

939. Ontwikkelingssamenwerking dient niet plaats te vin
den met landen waar ernstige en voortdurende schendingen 
van mensenrechten voorkomen, met uitzondering van hulp 
die rechtstreeks en controleerbaar de beVolking ten goede 
komt. Ontwikkelingssamenwerking moet actief ingezet wor
den ter verbetering van de mensenrechtensituatie in de lan
den waarmee wordt samengewerkt. 

940. De ontwikkelingshulp aan Suriname kan pas worden 
hervat nadat in dat land concrete stappen zijn gezet tot her
stel van de democratie en eerbiediging van de fundamentele 
mensenrechten. 

941. Objectieve voorlichting inzake ontwikkelingssamen
werking blijft van belang. Deze dient te zijn gericht op de 
pluriforme Nederlandse samenleving en uitsluitend te gaan 
over de directe problematiek van ontwikkelingssamenwer
king. Voorlichtingsactiviteiten mogen het Nederlandse bui
tenlands beleid niet verstoren. Wanneer de NCO niet kan 
voldoen aan voorgaande vereisten, wordt zij opgeheven en 
zal een andere vorm worden gezocht om tot objectieve voor
lichting te komen. 

Probleemgebieden 
942. De eerbiediging van de rechten van de mens laat in 
tal van landen te wensen over. Een gunstige ontwikkeling is 
het toenemend herstel van burgerrechten in enige landen in 
Zuid-Amerika. Helaas is dit nog niet aan de orde in het aan
grenzende Midden-Amerika, dat voortdurende zorg oproept. 

Voor de problemen in Midden-Amerika dient te worden ge
streefd naar een diplomatieke oplossing, waartoe met name 
het Contadora-proces dient te worden ondersteund. Neder
land dient zijn inspanningen hierbij vooral te kanaliseren via 
de Europese Politieke Samenwerking. Veel aandacht moet 
gegeven worden aan de sociaal-economische aspecten van 
de Middenamerikaanse problematiek. 

943. De onafhankelijkheid van Afghanistan dient te wor
den hersteld. Alle troepen van de USSR behoren Afghanis
tan te verlaten. De vluchtelingen moeten naar hun land kun
nen terugkeren. Het Afghaanse volk zal dan in vrijheid een 
nieuwe regering moeten kunnen kiezen. Een politieke rege
ling van de oorlog zal de instemming moeten hebben van de 
Afghaanse vrijheidsstrijders. Nederland dient de hulp aan 
vluchtelingen en andere oorlogsslachtoffers te vergroten. 
Ons land moet in het Oost-West overleg voortdurend op 
beëindiging van de interventie aandringen. Zolang deze wre
de oorlog voortduurt is geen vergaande ontspanning van de 
betrekkingen met de USSR mogelijk. 

944. Ons land dient zich in samenwerking met onze part
ners in de diverse daartoe aangewezen fora actief op te stel
len t.a.v. een eerbiediging van de rechten van de mens in 
alle landen van de regio Indo-China. De militaire confrontatie 
door Vietnam en de onderdrukking van de bevolking in diver
se landen in de regio zijn een voortdurende bron van vluch
telingen en dienen daarom te worden tegengegaan. Neder
land zet zich in voor een herstel van de soevereiniteit van 
alle staten in de regio en in het bijzonder van Kampuchea I 
Cambodja. 

945. Liberalen veroordelen elke vorm van rassendiscrimi
natie. Samen met de Westelijke partners streeft Nederland 
daarom naar beëindiging van het apartheidsbeleid in Zuid
Afrika langs vreedzame weg. De huidige ontwikkeling baart 
grote zorg. In samenwerking met de partners wordt daarom 
getracht invloed op Pretoria uit te oefenen met als doel: het 
vreedzaam tot stand komen van gelijkberechtiging van en 
toekenning van het staatsburgerschap aan de niet- blanke 
bevolkingsgroepen. Contacten met groepen en personen in 
Zuid-Afrika die dit doel nastreven worden geïntensiveerd. 
Economische drukmaatregelen vormen op zichzelf geen 
doeltreffend middel om het Zuidafrikaanse bewind tot 
beëindiging van het huidige stelsel te brengen. Dit geldt in 
het bijzonder voor eenzijdige economische maatregelen van 
een enkel land. 
Nederland draagt naar vermogen bij tot een spoedige rege
ling van het vraagstuk-Namibie, waardoor de Zuidafrikaanse 
aanwezigheid in dit gebied kan worden beëindigd. 

946. Alle staten in het Midden-Oosten hebben recht op 
een bestaan binnen veilige en internationaal erkende gren
zen. Dus ook de Arabische staten dienen het bestaansrecht 
en het voortbestaan van Israël te aanvaarden en dit door uit
drukkelijke verklaringen te erkennen. Voor het bereiken van 
een vredesregeling en de bepaling van de wederzijdse gren
zen (in de geest van resolutie 242 van de Algemene Verga
dering der VN) dienen de nabuurstaten met Israël onderhan
delingen te voeren. Een uiteindelijke vredesregeling moet re
kening houden met Palestijnse verlangens, waarbij de vei
ligheid van Israël niet mag worden aangetast. Aanvaarding 
van de PLO als mede-onderhandelaar kan pas plaatsvinden, 
als zij werkelijk afziet van terreurdaden en haar doel- Israël 
te vernietigen- heeft opgegeven. 

947. Gestreefd wordt naarvreedzame en stabiele verhou
dingen in het gebied van de Golfstaten mede wegens hun 
belangrijke plaats in de olievoorziening. 

948. Ons land bevordert met betrekking tot het Midden
Oosten een op alle hierboven omschreven doelen gericht be-



leid in Europees verband, dat tot stand komt na diepgaand 
overleg met de VS. 

949. Het grootste aaneengesloten gebied waar sprake is 
van een voortdurende en een ernstige schending van de 
mensenrechten wordt gevormd door het Oostblok. De Oost
bloklanden dienen gehouden te worden aan de VN-verdra
gen over mensenrechten en aan de Slotakte van Helsinki. 

Vrede en veiligheid 
950. Voor het behoud van vrede en veiligheid dienen de 
akkoorden van Helsinki te worden nageleefd. Het is daar
naast noodzakelijk dat de krachtsverhoudingen tussen Oost 
en West in hun totaliteit in evenwicht worden gebracht. 

951. De nadruk van onze defensie-inspanning zal moeten 
liggen op een moderne conventionele bijdrage, mede van 
belang om de afhankelijkheid van kernwapens te verminde
ren. Moderne technologieën dienen positief tegemoet getre
den te worden. Zij vormen een belangrijke bijdrage in de ver
betering van het defensievermogen van het westerse bond
genootschap met conventionele middelen, waardoor een 
wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan het streven naar ver
mindering van afhankelijkheid van in het bijzonder korte
dracht kernwapens. 

952. De WO gaat accoord met het onderzoek naar de ver
dediging tegen kernraketten zoals beoogd door het Strate
gisch Defensie Initiatief (SDI) van de VS. Alvorens tot de op
stelling van zo'n defensieschild tegen kernraketten in de 
ruimte wordt overgegaan moeten de onderzoeksresultaten 
eerst worden beoordeeld aan de hand van de volgende crite
ria: 
- kan het de stabiliteit in de krachtsverhoudingen bevorde-

ren; 
- is het effectief; 
- is het betaalbaar; 
- kan het tweezijdige vermindering van kernwapens verge-

makkelijken; 
- kan het de veiligheid van West-Europa verhogen? 
Het zal nog tot begin van de jaren negentig duren voordat 
duidelijk is of aan deze criteria kan worden voldaan. 

953. Het lidmaatschap van de NAVO is de hoeksteen van 
ons veiligheidsbeleid. Dit lidmaatschap eist van ons land de 
bereidheid loyaal zijn aandeel in de verdediging van het 
Westen te nemen. Daartoe behoort uitvoering van het be
sluit van 1 juni 1984 inzake kruisvluchtwapens. Eenzijdige 
vermindering van de Nederlandse defensie-inspanning of 
eenzijdige ontwapening wordt met kracht van de hand ge
wezen. De WO streeft naar verantwoorde wapenbeheer
singsafspraken tussen Oost en West op alle terreinen. 

954. Binnen de NAVO en de WEU moet Nederland stre
ven naar een stelsel van betekenisvolle politieke consulta
ties op een ogenblik, dat het beleid nog niet is vastgelegd. 

955. In het beleid voor vrede en veiligheid zal de hoogste 
voorrang moeten worden gegeven aan het bevorderen van 
wederzijdse wapenbeheersing en wapenbeperking en aan 
het verminderen van de afhankelijkheid van kernbewape
ning. 

956. Biologische en chemische wapens dienen volstrekt 
en tweezijdig te worden uitgebannen. Zolang dit niet het ge
val is dienen de Nederlandse strijdkrachten adequaat tegen 
deze wapens beschermd te worden. 

Defensie 

957. Voor een wezenlijke bijdrage van ons land aan het 
Westelijke bondgenootschap dienen de Nederlandse strijd
krachten over de nodige middelen te beschikken om hun 
taak in NAVO-verband te kunnen vervullen. Daartoe is ook 
de met de bondgenoten overeengekomen reële groei van de 
defensie-inspanning met 3% per jaar noodzakelijk. Voorts 
dienen de Nederlandse strijdkrachten te zijn voorzien van de 
noodzakelijke uitrusting om aan andere veiligheidsbehoef
ten (zoals VN-taken) tegemoet te kunnen komen. 

958. De NAVO-bondgenoten moeten hoge prioriteit geven 
aan standaardisatie van materieel en uitwisselbaarheid van 
onderdelen. Naast de bestaande NAVO-procedures dienen 
nationale procedures op elkaar afgestemd te worden, zodat 
integratie van militaire eenheden zowel organisatorisch, ad
ministratief als logistiek zonder problemen kan geschieden. 

959. In de zogenaamde two-way-street dienen de VS 
meer bereidheid te tonen tot aanschaf van door de Europese 
landen gezamenlijk geproduceerd materieel. Daartoe is het 
nodig dat de Europese bondgenoten zowel op gouverne
menteel als industrieel niveau nauw samenwerken. 

960. De Europese samenwerking in de .. Independent 
Europaan Programme Group" (IEPG), Eurogroep en West
Europese Unie dient op elkaar te worden afgestemd en ver
der te worden uitgebouwd. Aanschaf van Europees defen
siematerieel dient echter niet voort te komen uit eenzijdige 
opstelling, waardoor de militaire noodzaak en de eisen van 
kwaliteit en betaaibaarheid worden veronachtzaamd. 

961. De civiele verdediging dient een duidelijke functie te 
krijgen in ons veiligheidsbeleid. 

962. De dienstplicht moet behouden blijven als maat
schappelijke basis voor de krijgsmacht. Andere dienst
plichtstelsels dan het huidige verdienen nadere studie, 
waarbij eveneens de dienstplicht voor vrouwen kan worden 
betrokken. In principe moeten alle militaire functies voor 
vrouwen openstaan. Daartoe zal de. integratie van de vrouw 
in de krijgsmacht met voortvarendheid worden gerealiseerd. 

963. Beroepsmilitairen dienen zich loyaal ten opzicht van 
de gestelde taken op te stellen. Indien zij dat niet willen of 
kunnen, dienen zij hieruit de consequenties te trekken. 

964. Blijvende aandacht moet worden gegeven aan de op
leiding en de motivatie van het personeel. De rechtspositie 
(inclusief de beloningsstructuur) van het militaire personeel 
dient te worden verbéterd. Er dient te worden gezocht naar 
mogelijkheden om door dienstplichtigen tijdens de dienst
plicht opgelopen maatschappelijke achterstand op even
wichtige wijze te compenseren. 

965. Voortdurende toetsing van de defensie-organisatie 
aan de criteria: decentralisatie, deregulering en het tegen
gaan van bureaucratisering, is van groot belang. Dit moet 
leiden tot een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid. 
Het inschakelen van onafhankelijke deskundigen kan daar 
toe een middel zijn. 



Procedure 
behandeling 
verkiezingspro-
gramma 1986-1990 

tussen 2 7 augustus- 24 september 
behandeling van het ontwerp in de afdelingen 

ten laatste 28 september 
amendementen afdelingen in bezit algemeen secretaris 

vààr 5 oktober 
toezending amendementen van afdelingen aan ondercentra
les door algemeen secretaris 

19oktober 
centralevergadering van de ondercentrales behandeling 
amendementen 

ten laatste 22 oktober 
amendementen ondercentrales in bezit van algemeen se
cretaris 

vààr 26 oktober 
toezending van amendementen van ondercentrales aan ka
mercentrales door algemeen secretaris 

9 november 
centralevergaderingen van de kamercentra les; behandeling 
amendementen en benoeming leden amendementencom
missie 

ten laatste 16 november 
amendementen kamercentrales door algemeen secretaris te 
ontvangen; daarna verzending aan amendementencommis
sie voor 25 november 

?december 
amendementencommissie (besloten vergadering in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht, aanvang: 9.30 uur) 

16 december 
hoofdbestuursvergadering 

17december 
Vrijheid en Democratie 

17 I 18 januari 1986 
72ste algemene vergadering (openbaar) in cultureel cen
trum De Hagen te Almelo 

@) 
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In het Verslag van haar 
werkzaamheden voor het 
jaar 1984_ wljst deAlgemene 
Rekenkamer op een merk
waardige gang van zaken bij 
het verlenen van betalings
balanssteun aan Jamaica in 
de periode van 1978 tot en 
met 1980. 

Onder verantwoordelijkheid van Mi
nister de Koning is in die periode een 
bedrag van 100 miljoen gulden ont
wikkelingsgeld bij vooruitbetaling als 
betalingsbalanssteun op de algemene 
rekening van Jamaica overgemaakt. 
Daarmee werd afgeweken van de nor
male procedure, waarbij eerst gespeci
ficeerde contracten voor bepaalde le
veranties worden goedgekeurd voordat 
er wordt betaald. In dit geval echter 
zou Jamaica de betalingen maande
lijks verantwoorden door het overleg
gen. van daartoe strekkende bewijs
stukken. 

Al in 1980 werd geconstateerd in een 
artikel in De Telegraaf van 8 decem
ber van dat jaar, dat die bewijsstukken 
er niet waren. Die berichtgeving was 
reden voor de VVD-Kamerleden Terp
stra, Waalkensen Hermans om de Mi
nister opheldering te vragen over de 
besteding van de ontwikkelingshulp
gelden. Op een reeks van tien gedetail
leerde vragen kregen de Kamerleden 
het antwoord, dat er met de hulp aan 
Jamaica niets aan de hand was: de be
stedingen waren per geval uiterst se
cuur per leverantie (tot bedragen van 

Greetje den Ouden-Dekkers 

De Rekenkamer en 
ontwikkelingsgelden voor 
Jamaica 
soms enkele duizenden guldens) ver
antwoord. De Rekenkamer consta
teert nu echter, dat door het ontbreken 
van de benodigde papieren er geen ' 
goed beeld gevormd kan worden van 
de besteding van de hulp. Jamaica 
heeft slechts drie lijsten gezonden 
waarop is aangegeven welke aanschaf
fingen en betalingen het land ten laste 
van de in 1978 tot en met 1980 ver
strekte leningen zou hebben verricht. 
Bij deze lijsten waren echter geen be
wijsstukken gevoegd. Bovendien con
stateert de Rekenkamer, dat deze lijs
ten, die pas ontvangen werden in 
maart 1981, grote verschillen vertonen 
met de registratie van de verleende 
toestemmingen op het departement. 
Eén van die lijsten vertoont een tekort 
van tenminste 15,2 miljoen, terwijl 
twee lijsten tegenstrijdige gegevens 
bevatten over dezelfde leningen. Uit 
het antwoord op de vragen van de 
VVD-fractieleden blijkt voorts, dat 
het Nederlandse hulpgeld niet is vast
gezet voor specifieke bestedingen. In 
feite is er dus zo maar 100 miljoen gul
den ongeclausuleerd toegevoegd aan 
de algemene middelen van de Bank of 
Jamaica. Een blanco cheque dus. En 
blanco cheques zijn slecht. Op 20 juni, 
vlak voor het reces, heeft de Kamer 
daarover gedebatteerd met de thans 
verantwoordelijke Minister, mevrouw 
Schoo. In dat debat viel het op, dat 
VVD en CDA de gang van zaken 
scherp veroordeelden. De Partij van de 
Arbeid was echter nauwelijks in het 
geval geïnteresseerd, wat vreemd aan
deed, gezien de agressieve opstelling 
van deze partij bij de discussies rond 
de RSV-miljoenen. De reserves van de 
Partij van de Arbeid waren echter wel 
enigszins begrijpelijk, omdat de amb
tenaar die in die tijd de hulp aan Ja
maica voorbereidde en ook een aan-

deelleverde voor de antwoorden op de 
VVD-vragen op dit moment deel uit
maakt van de Kamerfractie van de 
Partij van de Arbeid en woordvoerster 
is voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Een reserve die wat vreemd aandoet, 
want uiteindelijk is in alle gevallen de 
Minister verantwoordelijk. De toen
malige ambtenaar, mevrouw Herf
kens, had dus niets te vrezen. Ook de 
VVD heeft uitdrukkelijk uitgespro
ken, dat in alle gevallen de Minister 
verantwoordelijk is. 

Puinhoop 

Jamaica verkeerde op het moment van 
de onafhankelijkheid in een redelijk 
welvarende positie. Een socialistisch 
bewind was echter in staat om er bin
nen de kortste keren een financiële en 
economische puinhoop van te maken, 
zodat de toenmalige premier Manley 
een beroep moest doen op het Interna
tionale Monetaire fonds. In de jaren 
1978, 1979 en 1980 was Jamaica in on
derhandeling met het IMF over de 
voorwaarden waaronder dit fonds Ja
maica hulp zou willen verlenen. Het is 
dan natuurlijk absurd om van Neder
landse zijde het Jamaicaanse wanbe
leid te belonen met ongeclausuleerde 
leningen, waardoor zelfs de onderhan- .·.·. 
delingspositie tegenover het IMF ver- ::::: 
sterkt werd. Een oneigenlijk gebruik ~f 
van hulpgel den. Betalingsbalanssteun i{ 
is een weinig structurele vorm van ::::: 
hulpverlening en dient in een aantal ~=~=~ 

~:~a~~: ~!1~:~:~~~ ~~no~~te~~~:-t- •. ll.!.: 
land te voorkomen. Bovendien wordt .:-;, 
door deze vorm van betalingsbalans- ffi 
steun het IMF eigenlijk gedwongen te ~ 
dweilen met de kraan open, als af zon- ~ 
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derlijkelanden ongeconditioneerd gel
den laten toevloeien aan de algemene 
middelen van ontwikkelingslanden, 
die gedwongen worden een sanerings
plan op te stellen. Op die wijze wordt 
de effectiviteit van de steun van het 
IMF ontkracht. 
Wat de VVD het meest heeft ver
baasd, is dat er zo weinig aandacht is 
besteed aan de kritiek van de tijdelijk 
zaakgelastigde in Jamaica op de aard 
van de Nederlandse hulpverlening. 
Hij maakte er in het bijzonder mel
ding van, dat gelden uit de vooruitbe
taalde leningen werden gebruikt voor 
betalingen van zaken die niets met de 
leningsovereenkomst hadden te ma
ken. De zaakgelastigde sprak echter 
voor dovemansoren. De vraag rijst dan 
wel hoe binnen het departement voor 
Ontwikkelingssamenwerking in die 
tijd de besluitvormingsprocedures wa
ren, gezien de mededeling van de tij
delijk zaakgelastigde, dat hij vooral 
heeft moeten oproeien tegen de opvat
tingen van de betreffende ambtenaar 
op het departement, thans lid van de 
PvdA-fractie. Op grond van die weinig 
vreugdevolle ervaringen heeft hij de 
buitenlandse dienst verruild voor an
dere bezigheden. 
Ook het rapport van de Rekenkamer 
heeft uitgebreide publiciteit gekregen. 
VVD en CDA hebben bij de Kamerbe
handeling er op aangedrongen dat iets 
dergelijks niet meer gebeurt. Er is 
zelfs een motie met die strekking inge
diend; de eerste motie bij een discussie 
over het Verslag van de Rekenkamer. 
Het is begrijpelijk dat Minister de Ko
ning in een radio-interview daags na 
de behandeling zijn voormalige amb
tenaar in bescherming neemt op grond 
van de verantwoordelijkheid die een 
Minister nu eenmaal heeft. Onbegrij
pelijk is echter zijn uitspraak, dat hij, 
mocht zich een dergelijk geval weer zo 
voordoen, hij opnieuw zo zou hande
len. Voor de Kamer is het te hopen, dat 
de Rekenkamer haar controlewerk 
nauwkeurig voortzet. 

Greetje den Ouden-Dekkers • 
VVD Tweede-Kamerlid 

op· onderwijsgebied nog 
waslijst van onderwerpen 
Het laatste jaar van een ka
binet noemt men veelal een 
oogstjaar. Dan moeten de 
voorgenomen plannen in 
daadwerkelijk beleid omge
zet zijn en succes opleveren. 

Kijkend naar het beleidsterrein van 
Onderwijs en Wetenschappen valt al
lereerst op dat dit laatste jaar een bui
tengewoon drukjaar wordt: een grote 
hoeveelheid notities, nota's, brieven en 
wetsvoorstellen is de laatste tijd inge
diend, die alle om parlementaire be
handeling vragen. 
Ik noem het wetsvoorstel tot invoering 
van de nieuwe bekostigingssystema
tiek voor het basisonderwijs, de ont
wikkelingswet voortgezet onderwijs, 
de lyceum-nota, de herbeschikking-en 
fusie-operatie in het voortgezet onder
wijs (HEF-VO), de wettelijke regeling 
school vervoer, de discussie over de 
verzuimingskosten, de onderwijsvoor
rangswet, de wet op de onderwijsver
zorging, de discussie over de nog in te 
dienen nota over de deregulering in. 
het onderwijs, de in voeringswetten op 
de wet hoger beroepsonderwijs en de 
(nieuwe) wet op het wetenschappelijk 
onderwijs, de regeling voor de univer
sitaire lerarenopleiding, de wettelijke 
regeling ter uitvoering van de nota 
Beiaard (inrichting 2e fase weten
schappelijk onderwijs), de nota's "van 
lhno naar ldgo", meer over manage
ment en over de inventaris_sen in het 
beroepsonderwijs en de notitie school
verzuimflesuitvaL 

Waslijst 

Zoals u ziet: een waslijst van onder
werpen. Hetis maar zeer de vraag of 
we erin slagen dit laatste ( verkiezings-) 
jaar al deze onderwerpen af te hande
len. Zo we daarin zouden 
slagen, geeft de VVD-fractie absolute 
prioriteit aan het gegeven, dat het on
derwijsveld zich in rust moet kunnen 
voorbereiden op de gevolgen die aan 
aanvaarding van wetsvoorstellen en in 
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Jan Franssen 

beleidsnota's neergelegde ideeën ver
bonden zijn. 
De VVD-Tweede-Kamerfractie neemt 
de klachten uit het onderwijs, dat men 
naast het verwerken van de gevolgen 
van de bezuinigingen ook nog eens in 
een rap tempo allerlei vernieuwingen 
moet doorvoeren, zeer serieus. 
De klachten over de grote hoeveelheid 
circulaires, die men op de scholen 
krijgt, die bovendien veelal onduide
lijk zijn en vaak veel te laat worden 
toegestuurd, zijn niet tegen dovemans 
oren gezegd. 
Reeds bij de begrotingsbehandeling in 
december 1984 hebben wij de rege
ring hiervoor gewaarschuwd. Tot op 
heden zonder veel resultaat. Om die 
reden achten wij het dringend nodig 
dat er termijnen worden gesteld aan 
allerlei uitvoerings beslissingen. Is een 
circulaire of een wet niet op tijd ge
reed dan wordt zij later ingevoerd. De 
scholen hebben recht op onze aan
dacht voor deze problemen. 
Deze klachten hangen samen met 
"overregulering" van het onderwijs, 
die de scholen a) bitter weinig ruimte 
laat voor eigen verantwoordelijkheid, 
b) een uit.zijn voegen gegroeid depar
tement van Onderwijs in stand houdt 
en c) niet of nauwelijks bijdraagt tot 
kwaliteitsverbetering van het onder
wijs. Daarom hecht de fractie buiten
gewoon sterk aan het nog in deze kabi
netsperiode maken van concrete af-
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spraken over deregulering in het on
derwijs. De door de regering uit te 
brengen nota over dit onderwerp wil
len wij met spoed in concrete daden 
omzetten. 
Ditzelfde geldt voor de onlangs door 
staatssecretaris Ginjaar-Maas uitge
bracht concept-nota met de inmiddels 
bekende titel "het nieuw lyceum". In 
deze nota worden concrete voorstellen 
ontwikkeld om de knelpunten in het 
huidig VWO en met name het HAVO 
op te lossen. Als knelpunten worden 
met name genoemd het hoge percenta
ge zittenblijvers en een onsamenhan
gende samenstelling van vakkenpak
ketten, waardoor de doorstroom naar 
het vervolgonderwijs wordt geblok
keerd of weinig succesvol verloopt. In 
het nieuw lyceum- het HAVO wordt 
daardoor ook zesjarig- komt een breed 
vierde leerjaar met onderwijs in 11 
vakken. Aan het eind van het vierde 
leerjaar kiezen de leerlingen een exa
menpakket met tenminste 8 vakken: 
deels verplichte, deels keuzevakken. 
Met de vergroting van het aantal exa
menvakken en structurering van de 
vakken-pakketkeuze wordt een betere 
aansluiting op het hoger onderwijs be
oogd, maar ook het tegengaan van sek
se-specifieke vakkenkeuze en een be
tere voorbereiding op een in toenemen
de mate door wetenschap en techniek 
beheerste wereld. Dit vooronderstelt 
tevens een inhoudelijke vernieuwing 
van leerplannen. 
Nieuw is ook dat examen kan worden 
gedaan op 2 niveaus. De hoogte van 
het niveau en het aantal vakken waar
in op een bepaalde niveau examen is 
gedaan, alsmede áe samenstelling 
van het vakkenpakket zullen beslis
send worden voor de toelating tot het 
hoger beroeps- en wetenschappelijk 
onderwijs. 

De VVD-fractie heeft veel waardering 
voor deze door staatssecretaris Gin
jaar uitgebrachte nota. Natuurlijk zijn 
er vragen, zoals: houdt de goede 
MAVO-leerling voldoende kans om 
door te stromen naar het nieuw ly
ceum? Ook vragen wij ons af of het ka
binet wel voldoende middelen heeft 
vrijgemaakt om het nieuw lyceum te 

kunnen beproeven. Bij nadere bestu
dering zullen er ongetwijfeld nog wel 
meer vragen komen. Maar de hoofdlij
nen van de nota spreken ons aan. Met 
het lyceum wordt een van de grootste 
knelpunten van het huidig voortgezet 
onderwijs tot in de wortels aangepakt 
en worden voorstellen gedaan, gericht 
op daadwerkelijke verbetering van de 
kwaliteit van ons onderwijs. 

Middenschool 

Anders is het oordeel over het gelijk
tijdig ingediende wetsvoorstel met de 
titel "ontwikkelingswet voortgezet on
derwijs", een wet, die gaat over het 
voortgezet basisonderwijs of de mid
denschool. 
Bij de vaststelling van het regeerac
coord spraken CDA en VVD af, dat er 
een wetsvoorstel zou komen ter rege
ling en bekostiging van experimenten 
en projecten aan de hand waarvan het 
ontwikkelings-en vernieuwingsbeleid 
in het voortgezet onderwijs zou kun
nen worden gevoerd. 
Twee dingen zijn daarbij in de ogen 
van de VVD-fractie van belang: 
a) de fractie heeft zich gebonden mee 
te werken aan een wetsvoorstel, zij het 
dat het daarbij moet gaan om 
b) een wettelijke regeling "ter rege
ling en bekostiging van experimenten 
en projecten". Niet meer en niet min
der. 
Ons grote bezwaar tegen het nu inge
diende wetsvoorstel is, dat het zowel in 
de tekst van het wetsvoorstel als in de 
Memorie van Toelichting niet meer in 

de allereerste plaats gaat om een wets
voorstel ter regeling en bekostiging 
van experimenten en projecten, maar 
dat de ontwikkeling van en naar een 
nieuw stelsel voorop wordt gesteld. 
Hiermee wordt impliciet gesteld, dat 
we hoe dan ook op weg zijn naar een 
nieuw stelsel van voortgezet onderwijs. 
Die trein is niet meer te stoppen. Dat 
nu is fundamenteel in strijd met de ge
maakte afspraken en tast het karakter 
van het experimenteren gevolgd door 
een dergelijke evaluatie, wezenlijk 
aan. De VVD wil gemaakte afspraken 
nakomen. De VVD wil daarom loyaal 
meewerken aan een wet ter regeling en 
bekostiging van experimenten en pro
jecten. Dat moet een ander wetsvoor
stel zijn dan de regering nu heeft voor
gelegd. Zeker: er zijn ook positieve 
punten te bespeuren: geen heterogeni
teit gedurende drie jaar, maar het in 
toenemende mate rekening houden 
met niveauverschillen tussen leerlin
gen, duidelijke eindtermen, waaraan 
leerlingen hebben te voldoen en een 
deugdelijke evaluatie. Deze positieve 
punten moeten behouden blijven, 
maar het karakter van het wetsvoor
stel komt niet overeen met wat de 
VVD wil. Daarom zullen wij concrete 
voorstellen doen onder welke voor
waarden de VVD wel accoord kan 
gaan. 
Voor deze en andere- op kwáliteit ge
richte- onderwijszaken zal de VVD
fractie zich blijven inzetten. 
Het onderwijs is die aandacht en zorg 
meer dan waard. 

JanFranssen • 
WD- Tweede-Kamerlid 

EXCLUSIEVE FRIESE 
STOELKLOKKEN 
Schoonheid en Vakmanschap 
Distinctie en Betrouwbaarheid 
Stijlprodukten uit de Meesterhanden van Klok
kenmaker CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW. 
Krpisstraat 5 te Joure (bij de Kolk), Friesland. 
05138-4390 J 

Open buis elke zaterdagmiddag van 14.00 uur 
tot 1 7. 00 uur. Door de week op afspraak. 
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AnkieAeijeltsAverink en Willy Stigter-Gonggryp, beiden 
van de Organisatie Vrouwen in de VVD, reisden in juli naar 
de Keniase hoofdstad Nairobi om daar het UN Wereld 
Vrouwen Congres en Forum bij te wonen. De eerste op per
soonlijke titel, de tweede namens de Nederlandse Vrouwen 
Raad. In dit artikel geven zij een indruk van hun ervarin
gen. 

N ooit eerder is zo'n groot aan
tal ogen en oren gericht ge
weest op een vrouwenconfe

rentie als bij de op regeriagsniveau ge
houden "World Conference to Review 
and Appraise the Achievements of the 
United Nations Decade for Women: 
Equality, Development and Peace" in 
Nairobi: Nooit eerder namen zoveel 
vrouwen uit zoveellanden deel aan het 
aan de conferentie voorafgaande en 
gedeeltelijk samenvallende Forum,
een schaduwconferentie, géén tegen
conferentie- van niet gouvernemente
le vrouwenorganisaties/groepen en in
dividuele vrouwen. 
De media hebben hierover bericht, 
hoewel toch blijkbaar niet met front
pagina-nieuws, want winkelende vrou
wen op de Albert Cuypmarkt hadden
volgens een krant - nog nooit van een 
vrouwenconferentie in Nairobi ge
hoord. Misschien moeten de artikelen 
en programma's die deze vrouwen wèl 
lezen, beluisteren, bekijken nog ge
schreven en gemaakt worden? 

Basis toekomstig beleid 

Het aan de conferentie ter beoordeling 
voorgelegde, meer dan 300 paragrafen 
tellende concept-document "forward 
Looking Strategies for the Year 
2000", bedoeld als basis van toekom
stig beleid van regeringen, bevatte uit
gaande van de balans van (de beperk
te) vorderingen die de af gelopen 1 0 
jaar in alle delen van de wereld op het 
terrein van vrouwenemancipatie zijn 
gemaakt (gebaseerd op de antwoorden 
van 124 regeringen op een UN-ques
tionnaire), aanbevelingen voor concre
te maatregelen o.a. gericht op het weg-

nemen van belemmeringen die gedu
rende die 10 jaar waren geconstateerd. 
Reeds vóór de officiële opening van de 
conferentie in het Kenyatta Interna
tional Conference Centre, waar alle 
klokken een andere tijd·aanwezen en 
vele mannentoiletten tijdelijk bestemd 
waren voor de massale meerderheid 
van vrouwen, werd het aanvaarden van 
dit document door alle landen- dus het 
slagen van de conferentie- bedreigd 
door de discussies o.a. via de media ge
voerd, over poÎitisering, ja of nee. Ook 
het pleiten voor depolitisering werd 
politiek genoemd. Waarbij de voor
standers van politisering insinueerden 
dat de anderen vrouwen blijkbaar niet 
mondig genoeg achtten om zich over 
wereldpolitieke zaken uit te spreken. 
Regeringen, voornamelijk bestaande 
uit mannen, die politisering voorston
den wilden ook dit platform weer ge
bruiken om hun politieke punten door 
te drijven of dat nu zinnig was voor het 
onder behandeling staande onderwerp 
of niet. Het beeld van jongetjes die 
moeders van achter haar rokken voort
duwen in de door hun gewenste rich
ting wil ons niet loslaten. Men reali
seert zich onvoldoende dat al bestond 
er geen zionisme, geen Palestijns pro
bleem, geen apartheid of kolonialisme,. 
en wij niet te maken zouden hebben 
met Noord-Zuid en Oost-West tegen
stellingen en als vrede en welvaart 
overal heersten, dan nóg het probleem 
van de ongelijke positie van man en 
vrouw zou bestaan. 

I 

Liberaal Feminisme 

In een overstelpend aantal workshops 
(werkgroepen) over een wijd spectrum 

van onderwerpen werd op het Forum 
naar inleidingen en vooral elkaar ge

.luisterd. Hier geen ingewikkelde pro
cedureafspraken zoals op de conferen
tie waarmee delegaties elkaar vliegen 
trachtten af te vangen als men het in
houdelijk niet eens kon worden, maar 
enkele simpele gedragsregels. De 
voornaamste: respect voor elkaars er
varingen en meningen in de geest van 
samenwerking met als doel het vinden 
van een gemeenschappelijke basis 
voor actie zelfs bij een grote verschei
denheid aan achtergronden en opvat
tingen. Realisme is hier op zijn plaats. 
Dit lukte niet altijd. Ook het Forum 
ontkwam niet aan wantrouwen, twijfel 
aan de oprechtheid van anderen en het 
zien van de eigen inzichten en politie
ke overtuiging als enig zaligmakend. 
"Zusters" zèggen en samen zingen is 
gemakkelijker dan zusters zijn en sa
menwerken! 
De neiging van links-georiënteerden 
om de emancipatie te monopoliseren 
kwam ook tot uiting in mevrouw Pa
pandreou's inleiding op een grote, 
overvolle workshop getiteld "Als vrou
wen de wereld regeerden", die meer 
weg had van een socialistische verkie
zingsspeech. Dit schoot ons en een jon

. ge, felle Australische Liberale danig 
in het verkeerde keelgat. Op haar ini
tiatief werd besloten tijdens een thee 
voor liberale en democratische vrou
wen uit verschillende landen met als 
gastvrouw Beatrice Rangani Machia-

AnkieAeijelts wervend voor 
"Feminism the liberal way" 
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Eegje Schoofeliciteert Annelien 
Kappeyne van de Coppello met de door 
haar namens de Nederlandse regering 
afgelegde verklaring 

velli, vice-presidente van de Liberale 
Internationale en Europarlementariër, 
tot het alsnog organiseren van een 
workshop "Feminism the Liberal 
Way", al hadden we nog maar kort de 
tijd. De Nederlandse inbreng bestond 
uit een door een van ons (Willy) gehou
den inleiding. Hierin werd gezegd dat 
een van de essenties van Liberalisme 
zelfredzaamheid is, ook tot uitdruk
king komend in de visie van de Libera
le Minister van Ontwikkelingssamen
werking, Eegje Schoo, die ontwikke
lingshulp ziet als een instrument tot 

. zelfredzaamheid van ontwikkelings
landen en hun bewoners/sters. Ook fe
minisme legt de nadruk op zelfred
zaamheid op alle terreinen van man en 
vrouw. Ergo: liberaal feminisme is een 
ideale combinatie. Het monopoliseren 
van emancipatie en feminisme door 
politieke partijen m.n.v. de socialisti
sche houdt het gevaar in dat politiek 
andersdenkenden zich hiervan. afwen
den, terwijljuist àlle krachten gebun
deld moeten worden om het doel te be
reiken. Kortom: een oproep tot werke
lijke samenwerking. 
Tot in de USA hebben wij onze ideeën 
kunnen uitdragen. Ankie, belast met 
reclame voor de tent van de workshop, 
werd geïnterviewd door een Ameri
kaans radiostation. Voor ons werd één 
ding duidelijk: ook liberale vrouwen 
zullen in goed georganiseerd interna
tionaal verband meer aan de weg moe
ten timmeren om de liberale gedachte 
ook en vooral in ontwikkelingslanden 
uit te dragen. Wij merkten dat hier
voor interesse aanwezig is. Engelse 
brochures met vermelding van het 
adres van de Liberale Internationale 
misten wij zeer. 

..................... ,.,..,.. ......... •••••••c 

Gezinsplanning 

Tot de goed voorbereide workshops be
hoorden naast bijv. Habitat van de Ne
derlandse Vrouwen Raad in samen
werking met het Mazingira Institute 
te Nairobi ook de vele Amerikaanse 
workshops (Oostbloklanden hielden 
die nauwelijks), die al naar gelang wel
ke groepering de inleidingen verzorg
den, zeer verschillend oordeelden over 
het beleid in eigen land. Vaak scherpe 
kritiek die in een democratie ook vrij 
geuit kan worden. Kom daar elders 
eens om. 
In veel workshops met name die uit de 
Arabische hoek, viel slechts het offi
ciële regeringsstandpunt te beluiste
ren, zonder dat dit overigens werd toe
gegeven. Goede uitzondering was de 
workshop "Vrouwen en Islam" waar 
duidelijk werd gemaatk dat het meer 
de interpretatie is van de Koran die 
voor vrouwen belemmerend werkt dan 
de feitelijke tekst. De workshops over 
gezinsplanning werden zeer druk be
zocht. In de praktijk is de druk op 
vrouwen in ontwikkelingslanden om 
niet aan gezinsplanning te doen zeer 
groot. Is het niet door de echtgenoot 
dan door de familie, de dorpsgemeen-
schap of de stam. ' 

Hoewel het concept "Forward Look
ing Strategies", (waarin veel vredespa
ragrafen nog tussen haakjes stonden 
omdat in de voorbereidende conferen
ties geen overeenstemming kon wor
den bereikt) stelt dat vrede een van de 
noodzakelijke voorwaarden is om de 
positie van vrouwen te verbeteren, was 
het een wrange ironie om op een work
shop uit monden van vrouwen uit lan
den die hun nationale onafhankelijk
heid hebben moeten veroveren te ho
ren dat juist tijdens dit streven veel 
vrouwen in aan mannen gelijke posi
ties meededen. Niet zelden als voor
trekkers, instigators en leiders. Deze 
positie verloren zij na de strijd weer 
vrij snel. Werd kort na de onafhanke
lijkheid nog een redelijk aantal vrou
wen in politieke- en beleid~functies 
aangetroffen, daarna neemt hun aan
tal in relatieve en absolute zin snel af. 

Ook hier het bekende "klapstoel"-ef
fect. Verzorging van kind en huis 
wordt weer de enige verantwoordelijk
heid van de vrouw, waarbij in ontwik
kelingslanden de gezinspot niet alleen 
de bereiding betekent, maar ook plan
ten, wieden, oogsten en verkoop van 
surplus. Een eigen inkomentje plus 
een enorme bijdrage aan de landbouw
produktie die echter buiten de officië
le statistieken blijft en ook niet ge
paard gaat met evenredige invloed op 
beleid. Gelukkig wordt op aandrang 
van vrouwen uitontwikkelings-en ont
wikkelde landen eindelijk meer aan
dacht in de vorm van voorlichting en 
opleiding t.b.v. vrouwen besteed, spe
ciaal op landbouwgebied. 
Bewustwording van die klapstoelfunc
tie, het bespreken van strategieën om 
verkregen invloed te behouden en te 
vergroten en aan te wenden tot besten
digen van vrede is een goed voorbeeld 
hoe een workshop concrete handvatten 
kan geven ter verbetering van posities 
van vrouwen. Dit in tegenstelling tot 
veel ver-van-mijn-bed wolkig gepraat 
en gezang over vrede elders. 

Zionisme 

Propagandistisch gezien is Amerika 
en daarmee het vrije Westen er niet 
goed afgekomen. Het beeld van de 
"Ugly American"- degeen wiens be
doelingen en daden ongunstig worden 
uitgelegd, ongunstig uitpakken en in
dien gunstig op conto van de tegen
stander komen te staan- is versterkt. 
De lang omstreden paragraaf 9 5 over 
de vraag of zionisme wel of niet gelijk 
is aan racisme bijv. leverde applaus op 
voor de USSR toen de Sovjet-Unie als 
eerste het woord kreeg en zich ak
koord verklaarde met het bemiddelen
de amendement van het gastland, na 
nog even eerst het zionisme scherp te 
hebben veroordeeld. Gejuich voor de 
PLO (waarnemer) die de "grootheid 
en moed" had in te stemmen met het 

27 augustus 1985 

c::n:n:cc:cc:cc:c::cc:c::c:QQiQQ 



weglaten van het woord zionisme, en 
booh-geroep voor qe USA die de "vi
cious insinuations and obscene notion" 
dat zionisme gelijk gesteld wordt aan 
racisme, veroordeelde. 

Beleidsplan Emancipatie 

Niettegenstaande het politieke gekra
keel heeft de conferentie het voor 
vrouwen zo belangrijke document 
"Forward Looking Strategies" - welis
waar met voetnoten- aanvaard. Een 
stap vooruit na Mexico en Kopenha
gen waar o.a. door het gewraakte 
woord zionisme geen overeenstem
ming kon worden bereikt. Na bevesti
ging door de Algemene Vergadering 
vandeUN dit najaar zullen vrouwen 
over de hele wereld nu een instrument 
in handen hebben om hun regeringen 
op het emancipatoire pad te brengen 
en te houden en kunnen aanspreken op 
de in dit stuk verwoorde voornemens. 
Ook hier geldt echter de opmerking 
van Gerald Ford bij de afsluiting van 
de Helsinki-akkoorden. "Een akkoord 

sluiten is gemakkelijker dan het na te 
leven". Wij vertrouwen op. positieve 
actie en voortdurende waakzaamheid 
van Liberalen, zeker en vooral in het 
Parlement, om ook dat laatste waar te 
maken. Goede moed geeft de verkla
ring namens de Nederlandse regering 
uitgesproken door de staatssecretaris 
Annelien Kappeyne van de Coppello, 
hoofd van de delegatie. Een uitste
kend, zeer concreet stuk gebaseerd op 
het door het kabinet aanvaarde Be
leidsplan Emancipatie. Om de Neder
landse Forumgangsters gelegenheid te 
bieden punten aan de regeringsdelega
tie mee te geven, organiseerde zij een 
bijeenkomst. Een prima initiatief 
zoals ook de dagelijkse verslaggeving 
van de delegatievoorlichtsters aan Fo
rumvrouwen op het grasveld van de 
universiteit in welk gebouw het Forum 
zich afspeelde. Zij kwam- niet als eni
ge van de conferentie- met een begrij
pelijke kater uit Nairobi terug. De 
conferentie moest immers de stimu
lans van het Forum, uitwisselings
plaats van ideeën, missen. Op het Fo
rum was sprake van grotere deskun
digheid door onderzoek en netwerken 

Willy Stigter (links) tijdens de workshop van de Nederlandse Vrouwenraad 
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dan in Mexico en Kopenhagen. Op het 
Forum realiseerde men zich zelfbe
wust dat het document "Forward 
Looking Strategies" het resultaat was 
van analyses, strategieën en jarenlang 
werk van vrouwen zèlf; hier werd de 
gemeenschappelijkheid van het basis
probleem nl. de verandering van 
machtsstructuren door herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid tus
sen mannen en vrouwen nu ook door 
vrouwen uit ontwikkelingslanden her
en erkend. Deze laatste vrouwen reali
seren zich nu dat emancipatie inder
daad niet een luxe-probleem van rijke 
landen alleen is omdat- Of men nu kilo
meters moet lopen om een kruik water 
te halen en brandhout te sprokkelen, 
àf onder een lopende kraan spinazie 
kan wassen en met één handbeweging 
het gas kan aandraaien- vrouwen niet 
anders kunnen dan achterblijven als 
het werk voor kroost en keuken niet 
wordt gedeeld. Zij realiseren zich dat 
zij nu al óók in hun omstandigheden, 
dingen kunnen en moeten veranderen, 
dat arm en rijk van elkaar kunnen le
ren en elkaar moeten bijstaan. Slechts 
zo zal het emancipatieproces-sinds 
mensenheugenis eerst gevoeld en ver
woord door enkele geïsoleerde vrou
wen, sinds de vorige eeuw in toene
mende mate georganiseerd en nu voor 
het eerst in de geschiedenis wereld
wijd,- zich met succes kunnen ontwik
kelen. 
Misschien geen congres meer à la Nai
robi vóór het jaar 2000, maar wellijkt 
het van groot belang dat tussentijdse 
consultaties plaatsvinden, regionaal 
maar vooral ook interregionaal tussen 
Ministers voor Emancipatiezaken, 
Emancipatieraden en vrouwenorgani
saties, liefst gezamenlijk. 

De problemen gegroeid door histori
sche achtergronden, waardoor de helft 
van de wereldbevolking tweederde van 
alle arbeid verricht, ééntiende van het 
wereldinkomen verdient en minder 
dan éénhonderdste van het wereldbe
zit in handen heeft, kunnen niet in één 
decade voor de vrouw worden opge
lost. 
Mentaliteitsverandering is een taai 
proces. Hoe lang nog? • 
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27augustus 

27 augustus/ 
24 september 

ten laatste I 
31 augustus 

1-16 september 

2september 

~september 

6september 

15 september I 
16november 

16 september 

uiterlijk 
1 6 september 

1 7 september 

18 september 

vóór 20 september 

21 september 

vóór 23 september 

ten laatst~ 
28 september 

3-Soktober 

vóór 5 oktober 

Vrijheid en Democratie (A)- publicatie 
ontwerp-verkiezingsprogramma 

- behandeling van het ontwerp-verkie
zingsprogramma in de afdelingen (VP) 

- hoofdbestuur geeft kennis aan het be
stuur c.q. de kandidaatstellingscommis
sie inzake deelneming raadsverkiezingen 
(GR) 

- afdelingen houden ledenvergadering om 
advieslijst van voorlopige kandidaten sa
men te stellen (TK) 

- mededeling hoofdbestuur over plaats, 
tijd en agenda van de 39ste jaarlijkse al
gemene vergadering ( 1986) 

- hoofdbestuursvergadering 

- overleg secretarissen kamercentrales met 
algemeen secretaris 

- LPC-vergadering 

studiedag met leden van de Eerste Ka
mer (Vereniging van Staten- en Raadsle
den) 

- het hoofdbestuur en de ledenvergadering 
van elke afdeling kunnen kandidaten stel
len voor de vacatures in bet dagelijks be
stuur (39ste jaarlijkse algemene vergade
ring 1986) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- inzending proces-verbaal aan algemeen 
secretaris en secretaris kamercentrale 
(TK) 

- Vrijheid en Democratie 

Statenverkiezing Flevoland 
LCV -vergadéring 

voordracht van voorlopige kandidaten 
(namen noemen) (GR) 

- partijraad over Troonrede en Miljoenen
nota in 't Spant te Bussum 

toezending in te vullen gegevensformulie
ren aan voorlopige kandidaten (GR) 

~ 

amendementen afdelingen in bezit alge
meen, secretaris (VP) 

congres Liberale Internationale te Ma
drid 

toezending amendementen van afdelin
gen aan ondercentrales door algemeen se
cretaris (VP) 

5oktober 

7 oktober 

8oktober 

9 oktober 

12 oktober 

uiterlijk 
14oktober 

vóÓr 1 6 oktober 

19 oktober 

21 oktober 

ten laatste 
22oktober 

22oktober 

vóór 23 oktober 

vóór 26 oktober 

25-27 oktober 

26oktober 

1 en 2 november 

2-15 november 
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- themadag georganiseerd door de Organi
satie Vrouwen in de VVD over Informati
ca in het Jaarbeurscongrescentrum te 
Utrecht 

studiedag georganiseerd door de Vereni
ging van Staten en Raadsleden in het 
Jaarb'eurscongrescentrum te Utrecht 

dagelijks-bestuursvergadering 

Vrijheid en Democratie 

- personeelsuilstapje (algemeen secretari
aat gesloten) 

LPC-vergadering 

kamercentrales houden centralevergade
ring (fK) 

- inzending proces-verbaal door secretaris 
kamercentrale aan algemeen secretaris 
(TK) 

terugzending ingevulde gegevensformu
lieren (GR) · 

- centralevergadering van de ondercentra
les behandeling amendementen (VP) 

hoofdbestuursvergadering-stelt o.a. op 
het ontwerp ten behoeve van de in te die
nen kandidatenlijsten (TK) 

amendementen ondercentrales in bezit 
algemeen secretaris (VP) 

Vrijheid en Democratie 

opstelling groslijst door bestuur afdeling 
c.q. kandidaatstellingscommissie (GR) 

- toezending van amendementen van on
dercentrales aan kamercentrales door al
gemeen secretaris (VP) 

Landelijke Vormingscursus 

verzending door algemeen secretaris van 
o.a. het ontwerp hoofdbestuur aan dele
den van de verkiezingsraad (TK) 

- agendering bijeenkomst verkiezingsraad 
(TK) · 

agendering buitengewone algemene ver
gaderingen Uanuari en februari 1986) 
(TK) 

congres Vereniging van Staten- en Raads
leden in De Blije Werélt te Lunteren 

oproeping tot kandidaatstellingsvergade
ring met groslijst en bestuursadvies; uit
nodiging aan (ex)-fractie-voorzitters; me- ~ 
dedeling aan voorlopige kandidaten ~ 
(woord voeren, geven van inlichtingen) (GRj 

. ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
' 



4november 

Snovember 

9november 

13november 

15november 

tenlaatste 
15november 

16-30 november 

18november 

19november 

lOnovember 

23november 

25november 

3december 

7december 

9december 

10-24 december 

14december 

- eventueel initiatief-adviezen van leden 
als bestuur van de afdeling geen advies 
beeft opgesteld tot 2x24 uur voor de kan
didaatstellingsvergadering (GR) 

• dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- centralevergaderingen van de kamercen-
tra les; behandeling amendementen en be
noeming leden amendementencommissie 
(VP) 

- LPC-vergadering 

- TV-uitzending 

- sluitingsdatum kandidaatstelling perio-
dieke verkiezing leden dagelijksbestuur 
(1986) door de ledenvergaderingen van 
de afdelingen en het hoofdbestuur 

- sluitingsdatum indiening van voorstellen 
voor de 39ste jaarlijkse algemene verga
dering ( 1986) door de ledenvergaderin
gen van de afdelingen en decentralever
gaderingen van de centrales bij de alge
meen secretaris 

- sluitingsdatum: de besturen van kamer
een trales en afdelingen worden in de ge
legenheid gesteld opmerkingen met be
trekking tot o.a. het ontwerp hoofdbe
stuur aan de algemeen secretaris te doen 
toekomen 

- beraadslaging over naam gezamenlijke 
lijst als daartoe is besloten met medede
ling aan algemeen secretaris en secretaris 
kamercentrale (GR) 

- amendementen kamercentrales door al
gemeen secretaris te ontvangen; daarna 
verzending aan amendementencommis
sie voor 25 november (VP) 

- kandidaatstellingsvergadering voor elke 
tot de afdeling behorende gemeente 
(GR) 

- . dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- LCV-vergadering 

- viering IQ-jarig bestaan Haya van Some-
renstichting in de Ridderzaal te 's-Gra
venhage 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- amendementencommissie in bet Jaar
beurscongrescentrum te Utrecht (beslo
ten) (aanvang 9.30 uur) (VP) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- machtiging-aan afdelingen door dagelijks 
bestuur tot gebruik van de naam VVD; 
verzoek aan centraal stembureau van de 
gemeente inzake plaatsen naam boven 
lijst (GR) 

- verkiezingsraad in sociaal cultureelcen
trum De Drietand te Amersfoort (TK) 

16december 

17december 

18december 

25 en 26 december: 

1986 
1 ~anuari 

6januari 

13 januari 

17 en 18 januari 

20januari 

21 januari 

22januari 

29januari 

1 februari 

3februari 

4 februari 

17 februari 

18 februari 

19februari 

24februari 

26februari 

28februari 

28 februari/ 
2maart 

3maart 
(tot 24.00 uur) 

4maart 

lOmaart 

17maart 

- hoofdbestuursvergadering (VP) (Ie maal 
beschrijvingsbrief 39ste JAV) 

- Vrijheid en Democratie (A) 

- hoofdbestuur publiceert beschrijvin~s-
brieven 72ste en 73ste algemene vergade
ringen 

- LPC-vergadering 

Kerstmis (algemeen secretariaat geslo
ten) 

- nieuwjaarsdag (algemeen secretaraat ge
sloten) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

hoofdbestuursvergadering (2e maal be
schrijvingsbrief 39ste JAV) 

- 72ste algemene vergadering in cultureel
centrum De Hagen te Almelo- vaststel
ling verkiezingsprogramma 

- dagelijks-bestuursvergadering 

. - Vrijheid en Democratie (A) 

- publicatie beschrijvingsbrief 39ste JAV 
(74ste algemene vergadering) 

- LPC-vergadering 

- TV-uitzending 

- 73ste algemene vergadering in cultureel-
centrum De Flint te Amersfoort- vast
stelling definitieve kandidatenlijst (TK) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- dag kandidaatstelling (GR) 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuursvergadering 

Vrijheid èn Democratie (A) 

- hoofdbestuur publiceert termijnen en 
tijdstippen van de procedure (PS) . 

- LCV-vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- LPC-vergadering 

congres organisatie Vrouwen in de VVD 
in De Blije Werelt te Lunteren 

Landelijke Vormingscursus 

- indiening amendementen c.q. moties op 
beschrijvingsbrief 39ste jaarlijkse alge
mene vergadering bij algemeen secreta
ris 

- Vrijheid en Democratie 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 
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IBmaart 

19 maart 

llmaart 

l4maart 

l6maart 

l8maart 

30 en 31 maart 

vóór lapril 

laprU 

7april 

Sapril 

14 apri 

15april 

16aprll 

l8en 19aprU 

13april 

l8aprll 

19aprll 

30aprU 

8mei 

llmei 

13mei 

14mei 

vóór 16mei 

18en 19mei 

11 mei 

l6mei 

vóór I juni 

- Vrijheid en Democratie 

- dag van de stemming (GR) 

- voorlichtingsbijeenkomst collegevorming 
in gemeenten georganiseerd door de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden in het 
Jaarbeurscongrescentum te Utrecht 

- hoofdbestuursvergadering 

- LPC-vergadering 

- Goede vrijdag (algemeen secretariaat ge-
sloten) 

- Pasen (algemeen secretariaat gesloten) 

- vorming van besturen van die provincie
centrales die uit meer dan een kamercen
trale bestaan (PS) 

- Vrijheid en Democratie (A) 

- hoofdbestuur publiceert amendementen 
c.q. moties op beschrijvingsbrief 39ste 
JAV 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- dag .kandidaatstelling (TK) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- TV-uitzending 

- 39ste jaarlijkse algemene vergadering 
{'74 ste algemene. vergadering) in Musis 
Sacrum te Arnhem 

- LPC-vergadering 

hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- Koninginnedag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- Hemelvaartsdag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

Vrijheid en Democratie 

LCV -vergadering 

- door besturen van de provinciecentrales 
vorming van besturen voor die staten cen
trales die niet samenvallen met de gren
zen van een ondercentrale (PS) 

- Pinksteren (algemeen secretariaat geslo
ten) 

dag van de stemming (TK) 

hoofdb~;stuursvergadering 

- bestuursvergaderingen van die statencen
trales waarvan de grenzen niet samenval
len met die van een ondercentrale te orga
niseren door bestuur provinciecentrale 
(PS) 

1~30juni 

ljuni 

3juni 

vóór 16juni 

16junl 

13juni 

14juni 

30juni 

vóór 15 juli 

vóór 16 augustus 

IS augustus 

15augustus 

vóór 1 september 

1-9 september 

1 september 

lseptember 

Jseptember 

8september 

I· J 6 september 

1 S september/ 
16november 

15 september 
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- opmaken van een ontwerp-advies over de 
technische inrichting van de kandidaten
lijsten door het bestuur van elke provin
ciecentrale (PS) 

- centralevergadering van elke provincie
centrale ter vaststelling van het technisch 
advies(PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- algemeen secretaris vraagt aan leden van 
de statenfracties voor I augustus hem en 
de secretaris van de betrokken provincie
centrale te berichten of zij bereid zijn een 
kandidatuur voor een willekeurige dan 
wel uitsluitend voor een niet-verkiesbare 
plaats in overweging te nemen (PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- mededeling hoofdbestuur aan de bestu-
ren van afdelingen en centrales met be- · 
trekking tot het periodiek aftreden van le
den van het dagelijks bestuur tijdens de 
40ste jaarlijkse algemene vergadering 
( 1987) (76ste algemene vergadering) 

- mededeling van secretarissen provincie
centrales aan besturen afdelingen en sta
tencentrales over al dan niet bereidheid 
kandidatuur van leden zittende staten
fracties (PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

leden afdelingen mogen namen noemen 
van voorlopige kandidaten aan hun be
stuur (PS) 

- afdelingen houden ledenvergadering om 
voorlopige kandidaten voor te dragen, . 
ook besturen van provinciecentrales heb
ben deze bevoegdheid (PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

Vrijheid en Democratie (A) 

- publicatie beschrijvingsbrief 7 5ste alge
mene vergadering 

- LPC-vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 

:j 
:j 
:;l 

j 
::l 

i 
::l 

::l 
mededeling hoofdbestuur over plaats, :~1 
tijd en agenda van de 40ste jaarlijkse al- ~~l 
gemene vergadering ( 1987) (76ste alge- ::l 
mene vergadering) .;., 

- ~t hoofdbestuur en de ledenvergadering jl;l 

van elke afdeling kunnen kandidaten stel- ~: 
I en voor de vacatures in het dagelijks be
stuur ( 40ste jaarlijkse algemene vergade- ,ll: .. : 
ring, 1987) . 

- hoofdbestuursvergadering ~ 

I 



uiterlijk 
17 september 

:ZO september 

22 september 

30 september 

vóór 1 oktober 

6oktober 

Boktober 
(tot 24.00 uur) 

14oktober 

IS oktober 

vóór 16oktober 

16oktober 
(tot 24.00 uur) 

lOoktober 

23 oktober I 
7november 

24-26 oktober 

27oktober 

:Z8oktober 

vóór 6 november 

- besturen van afdelingen brengen voorlo
pige kandidaten ter kennis van bestuur 
provinciecentrale (PS) 

- partijraad over Troonrede en Miljoenen
nota 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- opstellen en verzenden door bestuur pro-
vinciecentrales aan secretarissen afdelin
gen en statencentrales van technisch ad
vies en groslijst (PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

indiening amendementen c.q. rnaties op 
beschrijvingsbrief 7 5ste algemene verga
dering bij algemeen secretaris 

- Vrijheid en Democratie 

- LPC-vergadering 

- afdelingen die niet tevens statencentrale 
zijn beleggen een ledenvergadering om 
advieslijst van voorlopige kandidaten op 
te stellen (PS) 

- de algemeen secretaris vraagt aan de zit
tende leden binnen drie weken schrifte
lijk te berichten of zij bereid zijn een kan
didatuur voor Eerste Kamer 1987 voor 
een verkiesbare plaats in overweging te 
nemen (EK) 

- sluitingsdatum inzending advieslijst door 
bestuur van de afdeling aan secretaris 
statencentrale, kamercentrale en provin
ciecentrale (PS) 

- hoofdbestuursvergadering 

- alle statencentrales beleggen een centra-
levergadering: opstellen van een advies
lijst van voorlopige kandidaten (PS) 

- Landelijke Vormingscursus 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie (A) 

- hoofdbestuur publiceert amendementen 
c.q. moties op beschrijvingsbrief75ste al
gemene vergadering 

- het hoofdbestuur geeft door een publica
tie in Vrijheid en Democratie aan de le
den kennis van hun bevoegdheid voor 1 
december aan bet bestuur van hun afde
ling namen te noemen van personen die 
zij wensen voor te dragen als voorlopige 
kandidaten (EK) 

- tegelijkertijd publiceert het hoofdbe
stuur de hoofdlijnen van de kandidaat
stellingsprocedure 1987 en de daarvoor 
geldende termijnen en tijdstippen (EK) 

- de algemeen secretaris geeft aan de se
cretarissen van de kamercentrales en af
delingen kennis van de antwoorden die 
hij van de zittende leden beeft ontvangen 
(EK) 

7 en 8 november 

8november 
(tot 24.00 uur) 

10november 

11 november 

IS november 
(tot 24.00 uur) 

17november 

vóór 23 november 

24november 

25november 

26november 

l9november 

1 december 

IS december 

vóór 16 december 

uiterlijk 
16december 

16december 

vóór 23 december 

:ZS en 26 december 

N.B.I. 

- congres van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden in de Blije Werelt te Lunte
ren 

- sluitingsdatum inzending advieslijsten 
statencentrales aan secretaris provincie
centrale met afschrift aan secretaris ka
mercentrale (PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- sluitingsdatum indiening van voorstellen 
voor de-40ste jaarlijkse algemene verga
dering (1987) door de ledenvergaderin
gen van de afdelingen en de centralever
gaqeringen van de centrales bij de alge-
meen secretaris · 

- sluitingsdatum kandidaatstelling perio
dieke verkiezing leden dagelijks bestuur 
( 1987) door het hoofdbestuur en dele
denvergaderingen van de afdelingen 

- hoofdbestuursvergadering 

- opstellen en verzenden door bestuur pro-
vinciecentrale van het ontwerp van de in 
te dienen kandidatenlijsten en van overi
ge relevante stukken aan secretarissen af
delingen en statencentrales, en de leden 
van de statenfractie (PS) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- LPC-vergadering 

- 75stè algemene vergadering (buitenge-
wone algemene vergadering) in het Turf
schip te Breda 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- afdelingen houden ledenvergadering voor 
het opstellen van een lijst van personen 
dïe de afdelingen als voorlopig kandidaat 
voor de Eerste Kamer willen stellen (EK) 

- ook het hoofdbestuur en leden van de sta
tenfracties zijn bevoegd voorlopige kan
didaten voor te dragen (EK) 

- het bestuur van elke afdeling brengt de 
namen van de voorgedragen voorlopige 
kandidaten ter kennis van de algemeen 
secretaris (EK) 

- Vrijheid en Democratie 

- provinciecentrales houden centraleverga
dering ter vaststelling definitieve kandi
datenlijst( en); afschrift van deze lijst( en) 
aan de secretarissen van de afdelingen 
van de statencentrales en aan de alge
meen secretaris (PS) 

- Kerstmis (algemeen secretariaat geslo
ten) 

De toevoeging (EK), (TK), (PS) enjof (GR) houdt in dat de daar 
genoemde data en handelingen verband houden respectievelijk 
met de Eerste-Kamerverkiezing '87, de Tweede-Kamerverkiezing 
'86, de slatenverkiezingen '87 of de raadsverkiezingen '86. 
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N.B.2. 
De aanduiding (VP) houdt in dat de daargenoemde data van han
delingen verband houden met het verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamer 'S6. 

N.B.3. 
Geen rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de Eerste Ka
mer tevens in J9S6 (tegelijk met de periodieke verkiezing van de 
Tweede Kamer) wordt ontbonden in verband met voorstellen tot 
wijziging van de Grondwet. 

N.B.4. 
De radio-uitzendingen van de VVD zullen plaatsvinden via de zen
der Hilversum 5, van IS.20- 1S.30 uur, met ingang van vrijdag 6 
september 19S5. En zo vervolgens om de veertien dagen tot I juli 
19S6. 

Verschijningsdata Vrijheid en 
Democratie in 1986 
17 december 19S5 (A) (nr. 1331) reeds vastgesteld; 21 ja
nuari (A) (nr. 1332); 4 februari (nr. 1333); lS februari (A) 
(nr. 1334);4maart(nr.l335); 1Smaart(nr.l336); I april 
(nr. 1337); 15 april (nr. l33S); 29 april (nr. 1339); 13 mei 
(nr. 1340); 3 juni (nr. 1341); 24 juni (nr. 1342); 2 september 
(A) (nr. 1343); 30 september (nr. 1344); 14oktober(nr. 
1345); 2S oktober (A) (nr. 1346); 11 nóvember (nr. 1347); 
25 november (nr. 134S); 16 december (nr. 1349). 

A= reglep1entair 
Totaal in 1986: IS maal, evenals in 1985. 

Besluiten van de 71ste 
algemene vergadering op 
22 juni 1985 te Utrecht 
I 
Op de 3Sste jaarlijkse algemene vergadering van I 0 mei j.l. is de be
handeling aangehouden van agendapunt Sc dat betrekking heeft op 
het al dan niet publiceren van de beschrijvingsbrieven e.d. in Vrij
heid en Democratie. Het hoofdbestuur heeft het volgende compro
mis-voorstel ter behandeling aan de algemene vergadering voorge
legd: 

A. De beschrijvingsbrieven van alle jaarlijkse vergaderingen en 
buitengewone alg~:mene vergadering~:n zullen worden gepubli
ceerd als bijlage in Vrijheid en Democratie; 
B. De ingediende amendementen c.q. moties voor de jaarlijkse al
gemene vergaderingen worden eveneens gepubliceerd in Vrijheid 
en Democratie; 
C. Ten aanzien van de amendementen c.q. moties van de buitenge
wone algemene vergaderingen zal in Vrijheid en Democratie mede
deling worden gedaan inhoudende de naam van de indienende par
tijorganisatie en het onderwerp waarover het amendement c.q. de 
inotie is ingediend; · 
D. De volledige tekst van deze amendementen c.q. moties zal in 
minimaal 5 exemp1aren worden toegezonden aan: 
I. kamercentrales 
2. ondercentrales 
3. afdelingen 
4. bijzondere groepen voor zover deze recht op amendement heb-
ben ' 
E. Voorts zal de volledige tekst van deze.l;l.mendementen c.q. mo
ties worden toegezonden aan hen die: . 
I. daartoe aan het begin van het jaar door middel van een in Vrij
heid en Democratie op te nemen invulbon de wens te kennen heb
ben gegeven; 

2. daartoe door middel van een in de betreffende Vrijheid en De
mocratie op te nemen invulbon c.q. op andere wijze de wens te ken
nen hebben gegeven. 

De 71 ste algemene vergadering heeft dit compromis-voorstel goed
gek~urd . 

11 
Het concept-reglement op de kandidaatstelling voor leden van het 
Europese Parlement werd behoudens enkele aanpassingen ten aan
zien van de lengte van bepaalde termijnen ongewijzigd goedge
keurd. 

lil 
Het concept-reglement op de kandidaatstelling voor leden van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal werd met verbetering van enke
le drukfouten ongewijzigd goedgekeurd. 

IV 
Het concept-reglement op de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal werd met enige redactionele 
aanpassingenongewijzigd goedgekeurd! Het voorstel van hoofdbe
stuur om een nieuw artikel4.2 op te nemen ten einde het systeem 
van volmachten te formaliseren werd door de algemene vergadering 
door aanvaarding van een amendement van de afdeling Breda ver
worpen. 

V 
Het concept-reglement op de kandidaatstelling.voor leden van de 
provinciale staten heeft enige wijzigingen ondergaan. De lengte van 
bepaalde termijnen is door de vergadering op verschillende plaatsen 
in het reglement aangepast. Daarnaast heeft de vergadering beslo
ten dat bestuursleden van een kamercentrale die een voorlopige 
kandidatuur voor een willekeurige plaats (voor de provinciale sta
ten) in overweging nemen zijn uitgesloten van elke deelneming aan 
de voorbereiding van de kandidaatstelling met ingang van de dag 
van hun bereidverklaring tot en met de dag van de kandidaatstel
ling. De verplichting voor deze bestuursleden om volledig als zoàa
nig terug te treden tot na de dag van de kandidaat stelling komt 
hiermede te vervallen. 

VI 
Het concept-reglement op de kandidaatstelling voor leden van de 
gemeenteraden werd met enkele wijzigingen vastgesteld. 
De verplichte ledenvergadering ingevolge artikel 5.6. van het con
cept-reglement te houden in de periode van I t!>t en met 22 juni is 
gewijzigd in de periode van 16 mei tot en met 15 juni. Deze nieuwe 
periode biedt de mogelijkheid tot combinatie van de in artikel5.6. 
van het concept- reglement bedoelde ledenvergadering met de jaar
lijkse ledenvergadering van de afdeling. 
Daarnaast is de wijziging van de tekst van artike1S.3. van het con-
cept-reglement van belang. De nieuwe tekst luidt: . 
" Indien het in artikelS.! vermelde geval zich niet voordoet, zijn alle 
bestuursleden die de in artikel 7 vermelde vraag bevestigend heb
ben beantwoord, van elke deelneming van de voorbereiding van de 
kandidaatstelling uitgesloten van de dag van dagtekening van hun 
bereiddverklaring. Y,door de11ovd~ri~efbestu~r~,taken blijven bovenge- :.·::··.! 

noem e bestuursle en vo e tg m unctie. 
:: 

VII :3 
Voorts heeft de algemene vergadering de commissie gemachtigd :.··.1:: 

eventuele redactionele wijzigingen aan te brengen indien de besluit
vorming op de algemene vergadering daa~toe aanleiding geeft. Ook 
heeft de commissie de machtiging van daar waar zulks geboden is 
inhoudelijke onvolkomendheden te corrigeren. 

J. Kamminga. voorzitter :1; 

WJA. vandenBerg, algemeensecretaris • :· 

I 
28 



Tweede Kamer spreekt zich uit over de 
Tamil-problematiek 

Nadat de VVD Tweede-Kamerfractie in april een spoedde
bat over de Tamil-problematiek had aangevraagd heeft de 
Tweede Kamer daaraan verschillende besprekingen gewijd, 
uitmondend in een plenaire behandeling vlak voor het zo
merreces. VVD-woordvoerder Jan Kees Wiebenga geeft een 
korte terugblik. 

D eTamil-problematiek kan niet 
los gezien worden van het 
vluchtelingenbeleid in het al

gemeen, vindt de VVD-fractie. Dat 
beleid is erop gericht om in internatio
naal verband zo gecoördineerd moge
lijk de gevolgen van ee.n calamiteit er
gens ter wereld op te vangen. Waarbij 
het Hoge Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Na
ties de coördinerende instantie bij uit
stek is. Bij de opvang van de vele mil
joenen vluchtelingen en ontheemden 
in de wereld is de afspraak, dat de 
prioritehen als volgt liggen: 
a) primair zo mogelijk opvang in (een 
ander deel van) het eigen land; 
b) opvang in de betrokken regio van 
de wereld, vaak met steun van buiten
af; 
c) zo nodig in aanvulling daarop asiel
verlening door andere landen, waaron
der Nederland. 

Terecht geeft ons land in forse mate 
steun aan de vluchtelingenopvang van 
de Verenigde Naties. Daarenboven 
zijn wij bereid jaarlijks een aantal 
vluchtelingen op verzoek van het 
Hoge Commissariaat op te nemen. Vo
rig jaar nog is het desbetreffende quo
tum verhoogd. Waar wij recent mee 
werden geconfronteerd was een vrij 
nieuw verschijnsel, namelijk de niet 
gecoördineerde binnenkomst van gro
tere groepen asielzoekers per vlieg
tuig, dikwijls via Oost-Berlijn. Deze 
groepen- vooral Tamils- kwamen niet 
na overleg met de Hoge Commissaris; 
zij kwamen eigener beweging en be
paalden als het ware zelf het land van 
hun keuze. Hierdoor kan het vluch
telingenbeleid onder druk komen te 
staan. Zowel wat de opvang betreft (in 
Amsterdam en Den Haag ontstonden 
duidelijk problemen) als bij de asiel
procedure. 

Lange procedures 

Op grond van de ook in ons land gel
dende verdragen heeft elke asielzoe
ker recht op een serieuze beoordeling 
van zijn verzoek. Mede door de grote 
aantallen asielverzoeken duren deze 
procedures erg lang. Op een vraag 
daarover van mijn kant noemde de 
staatssecretaris vanjustitie termijnen 
die- inclusief beroep- oplopen tot 
ruim twee jaar. Vergeleken met de 
praktijk tot nu toe is dat nog optimis
tisch: asielprocedures van vier jaar 
zijn geen uitzondering. De VVD-frac
tie vindt ·deze gang van zaken onaan
vaardbaar. Zowel voor de asielzoekers 
zelf als voor de samenleving moet zo 
snel mogelijk zekerheid komen over de 
vraag, wat er met hen gaat gebeuren. 
Er werd daarover een VVD-motie in
gediend, waarin de regering wordt ver
zocht om de voorliggende asielaanvra
gen van Tamils op korte termijn te be
handelen, en om in het algemeen de 
lengte van de asielprocedure in het ka
der van de komende herziening van de 
vreemdelingenwetgeving te bekorten. 
De individuele beoordeling op grond 
van het normale asielbeleid betekent 
natuurlijk ook dat de beslissingen ver
schillend kunnen uitvallen. Zij kunnen 
leiden tot asielverlening in Nederland, 
indien de asielzoeker gegronde vrees 
voor persoonlijke vervolging aanneme
lijk maakt. De regering stelt in haar 
notitie, dat dat waarschijnlijk maar 
een klein aantal gevallen zal betreffen. 
Ten tweede is mogelijk terugzending 
naar een zgn. "land van eerste op
vang"; nl. in die gevallen, waarin men 
eerder heeft verbleven in een ander 
land, zoals West-Duitsland of India. 
Tenslotte is er de mogelijkheid van te
rugzending naar Sri Lanka. Het debat 
spitste zich toe op de vraag of dat rede-

lijkerwijs kan, gezien de ontwikkelin
gen aldaar. 
De VVD-fractie is van mening, dat de 
regering er goed aan gedaan heeft om 
in dat verband een speciale ambtelijke 
missie naar Sri Lanka te sturen. Het 
verwijt dat deze missie maar kort in 
Sri Lankil geweest is treft geen doel. 
De regering wordt immers permanent 
van de toestand aldaar op de hoogte 
gehouden uit velerlei bronnen, waar
onder onze eigen ambassade. 
In het debat plaatste de VVD verder 
kritische kanttekeningen bij de rol van 
de Hoge Commissaris voor de Vluch
telingen, bij de gang van zaken rond 
de grenscontrole en bij de gebrekkige 
informatie van rijkszijde aan de op
vanggemeenten. De reeds genoemde 
VVD-motie over de asielprocedure 
werd door de Kamer aanvaard. Met 
inachtneming van deze kanttekenin
gen is de fractie van mening dat de re
gering thans is gekomen tot een ver
antwoord beleid inzake de Tamilpro
blematiek. 
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Bij het ter perse gaan van dit blad bereikte ons het overlijdensbericht van de heer 
A. W. Abspoel. , 
De redactie zal in het volgend nummer terugkomen op zijn grote verdiensten voor 
het liberalisme. · 

Het hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD) 
geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de heer 

A. W. ABSPOEL 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

Erelid van de Partij 
Oud-hoofdredacteur van het partijblad 

Vrijheid & Democratie 

De WD eert in de 'overledene een man van het eerste uur, die in woord 
en geschrift op voortreffelijke wijze gestalte heeft gegeven aan het li
beralisme in Nederland. 

Zijn naaste verwanten zenden wij troost in hun verdriet. 

Op eigen verzoek is de overledene op 19 aug. jl. in familiekring gecre
meerd. 

Namens het hoofdbestuur van de WO: 
J. Kamminga, voorzitter 
W. J. A. van den Berg, algemeen secretaris 

Partijraadsvergadering 
zal worden gehouden op zaterdag 21 september 1985, in het theater 't Spant 
te Bussum. 

Deze partijraadsvergadering valt in twee gedeelten uiteen, en wel van 11.00 
- 12.30 uur het besloten gedeelte, waarin de mogelijkheid bestaat in zes 
groepen, gebaseerd op de cluster-indeling, zoals deze binnen de Tweede-Ka
merfractie wordt toegepast, met leden van de Kamerfracties te discussiëren 
over binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, financiën en economie, leef
baarheid, onderwijs en welzijn. Er wordt per discussiegroep géén verslag 
uitgebracht, doch voor een ieder wordt de mogelijkheid geopend in het mid
dagprogramma een inbreng in de plenaire discussie te leveren. 

Van 12.00- 13.30 uur is er zowel voor deelnemers aan de discussiegroepen 
als voor overige leden van de partijraad gelegenheid tot het nuttigen van een 
eenvoudige broodmaaltijd. 

AGENDA 

voor het openbare gedeelte van de partijraad: 
13.30- 13.45 uur: opening door de ondervoorzitter, mevrouw E. van Raal

te-Tuijnman 
13.45- 14.15 uur: rede door de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, 

drs. E. H.T. M. Nijpels 
14.15 - 15.30 uur: plenaire discussie 
15.30- 15.45 uur: sluiting door de voorzitter, J. Kamminga 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Fanatici 

In het zeer lezenswaardige boek .. Waarom 
democratieën sterven" van Jean François 
Revel, uit het Frans vertaald en uitgegeven 
door Mantaux, komt de volgende merk
waardige zin naar voren: .,Zelfs liberalen 
wagen het zelden het totalitarisme aan te 
wijzen als het grootste gevaar van onze 
tijd, uit angst als fanatici aangemerkt te 
zullen worden. De democratie in de defen
sie teruggedrongen, durft haar strijd tegen 
het totalitarisme niet openlijk te voe-
ren ... " 

Gelijke behandeling 

U. Bottema 
Heerenveen 

.,Bij vrijheidsvragen horen liberalen te 
staan voor maximale vrijheid en minimale 
betutteling", aldus Poll in de NRC 23/7. 
Dezelfde krant citeert Kamerlid Dijkstal 
.Als je de bijbel discriminerend uitlegt, is 
dat strafbaar". Hij maakt dus uit hoe de 
bijbel moet worden uitgelegd. Kamerlid 
Rempt kritiseert zelfs de mogelijke in
houd van een kansel preek. Liberalen! De 
aanleiding was de anti-discriminatiewet
geving. Het recht van homosexuelen stellen 
zij boven godsdienstvrijheid. De WD wil 
gelovigen laten vervolgen als zij homo
sexualiteit menen te moeten veroordelen. 
In een kerk, moskee, synagoge moet abso
lute vrijheid van meningsuiting blijven be
staan. De WD begon met .. maximale vrij
heid", maar vergat de .. minimale betutte
ling". 

M. Hagedoorn 
Sliedrecht 



HetVHO 

Afkeurenswaard acht ik de plannen van de 
staatssecretaris van onderwijs. mevr. Gin
jaar-Maas, om de leerlingen van het toe
komstig VHO te verplichten om examen te 
doen in wiskunde en in een natuurweten
schappelijk vak. Hierdoor ontzegt de libe
rale bewindsvrouw velen de wegnaar de 
universiteit;o.a. mensen met een talenge
richte intelligentie. Bovendien is een na
tuurwetenschappelijk vak voor vele univer
sitaire studies van generlei waarde. Nog er
ger is dat zij in strijd handelt met de libe
rale beginselen. die toch iedereen de vrij
heid zouden moeten laten zelf een vakken
pakket samen te stellen. 

Legitimatieplicht 

Victor Kloos 
Heiloo 

ledereen wil graag de grenscontrole laten 
vervallen. Daartoe moet dan wet een legiti
matieplicht worden ingesteldAangezien 
dit reeds in andere EG-landen geldt. die 
toch ook oorlog hebben gekend, krijg ik 
sterk het gevoel dat men naaroneigenlijke 
redenen aan het zoeken is om van de legiti
matieplicht afte komen. Dat het niet altijd 
prettig is om zo'n ding bij je te moeten heb
ben, is duidelijk. Bijv. Kans op diefstal bij 
het zwemmen. Daarom vind ik dat de VVD 
er voor moet zorgen met voorstellen het le
gitimatiebewijs veel nuttiger te maken. 
Bijv. door de volgende aanvullingen: 
Bloedgroep (behalve voor Jehova:v Getui
gen). codicil (ja of nee). actieveeuthanasie 

· (ja of nee). passieve euthanasie (ja of nee). 
bepaalde ziektebeelden. Met dergelijke 
aanvullingen wordt het legitimatiebewijs 
veel nuttiger. 
(ingekort) 

Inspraak voor niets? 

OscarBecx 
's Hertogenbosch 

Burgers in Nederland hebben d.m.v. de 
Brede Maatschappelijke Discussie in
spraak gehad in de energiediscussie. zo 
werd ons gezegd. Maar wie schetst mijn 
verbazing . .. de regering komt in juni tot 
de conclusie dat wij er nog twee kerncen
trales bij moeten hebben. De BM D had 
toch als uitslag géén nieuwe kerncentrales. 

maar voortgaan met nieuwe. zogenaamde 
alternatieve energiebronnen. Van de uitslag 
van de BM D vind ik niets terug in het rege
ringsstandpunt? Alles voor niets? Wegge
gooid geld? Een zoethoudertje? In ieder 
geval,jammer dat de regering zo heeft be
sloten. het zou anders kunnen. 

Emancipatie 

A/hert Jan Hoeve 
Paterswo/de 

Het artikel van mevr. Wagernakers in V &D 
van 18 juni heb ik met stijgende verbazing 
gelezen. Hoe kan een partij met de V van 
Vrijheid in haar naam achter dit beleids
plan staan! Kinderen krijgen mag. maar 
dan gauw met ze naar de kinderopvang, 
want moe moet een baantje. Nee. het hoeft 
niet, ze mag thuis blijven en zelfhaar kin
deren verzorgen, maar dan is wel schraal
hans keukenmeester, want pa komt thuis 
met een gehalveerd salaris t.g.v. opgelegde 
arbeidstijdverkorting. En. of hij wil of 
niet. hij moet thuis aan de slag. Leve de 
vrijheid! 
Achter het ijzeren gordijn zou zo'n beleids
plan het niet gek doen. Ja, en wat moet je 
dan in mei 1986 in het stemhokje? 

Klap in het gezicht 

W. L. de Vries 
Doorn 

Nederland heeft geen goed klimaat voor de 
i';] miljoen inwoners met luchtwegaandoe
ningen. Dat is de natuur. daar kan men 
niets aan veranderen. Wat deze mensen tot 
verbetering van hun leefomstandigheden 
wel kunnen doen. is begrip vragen voor een 
schoon binnenmilieu zonder rookoverlast. 
Acties m.b.t. rookproblematiek worden be
schaafd gevoerd. Als ergens wordt gerookt 
moet je als astmapatiënt onvrijwillig weg
gaan of wegblijven. Dat is ondemocratisch 
ook t.a.v. de overige JO miljoen niet-roken
de Nederlanders. De illustratie die u meen
de te moeten plaatsen in V &D bij het arti
kel van mevr. Kamp over het wetsvoorstel 
.. Tabak" is dan ook een klap in het gezicht 
van een overgroot volksdeel. waaronder 
ook vele VVD-ers. voor wie door een aantal 
keurige mensen dagelijks actie wordt on
dernomen. 
(ingekort) 

A. Kleine 
Waalwijk 

De VVD en het gezin 

Naar aanleiding van het artikel van Anita 
Wagernakers over de .. Vrije Vrouwen". De 
partij begeeft zich op een gevaarlijk hel
lend vlak. Laten echtelieden toch zelf on
derling uitmaken hoe de taken binnens-en 
buitenshuis verdeeld worden. Nog meer 
overheidsbemoeienis, ook op dit terrein? 
De VVD zou zich eens moeten realiseren 
dat veel van haar kiezers vrij ttaditioneel 
zijn ingesteld en het gezin als hoeksteen 
van de samenleving blijven zien. Elect~ 
raai gezien drijft het stimuleren van losse
re samenwerkingsverbanden en het kleine
ren van de positie van de huisvrouw alleen 
maar vele kiezers in de armen van het CDA 
en dat is wel het laatste wat de VVD zich 
gezien de slechte verkiezingsenquêtes kan 
permitteren. Vandaar ook mijn verontrus
ting. 
(ingekort) 

W.Huizing 
E.M. Huizing-Veltman 

Nieuw-Loosdrecht 

Gedwongen aftreden 

Het landelijk bestuur van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD heeft zeer veel woor
den nodig gehad (V&D blz. 25 no. 1323) 
om onterecht een onjuiste kritiek te leveren 
op het streven van de Stichting Vrije Vrou
wen. Waarom toch? Is het onzekerheid? De 
doelstelling van de Vrije Vrouwen is: 
keuzevrijheid binnen het gezin. Voornoem
de stichting is zeker niet tegen emancipatie 
en vooruitgang. Zij wenst echter wel met 
beide benen op de grond te blijven staan. 
Zij streeft ernaar gezinsverantwoordelijk
heden m.u.v. noodsituaties, niet aan der
den over te dragen. Is het ook uit onzeker
heid dat een reeds jaren actief lid in de or
ganisatie Vrouwen in de VVD gedwongen 
wordt zich terug te trekken uit bestuurlij
ke functies, omdat zij zich niet stelt achter 
het krampachtige emancipatiestreven van 
deze organisatie? Is dat niet in strijd met 
de liberale gedachte? 
(ingekort) 

H. F. 0. Bouwman-Eenschoten 
Fluitenberg 
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In deze rubriek worden alleen aankondigin
gen opgenomen van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) waar landelijke 
VVD- politici het ·woord voeren. 

ALPHEN A/-D RIJN- 16 september. mr. J. G. C. 
Wiebenga. Hotel- rest. 's Molenaarsbrug. 21.00 
uur. Minderhedenbeleid. AMSTERDAM- 16 sep
tember. dr. P. Winsemius. in het Stikkerhuis. 
20.00 uur. BUSSUM- 4 oktober. A. J. Evenhuis. 't 
Spant: 20.00 uur. Miljoenennota. oe DOR
DRECHT- 16 september. prof. dr. ir. J. J.C. Voor
hoeve. Paviljoen De Viersprong, Dordrecht. 20.15 
uur. Veiligheidsbeleid. oe EINDHOVEN E.O. - 2 
september. dr. R. W. de Korte. Ontmoetingscen
trum Carolus, Valkenswaard. 20.00 uur. Sociaal
economische politiek. ORGANISATIE VROU
WEN IN DE VVD GRONINGEN - 7 oktober. 
mevr. A. Jorritsma-Lebbink. rest. De Radehoek. 
20.00 uur. Algemene politiek. HARDENBERG - 7 
oktober. drs. Th. H. Joekes. rest. J?e Klepper. 
20.00 uur. Actuele politiek. HELLENDOORN -
23 september. H. H. Jacobse. Hotel Bussink, Njj
verdal. 20.00 uur. Politiebeleid (forum). HOLTEN 
- 16 september. drs .. L. M. L. H. A. Hermans. Cafe 
De Biester. 20.00 uur. Algemene politie zaken. 
HOORN- 2 september. prof. dr. ir. J. J. C. Voor
hoeve. Rest. De Nadorst. 20.00 uur. Kruisvlucht
wapens en vrede en veiligheid (forum). MAAS
SLUIS - 7 oktober. dr. R. W. de Korte. De Ko
ningshof. 20.00 uur. Actuele politiek. oe MID
DEN-BRABANT /VROUWEN IN DE VVD - 13 
september .. mevr. E. G. Terpstra. Boerke Mut
saers. 20 .. 00 uur. De liberale uitdaging van een _. 
vergrijzend Nederland. oe MONTFERLAND - 4 
september. mr. W. :J. Geertsema, Rest. Smithuis, 
Ulft. 20.00 uur. oe MONTFERLAND - 16 sep
tember. mr. A. J. te Veldhuis. 't Heuveltje, Beek. 
20.00 uur. OLDENZAAL- 23 september. G. W. 
Keja. Rest. Wessels. 20.00 uur. Algemene politiek. 
PAPENDRECHT - ~ oktober. R. L. 0. Linscho
ten. Crest-hotel. 20.15 uur. ROOSENDAAL - 23 
september. mevr. E. G. Terpstra. 't Wit Roosken. 
20.00 uur. Miljoenennota. VROUWEN IN DE 
VVD ROTIERDAM- 5 september. M. J. H. den 
Ouden-Dekkers. 't Trefcentrum. 20.00 uur. De ko
mende verkiezingen. ROTIERDAM - 23 septem
ber. prof. dr. G. Zoutendijk. Rest. Engels. 20.00 
uur. Miljoenennota. KC TILBURG (promotiebij
eenkomst)- 30 augustus. drs. E. H. T. M. Nijpels. 
Gemeenschapshuis Den Domp, Haaren. 20.00 
uur. VVD- JONGEREN VECHTSTREEK - 2 sep
tember. mevr. E. G. Terpstra. Cafe Ome Klaas, 
Maarssen. 20.30 uur. Actuele politiek. VENLO -
16 september. mevr. E. G. Terpstra. Maaspoort. 
20.30 uur. Bejaardenbeleid. WASSENAAR - 20 
september. dr. R. W. de Korte. Jachthaven De 
Princehaven. 21.00 uur. Actuele politiek. WEESP 
- 30 september. mr. A. H. Korthals. Rest. .De Tap
perij. 20.30 uur. Actuele politiek. KC IJSSEL
MEERPOLDERS (promotiebijeenkomst) - 9 sep
tember. drs. E. H. T. M. Nijpels. de Meerkoet, 
Lelystad. 20.00 uur. 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 
Voor ant1ek Nederlands zilver kunt u een bezoek brengen aan het 
Edt~lambschtshuis op Haven 13, Schoonhoven. 

Totfetgarmturen m zilver en verzilverd m 
vele wtvoenngen 

"IN 'T SILVERHUYS" 
Haven 1 + 5 -Schoonhoven, 
tei.:01823-2651 

Hier vindt u de grootste collectie hedendaags zilver van Nederland. 

Vervaard1gmg van speetale ondrachten, tevens vakkundige goud- en ztlverrestaurat1es en 
verz~/venngen door onze Ede 1smeden 

~ Xuitknippen ~ 

EEN WARMER ZWEMBAD 

TACO BOUWT ZWEMBADEN 
met 

LAGE VERWARMINGSKOSTEN 
Ervaring sedert 1960. 
Sev. onderdelen zijn steeds voorradig. 

Fabrikant van: 

ZWEMBAD OVERKAPPINGEN 
ISOLATIE DEKENS 

Spec. afdekzeilen voor bladeren-inwaai, dieren, enz. 
Whirlpool, Sauna's, Zonnebanken 

ZWEMBADTECHNIEK 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Pension Anrero, Eibergen I Rest. La Cloche, Leiden I J. Eelk
man Rooda Ing, Ruinerwold I Elba b.v., Westbroek I Gevalo 
b.v., Tilburg I Inventief b.v., Voorburg I Chr. v.d. Klaauw, Joure 
I Koninklijke Wessanen, Amstelveen I Koreman Bédrijfsadvi
seurs, St. Oedenrode I Dhr. 8. Koudenburg, Goes /. De Middel
burcht, Middelburg I Ass. Kantoor Moeren burg, Tilburg / Ohra 
Verzekeringen, Arnhem I Olympus Diensten, Hoofddorp I Petit
Hotel-Rest. Otten, Amsterdam I Hotel Peerboom, Epen I Het 
Kasteel van Rhoon, Rhoon I Rijko Handelsonderneming, Til
burg I In 't Silverhuys, Schoonhoven l Taco Veendam, Veendam 
I Ecole Int. Tunon, Den Haag I Rechtskundig buro IJsendijk, 
Cruquis 

32 



ONBEKEND MAAKT ONBEMIND 
~----------1 

I BON zendmijvriiblijvenduwfolder 1 
'VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK' 

Over ons vak bestaan nogal wat misverstanden. zo wordteen bedrijfSadviseur dikWijls in verband I Naam I 
gebracht met supergrote ondernemingen en hoge kosten. 1 Functie 1 

Reden voor ons om een boekje samen te stellen, boordevol informatie I aedrUf I 

..._ __ ~_o_.mw_~~-~·_;;_·_;;_~;_;_B_E_·b_ru_JFSAD_~-~-ijP_'L_~i_~~_L_·r_n °_~ :_~_:_:'_,:,_::_:_~"_":_:_uP_r:_~-t~_u_:_:4_:_1:_.:_~_:_:_::_·_,:_:_:1_n:_~_d0_es_:_~_~. o_4_13_a_-7_G_s3_4_. _i ~'~~-~ 
Een Boeiende Baan Binnen je Bereik: 

Met een TUNON 
diploma ziet je toe
komst er heel wat 
beter Ult. Dat blijkt 
steeds weer uit de 
praktijk. De 1- of 2-Jarige 
TUNON host- en 
hostessopleiding is je 
entree tot de hotellerie, 

Marjorie Smulders: 
.war ik van TUNON vond? 
't Was gewoon een gewèlóig 
jaar ..... hotetlene, etiquette, 
talen, .;ommumcatietraming. 
1 k vond alles even Ie u!\ en leer
zaam. Ik werk als receptiontste 

in een 4-sterren hotel tn 
Nieuwegein. t;rg Interessante 

baan. heel afwisselend'' 

luchtvaart, scheepvaart, het reiswezen en de congreswereld, nationaal en 
internationaal, mede dankzij onze arbeidsbemiddeling. 

Het vakkenpakket is veelzijdig, zoals talen, toerisme, P.R., 
communicatie en informatica, etiquette, economie, wijn kennis, nieuws
analyse en kunstgeschiedenis. We werken met audiovisuele middelen. 
De opleiding is praktijkgericht met 6 weken stage o.m. in het buitenland. 

Heb je interesse? Kom dan naar een van onze "Open Dagen" en 
praat eens met docenten en oud-leerlingen! 

Bel even voor de eerstkomende data en 
vraag dan onze kennisrnakingsbrochure aan. 

De gedegen privé-opleiding sinds 1964 
lli!Wt',..,ellngsmogeltjkheden gedurencle het <:.Ü1CJOIJ3dr 

23 scholen ter wereld: 
Anüu·nt R,melona. Bordeaux Rru':>">PI laen f-rankfurr 
Cil'IH'Vt' c, GrJvenhage Lille Londen Madrid, Mdr':>Ptlle 
Mtllllt' 1 ,trio Mof1tpPilter NarKy Orlando Flonrld il)f'taalde 

wl'rkZJJrn~tec1Prl1 F'clriJ'>. Retrn'> 'ltraatc;burg 
Tourc; · tn oprtlhttng 

ECOLE INTERNATIONALE 
TUNON UI$[~:::.~.!:.:: 

Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR- tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel 2a (VD),6828 HS- tel. 085-433526 

VAKANTIE IN EIGEN LAND! 
IN HET NATUURPARK ZUID-LIMBURG 

het mooiste stukje Nederland tussen 
Maas, Eifel en Ardennen. 
HOTEL-RESTAURANT 
'"PEERBOOM'" te Epen IZ.-L1mb.l. 
Ott kletne 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 I 
ctouche en toilet, radio, telefoon en 
weksysteem. KI. tv en fietsen op ver
zoek. 

Spec1ale arrangementen: van vrijdag tol zondag f 125.- p.p .. van vrijdag 
tot maandag f 185,- p.p .. van vrijdan tot vrijdag f 430.- p.p. (logies + 
anibiJl + diner). 
Reservering en folder: Hotel Peerboom, W1lhelminastr. 11, 6285 AS Epen IZ. 
L1mb.l. tel.: 04455-2121. 

I lil I 
* toeneme.nde criminaliteit vraagt om meer beveiliging * ELBA heeft sierhekwerken gemaakt in eigen bedrijf 

12 motieven- op maat- en gewenste kleur 
* goedgekeurd door T.B.B.S. 

(Technisch Bureau ter Bevordering van 
Schadepreventie te Baarn) 

* voor woonhuizen en winkels * vrijblijvend advies 

Showroom ook 's zaterdags geopend van 10.00-15.00 uur. 
Vraag folder bij El ba B.V. Siersmeedwerk. 

Elba b.v. • Burg. Huydecoperweg 4-6, 3615 AD Westbroek (Utrecht), 03469-2041 

CANADA 
Vraag onze brochures m.b.t. onze ,.Systematic Withdrawal 
Plans". Een belegging middels eerste klas Canadese Mutu
al Funds, thans in Canada aanzienlijke vrijstellingen van 
,.Capita! Gain" belastingen. 
Specialisten in adviezen voor Vermogenshandhaving; in Ca
nada worden geen successie- en schenkingsrechten gehe
ven. 

Voor nadere inlichtingen: 
Croydon lnvestment Agencies, 561 Croydon Place, North 
Vaneauver B.C., Canada V7N 2Z9. 



1: ~ 
/IJ,I Voedsel voor mens en dier, 

1~/ ' • ' dat is eten en drinken 
I · voor W essanen. 

WESSANEN 
meer dan twee eeuwen 

koopmanschap en 
ondernemingsgeest. 

Postbus 410 
1180 AK Amstelveen 

Postbus 630 
1500 EP Zaandam 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

IIT<f1 Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
~ Telefoon 070 · 87.14.14. Tele-Service 070-86.93.93. 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

GENIET IN HET NAJAAR 
VAN DE MOOIE ACHTERHOEK 

Vanaf maandag 9 september a.s. bieden wij u aan: 
een lang week-end (van vrijdag tot maandag) voor 2 perso
nen. volledig verzorgd voor slechts f 285,- all in, of 
een mid-week (van maandag tot vrijdag) eveneens voor 2 
personen. volledig verzorgd voor slechts f 380,- all in. 

Een langer verblijf is natuurlijk ook mogelijk. 

Op uw verzoek zenden wij u graag onze folder toe. 

Familie-Pension Huize .. Anrero", Grotestraat 81, 
7151 BB Eibergen, tel.: 05454-74291. 

ZE ZIJN ER WEER 
De enige echte, Japanse magnetische gezondheidsarmbanden, 
AlMANTE brengen verlichting bij spierpijn, rheuma, hoofdpijn 
etc. Duizenden Nederlanders hebben er baat bij. 

Wacht u voor namaak. Prijzen vanaf f 59,50. 
Vraag gratis brochure. 

Uitsluitend verkrijgbaar bij erkende drogisterijen, parfumerie
zaken en vooraanstaande juweliers. 

Importeur Gevalo b.v .• Tilburg, tel.: 013- 434711 tussen 
9.00-12.00 uur v.m. 

Erkende grossiers: 
Arcim Import, Hengelo, tel.: 074- 918827; Fa. van Dam, De 
Bilt, tel.: 030 - 760438; Fa. Knegtel, Tilburg, tel.: 013 -
434028; Benelux Import Odiliapeel, tel.: 04132- 73301; Fa. 
v.d. Leek, Hoorn, tel.: 02290- 11541 

STICHTING 

DE 
MIDDELBURCHT 

Postbus 100.4330 AC MIDDELBURG SERVICEFLAT 

de rust van het wonen in een 
landelijk gebied, 

het plezier van het wonen in een 
cultuurrijke stad, 

het boeiende van het wonen in 
de nabijheid van belangrijke steden 

in binnen- en buitenland, 

een dienstverlening 
als die van een goed hotel, 

en de privacy van de eigen woning 

DE MIDDELBURCHT 
een beter woord voor serviceflat. 

Voor inlichtingen: Serviceflat De Middelburcht, 
Henri Dunantiaan 238 
4334 BJ MIDDELBURG 
telefoon 01180 - 26066 
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H e:t hz.e/pUII:i. VO<IJI. poli.ii.ek 

In pzkel.i.)k 0l!J'I. HOiZIJ ! 

hron.se keuken. .in. 9~~ 

fin. de .di..è.cl.e ~ • 

~ X/m VJUJda9. : 1uu:Á & 

Zat allUJ'L cliJwr. 

CANADA 
Vraag onze brochures m.b.t. onze "Systematic Withdrawal 
Plans". Een belegging middels eerste klas Canadese Mutu
al Funds, thans in Canada aanzienlijke vrijstellingen van 
"Capital Gain" belastingen. 
Specialisten in adviezen voor Vermogenshandhaving; in Ca
nada worden geen successie- en schenkingsrechten gehe
ven. 

Voor nadere inlichtingen: 
Croydon lnvestment Agencies, 561 Croydon Place, North 
Vaneauver B.C., Canada V7N 2Z9. 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en uitvoering 
• Optimale realrsatre van uw plannen 
• Kwaliteit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde prqzen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 04130-67673- 66704 

Serviceflatcentrum "BELMONTE" 
Wageningen 

Ideale woonvorm voor de ouder wordende mens. 

Belmanie ligt in het groen, in landschappelijk aantrekkelijke omgeving met 
volop wandelmogelijkheden. Het biedt u met uitgebreide service en volledig 
behoud van privacy, een unieke en stijlvolle vestigingsmogelijkheid. 
Ruime 2-kamerflats (woonk., slaapk. met loggia, badk., kichenette) reeds 
vanaf f 65.000,- k.k. (vraagprijs), met mogelijkheid tot bij-huren van een 
hobby-kamer. 

Laat u uitvoerig nader inlichten over thans bestaande mogelijkheden. 

Schr. inl.: secr. Verg. v. Eigenaren, Gen. Foulkesweg 271. 
Telefoon administratre: 08370- 10521. 
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D ezer dagen wordt Nederland overspoeld door de landelijke actie van het 
"Komitee Kruisraketten Nee". Een massale actie die zal worden voort
gezet tot eind oktober de Tweede Kamer haar conclusies zal trekken uit 

het respons van de Sowjet-Unie op het in Nederland gevoerde plaatsingsdebat 
in juni 1984. Op die dag heeft Nederland de USSR opgeroepen geen nieuwe 
SS-20's te plaatsen. Als de Sowjet-Unie dallrtoe bereid zou zijn, zou Neder
land afzien van plaatsing van kruisraketten. Dit aanbod is door de Sowjet
Unie keihard genegeerd. Men heeft er nog circa 50 SS-20's sindsdien bijge
plaatst. Heeft de Sowjet-Unie inmiddels deze raketten niet ontmanteld, dan 
zal Nederland- indien zij consequent is - thans ook tot plaatsing moeten over
gaan. 

De argumenten die het KKN in zijn vraagstelling hanteert zijn niet alleen 
uiterst eenzijdig, maar ook vrij infantiel. Op de vraag of men tegen kernbewa
pening is, zal immers ieder zinnig mens "ja" zeggen. Ook liberalen leuren niet 
graag met kruisraketten. Deze vraag is echter niet essentieel. Het gaat erom 
dat wij weerbaar willen zijn en blijven tegen de kernwapendreigingen van het 
Oostblok, waarvan de expansiedrift door de invallen inHongarije, Tsjechoslo
wakije en Afghanistan duidelijk is bewezen. Het gaat erom dat Nederland een 
loyaallid van de NAVO blijft. Het gaat erom dat in deze afschuwelijke wapen
wedloop de partners gelijkwaardig blijven. Anders hoeft er niet meer te wor
den onderhandeld en telt slechts het "recht" van de sterkste. 
Het is in onze democratie het goed recht van een ieder een volkspetitionnement 
te houden, maar de gewekte indruk dat hierdoor het regeringsbesluit kan 
worden bernvloed is waanzin. 
In onze democratie ligt de bevoegdheid tot besluitvorming bij de in volledige 
vrijheid gekozen volksvertegenwoordigers. Zij, en alleen zij, nemen op basis 
van hun verkiezingsprogramma's, beslissingen voor de staat. 

Het nu al meer dan tien jaar durende gemorrel in de marges, de stelsel
matige ondergraving van de Nederlandse loyaliteit aan de NAVO bezorgen ons 
land internationaal het imago van een toverballenmentaliteit.Al in 1972 
meende een Pvd4-congres dat Nederland maar uit de NAVO moest. Dat be
sluit werd door de socialisten teruggedraaid, doordat de toenmalige partner 
D'66, gelijktzjdig elders congresserend, daar genuanceerder over dacht. 

Defensieminister Henk Vredeling heeft ten tijde van het kabinet-Den Uyl 
de moed gehad tijdens een Pvd4-congres te verklaren dat congressen geen 
starfighters kopen. En net zo min zal thans een volkspetitionnement met een 
uiterst eenzijdige belichting doorslaggevend kunnen zijn bij het debat in 
:S lands vergaderzaal. Waarom u niet moet tekenen als uw vrijheid u lief is, 
leest u op pagina 2. 

DOCUMENTATIEOENTROM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTtJEN 

17 september 1985 



Tekenniet 
als uw vrijheid u lief is • • • 

Onder dit motto hebben het 
Hervormd Beraad Vredes
vraagstukken, het Interker
kelijk Comité en de Stich
ting Vredes Politiek een ge
zamenlijke advertentiecam
pagne opgezet, die vergezeld 
gaat van een actie-krant on
der de naam "Voor Vrede in 
Vrijheid". 

In deze krant wordt nog eens uitvoerig 
uit de doeken gedaan, waarom deze 
drie organisaties zich tegen het mas
saal opgezette volkspetitionnement 
keren. Voorop gesteld - en dat kan niet 
genoeg herhaald worden - niemand is 
voor wapentuig als deze kruisraketten, 
maar iedereen wil wél in een vrij land 
blijven leven. Bovendien gaat de ple
naire discussie in de Tweede Kamer 
eind oktober niet opnieuw over het feit 
of Nederland toestemming tot plaat
sing geeft voor 48 kruisraketten. Dit 
debat is erop gericht om te bespreken 
wat de Sowjet-Unie heeft gedaan met 
het gebaar dat Nederland medio 1984 
maakte in de richting van het Oost
blok. Dat gebaar kwam er kort gezegd 
op neer: Als jullie stoppen met het 
plaatsen van nóg meer SS-20 kernra
ketten dan er nu al op het vrije Westen 
staan gericht, zullen wij geen kruisra
ketten op onze bodem laten zetten. 
Een standpunt dat ons door de NAVO
bondgenoten niet in dank is afge
nomen, maar wél het goed recht van 
een zelfstandige NAVO-partner. Een 
dergelijke opstelling zou binnen het 
Warschaupact door een van die lidsta
ten nooit worden geaccepteerd. 

Toegenomen 

Rusland heeft dit gebaar genegeerd. 
Men heeft zich er geen barst van aan
getrokken. VVD-buitenland specialist 
Joris Voorhoeve: "Tijdens dat debat 
medio juni 1984 stonden in het Oost
blok 378 kruisraketten opgesteld. Op 
dit moment zijn dat er al ruim 420. 

Het probleem wordt in de actie van 
het Komitee Kruisraketten Nee 
(KKN) veel te simpel voorgesteld door 
·slechts te vragen of men tegen kernbe
wapening is. Veel mensen zijn tegen 
kernbewapening in het algemeen, 
maar steunen de NAVO-politiek en 
het regeringsbeleid omdat ze het de 
verstandigste aanpak vinden." Overi
gens is over de KKN-tekst al menings
verschil gerezen tussen PvdA en het 
IKV, waarbij het laatste van mening 
blijkt dat Nederland alle kerntaken 
moet afstoten. 
Politiek leider Ed Nijpels, en de defen
siespecialisten in de Tweede Kamer 
Albert Jan Evenhuis, Joris Voorhoeve 
en Jan Dirk Blaauw, rekenen erop dat 
onze bevolking ook iets van haar ge
schiedenis heeft geleerd. In de twinti
ger jaren heeft de pacifistische bewe
ging in ons land een petitionnement te
gen de vlootwet georganiseerd. Dat 
werd toen door velen ondertekend. De 
regering heeft zich daardoor laten be
invloeden. Er werd afgezien van de 
broodnodige verbetering van de vloot. 
Het resultaat van deze actie toonde 
zich twintig jaar later. Onze sterk ver
ouderde vloot ging machteloos ten on
der. 
Een ander argument om niet te onder
tekenen is het feit dat dit petitionne
ment tot doel heeft het Nederlandse 
aandeel in het NAVO-beleid van de
fensie en wapenbeheersing te blokke
ren. Juist dat NAVO-beleid is erop ge
richt om de steeds verder groeiende 
Sowjet-kernwapenbedreiging tegen 
West-Europa een halt toe te roepen. 
Dat kan alleen maar vanuit weerbaar-

beid, vanuit een positie waarin deze 
krachten gelijk zijn. Daarom zullen 
ook velen, die tegen kernbewapening 
zijn, terdege beseffen dat het KKN
streven een verzwakking van de veilig
heid van de Westeuropese democratie
en betekent. 

Geen enkel nut 

Nederland is een democratie. Wij kon
den dat in 1945 weer worden dankzij 
de inspanningen en de tol van vele 
mensenlevens van onze toekomstige 
bondgenoten. De gebroken-geweer
tjes-mentaliteit van een groot deel van 
onze bevolking vóór 1945 was na de 
Tweede Wereldoorlog compleet ver
dwenen. Het is een keiharde les ge
weest voor al die westerse landen, die 
door verwaarlozing van hun defensie 
compleet onder de voet konden wor
den gelopen. 
In een democratie geeft de bevolking 
via vrije verkiezingen haar mandaat 
aan een regering. Heel duidelijk heeft 
de VVD in al haar verkiezingspro
gramma's gesteld dat zij op defensie
gebied haar weerbaarheid en haar lo
yaliteit als NAVO-partner van essen
tieel belang vindt. 
In een democratie wordt de regerings
besluitvorming niet bepaald door emo
tioneel opgezette volkspetitionnemen
ten met een uiterst eenzijdige vraag
stelling. Überhaupt niet door een 
volkspetitionnement. Het laatste 
woord blijft aan de Tweede Kamer. 
Onze volksvertegenwoordiging heeft 
haar standpunt bepaald tijdens het de
bat over de kruisraketten in juni 1984. 
Krachten die de indruk wekken de be
sluitvorming van het parlement op 
deze wijze te niet te kunnen doen, 
trachten de democratie te ondergra
ven. 
Hopelijk heeft u met deze argumenten 
voldoende reden om de petitionne
mentskaart in de prvllemand te mik-
ken. · 

Reny Dijkman • 

·.·:: . 
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Liberalisme 
en Politieke 
Economie 

Op 4 september jl. presen
teerde de Prof Mr. B. M. 
Teldersstichting haar jong
ste geschrift: "Liberalisme 
en Politieke Economie". In 
dit geschrift wordt een 
standpunt gegeven over de 
uitgangspunten voor een li
be,rale economische politiek 
in Nederland anno 1985. 

Veel mensen denken dat het mogelijk 
moet zijn deze uitgangspunten te ont
lenen aan de economische weten
schap. Zo eenvoudig ligt het echter 
niet. De (hoog)geleerden in dit vak be
weren namelijk niet steeds hetzelfde. 
Sterker nog, de economen zijn het 
veelal niet eens over zaken als de toe
laatbare hoogte van het financierings
tekort, de oorzaken van de werkloos
heid, de noodzaak tot arbeidstijdver
korting en andere voor de politiek be
langrijke kwesties. Een van de oorza
ken van deze onenigheid is het verschil 
in politieke kleur (rood, blauw of 
groen) van de deelnemers aan het 
economendebat Iemands politieke 
kleur blijkt steeds weer van invloed te 
zijn op zijn of haar visie op economie. 
Dr. K. Groenveld en Drs. A. A. M. 
Kinneging- respectievelijk directeur 
en wetenschappelijk medewerker van 
de Teldersstichting- behandelen en 
becommentariëren in dit geschrift een 
aantal uiteenlopende meningen en ko
men vervolgens tot een eigen stand
punt. 
Verschillende "economische scholen", 
die in beginsel het etiket liberaal ver
dienen, worden besproken. Klassiek-li
beralisme, neo-liberalisme, keynesia
nisme, monetarisme, de inzichten van 
de aanbod-economen, ("supply-si
ders") en andere liberale visies op de 
economie worden onder de loep ge-
nomen. 
Na deze "tour d'horizon" proberen de 

Het geschrift werd aan de pers gepresenteerd door Prof mr. W J. Slagter (mid
den), links van hem de directeur van de Teldersstichting, dr. K. Groenveld, rechts 
drs. A. A. M. Kinneging. Beide laatsten schreven dit rapport. (foto: Theo Meijer) 

auteurs te komen tot een synthese, ver
kregen volgens de methode ;,onder
zoekt alles en behoudt het goede". 
Groenveld en Kinneging hebben de 
opvatting dat een economische poli
tiek die zich dogmatisch op één econo
mische theorie baseert, uit den boze is. 
De toepasbaarheid van een theorie 
hangt af van de situatie op een bepaald 
moment. Voor de op dit moment in 
Nederland te voeren economische po
litiek betekent dit naar hun mening 
dat niet moet worden getreuzeld met 
de verlaging van het financieringste
kort, dat wettelijke minimumlonen be
ter kunnen verdwijnen en dat gecen
traliseerde invoering van arbeidstijd
verkorting meer kwaad dan goed doet. 
De loonvorming moet sterker worden 
gedifferentieerd, het bruto-nettotra
ject moet worden beperkt en de begro
tingsdiscipline uit de jaren zestig dient 
te worden hersteld. Zie hier enkele van 

de concrete aantsévelingen. Opvallend 
is voorts het voorstel een Raad van 
Economische Deskundigen in het le
ven te roepen die vóór de behandeling 
van de Rijksbegroting in het parle
ment, advies uitbrengt over de toelaat
bare stijging van de overheidsuitgaven 
en het ingediende dekkingsplan. 
Beslist een interessant geschrift voor 
liberalen die geïnteresseerd zijn in 
economie en politiek. 

• 

Geschrift nr. 54 is te bestellen door 
overmaking vanf 20,- op postreke
ningnummer 3349769 ten name van 
de Prof Mr. B. M. Teldersstichting 
onder vermelding van "Liberalisme en 
Politieke Economie". 



Fanfare slaat bres in traditie 
"Waarom spelen jullie voor 
de VVD?" Een vraag met 
enig pfgrijzen gesteld aan de 
voorzitter vanfanfare Sint 
Gregorius in het Midden
brabantse Haaren. De man 
van het plaatselijke krantje 
drukte vraag en antwoord 
af" Vorig jaar speelden we 
voor het CDA, dit jaar voor 
de VVD en volgend jaar mo
gelijk voor een ander gezel
schap." 

De voorzitter van Sint Gregorius had 
een onvermoede brede kijk op de sa
menleving. Zeker naar Haarense be
grippen, want dat dorp is van oudsher 
agrarisch en christendemocratisch. 
Spelen voor Van Agt kon. Logisch 
toch, maar je haalt niet de concurren
tie in het bolwerk. 
En toch waren we er: Haagse, West- en 
Middenbrabantse VVD-ers. Haaren 
30 augustus 1985 zal niet snel worden 
vergeten. Op die dag sloeg Gregorius 
een bres in een vanzelfsprekende ge
woonte. Vanaf een punt aan de rand 
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van de bebouwde kom trok de fanfare, 
met veel plezier muziek uit de trom
melvellen rammend, het dorp door. 
Verbazing alom. Ook toen Sint Grego
rius spelend en marcherend op het ein
de van de tocht gemeenschapshuis 
Den Domp binnentrok, waar inmid
dels zo'n 400 VVD-ers bijeen waren 
om minister Pieter Winsemius en frac
tieleider Ed Nijpels te horen spreken. 
De 400 hadden een half uurtje moeten 
wachten, want Winsemius en Nijpels 
zaten met enkele Kamerleden en kan
didaten voor de plaatselijke gcmeente
raadsverkiezingen op een heuse, ver
sierde antieke boerenkar met een belse 
knol ervoor. Die reed achter de muziek 
aan. De kar was te klein, keuterboer
tjes gebruikten twee generaties gele
den keuterkarretjes om mest naar het 
land te rijden, om het complete Haag
se gezelschap- buiten Pi eter en Ed be
staande uit elf Kamerleden- te bevat
ten. Wie niet kon meerijden, liep mee. 
Waren de volwassen inwoners van 
Haaren, uit hun huizen gelokt door de 
muziek, wat gereserveerd, de aanko
mende generatie liet zich niet de kans 
ontnemen om de van de televisie be
kende Ed Nijpels de hand te drukken. 
De brutaalste liet zich zelfs op de kar 
hijsen om half struikelend over de voe
ten van Pieter Winsemius bij Ed te ko
men en een handtekening te vragen. 
Een vrolijke afsluiting van een daglan
ge, druk werkbezoek aan vele locaties 
in Noord-Brabant en een feestelijk be
gin van een gezellige avond. ,. Nog niet 
eerder meegemaakt", vertelt Dick 
Dees. "Ik heb al enkele bezoeken ach
ter de rug (elke kamercentrale krijgt 
immers een delegatie Haagse politici 
op visite om over regionale problemen 
te praten), maar nergens stond een 
fanfare klaar." 
"Zoiets kan alleen in Brabant", meent 
een van de kaderleden. We geven de 
uitdaging om origineel te ;:ijn graag 
door. 

Jan van de Ven • 

foto's: Marcel Bekken 

V orige week troffen wij een tevreden VVD-Kamerlid in de Haagse 
wandelgangen ... Wim Keja ... op weg van de algemene vergader
zaal naar zijn werkkamer. Vlak daarvoor had hij- vermoedelijk 

voorlopig voor het laatst- vragen over de ingangsdatum van deA-status van 
VERONICA aan minister Brinkman gesteld.Afgelopen zomer zat Keja als 
een bok op de haverkist toen Brinkman een moeizaam verhaal had over de 
tellingsprocedures die moesten leiden totdie door VERONICA zo fel be
geerdeA-status. Het was voor Keja een gedenkwaardige dag. 
Zo'n tien jaar geleden behoorde hij met de VVD-ers tot de enigen die de 
pleitbezorgers waren voor het laten bestaan van de piraat Veronica. Haya 
van Someren, Klaas van Dijk, Henk Vonhoff . .. zij hielden allenfelle plei
dooien tegen het vermolmde Hilversumse zuilensysteem. En Keja,liberaal 
in hart en nieren, sprak dat geweldig aan. Hij volgde Klaas van Dijk op als 
mediaspecialist in de Tweede Kamer. Hij trok de oprichters van VERONI
CA moreel uit het dal nadat de Tweede Kamer samen met CRM-minister 
Van Doorn de toenmalige zeezender om zeep had geholpen. Typisch Keja 
om dan als oudzeeman te zeggen tegen Bull Verwey, Rob Out en Bordewijk: 
.. Sinds wanneer laat een piraat zich torpederen? Als het niet illegaal kan, 
gaanjullie toch legaal beginnen? Wat kost het lidmaatschap?" De drie 
aangeslagen heren keken elkaar eens aan . .. Vijftien gulden", zei een van 
hen aarzelend. Keja trok zijn portemonnaie en legde tweemaal vijftien gul
den neer. De eerste twee leden waren hij en zijn vrouw. En VERONICA 
groeide en haalde het ongeloofwaardige binnen een tijdsbestek van tien 
jaar: deA-status. 
Keja: "Uit alle spreekbeurten die ik in het land hield, begreep ik wat voor 
een behoefte bestond aan een zender als VERONICA. Dat gold trouwens 
even zo goed voor de TROS waar ik ook mijn uiterste best voor heb gedaan. 
Maar het is nou eenmaal zo in de politiek dat alles tijd kost. Op korte ter
mijn bereik je niets. Het blijft een kwestie van lange adem." 
Keja heeft de mensen in de mediawereld wel vaker voor verrassingen ge
plaatst. Enkele jaren geleden dreigde inkapseling van "Den Haag-Van
daag" in het NOS-journaal. De journalisten van het politieke programma, 
dat zelden veel/ovends over de VVD bevatte, voelden niets voor die formu
le. Ze werden daarin tot hun verbazing stevig gesteund door Wim Keja, die 
zijn zelden vleiende waarde-oordeel over het toenmalige Den Haag-Van
daag (politiek subjectief) beslist nooit onder stoelen of banken stak. Maar 
als liberaal vond hij dat redelijk neutraal nieuws en een politiek program
ma gescheiden hoorden te blijven. 
Wim Keja is volstrekt consequent.Aileen niet-liberalen zullen soms moeite 
hebbenjuist dóór die liberale instelling Wim Keja te volgen. Het spreekt 
vanzelf dat het hem niet om de rzjkelljk op VERONICA gepresenteerde 
popmuziek gaat, maar om het principe dat de mensen moeten kunnen knj
gen uit de mediawereld wat ze willen. Zonder bevoogding, want daar heeft 
hij de pest aan. 

Reny Dijkman • 
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Normvervaging centraal begrip bij 
criminaliteitsbestrijding 
Vorige week werd in de 
Tweede Kamer de Nota Sa
menleving en Criminaliteit 
van minister KorthalsAltes 
besproken. Voor de VVD be
reidden de kamerleden Hans 
Dijkstal en Benk Korthals 
het debat in de uitgebreide 
commissievergadering voor. 
Na een speciaal nummer van 
dit blad over criminaliteits
bestrijding, nu een vervolg in 
de vorm van twee gesprek
ken met de VVD-woord
voerders. 

Hans Dijkstal is verheugd dat de drie 
grote partijen samen op het standpunt 
staan dat criminaliteitsbestrijding 
hoge prioriteit moet krijgen. "De 
VVD staat niet meer alleen." Daar
naast wijst hij op het verschil tussen 
woorden en daden. "PvdA en CDA 
zullen ook bereid moeten zijn om hier 
geld voor uit te trekken. Maar ik heb 
goede hoop dat dit gebeurt. De crimi
naliteitsnotais over het algemeen goed 
ontvangen in politiek Den Haag. Na
tuurlijk zal iedere partij zijn eigen ac
centen aangeven. Zo vindt de VVD
Tweede-Kamerfractie dat het onder
deel "normvervaging" extra aandacht 
verdient. Het beleid moet zich met 
name richten op de sociale controle. 
Neem het zwartrijden in de tram. 
Vroeger was dit misschien een soort 
sport voor een enkeling. Maar toen 
men doorkreeg dat hier niet of nauwe
lijks tegen werd opgetreden, kochten 
steeds minder mensen een kaartje. 
Want wat gebeurde in onze samenle
ving? Op de eerste plaats vielen allerlei 
sociale banden weg. Mensen werden 
steeds vrijer en er werd steeds meer 
overgelaten aan het individu. Op zich 
is dit geen slechte zaak. Juist wij als li
beralen geven graag ruim aandacht 
aan het individu. Maar daarmee viel 
gelijkertijd ook de sociale controle 
weg. Zo verdwenen de conducteurs 
van de tram. Op zich hoeft ook dit niet 
verkeerd te zijn, alleen wijst de prak-

Hans Dijkstal 

tijk uit dat de mensen deze vrijheid 
niet aankunnen. Met de gegeven huidi
ge situatie (wegvallen sociale verban
den) wil de VVD de sociale controle 
verbeteren. Wij pleiten voor een conse
quent overheidsoptreden. Want als je 
weet dat je toch niet wordt vervolgd 
bij het plegen van strafbare feiten, ver
vagen de normen steeds meer," aldus 
Hans DijkstaL 

Politiegezag 

"De politie zit met een enorme werk
druk. Het uitschrijven van bekeurin
gen voor met name kleine overtredin
gen geeft een enorme administratieve 
rompslomp. Daarnaast kan de politie 
het grote aantal misdrijven niet meer 
aan en als een dader gepakt wordt, 
vindt vaak geen vervolging plaats on
der andere door het cellentekort. Maar 
waar ik naar toe wil is dat de politie 
met deze wetenschap kleine zaken niet 
moet laten lopen." 
Hans Dijkstal komt met een praktijk
voorbeeld, zoals hij dat meemaakte 
toen hij onlangs samen met Loek Her
mans een dag meeging met de politie 
in Nijmegen: "De politie in Nijmegen 
hield op een gegeven moment een fiet
ser aan die zonder verlichting reed. Na 
te constateren dat het licht niet een, 
twee, drie gerepareerd kon worden, 
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vroeg de agent waar de fietser woonde 
en liet daarna een fietsband leeglopen. 
Deze creatieve aanpak van die politie
man leverde de overtreder geen bekeu
ring op. De maatregel was wel effec
tief. Het is zeker ten opzichte van het 
publiek, dat verwacht dat de politie 
iets doet, een duidelijke daad. Zou een 
agent niets doen, dan heeft dit zeker 
een negatief effect. 
Ik vind dat de politie, ondanks de zwa
re werkdruk, doet wat zij kan. Het is 
wel roeien tegen de stroom op." 

Registratieplicht 

Verder acht de VVD een betere be
strijding van heling noodzakelijk. 
Hans Dijkstal pleit voor een registra
tiesysteem van aangeboden goederen. 
"Een juwelier moet kunnen aantonen 
van wie hij bijvoorbeeld een gouden 
horloge heeft gekocht. Dat ligt heel 
anders voor bijvoorbeeld een hande
laar in tweedehands fietsen. Zonder 
eerlijke kooplui in een verkeerd dag
licht te zetten, moet ik constateren dat 
op een aantal openbare markten gesto
len goederen worden aangeboden. Het 
erge is dat de politie vaak weet wie de 
helers zijn, maar men kan niets over
tuigend bewijzen. Dat zou anders zijn 
als iedereen moet registreren van wie 
goederen worden ingekocht. Heling 
vraagt beslist meer aandacht van de 
politie. Want het is heel duidelijk dat 
een dief leeft bij de gratie van de heler. 
Het voorstel van een registratieplicht 
moet je dan ook zien als een soort diep
te-investering." 

Undercover 

Een veel besproken onderwerp over de 
activiteiten van de politie is het wer
ken met under-coveragenten. Dat zijn 
politiemensen die binnen de onderwe
reld infiltreren om met name de grote 
bazen te achterhalen. In de nota van 
minister Korthals Altes staat dat naast 
de kleine criminaliteit de zwaardere 
vormen streng moeten worden aange-
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pakt. Hoe denkt Hans Dijkstal over 
het werken met under-coveragenten 
als onderdeel van de bestrijding van de -
harde misdaad? 
"De VVD wil het werken met under
coveragenten toestaan. Wij beseffen 
wel dat hier nogal wat haken en ogen 
aan zitten. Zo moet het niet zo zijn dat 
wij een soort geheime politie in ons 
land gaan krijgen. Toch is deze werk
wijze voor met name de bestrijding 
van de georganiseerde misdaad in een 
aantal gevallen onontkoombaar, mits 
streng gereglementeerd. 
Wij denken dat het op grote schaal de 
meeste zin heeft. Daar bedoel ik mee 
datje bijvoorbeeld op Europees niveau 
gaat werken. Bovendien moet zo'n 
agent goede waarborgen krijgen. Hij 
heeft bescherming nodig voor zijn 
eigen veiligheid en je zult op strafrech
telijk gebied het een en ander moeten 
regelen. Acceptatie binnen de georga
niseerde misdaad volgt vaak pas als ie
mand zelf een strafbaar feit heeft ge
pleegd. Omdat over het werken met 
under-coveragenten snel duidelijkheid 
moet komen, vindt de VVD het nood
zakelijk dat nog tijdens deze kabinets
periode een mondeling overleg hier
over in de Tweede Kamer wordt ge
houden. 

Slachtoffers 

Hans Dijkstal onderstreept de grote 
aandacht die de nota schenkt aan de 
slachtoffers van criminaliteit. "Drie 
elementen springen in het oog. De ex
tra aandacht die de politie gaat geven 
aan het slachtoffer, de rechtsmiddelen 
van het slachtoffer worden versterkt 
(zoals schade verhalen en informatie 
ontvangen over wat met de dader ge
beurt) en het welzijnsterrein moet 
meer aandacht aan slachtoffers geven. 
Vooral dit laatste is heel belangrijk. 
Momenteel krijgt een dader uit de 
welzijnshoek alle aandacht en geeft 
men voor slachtoffers vaak niet thuis. 
Zeker vrijdagmiddag na 17.00 uur 
zijn de hulpverleners moe van het 
schrijven van nota's en onbereikbaar 
voor slachtoffers." 

:.;. :::: 

Cellentekort 
wegwerken 
De VVD is het oneens met PvdA en 
CDA als het gaat om het aantal te bou
wen nieuwe gevangeniscellen. Dit 
werd duidelijk in het debat over de 
Nota Samenleving en Criminaliteit. 
Benk Korthals hierover: "Ik denk dat 
de prognose van minister Korthals Al
tes om vóór 1985 duizend en vanaf 
1989 nog zo'n 1250 cellen te bouwen 
een heel degelijke is. CDA en PvdA 
menen dat deze aantallen wel iets min
der mogen zijn. Voorlopig kunnen wij 
alleen maar vaststellen dat er een ern
stig tekort is. Cellen bouwen betekent 
niet, zoals sommigen beweren, datje 
meer criminaliteit krijgt. Integendeel, 
je lost alleen een structureel probleem 
op. Momenteel kunnen vonissen niet 
worden uitgevoerd en worden mensen 
die in voorlopige hechtenis zitten veel 
te vaak weggezonden. Wij hebben die 
extra cellen hard nodig. 
In het verleden heboen wij genoeg ge
zien dat gevangenissen werden afge
broken of dat gevangenisvleugels wer
den gesloten. Het voorgestelde beleid 
is echt niet gemaakt om ons land zo
maar vol te bouwen met gevangenis
sen. Wij willen alleen een ernstig te
kort verminderen." 

Benk Korthals 

De VVD wil gevangenissen door parti
culieren laten bouwen. Hoe stelt de 
partij zich dat voor? 

Benk Korthals: "Wij willen de moge
lijkheid hiervoor openhouden. Tot nu 
toe wordt dit door de RijksGebouwen 
Dienst uitgevoerd. Maar ik heb het ge
voel dat als deze dienst de extra inrich
tingen gaat bouwen, andere belangrij
ke projecten, zoals de bouw van een 
nieuw gerechtsgebouw in Rotterdam, 
laat liggen. Bouw door particulieren 
zou weleens goedkoper kunnen uitval
len. Natuurlijk zullen ook niet-over
heidsinstellingen zich moeten houden 
aan een aantal voorwaarden waaraan 
een gevangenis moet voldoen. Kortom 
er is eigenlijk niets op tegen." 

En het exploiteren van gevangenissen 
door particulieren? 

"Dat ligt nog iets anders. Zaken als 
beveiliging en het gevangenisregime 
behoren, lijkt mij, toe aan de overheid. 
Maar je zou bijvoorbeeld de voor- en 
nadelen kunnen afwegen van een voed
selvoorziening verzorgd door een par
ticulier catering-bedrijf." 

Praktijk 

Benk Korthals coördineert alle justi
tiële zaken voor de fractie. Hij zegt 
dat zijn praktijkervaring als advocaat 
daarbij een enorm voordeel is. "Je 
weet wat er leeft. Zo heb ik mij altijd 
voorgenomen een aantal zaken te ver
anderen. Neem het voorbeeld van de 
voorlopige hechtenis. Veel gedetineer
den zittenhun straf uit op een politie
bureau. Dit is een onhoudbare zaak. 
En het onderschrijft nog eens de nood
zaak van de uitbreiding van het aantal 
gevangeniscellen. Als Kamerlid heb ik 
de mogelijkheid gekregen om dit soort 
zaken ook daadwerkelijk aan te pak
ken. En het leuke van deze baan is dat 
je op zo'n manier praktijkproblemen 
in beleid kunt helpen oplossen." 

Hoe kijkt Benk Korthals nu aan tegen 
het grote onbegrip van veel mensen 
richting rechtspraak? 
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"Het is natuurlijk een vak op zich. Van 
oudsher hanteert men bijvoorbeeld 
een zeer ingewikkeld spraakgebruik. 
Ik heb de indruk dat dit langzaam 
wordt aangepast, zodat het voor de 
burger begrijpelijker wordt. Ik vind 
dat mensen altijd goed op de hoogte 
moeten worden gebracht over wat met 
hen gaat gebeuren. Die hulp aan ver
dachten is de laatste jaren steeds beter 
geregeld. De verdachte wordt goed 
omringd met zorg. Neem de activitei
ten van de advocatuur en de reclasse
ring. Naast deze noodzakelijke hulp 
moeten wij de aandacht voor eventue
le slachtoffers niet vergeten. Zij wor
den nog te vaak aan hun lot overgela
ten. Als het aan de VVD ligt gaat dit 
spoedig veranderen." 

Normbevestiging 

Net als Hans Dijkstal wijst ook Benk 

tenschap de normbevestigende wer
king van politie en justitie, waar de 
VVD voor pleit, wel duidelijk. 
Wij vinden een preventieve werking 
ter bestrijding van criminaliteit, zoals 
extra toezicht, een noodzaak. Overi
gens moeten we, als je het hebt over 
toezicht, wel rekening blijven houden 
met de keerzijde van de medaille. 
Een samenleving vol toezichthouders 
brengt vrijheid-beperkende risico's 
met zich mee. Wij zullen dan ook moe
ten zoeken naar een nuttig evenwicht 
in de toezichthoudende maatregelen 
die we nemen." 

Miehiel Krom • 

VVD-erelid Abspoel overleden 

Partijraadsvergade
ring Miljoenennota 

21 september 1985 
't Spant te Bussum 

11.00-12.30 uur besloten 
groepsdiscussies 
12.30-13.30 uur lunch 
13.30 tot circa 15.45 uur 
openbare vergadering. 
Inleiding door politiek leider 
drs. E. H. T. M. Nijpels, 
gevolgd door plenaire 
discussie. 

Korthals op een consequente aanpak Zoals wij in het vorige nummer reeds meldden is op 15 augustus het VVD-
van politie en justitie: "Het aantal erelid en oudhoofdredacteur van Vrijheid & Democratie de heer A. W. Ab-
strafbare feiten, dat geregistreerd is, spoel overleden. 
bedraagt circa één miljoen. Uit slacht- Antonie Willem Abspoel is 83 jaar geworden. Van 1946 tot 1967 was hij 
offer-enquêtes blijkt dat dit in werke- parlementair redacteur van het Algemeen Handelsblad. Bij het bereiken 
lijkbeid weleens drie miljoen per jaar van zijn pensioengerechtigde leeftijd werd hij benoemd tot Ridder in de 
zou kunnen zijn. Het optreden van po- Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor zowel zijn 
litie en justitie zal erop gericht móeten krant als voor de VVD. 
zijn om normbevestigend te werken. Al in 1933 trad hij toe tot de Vrijheidsbond en stichtte hij samen met David 
Helaas vraagt een groot deel van de Kouwenaar en Ben Go bits het Liberale Weekblad. Ook tijdens de oorlog 
bevolking zich af wat toch terecht bleef hij de liberale beginselen uitdragen. Na de oorlog was hij nauw betrok-
moet komen van de wijze waarop de ken bij de oprichting van de VVD. 
overheid haar taak momenteel uit- Duizenden artikelen heeft hij in zijn uiterst produktief leven geschreven. 
voert. Die grote onrust onder de bevol- Niet alleen voor zijn krant, maar ook voor de VVD-organen. Kritisch, maar 
king blijkt uit allerlei enquêtes. Het is ook met mildheid, heeft hij tientallen jaren alle ontwikkelingen in de partij 
'aardig' om te zien dat ongeveer 7 4 gevolgd en deze weten te vertalen voor een veel groter publiek. Van 1956 tot 
procent van de Nederlanders vindt dat 1962 was hij hoofdredacteur van Vrijheid & Democratie. Zijn produktivi-
te weinig aan misdaadbestrijding teit was zowel kwalitatief als kwantitatief formidabel. Nauwgezet, integer 

:::::::::: 
· · · · · wordt gedaan Een belangrijke oor en met een bijna encyclopedische kennis van zaken ging hij te werk. 

·: [[!::!:! ~sa~~ ;~;e~:!~~:~~~~~e~~~:~~~-;eit ~~:in 6:~~~~~~~~~ ;é~ ~~:e}r~~ ~~~~~~:t~~f :~~~~:~~ ~~d~~~~u~iJ~e~r~~- ::::: 
king. Daarmee bedoel ik dat criminali- waardeerd lid van de redactieraad van het partij-orgaan. Hij was een onmis-
teit strafbare feiten uitlokt zoals de bare vraagbaak. Zijn benoeming tot erelid van de VVD in 1973 onder- ::;::: 
eigenaar van een gestolen fiets die zelf sdtreehP.te nogdeens e~_trha dfe waa~dehring van de liberalen voor het vele werk li~: 
een fiets gaat stelen at IJ voor e partiJ ee t vernc t. 

~i:~r~~E;.:~;~~~~~Jr~::i:~ Abspoel is op eigen verzoek in alle stilte gecremeero Hij::~::;~. • .I:=~<~~=-..• ' •. :.:: 

tot het plegen van strafbare feiten " 
komt. Het blijft natuurlijk pure dief- @ 

~>i@ stal. In ieder geval wordt met deze we- ~ 
~~ ~ 11 s I 
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IKV 
en liberale 

vredespolitiek 

De opvattingen tussen de 
VVD en het IK V liggen nog 
steeds ver uiteen. Dat blijkt 
uit een doortie VVD- Tweede 
Kamerfractie [!;epubliceerde 
notitie begin september. De 
VVD venvi)t het IKV uit
sluitend een gevoelsmatige 
aanpak te kie::en. De libera
len vinden de opvattingen 
van deze vredesgroepering 
eenzijdig en het I KV gaat 
van een H'ezeniUk ander ver
trekpunt uit dan de VVD. 

Het VVD-Tweede Kamerlid Joris 
Voorhoeve omschreef tijdens de pre
sentatie van de notitie het verschil als 
volgt: "Het vcrschil tussen IKV-vre
despolitiek en liberale vredespolitiek 
zit omvat in drie kernwoorden: vrede, 
veiligheid en vrijheid. De VVD kan 
deze drie begrippen niet los van elkaar 
zien. Vrede zonder vrijheid past niet in 
de liberale opvattingen. Het IKV ver
trekt vanuit de a !leer en het onbeha
gen over de huidige wereldsituatie. 
Men tekent daar protest tegen aan. De 
VVD stelt de huidige wereldsituatie 
vast en vraagt zich af hoe wij op een 
praktische wijze een bijdrage kunnen 
leveren aan het voorkomen van oorlog. 
HetIKVgaat uit van wapen verminde
ring. De VVD kiest als vcrtrekpunt 
oorlogsvoorkoming. De liberalen wil
len door middel van tweezijdige stap-

. pen (oost en west) oorlogsdreiging ver
minderen. Dit moet wat ons betreft ge
beuren in NAVO-verband. Het uitcin-

Joris Voorhoeve 

delijke streven naar wederzijdse wa
penbeperking is een belangrijk aspect 
van het vrede- en veiligheidsbeleid van 
de VVD." 
Daarnaast vcrwijt de VVD het IKV 
een te optimistisch beeld te schetsen 
van de situatie in Oost Europa. 
De notitie "De politiek van het IKV 
getoetst aan liberale uitgangspunten" 
is geschreven ter voorbereiding op een 
gedachtenwisseling van de VVD met 
het bestuur van het IK V. Het was par
tijvoorzitter Jan Kammingadie in een 
interview met het maandblad van het 
IK V, begin dit jaar, heeft gezegd dat 
de VVD in principe bereid is tot over
leg met deze vredesbeweging. Die 
aanzet heeft inmiddels geleid tot een 
gesprek tussen VVD en IKV waarbij 
de nu gepubliceerde notitie centraal 
stond. 
Vice-fractievoorzitter Albert Jan 
Evenhuis liet op de persconferentie 
over de notitie weten dat een tweede 
gesprek met het IK V volgt en hij voeg
de daar aan toe: "Wij hebben goede 
hoop dat wij in een dialoog de mensen 
van het IK V kunnen overtuigen." 
Daarna sprak hij het IKV publiekelijk 
toe: "Men moet weten dat vrijheid niet 
opschuifbaar is. Het I KV is behalve 
met ons ook in dialoog met Oost-Euro
pa. Daar hebben wij waardering voor. 
Maar als het echt op zaken doen aan
komt, loopt men daar tegen een beton
nen muur op. Dat moet men toch in
middels weten. 

Als het gaat om veiligheid, kunnen wij 
dat niet alleen regelen. Daar hebben 
wij die ander (Oost-Europa) voor no
dig. Dat is heel moeilijk. Mensen in 
Oost-Europa hebben vaak geen weet 
van de discussie die wij hier in het wes
ten over vrede hebben. Overigens is de 
VVD bereid de ervaringen van het 
IKV te gebruiken. Wij verwachte\'~ van 
het IKV hetzelfde." 
De notitie bestaat uit twee onderdelen: 
liberale vredespolitiek en de aspecten 
van het IK V -denken over vredespoli
tiek. Naast een groot aantal tegenstel
lingen ziet de VVD ook overeenkom
sten met het IK V, zo noemt de nota: 
Het streven oorlog in Europa en elders 
in de wereld te voorkomen en te beper
ken, het streven naar een groter res
pect voor de fundamentele rechten 
van de mens, bestrijding van armoede 
in de wereld als integraal onderdeel 
van het buitenlands beleid en het 
streven naar wereldrechtsorde. 
"De politiek van het IKV getoetst aan 
liberale uitgangspunten" is voorbereid 
door de VVD-Tweede Kamerfractie
commissies Buitenlandse Zaken en 
Defensie en is geschreven door het Ka
merlid Joris Voorhoeve en beleidsme
dewerker Marius Wessels. De notitie 
is gratis en kan schriftelijk worden 
aangevraagd bij de afdeling voorlich
ting van de VVD-Tweede Kamerfrac
tie, Binnenhof I a, 2513 AA Den 
Haag. 

Miehiel Krom • 
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Het onderwerp vrije tijd is de laatste jaren geen vnjblijvend 
vrije tijdspraatje meer. Door zowel maatschappelijke als 
sociaal-economische ontwikkelin~en is dit onderwerp lang
zaam maar zeker uit de taboe-sfeer gekomen. Er verschij
nen steedsfrequenter artikelen over resultaten van onder
zoeken naar en problemen met betrekking tot de vrije tijd. 
Dit betekent, dat ook liberalen zich zullen moeten verdie
pen in dit onderwerp. In deze bijdrage voor Vrijheid en De
mocratie wil ik hier nader op ingaan; mij daarbij terdege 
realiserend, dat dit artikel slechts een aanzet is en gezien de 
redactionele ruimte niet volledig kan zijn. 

Begrip "vrije tijd" mo~t uit 
taboesfeer worden geb~àlil< 

0 nze samenleving kenmerkt 
zich door het plaatsvinden 
van velerlei ingrijpende ver

anderingen. De economie vertoont 
niet alleen tijdelijke fluctuaties, doch 
ook en de laatste jaren met name, 
structurele ontwikkelingen, die gewel
dig veel kracht uitoefenen op ons sys
teem. De maatschappij is onderhevig 
aan wezenlijke veranderingsprocessen 
die soms pijnlijk zijn. De bevolkingssa
menstelling, de mentaliteitsverande
ring, de snelle technologische vooruit
gang, de automatisering, de toenemen
de individualisering, de vergaande 
specialisatie, de overvloed en ook de 
behoefte aan gerichte informatie spe
len hierbij een belangrijke rol. 

Zolang ons heugt, heeft de arbeid cen
traal gestaan in ons maatschappelijk 
bestel. Wij leefden om te werken, leek 
het vaak wel. Arbeid heeft de mensen 
echter niet alleen voorzien van een be
staansmiddel in financiële zin. Juist 
ook de sociale aspecten van het heb
ben van werk waren en zijn zeer be
langrijk. 
Het hebben van werk geeft ons een 
middel tot het vormen van een per
soonlijkheid, omdat men zich kan ont
plooien en ontwikkelen naar capacitei
ten en wensen. Het krijgen van een so
ciale identiteit en werk kan status, so
ciale contacten en de waardering van 
anderen met zich meebrengen. 

Het hele systeem van en rond de ar
beid heeft gezorgd voor het begrip 
vrije tijd en geeft in feite ook de moge-

lijkheden voor de invulling van dit be
grip aan. Met de ontwikkeling van de 
arbeid past ook de vrije tijd en de ver
wezenlijking ervan zich aan. Het is 
dan ook niet verwonderlijk, dat er te
genwoordig zo vaak over vrije tijd 
wordt gesproken. Immers, er zijn diep 
ingrijpende veranderingen gaande 
met betrekking tot het regelen van de 
mogelijkheden tot werk. Een logisch 
gevolg is de ontstane discussie over de 
gevolgen van het wel of niet hebben 
van werk, en het wel of niet willen heb
ben van vrije tijd. 
De ontwikkelingen met betrekking tot 
de vervroegde uittreding (VUT), de 
enorme (jeugd)werkloosheid, deeltijd
arbeid (DTA), de arbeidstijdverkor
ting (ATV) en de vergrijzing van de 
bevolking hebben de kwestie van niet 
alleen de wens tot en de mogelijkheid 
van vrije tijd doch ook en met name de 
kwestie van de hoeveelheid vrije tijd 
en de invulling ervan weer actueel ge
maakt. 

Geen sluitpost 

A angezien er nog niet eerder 
sprake is geweest van een 
werkelijk overheidsbeleid 

met betrekking tot vrije tijd, rijzen nu 
overal problemen op. Niet alleen de 
burgers zelf, ook de gehele samenle
ving en de overheid hebben zeer veel 
moeite met het inspelen op en het zich 
aanpassen aan de noodzakelijke veran
deringen. De discussie over vrije tijd 
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mag niet alleen een sluitpost zijn, 
maar zal ook als startpunt van ons den
ken gehanteerd dienen te worden. 
Er is en wordt veel geschreven en ge
praat over verschillende onderdelen 
van een beleid voor vrije tijd. Perso
nen, organisaties, belangengroepen en 
overheid komen allen met voorstellen, 
welke meestal eervieelterrein van het 
onderwerp behandelen. Daarnaast 
wordt de roep om de noodzaak tot het 
opstellen van een consequent en doel
treffend, voorwaardenscheppend 
vrije-tijdsbeleid steeds sterker. Juist in 
deze periode van grote bezuinigingen 
en herbezinning op overheidsbeleid en 
-bestedingen en wetgeving is verwe
zenlijking van het bovenstaande extra 
moeilijk. Afgezien van het feit, dat het 
juist in Nederland over het algemeen 
niet gemakkelijk is meerdere belangen 
onder één noemer te brengen, beperkt 
het gebrek aan financiële middelen 
het realiseren van een dergelijk beleid. 
Bovendien brengt ook het sociaal-cul
turele patroon in Nederland gewen
ningsperikelen met zich mee. Heer
sende overtuigingen, statusgevoelige 
standpunten en een idealisering van de 
arbeid als dé zinvolle levensvervulling 
zijn niet zo maar even te veranderen. 

Uitgaande van het streven naar een 
eenduidig, consequent en doelmatig 
overheidsbeleid komen een aantal op
vallende aandachtspunten naar voren. 
Op grond van de taken van de over
heid in een democratische en liberale 
waarborgstaat kan worden gesteld, dat 
het ook tot de taak van het landsbe
stuur behoort het kader te scheppen en 
de randvoorwaarden te stellen voor 
een beleid voor vrije tijd. De overheid 
treedt alleen stimulerend en begelei
dend op, doch laat een belangrijk deel 
van de uitwerking van het beleidsplan 
over aan de burgers. Dat betekent, dat 
zij dus ook slechts die zaken zal moe
ten financieren, welke inderdaad be
horen tot haar algemene randvoor
waarden scheppende taak. 

Het behoort mijns inziens tot de taak 
van de volksvertegenwoordiging in de 
komende jaren voorstellen aan te dra
gen teneinde dit beleidsplan op te stel-



ten en de uitvoering ervan te verzeke
ren; waarbij het kabinet absoluut niet 
achter mag blijven en het niet over 
moet laten aan één of meerdere Minis
teries. Het is aan de individuele bur
ger en zijn organisaties om voor zich
zelf en voor anderen de mogelijkheden 
tot het benutten enjof invullen van 

. vrije tijd te realiseren. Dit betekent zo
wel een organisatorische aanpak als 
het voor een groot deel zelf financie
ren van de plannen en acties. Er zal 
moeten worden gezocht naar een zoda
nige verwezenlijking van de beleids
plannen en voorstellen, dat ook zal 
worden voldaan aan de randvoorwaar
den, die o.a. door het milieu, de be
perkte ruimte, de individuele vrijheid 
van medeburgers en de natuur worden 
gesteld. 
Doelstelling van een beleid voor vrije 
tijd zal moeten zijn het creëren van 
mogelijkheden om de beschikbare en 
geschikte middelen te kunnen aanwen
den voor het uitoefenen van allerhande 
activiteiten ter besteding van de tijd, 
welke niet wordt aangewend voor het 
uitoefenen van arbeid. Dat betekent 
ook een economisch beleid. 

Uitgangspunten voor een vrije tijdsbe
leid zouden kunnen zijn: 
• Een gevarieerd en flexibel beleid, 
dat kan inspelen op veranderende en 
veranderde recreatiepatronen van de 
bevolking, zonder dat daarbij bepaal
de groepen in de samenleving nog ver
der worden achtergesteld; 

Jaap Metz 

• Er is behoefte aan velerlei soorten 
van en mogelijkheden tot de besteding 
van de tijd; 
• De vrije-tijdsbesteders vormen een 
heterogene groep, waarin oudere men
sen en jonge werklozen een belangrij
ke plaats zullen innemen; 
• Het gaat om meer dan het zinnig, 
nuttig, educatief, onderhoudend of so
ciaal bezig. kunnen zijn; 
• Gezien de neergaande lijn in het 
aantal werkuren en daaraan gekop
peld de neergaande lijn bij velen in het 
inkomen, is het van groot belang voor
zieningen en mogelijkheden te creë
ren, die mede tegemoet komen aan la
gere inkomensniveaus; 
• Het is van groot belang het begrip 
vrije tijd uit de taboe-sfeer te halen en 
een volwaardige plaats binnen ons so
ciaal-economisch systeem te geven. 
Misschien is het zelfs aan te raden een 
ander woord te hanteren, omdat het 
woord vrije tijd vaak te negatief over
komt; 
• Niet alleen binnen de mogelijkhe
den van betaalde arbeid is het vinden 
van een levensvervulling aanwezig. 
Ook buiten het arbeidscircuit zijn er 
vele mogelijkheden tot het zinvol in
vullen van het bestaan; 
• De infrastructuur, welke de over
heid "op poten" zal moeten zetten, 
vormt de basisvoorwaarde voor de ont
wikkeling van initiatieven door het be
drijfsleven; 
• Er dient aandacht te ~orden besteed 
aan de koppeling van overheidsinves
teringen aan de mogelijkheden van het 
bedrijfsleven; 
• Het particulier initiatief zal moeten 
worden versterkt, mede door de parti
culieren te laten deelnemen aan werk
groepen en overlegstructuren; 
• Privatisering en commercialisering 
zijn belangrijke invalshoeken. De 
overheid zal echter stimulerend, bege
leidend en sturend moeten optreden 
met het accent op de waarborgstaat; 
• Een eigentijds mediabeleid met alle 
mogelijkheden van nationale en inter
nationale uitzendingen is voor libera
len vanzelfsprekend. Burgers moeten 
kunnen rekenen op een vrije ont
vangst, om op basis van vrije wil hun 
vrije tijd in te vullen; 

• Ook hier zullen de liberale beginse
len van toepassing zijn. Zo zal moeten 
worden gekozen voor het uitgangspunt 
van de zelfredzaamheid van de burger, 
voor de individuele verantwoordelijk
heid van de burger en het particulier 
initiatief. Slechts daar waar algemene 
belangen en financiële omstandighe
den in het geding komen, zal de over
heid op de voorgrond mogen treden. 

Zoals dat met de meeste vernieuwin
gen in onze maatschappij gaat, zal het 
ook hier nodig zijn op het vlak van de 
politiek, invloed aan te wenden ten
einde te voorkomen, dat plannen mis
lukken of in het vergeethoekje raken. 
Daar de beleidsvoorbereiding en be
leidsbepaling grotendeels op de minis
teries en in de Staten-Generaal plaats
vinden, is het van essentieel belang 
juist daar een dikke vinger in de vrije
tijdspap te krijgen. En dan wordt dit 
positief bedoeld: men zal daar aan de 
weg moeten timmeren waar de beslui
ten worden voorbereid en vastgesteld. 

Vernieuwingen sijpelen meestal van 
onderaf door in de samenleving en kos
ten veel tijd, geduld, aandacht, moed 
en karakter. Ook op landelijk niveau! 
Ook de overheid heeft hier een taak, 
namelijk het inspelen op de ontwikke
lingen in de maatschappij. Zowel voor 
de burgers als ten aanzien van de posi
tie van Nederland ten opzichte van an
dere landen. Want, laten we wel we
zen: de activiteiten welke in het kader 
van het zogenaamde vrije-tijdsbeleid 
worden ontwikkeld, kunnen een grote 
bijdrage leveren aan de stimulering 
van de nationale economie en aan de 
groei van het Nationaal Produkt en het 
Nationaal Inkomen. Want produktivi
teit is niet alleen gebonden aan activi
teiten binnen de betaalde arbeidstijd. 

Verantwoordelijkheid bij één 
departement 

H et is daarom noodzakelijk 
een inventarisatie te maken 
van de benodigde instrumen

ten voor een doelmatig vrije-tijdsbe-
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leid. Hierbij kan tevens worden ge
dacht aan het onderbrengen van de 
verantwoordelijkheid voor dit beleid 
bij één ministerie. Zonder dat dit ove
rigens betekent, dat er weer een minis
terie bij zou moeten komen. Op dit 
moment houden 8 ministeries zich op 
een of andere wijze bezig met onder
delen van de vrije tijdssector en dat is 
zelden de doelmatigheid en de over
zichtelijkheid ten goede gekomen. 
Een bundeling van de financiële mid
delen van de ministeries is eveneens 
van groot belang. Bovendien lijkt het 
mij noodzakelijk de bevoegdheden van 
de (nieuwe) coördinerend bewinds
man te versterken en te verduidelij
ken, waarbij een strakke politieke pu
bliciteitslijn van wezenlijk belang is. 
Zo zou een speciale Kamercommissie 
zich wellicht verdienstelijk kunnen 
maken. 
Het leggen van de nadruk op de eigen 
verantwoordelijkheid van de burgers 
en op het beheer van de financiën, voor 
zover mogelijk, in eigen handen zou 
weleens de aanwezige stille reserves in 
onze maatschappij kunnen aanboren 
en zodoende een extra duwtje in de rug 
van onze economie betekenen. Ook bij 
een beleid voor vrije tijd dient de ren
dementsgedachte een belangrijke rol 
te spelen. 
De overheid en de burgers middels 
hun vertegenwoordigers zullen in 
overleg en samenwerking moeten gaan 
werken aan het opstellen van dit be
leidsplan voor de vrije tijd, waarin het
geen hierboven is gesteld zijn plaats 
zal moeten krijgen. De kreet: wij ma
ken zelf wel uit wat wij met onze vrije 
tijd doen, is derhalve ook voor libera
len een dooddoener. Nodig is politieke 
moed voor zo'n beleid. De Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie zal zich 
hiervoor sterk moeten maken. 

JaapMetz • 
VVD- Tweede Kamerlid 

Fotopersbureau Stokvis 

Anita Wagernakers 

Vrouwen, werk en nieuwe technologieën 

Op zaterdag 5 oktober zullen de Vrou
wen in de VVD opnieuw stilstaan bij 
de gevolgen van wat bloemrijk de 
"elektronische revolutie" wordt ge
noemd. Een oriënterend congres in 
1982 getiteld "Meer Vrije Tijd dan 
Werk?'', een themadag in 1983 onder 
dezelfde noemer en enkele regionale 
Informaticadagen gingen vooraf aan 
de komende landelijke themadag 
Nieuwe Technologieën. 

Ditmaal zal men zich speciaal verdie
pen in de toepassing van nieuwe tech
nologieën. Welke invloed hebben zij op 
de werkgelegenheid en wat zijn de ge
volgen van verdere automatisering op 
de aard, de kwaliteit en de kwantiteit 
van het werk? Dit alles toegespitst op 
de vrouw en haar positie op de arbeids
markt. 
Om die vragen te kunnen beantwoor
den is een ambitieus programma opge~ 
zet waarin informatie en discussie el
kaar afwisselen. Zowel van werkge
vers- als werknemerszijde zullen visies 
op het onderwerp worden gegeven. De 
sprekers zijn afkomstig uit de dienst-

verlenende sector en het bedrijfsleven. 
De ontwikkelingen in de elektronica 
worden ook aanschouwelijk gemaakt 
door de aanwezigheid van computer
apparatuur waarbij de nodige tekst en 
uitleg wordt gegeven. 

Kwaliteit 

De ontwikkeling van micro-elektroni
ca heef.t voor een geweldige techni
sche omwenteling gezorgd. Omvang
rijke en ingewikkelde schakelsyste
men, opgebouwd uit allerlei losse on
derdelen, maakten pl,aats voor de chip: 
een vernuftig stukje techniek op een 
schijfje silicium van minuscule afme
tingen dat aanvankelijk alleen voor re
kenkundige bewerkingen geschikt was 
maar thans voor vrijwel ieder denkba
re gegevensverwerking te gebruiken 
is. Bestond een chip eerst uit één scha
keling, nu biedt hij plaats aan vele dui
zenden schakelingen volgens een geïn
tegreerd circuit. Door de compacte 
apparatuur, de relatief goedkope in-

BON, in te zenden naar het secretariaat themadag Org. Vrouwen in de 
VVD, Zeemanweg 1, 9752 NZ Haren. 

Ondergetekende, 

Naam: ........................................................................................................... . 

Adres: ........................................................................................................... . 

Postcode en woonplaats: ............................................................................... . 

Telefoon: ....................................................................................................... . 

geeft zich op voor de themadag Nieuwe Technologieën op 5 oktober 1985 in 
het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. De deelnemerskosten ad/ 20,
zijn heden door mij voldaan op gironummer 5485003 t.n.v. penningmeester 
Org. Vrouwen in de VVD te Krimpen aj d IJssel, onder vermelding van "In
formatica". 

Handtekening: .............................................................................................. . 
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vestering en het geringe energiever
bruik zijn de toepassingsmogelijkhe
den vrijwel onbegrensd, ook voor in
bouw in bestaande apparatuur. 
In de administratieve sector, het be
drijfsleven, de industrie, laboratoria 
en de gezondheidszorg wordt ge
streefd naar verdere automatisering 
en meer efficiënte bedrijfsvoering. 
Deze rationalisatie heeft als negatieve 
kanten het verlies aan werkgelegen
heid en wijziging van functies qua ni
veau en inhoud. Vcrmindering van de 
kwaliteit van de dienstverlening in de 
kwartaire sector kan ook een gevolg 
zijn van automatisering. Vooral_ in_ de 
gezondheidszorg is het de kwahte1t 
van de zorg aan patiënten die centraal 
staat. 
De problematiek rond de invoering 
van nieuwe technologieën kent vele fa
cetten. Doel van de landelijke thema
dag op 5 oktober is vrouwen bewust te 
maken van de veranderingen die de 
ontwikkeling van de techniek veroor
zaakt. Een volgende stap moet zijn het 
gericht inspelen op deze ontwikke~ing 
en vrouwen door middel van schohng 
en vorming toerusten voor het leven en 
werken met nieuwe technologieën. Nu 
al is het zo dat mannen in hoofdzaak 
de techniek en het denkwerk beheer
sen en vrouwen hun baan kwijtraken 
of alleen het uitvoerende werk doen. 
Er is dus alle reden voor vrouwen om 
intensief kennis te nemen van techno
logische vernieuwingen en zich nu en 
in de toekomst verzekerd te weten van 
kwalitatief hoogstaand en zinvol werk. 
Onderwijs zal daarbij een belangrijke 
rol spelen. De keuzen moeten nu ge
maakt worden. Wiskunde in het vak
kenpakket geeft meisjes meer kansen 
op de arbeidsmarkt. Ook het onder
wijs zal zich aan de technische en 
maatschappelijke veranderingen moe
ten aanpassen. Wellicht kan de discus
sie op 5 oktober daartoe enige aanbe
velingen opleveren. In ieder geval is er 
ook op dit gebied van vorming en scho
ling informatie aanwezig. Wie de boot 
niet wil missen komt dus naar de the
madag van de Vrouwen in de VVD in 
het Jaarbeursgebouw in Utrecht! 

Anita Wagernakers • 

Programma themadag Nieuwe Technologieën in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht op zaterdag 
5 oktober 1985 

10.00- 10.30 uur 
10.30 uur 

10.40 uur 

11.05 uur 

11.25 uur 

11.45- 12.00 uur 
12.00-12.30uur 
12.30-13.30uur 
13.30 uur 

13.50uur 

l4.10uur 

14.30uur 

: Ontvangst met koffie. . 
: Opening door de voorzitter van de Org. Vrouwen m de 

VVD, mevrouw A. M. T. Wind en congresvoorzitter mevr. 
J. E. de Bruin-Scheepens, vice-voorzitter van de Org. 
Vrouwen in de VVD. 

: "Telematica en ons dagelijks werk", een historisch over
zicht van de ontwikkeling van computers, chips en com
municatiesystemen, gevolgd door een overzicht van de he
dendaagse techniek en de mogelijkheden in de nabije toe
komst. 
Spreker: J. L.C. N.M. Suys, Hoofd Business Develop
ment PhilipsTelecommunicatie en Informatiesystemen 
B.V. te Den Haag. 

: "Ontwikkelingen van de gezondheidszorgon_der_ïn~loed 
van de technologie (automatisatie, computensatte) . 
Spreker: Dr. E. J. van Kampen, Klinisch Biochemicus, 
Hoofd Klinisch-Chemisch Lab. Diakonessenhuis Gronin-
gen. 

: "Aanzien of Bekijken?" 
Spreekster: mevr. mr. R. van Aller, directeur Het Beter
schap. 

: Inzamelen van vragen; koffie (eigen rekening). 
: Discussie o.I. v. Erica Terpstra, 2e kamerlid VVD. 
: Lunch- tijdens de lunch demonstratie apparatuur. 
: "Informatie technologie in opmars: van waar naar waar?'' 

Spreker: Ir. A. W. Zijlker, stafdirecteur Computerzaken 
AKZON.V. 

: Monique Ruimschotel, beleidsmedewerkster vrouwenza
ken-arbeidsmarktzaken FNV. 

: H. Zwarts, directeur personeelszaken en organisatie so
ciale zaken Ned. Middenstands Bank te Amsterdam. 

: "Nieuwe technologieën, aard, kwaliteit en kwantiteit van 
de werkgelegenheid". 
Spreker: Drs. A. J. B. H.A. M. Cremers, alg. sekr. VKBV 

' (Vereniging Kaderpersoneel Bank- en Verzekeringswe-
zen). 

14.50- 15.05 uur : Thee en inzameling van vragen. 
15.05-15.45uur: Discussieo.l.v.WillySteyling. 
15.45- 16.00 uur : Afsluiting. 

Deelnemerskosten I 20,- p.p. incl. 1 kop koffie, broodjeslunch, 1 kop thee. 
Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
Opgaven zo spoedig mogelijk, door inzen~ing van onderstaande bon naar 
het secretariaat themadag Org. Vrouwen m de VVD, Zeemanweg 1, 9752 
NZHaren. 
Informatiemateriaal wordt zo mogelijk toegezonden. 
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. VVD-shop campagnes J.986 

Patricia van Bemmel en helpt u graag bij uw keus! Foto: Theo Meijer 

Hugo Dittmar 

D e VVD heeft sinds I sep-· 
temher een eigen winkel: 
de VVD-shop, gevestigd 

aan de Koninginnegracht 57. Die 
winkel is er niet om alleen maar op 
te passen, maar om u te ondersteu
nen bij onze campagneactiviteiten 
gedurende het komende jaar. Alle 
"tools" kunt u er kopen waaronder 
vele nieuwe aanwinsten: snoep
goed, vlaggen, briefpapier en om
slagen: "Wat wil de VVD in uw ge
meente". Maar ook blocnootjes, 
pennen, aanmeldingskaarten en 
spakenflitsers. Dan nog envelop
pen, bureaubloes en eau de colog
nedoekjes. En ook nota's, rappor
ten, jaarboeken, paperclips en na
tuurlijk affiches. Alles met het 
VVD-logo. In die VVD-shop treft u 
Patricia van Bernmelen en Hans 
Alberts die u kunnen helpen en ad-

100 jaar liberale partijvorming 
Binnenkort verschijnt er een heel 
bijzonder boekwerk je. Eind sep
tember komt er namelijk een the
manummer van het JOVD-kader
blad .. LEF" uit over 100 jaar libe
rale partijvorming in Nederland. 
In zestien bijdragen van tal van we
tenschappers en politici wordt be
schreven hoe in de vorige eeuw de . 
eerste liberale groeperingen ont
stonden, welke liberale partijen er 
rond de wereldoorlogen bestonden 
en hoe de VVD is ontstaan. 
In de laatste artikelen wordt inge
gaan op de politieke situatie in de 
jaren tachtig. 
Alle hoogte- en dieptepunten in de 
liberale partijen komen naar vo
ren: veel aandacht voor Thorbecke, 
de Liberale Staatspartij en de 
Vrijzinnig Democratische Bond. 
Vanzelfsprekend blijven oók de 
roerige zestiger jaren niet onbe
sproken: de oud-voorzitter van het 
Liberaal-Democratisch Centrum 

legt uit waarom deze groepering 
binnen de VVD ontstond en wat zij 
nastreefde. En verder bespreekt 
een van de oprichters van D'66 de 
ontstaansgeschiedenis van deze 
partij in 1966. 

De laatste bijdragen zijn van de 
hand van Loek Hermans. Jan 
Glastra van Loon en Marco Swart. 
Zij schrijven over het sterker wor
dende liberale element in onze hui
dige samenleving. Zal er na de ver
zorgingsstaat een liberale meer
derheid ontstaan? Volgens Loek 
Hermans moeten de burgers in ie
der geval eerst meer eigen verant
woordelijkheid krijgen ... Het te
rugdringen van de overheidsbe
moeienis moet centimeter voor cen
timeter en van belangengroep op 
belangengroep veroverd worden". 
Geen enkele rechtgeaarde liberaal 
mag dit bijna 100 pagina's tellende 
boekje missen. 

U krijgt hetthuisgestuurd als u 
f 12.50 (f 10,-p/usf 2,50 porto
kosten) overmaakt op gironum
mer: 5467271 t.n.v. JOVD-propa
gandarekening te Amsterdam on
der vermelding van: themanummer 
LEF. De JOVD zendt u het thema
nummer dan direct toe. 

Julius Remarque • 
landelijk voorzitter JOVD 

·(LEF is het kaderblad van de JOVD 
en staat voor: Liberté, Egalité et Fra
ternité). 
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viseren bij uw acties. Wilde u bij
voorbeeld bierglazen of vrouwen
folders? Zij laten u als tevreden 
klanten, alles goed verpakt, met uw 
aankopen, de deur weer uitgaan. 
Ja, u kunt natuurlijk ook thuis win
kelen: iedere afdeling heeft een be
stelformulier ontvangen, zoals u 
dat hierbij ziet afgedrukt. Als u dat 
instuurt werkt de VVD-shop als 
postorderbedrijf en krijgt u een 
pakketje thuis gestuurd. 
Als u echter de kans heeft in de 
buurt van Den Haag te komen, 
loopt u dan tijdens kantooruren 
binnen in die VVD-shop: voordeel 
is dat u ziet wat u koopt, groter 
voordeel dat u met Patrieia of Hans 
even kunt praten en hen om advies 
vragen, terwijl het grootste voor
deel uw 10% afhaalkorting is, die 
u krijgt op het totaal bestede be
drag. Bestelt u gewoon nu vast, dan 
heeft u uw basisuitrusting voor de 
campagnes al in huis. Straks hoeft 
u dan alleen nog de actuele cam
pagnefolders te bestellen. Dat is 
een hele zorg minder en verzekert u 
van tijdige aanlevering. 

Maak er dus gebruik van: de VVD
shop, een service van uw VVD! 

BESTELFORMULIER 
geldig tot 31 december 1985 

Te verzenden naar: ....................................................................................... . 

Registratienummer: ...................................................................................... . 

Naam:............................................... Adres: ............................................... . 

Postcode:.................. Woonplaats:............... Tel. overdag: ........................ . 

I. Affiches: 
Groot lijstnummer ... 
Middellijstnummer ... 
Klein lijstnummer ... 
Zaalpakket 
Thema-Poster ( 4 soorten) 

2. Stickers VVD 
Stickers Vrouwen 
Buttons VVD 
Ballonnen 
Balpennen met VVD-opdruk 
Aanmeldingskaarten 
Plastic paperclips* 
Kleine blocnootjes* 
Ronde spaakreflectoren* 
VVD-snoepgoed* 
VVD-bureau blok* 
VVD-eau de colognedoekjes* 
VVD-plastic tas* 
VVD-congres badges* 
Stemboekjes 

3. Liberaal Manifest 
U ende VVD 

4. VVD-shawl 
VVD/ELD stropdas 
VVD-vlag 120 x 180 cm 
Bierglazen 
verzending op eigen risico 

5. Liberale vrouwen folder 
Recht op de vrouw af* 
Omslag gemeenteprogramma * 
met/zonder titel 

6. Briefpapier VVD-vignet 
Enveloppen 114 x 162 mm kl 
Enveloppen 162 x 229 mm gr 

Deze bestelling 

eenheid 
10 st. 
25 st. 
25 st. 
30 st. 
30 st. 

250 st. 
200st. 

50 st. 
I 00 st. 
50 st. 

I 00 st. 
I 00 st. 
50 st. 
I 0 st. 

300 st. 
I st. 

I 00 st. 
50 st. 
25 st. 
50 st. 

I st. 
10 st. 

I st. 
I st. 
I st. 
6 st. 

50 st. 
50 st. 

I 00 st. 

500 st. 
500st. 
500st. 

prijs p.e. 
f 12,50 
/15,-
f 12,50 
/25,-
/15,-

/15,-
/20,-
/15,-
/15,-
f20,-
f 7,50 
f 9,50 
/20,-
f 4,-
/15,-
f 3,75 
f20,-
f 8,-
/30,-
f 5,-

f 3,-
/15,-

f 7,50 
/10,-
f45,-
/15,-

fi5,
f 7,50 
ji2,-

f35,
f35,
f50,-

aantal 

totaalbedrag: 

bedrag 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 

f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ...... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 

f ..... 
f ..... 

f ..... 
f ..... 
f ..... 
f ..... 

f .... . 
f ... .. 
f .... . 

f ... .. 
f .... . 
f ... .. 

f ..... 

moet worden bezorgd .·.·.·. 
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Zonder betaling wordt uw bestelling niet verzonden! 
Alle bestellingen worden zorgvuldig 
door Hans Alberts gecontroleerd. * =nieuw artikeljfolder. 

' Foto· Theo Meijer M 
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De Teldersstichting 

B erichtgeving over de geschrif
ten van ons wetenschappelijk 
bureau- de Prof. Mr. B. M. 

Teldersstichting- vindt regelmatig 
plaats in dé kolommen van Vrijheid en 
Democratie. Ook nu weer. Op 4 sep
tember jl. publiceerde de Teldersstich
ting een diepgravende studie, getiteld 
"Liberalisme en Politieke Economie". 
Elders kunt u meer lezen over de in
houd van deze studie. In oktober a.s. 
verschijnt een geschrift over de Finan
ciën van de Nederlandse Gemeenten, 
getiteld: "Gemeenten tussen Rijk en 
Markt". Eveneens in de herfst van dit 
jaar geeft de Teldersstichting het ver
slag uit van een symposium met het 
thema: "Liberalisme, Socialisme en 
Economische Politiek", dat de Tel- 1 
dersstichting organiseerde ter viering 
van haar 30-jarig bestaan. 
In deze bundel vindt men belangwek
kende bijdragen van vele gezagheb
bende socialistische en liberale eco
nomen over dit thema. Tegen de kerst 
mag de publikatie van een rapport 
over de "Rechtspositie van de Neder
landse Ambtenaar" worden verwacht. 
Op 16 november a.s. organiseert de 

Teldersstichting, in samenwerking 
met de Boekmanstichting, een studie
dag over "Liberalisme en Kunstbe
leid". Op pagina 17 vindt men meer 
informatie over deze studiedag. 
Overzien wij deze activiteiten, dan 
kunnen wij zeer tevreden zijn over de 
produktie van ons wetenschappelijk 
instituut. Nu en in de toekomst zal de 
Sticht-ing met de haar beschikbare 
middelen een waardevolle bijdrage Je
veren aan de verdere verbreiding en 
verdieping van het liberalisme in Ne
derland, door het organiseren van con
gressen en het uitbrengen van weten
schappelijke studies over allerlei 
maatschappelijke vraagstukken, die 
om een liberaal antwoord vragen. 

Als men de Teldersstichting wil steu
nen kan men donateur of contribuant 
worden, dan wel een abonnement ne
men op de rapporten. 
Er zijn vier mogelijkheden: 
a. Donateur: U stort f 30,- per jaar 
en in het jaar van aanmelding ont
vangt u gratis een rapport naar keuze. 
b. Abonnee: f 50,- per kalenderjaar. 
Hiervoor ontvangt u alle TS-geschrif-

AANMELDINGSFORMULIER 
I 

(Zenden aan: Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, Koninginnegracht 55a, 
2514 AE Den Haag) 

Dhr./Mevr.: .................................................................................................. . 

Adres: ........................................................................................................... . 

Woonplaats en· postcode: ...................................................... , ....................... . 

Telefoon: ..... , ................................................................................................. . 

0 wenst donateur van de Teldersstichting te worden voor f 30,- per jaar 
0 wenst een abonnement op de rapporten van de Teldersstichting voor 

f 50,- per jaar 
0 is bereid het werk van de Teldersstichting te ondersteunen met een 

steunabonnement voor f 250,- ( steunabonnees ontvangen kosteloos 
alle rapporten) 

0 is bereid het werk van de Teldersstichting financieel te ondersteunen als 
algemeen contribuant voor een bedrag vanf 300,-,f .SOO,-, 
f 1.000,-, of f ..... per jaar (contribuanten ontvangen kosteloos alle 
publikaties van de Teldersstichting. 

Datum: ..................................... . Handtekening: ..................................... . 

cccccc;:~cc:ccc cccccco=c=aaccccccccccccccccccccccccccccccc ~cccccccc 

ten vanaf het jaar v11n aanmelding ( 4 
tot 6 publikatiesper jaar). 
c. Steunabonnement:f 250,- per ka
lenderjaar. Omvat een abonnement op 
alleTS-geschriften vanaf het jaar van 
aanmelding en alle eerder uitgebrach
te geschriften gratis op aanvraag, ter
wijl u tevens het politiek-wetenschap
pelijk werk van de Stichting financieel 
een extra steuntje in de rug geeft. 
d. Algemeen contribuant: U steunt de 
algemene politiek-wetenschappelijke 
werkzaamheden van de Teldersstich
ting met een bepaald bedrag per jaar 
(bijv. f 1.000,-) en ontvangt alle 
nieuwe publikaties. 

Liberaal Reveil 

De Teldersstichting verzorgt boven
dien de uitgave van het kwartaalblad 
"Liberaal Reveil". Dit onafhankelijke 
periodiek heeft tot doel de menings
vorming te stimuleren over moderne li
berale beginselen en hun toepassing in 
de praktische politiek. In een liberaal 
forum kan in die geest wat dieper op 
actuele ontwikkelingen worden inge
gaan dan elders mogelijk is. Principië
le discussies kunnen ook in liberale 
kring niet worden gemist. Vele aspec
ten van actuele en principiële vraag
stukken zijn in de loop der jaren in 
"Liberaal Reveil" de revue gepas
seerd. Tevens verschijnen regelmatig 
themanummers over belangwekkende 
onderwerpen. 

Kennismaking met "Liberaal 
Reveil" 

U kunt kennismaken met "Liberaal 
Reveil" door f 5,- over te maken op 
girorekening nr. 240.200 ten name van 
Stichting Liberaal Reveil te Den 
Haag, onder vermelding van "proef
nummer". U ontvangt dan het meest 
recente nummer (eventueel het eerst
volgende nummer) na enige tijd thuis. 

Een abonnement op "Liberaal Reveil" 
kost f 35,- per jaar en voor jongeren 
tot 27 jaar f 25,- per jaar. Abonne
menten kunnen- ook in de loop van een 
kalenderjaar- worden opgegeven door 
de bijgevoegde bon in te zenden aan 
de abonnementenadministratie, me
vrouw M. P. Bijlsma-Moene, Abel Tas
manplantsoen 20, 2253 KA Voorscho
ten. 



Ondergetekende wenst zich 
voor f 35,- per kalenderjaar 
Uongeren tot 27 jaar betalen 
slechts f 25,-·) te abonneren op 
LIBERAAL REVEIL 

Naam: ..................................... .. 

Adres: ...................................... . 

Postcode en woonplaats: .......... . 

Geboortedatum (alleen voor 
jongeren tot 27 jaar): ............. .. 

Handtekening 

(U kunt ook bellen naar me
vrouw M. P. Bijlsma-Moene, te
lefoon 071-768365). 

Studiedag "Liberaal Kunstbeleid" 

Het tweede nummer van "Liberaal 
Reveil" in de jaar~ang 1985 (een uit
gave van de Prof. Mr. B. M. Telders
stichting) is een themanummer over 
het kunstbeleid. In dit nummrer vindt 
men artikelen over de "VVD en het 
Kunstbeleid 194X-1985", over "Libe
raal Kunstbeleid in provincie en ge
meente", alsmede een verslag van een 
discussie over liberalisme en kunstbe
leid tussen enkele liberale politici (me
vrouw Van Heemskerck, mevrouw Ve
der, de heer Vonhol'f en de heer van 
der Werff) met medewérkers van de 
Teldersstichting en de Boekmanstich
t ing. 
Mede op basis van de bijdragen in dit 
themanummer organiseert de Telders
stichting, in samenwerking met de 
Boekmansticht ing. een studiedag over 
kunstbeleid. 
Gezien de actualiteit van dit onder-
werp voor bestuurders en vertegen
woordigers van de VVD in Raden, Sta
ten en Staten-Generaal in deze tijd 
van bezuinigmgen en bezinning op het 
beleid, is deelname aan deze studie
dag de moeite waard. Het is de bedoe
ling dat de Teldersstichting, in samen-

werking met de Boekmanstichting
een sociaalcwetenschappelijk studie-
en voorlichtingscentrum over kunst en 
cultuur- de resultaten van de discus
sies bundelt. Deelnemers aan deze stu
diedag krijgen deze symposiumbundel 
te zijner tijd gratis toegezonden. 

Datum: 
zaterdag 16 november 1985. 
Plaats: 
Kantoor van de Boekmanstichting, 
Herengracht 415, Amsterdam. 
Kosten: 
De kosten voor deelneming aan het 
symposium bedragen/ 35,-. Dit be
drag is inclusiefkoffie, lunch, borrel, 
studiemateriaal en congresbundel 
(achteraf). 

Programma: 
09.30 uur: 
Ontvangst. 
I 0.00 uur: 
Voordracht Prof. Dr. J. A. A. van 
Doorn (hoogleraar sociologie en lid 
van het Curatorium van de Telders
stichting), over .. Liberalisme en Cul
tuurpolitiek". 
I 0.40 uur: 
Reactie door J. Kassies (directeur van 
het Instituut voor theateronderzoek en 
voorzitter van de Boekmanstichting). 
11.00 uur: 
Discussie. 
12.30 uur: 
Lunch. 
14.00 uur: 
Voordracht door H. J. Vonhoff(Com
missaris van de Koningin in Groningen 
en oud-staatssecretaris Cultuurbe
leid), over .. Liberaal kunstbeleid van 
provincie en gemeente". 
14.30 uur: 
Reactie door B. Boudewijn (directeur 
Stadsschouwburg Amsterdam). 
14.50 uur: 
Discussie. 
16.20 uur: 
Voordracht van Drs. Ed Nijpels (frac
tievoorzitter Tweede Kamerfractie 
VVD). 
17.00 uur: 
Borrel. 

De heer Ph. A. I denburg (voorzitter 
van de Harmonisatieraad Welzijnsbe
leid) zal deze dag als voorzitter optre
den. 

Inschrijving: 
U kunt zich voor deelname aan dit 
symposium opgeven door het invullen 
en opsturen van onderstaande bon, 

vergezeld van een betalingsbewijs (gi
rokaart of bankcheque). Het aantal in-
schrijvingen is helaas beperkt tot 75. 
De volgorde van ontvangst van onder
staande bon en betalingsbewijs is be
palend voor de volgorde van inschrij
ving. De eerste 75 inschrijvers ontvan
gen zo spoedig mogelijk een bewijs 
van inschrijving en het symposiumma
teriaaL De symposium bundel- waarin 
onder meer de inleidingen en co-refe
raten alsmede een verslag van de dis
cussies en een commentaar van de 
Culturele Commissie van de VVD 
worden opgenomen- wordt u enige tijd 
na het symposium toegestuurd. 

Ondergetekende meldt zich aan 
voor het symposium "Liberalis
me en Kunstbeleid" op zater
dag 16 november 1985, vanaf 
09.30 uur ten kantore van de 
Boekmanstichting, Heren
gracht 415 te Amsterdam. 

Naam: ..................................... .. 

Straatnaam: ............................. . 

Postcode: .................................. . 

Plaats: ...................................... . 

Bijgevoegd: Girobetaalkaart/ 
Bankcheque* 
(correct ingevuld en onderte
kend) 

* Doorhalen wat niet van toe
passing is. 

Opsturen aan de Prof. Mr. B. 
M. Teldersstichting, Koningin
negracht 55a, 2514 AE 's-Gra
venhage. 

Handtekening 

.·.·.·.·. 

.·.·.·.·. 

N. B. Het aantal inschrijvingen is he- ::::::::: 
laas beperkt; de datum van ontvangst 
van deze bon en betalingsbewijs be
paalt de volgorde van inschrijving. 

17 a .7 ... ,.m ..... s5 I 
~cccoooo::c:~::o:;,~&lcoc~ooooooooo:ccc:=c== o:co::::;::~~~bbbbQOt::cccccc=c::c::cc~c=ccoccc:cc:~~~~~== 



Tot aan de gemeenteraadsver
kiezingen 19 maart 1986 zal in 
Vrijheid & Democratie elke 
veertien dagen een raadslid of 
wethouder schrijven over zijn of 
haar gemeente. Bestuurderen 
van kleine plaatsen en grote ge
meenten, parttime of fulltime 
bezig de liberale gedachte uit te 
dragen, schetsen hun sores en 
hun mogelijkheden. Zij doen 
dat niet alleen voor de overige 
wethouders en raadsleden, 
maar voor alle VVD-leden. 
De redactie heeft een selectie 
gemaakt van vertegenwoordi
gers uit deze groep verspreid 
over het hele land. 

Marurn 
Zeven kernen en een hoofddorp. Op de 
grens van drie Provincies: Marum. 
Het gemeentelijk poststempel voert de 
leuze: "Centrum van het Noorden". 
Welke actieveVVD'erkent "De 
Kruisweg" niet ... 
Met goed 8.000 inwoners dus 13 
raadsleden. Twee wethouders (PvdA, 
CDA). Een Collegeprogramma dat als 
eerste punt vermeldt, dat "De raads
fracties van de PvdA en de CDA zijn 
overeengekomen gedurende deze pe
riode onder gemeenschappelijke ver
antwoording het dagelijks bestuur van 
de gemeente te vormen". Behalve vra
gen naar de staatsrechtelijke juistheid 
daarvan, levert dit een steunzolensys
teem op, waarbij voor 4 jaar lang elk 
creatief kritisch geluid altijd alleen 
maar van de met opzet buiten de Col
legevorming gehouden kleinste fractie 
(VVD) kan komen; drie raadsleden die 
tegen heug en meug in een soort "op
positie"-rol gedrukt worden. 

Een duidelijke plattelandsgemeente; 
kleinschaligheid is in het landschap te
rug te zien in de vele houtwallen die 

met de seizoenen kleuren. Het College 
neemt in eigen persoon te voet een ge
deelte van de "schouw" op sloten en 
wegen af. De aanwijzingen voor her
stel volgen in een periode die voor de 
boeren druk is. Met alle begrip voor 
het uitvoeren van regels, stof tot na
denken of hier niet een aardig project
je in zit voor een VVD-afdeling om 
eens maatschappelijk de armen uit de 
mouwen te steken. Het bleef bij na
denken tot nu toe. 

Het rode potlood van noodzakelijke 
bezuinigingen heeft ook het platteland 
getroffen. De bermen worden een keer 
minder gemaaid bijvoorbeeld. Wie het 
Westerkwartier nog niet kent wordt 
aangeraden in het voorjaar te komen 
fietsen tussen de golven fluitekruid. 
Schitterend, maar het levert wél 
raadsvragen op over het verdringen 
van andere bermvegetatie, het weg
waaien van zaad naar de weiden en de 
verkeersveiligheid op kruisingen van 
smalle buitenwegen. Een raadslid in 
een kleine gemeente ziet veelal heel 
concreet de gevolgen van de besluit
vorming. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het al 
dan niet verlenen van een vergunning 
voor het bouwen van een romneyloods 
als werktuigstalling bij een boerenbe
drijf in het buitengebied. Al dan niet 
aangepast in kleur, beplanting en 
puntkappen op de kopse kanten, blijft 
de discussie in de Raad hangen bij de 
"welstand", bij subjectieve vormen 
van mooi of niet. De vergunning is er 
niet gekomen, normen waar een derge
lijk vergunningenbeleid aan moet vol
doen ook nog niet. En de ondernemer
in een sector die handen en voeten no
dig heeft om het hoofd boven water te 
houden - zal dieper in de buidel moe
ten tasten voor een andere overdek
king of de trekkers e.d. buiten moeten 
laten staan (is dat mooi?). 

Een Gemeenteraad in een kleine ge
meente neemt vaak besluiten die ge
volgen hebben voor mensen die met 
naam en leven bekend zijn. Als raads
lid word je aangesproken over die be
sluiten, in de winkel, bij de benzine
pomp, op het voetbalveld en bij het ju-
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bileum van de kanarievereniging. De 
VVD-fractie,- vanuit de niet-College
gebonden positie- wordt benaderd 
door inwoners van diverse politieke 
kleur die zich niet in hun gelijk gesteld 
voelen. 
Het contact met de mensen is meer 
dan alleen inhoudelijk noodzakelijk. 
Thorbeeke's gemeente als "leerschool 
voor de democratie" vraagt om nieuwe 
vertalingen om cloor de tijd heen in 
stand te kunnen blijven. Die overheid 
die pretendeert zo dicht mogelijk bij 
de burger te staan, gaat echter soms zo 
betuttelend en regulerend met de be
langen van die burger om, in plaats 
van dienstverlenend en vertegenwoor
digend bezig te zijn. Dat geldt zeker 
waar de belangen van die burger en 
die overheid strijdig lijken te zijn. 
"Kijken wat voor die burger haalbaar 

·is", menen we dan in onze fractie. 
Wel jammer dat onze plaatselijke 
AROB-Commissie alleen uit raadsle
den bestaat, zonder onafhankelijke ju
ridische deskundigheid. Ontoelaat
baar daarbij de opmerking van de 
(PvdA) voorzitter van deze Commis
sie, dat de heroverweging natuurlijk 
een politieke is, omdát ze alleen uit 
raadsleden bestaat. Nog verwarrender 
wordt het als de ambtenaar die het 
raadsvoorstel geschreven heeft ook als 
secretaris van de AROB-Commissie 
fungeert en de stukken daarvoor redi
geert. Laat staan dat het in deze poli-

Roos Baljé-Rijnders 
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tieke heroverweging dus niet meer no
dig gevonden wordt om ambtenaren 
namens de Gemeente op hoorzittingen 
te horen. 
Liberale vingers gaan dan jeuken, 
maar worden veelal vertrapt in de poli
tiek van de steunzolen-strategie. Hoe
wel ... soms gloren er lichtjes. Zoals 
de keer dat de PvdA een VVD-amen
dement om de OG B niet te verhogen, 
steunde. Of de weg die ingeslagen is 
om een gedeelte van de reinigings
dienst te privatiseren en de op handen 
zijnde verkoop van het gemeentelijk 
eigen woningbezit en de gemeentelijke 
landerijen. Of de verschuiving in de 
jaarlijkse discussie over het afschaffen 
van de hondenbelasting, waarin steeds 
meer andere individuele raadsleden 
ons standpunt komen versterken. 
(Overigens blijkt, sinds deze heffing 
niet meer gecontroleerd wordt, het 
netto-rendement alleen maar terug te 
lopen). 
Afspraken met de PvdA worden 
meestal nagekomen. Het CDA kampt 
nogal eens met "voortschrijdend in
zicht", veelal vlák voor de aanvang 
van de raadsvergadering. En daar sta 
je dan met je gemaakte amendement 
of motie, want tijdens de vergadering 
is geen verder onderhandelen mogelijk 
omdat iedereen blijft zitten waar ie zit, 
tenzij voor privé-noden. 

Nieuwe presentatie kandidaat-politici 
kan ook bij gemeenteraden 
Volgens een geheel nieuwe opzet hebben de Kamercentrales Haarlem en 
Utrecht gezamenlijk hun leden de mogelijkheid geboden kennis te maken 
met nieuwe kandidaten voor het Tweede-Kamerlidmaatschap. Daartoe wa
ren per kamercentrale de hoogst geplaatste twee nieuwkomers op de avond 
van 20 augustus in 't Spant te Bussum uitgenodigd. Voorafgaand aan hun 
komst konden de kandidaten een aantal stellingen inleveren, waarin zij kon
den benadrukken wat zij in de VVD veranderd zouden willen zien. 
Rond de 25 kandidaten deden aan dit initiatiefvan Jan Siep mee. Allen wa
ren aan aparte tafeltjes te consulteren. Het stond de leden vrijom-zonder 
de drempel die een podium vaak opwerpt- onder vier ogen met de kandi
daat-kamerleden te discussiëren. Merkwaardig was dat deze bijeenkomst 
voornamelijk door afdelingsbestuurderen werd bezocht. Slechts een enkel 
VVD-lid maakte van deze gelegenheid gebruik nader kennis te maken om 
tot een oordeelsvorming voor de afdelingsvergad~ring te komen. 
De hele opzet was zeer geslaagd. Misschien is deze wijze van presentatie 
ook een handvat voor de gemeenterlladsverkiezingen. Op deze wijze zouden 
VVD-leden ook met de aspirant-gemeenteraadsleden op informele wijze 
kennis kunnen maken. VVD-afdelingen die interesse hebben, kunnen over 
de organisatie en voorbereiding van een dergelijke avond het best even con
tact opnemen met de secretaris van de kamercentrale Utrecht, mevrouw H. 
Gonda-Wijnholt of met Jan Siep, deLPC-man van de kamercentrale Haar
lem. 

RenyDijkman • 

Een Emancipatie-beleid heeft Marurn tioneel, daar kan je niet omheen. Ge-
niet. De portefeuillehouder (CDA) zamenlijke VVD-fracties in het Zuide-
heeft de mening dat álle Marurnroers lijk Westerkwartier zijn om de tafel 
al geëmancipeerd zijn. Zo simpelligt gaan zitten. Aan elke variant kleven 
dat. wel bezwaren, maar de minst slechte 
Verder is vermeldenswaard dat een oplossing wordt gevonden in één ge-
kleinere gemeente nauwelijks gekort meente. Dat vindt niet het CDA in 
wordt op de (onderwijs-)circulaire Marum. Dat ziet stemmenwinst en de 
stroom uit Den Haag, in gelijke mate warmte van het huidige bestuurders-

Voor een kleine gemeente (met een bo- last heeft van moties "Hellevoetsluis" pluche in de kleinst mogelijke schalig-
vengemiddeld werkloosheidspercenta- of actie-groepen die zich tot álle ge- heid, en verdedigt tegen beter weten in 
ge en een ondergemiddeld (lage) scho- meenten wenden, en dat een tijdige on- zelfstandigheid. De PvdA ziet een 
lingsgraad- met name bij vrouwen) is dersteuning vanuit de Vereniging van groeiend zetelpercentage in een com-
het niet gemakkelijk zich een plaatsje Staten en Raadsleden van de VVD binatie met grote broer Leek, maar wil 
te verwerven in de concurrentiestroom voor een kleine fractie bijzonder hulp- dat pas in tweede instantie inbrengen 
bij het aantrekken van werkgelegen- vol blijkt. (denken aan de achterban, heet dat). 
heid. Marurn (en het industrie-terrein) De VVD-afdeling steunt de fractie in 
ligt gun~tig aan de Rijksweg (Cen- de gedachte dat ook het minder goede 
trum van het Noorden!). Enige trots nieuws door de burgers begrepen kan 
levert de komst van een palingmesterij Herindeling worden, als naar de toekomst toe hun 
op. Verwarmd met het condenswater belang\!n het best gediend zijn met een .·.·.·.·.·. 
van de Coöp. Zuivelfabriek, dat ook al Tot slot een stukje actualiteit: ook over zo krachtig mogelijk lokaal bestuur. ·.·.·.·.·.· 
enige jaren voor het zwembad ge- Marurn valt de schaduw van gemeen- Pet slot van rekening zijn het de bur- mfJ 

~~r:~:~:~~~;~E~;~;~~;~~!;:· ~~~:~~~:~~~~::~~E~~:;:t_ ~:~~;:~;i:i:;~~;;.E~;; .. c- ... l .. l __ ,l .. 
door de werkloosheid werkelijk een tion". Hoewel de zaak al jaren loopt, doen. ,:::.::.-~ 
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Mededelingen 
van het hoofdbestuur 
I. 39ste jaarlijkse algemene vergadering 
18 en 19 apri11986 (7 4ste algemene verga
dering) 
Ter voldoening aan de bepalingen in statu
ten en huishoudelijk reglement van de 
VVD deelt het dagelijks bestuur aan de be
sturen van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales het volgende mede: 

- de jaarlijkse algemene vergadering 1986 
zal worden gehouden op vrijdag 18 en za
terdag 19 april in Musis Sacrum te Arn
hem; 

de ledenvergaderingen van de afdelingen 
en de centralevergaderingen van de on
dercentrales en kamercentrales hebben 
de bevoegdheid voor 16 november a.s. bij 
het hoofdbestuur voorstellen in te dienen, 
die in deze jaarlijkse algemene vergade
ring dienen te worden behandeld (artikel 
46 onder 2 h.r.); 

- de ledenvergaderingen van de afdelingen, 
de centralevergaderingen van de onder
centrales en kamercentrales, de commis
sies van advies als bedoeld in artikel 60 
h.r. en de bijzondere groepen als bedoeld 
in artikel 78.1 h.r., zijn bevoegd voor 3 
maart 1986 amendementen op de voor
stellen in te dienen (artikel46 onder 3 
h.r.); 

- de volgende leden van het dagelijks be
stuur zijn in 1986 aan de beurt van perio
diek aftreden: de voorzitter, J. Kammin
ga te Groningen (herbenoembaar), en de 
secretaris voor de organisatie, dr. L. Gin
jaar te Rijswijk (Z.H.) (herbenoembaar); 

- in 1987 zijn de volgende leden van het da
gelijks bestuur aan de beurt van perio
diek aftreden: de ondervoorzitter, me
vrouwE. van Raalte-Tuijnman te Leus
den (niet herbenoembaar tenzij onder 
toepassing van artikel24.5 onder 3 statu
ten); de penningmeester, mr. J. deMon
chy teRhoon (niet herbenoembaar tenzij 
onder toepassing van artikel24.5 onder 3 
statuten); de secretaris voor de internatio
nale betrekkingen, A. M. van Bernmelen 
te 's-Gravenhage (niet herbenoembaar 
tenzij onder toepassing van artikel 24.5 
onder 3 statuten); de secretaris voor de 
voorlichting, drs. B. J. M. Verwaayen te 
Wateringen (herbenoembaar); 

- in 1988 zijn de volgende leden van het da
gelijks bestuur aan de beurt van perio
diek aftreden: P. L. van den Bossche te 
Berkei-Enschot (niet herbenoembaar ten
zij onder toepassing van artikel 24.5 on
der 3 statuten), drs. H.B. Eenhoorn te 

Voorburg (niet herbenoembaar tenzij on
der toepassing van artikel 24.5 onder 3 
statuten) en drs. L. Hilarides te Drachten 
(herbenoembaar) allen secretarissen voor 
de organisatie; 

- de ledenvergadering van de afdelingen en 
het hoofdbestuur zijn bevoegd vóór 16 
november a.s. één kandidaat te stellen 
voor elke in de 38ste jaarlijkse algemene 
vergadering (70ste algemene vergade
ring) in het dagelijks bestuur openvallen
de plaats (artikel46 onder 5 h.r.- gewij
zigde bepaling); 

- het hoofdbestuur zal namen van de kan
didaten 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 be
stuur- zijn in 1986 aan de beurt van pe
riodiek aftreden (artikel46 onder 6 h.r.): 
G. P. Schulier te Oss (kc. 's-Hertogen
bosch) (herbenoembaar); mevr. M. J. A. 
Kombrink-Boot te Apeldoorn (kc. Gel
derland- rijkskieskring Arnhem) (herbe
noembaar); drs. P. F. Regnault te Wasse
naar (kc. Leiden) (niet herbenoembaar); 
C. de Fouw te Schagen (kc. Den Helder) 
(herbenoembaar); mr. D. F. Vos te Mid
delburg (kc. Zeeland) (herbenoembaar); 
P. G. Mulder te Leeuwarden (kc. Fries
land) (niet herbenoembaar); 

- zowel het bestuur van de desbetreffende 
kamercentrale als de ledenvergadering 
van elke afdeling binnen het gebied van 
die kamercentrale is bevoegd voor de ver
tegenwoordiger van die kamercentrale in 
het hoofdbestuur voor het in artikel46 
onder 6 h.r. genoemde aftredende lid één 
kandidaat te stellen vóór 31 december 
1985; 

N.B. met nadruk wordt er op gewezen dat 
ingevolge art. 41.1 h.r.kandidaten voor 
deze functie door het bestuur van de desbe
treffende kamercentrale enjof de ledenver
gadering van een afdeling die tot de desbe
treffende kamercentrale behoort gesteld 
kunnen worden voor 31 december 1985. 
Eveneens ingevolge artikel41.1 h.r.dient 
de centralevergadering van de desbetref
fende kamercentrale voor de jaarlijkse al
gemene vergadering (dus vóór 18 april 
1986) het lid van het hoofdbestuur te be
noemen, waarna de benoemde in functie 
treedt op deze jaarlijkse algemene vergade
ring. 

- de kandidaten voor het dagelijks bestuur 
moeten vóór 16 november 1985 schrifte
lijk en vergezeld van een korte levensbe
schrijving ter kennis van de algemeen se-
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cretaris worden gebracht; een kandidaat
stelling is slechts geldig indien zij verge- · 
zeld is van een schriftelijke bereidverkla
ring van de kandidaat deze kandidatuur 
te aanvaarden (artike146 onder 8 h.r.); 

- in het hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur 
hebben- de voorzitters van de beide Ka
merfracties niet meegerekend- thans 
twee leden van de Staten-Generaal zit
ting (artikel46 onder 9 h.r.), te weten de 
heren Van Bernmelen en Ginjaar. 

2. Tijdelijke uitbreiding dagelijks bestuur 
Ingevolge artikel23.3 statutenjuncto arti
kel24.2 statuten heeft het hoofdbestuur in 
zijn vergadering van 2 september 1985 be
sloten het dagelijks bestuur m.i.v. de 39ste 
jaarlijkse algemene vergadering tijdelijk 
uit te breiden met een lid dat de functie zal 
vervullen van tweede ondervoorzitter. De 
zittingsduur zal eindigen in de 75ste alge
mene vergadering op 29 november 1986. 
Het hoofdbestuur en de ledenvergadering 
van elke afdeling is bevoegd tot 16 januari 
1986 een kandidaat te stellen. 
Toelichting! 
Uitgaande van de mogelijkheid dat de hui
dige voorzitter, J. Kammingate Gronin
gen, na eventuele herbenoeming door de 
39ste jaarlijkse algemene vergadering tus
sentijds zal aftreden in de 75ste algemene 
vergadering van 29 november 1986 is het 
hoofdbestuur de mening toegedaan dat het 
voor de VVD van grote importantie is dat 
de nieuwe voorzitter (te benoemen door de 
75ste algemene vergadering) een periode 
van voorbereiding van tenminste een half 
jaar heeft. Deze tweede ondervoorzitter zal 
danook door het hoofdbestuur t.z.t. kandi
daat worden gesteld voor de functie van 
voorzitter van de partij. Het hoofdbestuur 
is daarbij eveneens de mening toegedaan 
dat de huidige voorzitter zowel in de hele 
periode van de komende Tweede-Kamer
verkiezing als in de periode van de Kabi
netsformatie in functie dient te blijven 
mede gelet op zijn ervaring en kennis van 
zaken. 
Een besluit tot tijdelijke uitbreiding van 
het dagelijks bestuur is gebaseerd op arti
kel 23.3 juncto artikel 24.2 statuten. Een 
besluit tot uitbreiding dient, gelet op het 
gestelde in artikel42.1 h.r., uiterlijk 15 juli 
ter kennis te worden gebracht aan de bestu
ren van afdelingen en centrales. Door over
macht is het hoofdbestuur niet in de gele
genheid geweest eerder dan 2 september 
j.l. tot het genoemde besluit te komen. Het 
hoofdbestuur zal dientengevolge dan ook 
aan de 38ste jaarlijkse algemene vergade
ring om dispensatie vragen voor het niet ' 



hebben kunnen handelen conform dit arti
kel. Overigens wordt thans door tijdige me
dedeling en door naleving van de overige 
bepalingen van tijdstippen recht gedaan 
aan het gestelde ter zake in statuten en 
huishoudelijk reglement. 
Derhalve zijn het hoofdbestuur en dele
denvergadering van de afdelingen bevoegd 
in de periode I 0 november 1985- 16 janua
ri 1986 één kandidaat te stellen voor deze in 
de 38ste jaarlijkse algemene vergadering, 
zo daartoe door deze algemene vergadering 
wordt besloten, tijdelijk in het dagelijks be
stuur dan te ontstane plaats. 

3. Kandidaatstelling Tweede Kamer 1986 
In verband met het feit dat enige onduide
lijkheid is ontstaan over de presentatie van 
kandidaten op de bijeenkomsten die door 
kamercentrales zijn georganiseerd, brengt 
het hoofdbestuur het volgende nadrukke
lijk onder de aandacht van de leden. Naast 
de kandidaten die voorkomen op de gros
lijst is tijdens informeel overleg van de 
voorzitter van de partij eQJie voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie met de leden van 
het hoofdbestuur en de voorzitters van de 
kamercentrales afgesproken dat- gelet op 
bijzondere omstandigheden van de volgen
de betrokkenen- ook zij voor bovenge
noemde kamercentralebijeenkomsten kun
nen worden uitgenodigd. Het gaat daarbij 
(in alfabetische volgorde) om: 
R. B. Doevendans te Dieren; 
mevr. drs. J. M. Ferrier te Utrecht; 
Ds. drs. A.D. H. Huysman te Purmerend. 

Zij staan niet op de groslijst en dus zijn zij 
officieel geen kandidaat. 
Het is echter mogelijk dat het hoofdbe
stuur op 21 oktober a.s. (ingevolge artikel 
13.3 onder 3 juncto 16.1 onder 5 TK) be
sluit om het hoofdbestuur moverende re
dene,n, één of meer van deze genoemde le
den op te nemen in het dan op te stellen ont
werp. De motieven van een eventueel opne
men worden vermeld in genoemd ontwerp 
dat zal voorliggen ter behandeling door de 
verkiezingsraad op 14 december a.s. 

N.B.l. Noch de afdelingen noch de kamer
centrales mogen deze genoemde leden op
nemen in de door hun vcrgaderingen op te 
stellen advieslijsten!! Deze leden worden 
niet meegenomen in de berekeningen t.b.v. 
de Moddermanlijst(en). 

N.B.2. Bericht is ontvangen dat de volgen
de kandidaten (voorkomende in de gros
lijst) zich hebben teruggetrokken: 
mevr. J. H. van Essen-Huizen te Haaren; 
mevr. W. L. M. Schuyleman-Peeters te 
Haaren. 

Agenda 
Haya van Somerenstichting 
':!' 

Cursus Presentatietechniek. deel/ 
Cursusbijdrage f 40,- per persoon 
Zuidhorn: 9, 16 en 23 oktober (woensdag
avonden) 
Amsterdam: 9, 16 en 23 oktober (woens

'dagavonden) 
Rotterdam: (KC Dordrecht): 22, 29 okto
beren 5 november (dinsdagavonden) 

Cursus Presentatietechniek. deel 2 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Amsterdam: 7, 14 november en 4 decem
ber (resp. donderdagavonden en woens
dagavond) 

Vervolgcursus Discussietechniek 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Rotterdam: (KC Dordrecht) 6, 13 en 20 
november (woensdagavonden) 

Cursus Liberalisme I 
Cursusbijdrage i 10,-perpersoon 
Amsterdam: 31 oktober (donderdag
avond) 
Enschede: 4 november (maandagavond) 
Rotterdam: 19 november (dinsdagavond) 

Cursus Liberalisme, Socialisme en 
Christen-Democratie.// 
Cursusbijdrage f 30,- per persoon 
Amsterdam: 5, 12 en 19 november (dins
dagavonden) 

Cursus Kandidaat-Gemeenteraadsleden 
Cursusbijdrage f 75,- per persoon 
Rotterdam: (KC Dordrecht) 18,25 sep-

. tember, 2 en 5 oktober. 
Castricum/Heiloo: 18,25 september, 2 
oktober (woensdagavonden) en 12 okto
ber (zaterdag) 
Sittard: 24 september, 1, 8 oktober (dins
dagavonden) en 19 oktober (zaterdag) 
Alphen a/d Rijn: 24 september (dinsdag
avond), 30 september (maandagavond), 8 
oktober (dinsdagavond) en 12 oktober 
(zaterdag) 
Doetinchem: 24 september, 1, 8 oktober 
(dinsdagavonden) en 26 oktober (zater
dag) 
Hengelo: 28 september (zaterdag), 3 ok
tober (donderdagavond) en 5 oktober 
(zaterdag) 
Uden: 2, 9 oktober (woensdagavonden), 
25 oktober (vrijdagavond) en 26 oktober 
(zaterdag) 
Wychen: 9, 16, 23, 30 oktober en 6 no
vember (woensdagavonden) 

Lelystad: 28 oktober, 4 en 11 november 
(maandagavonden) en 16 november (za
terdag) 
Gennep: 15, 22, 29 oktober ( dinsdagavon
den) en 2 november (zaterdag) 
Schagen: 30 oktober, 6, 13 november 
(woensdagavonden) en 23 november (za
terdag) 
Broek in Waterland: 11, 18,25 november 
(maandagavonden) en 7 december (zater
dag) 
Heerhugowaard: 20, 27 januari, 3 februa
ri (maandagavonden) en 15februari 1986 
(zaterdag) 
Lelystad: 17,24 februari, 3 maart (maan
dagavonden) en 8 maart 1986 (zaterdag) 

Forumtrainingen 
Cursusbijdrage f 100,- per persoon 
Rotterdam: 24, 31 oktober, 7 en 14 no
vember(donderdagavonden) · 
Raalte: 26 oktober en 2 november (zater
dagen) 

Onderhandelen 
Cursusbijdrage f 100,- per persoon 
Rotterdam: 26 november, 3, 10 en 17 de
cember(dinsdagavonden) 
Amersfoort: 30 oktober; 6, 20 en 27 no
vember (woensdagavonden) 

Aanmeldingen 
Cursusbijdragen kunnen worden overge
maakt op girorekening 36.19.19.7 t.n.v. 
Haya van Somerenstichting te 's-Graven· 
hage onder vermelding van: Cursusnaam, 
plaats en data . 
De aanmeldingen dienen 14 dagen voor 
aanvang van de betreffende cursus bij de 
Haya van Somerenstichting binnen te 
zijn. 
Voor nadere informatie kunt u telefonisch 
contact.opnemen met de Haya van Some
renstichting, tel. 070-614121. 
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Mededelingen 
van het hoofdbestuur 
I. 39ste jaarlijkse algemene vergadering 
18 en 19 april 1986 (7 4ste algemene verga
dering) 
Ter voldoening aan de bepalingen in statu
ten en huishoudelijk reglement van de 
VVD deelt het dagelijks bestuur aan de be
sturen van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales het volgende mede: 

- de jaarlijkse algemene vergadering 1986 
zal worden gehouden op vrijdag 18 en za
terdag 19 april in Musis Sacrum te Arn
hem; 

de ledenvergaderingen van de afdelingen 
en de centralevergaderingen van de on
dercentrales en kamercentrales hebben 
de bevoegdheid voor 16 november a.s. bij 
het hoofdbestuur voorstellen in te dienen, 
die in dezejaarlijkse algemene vergade
ring dienen te worden behandeld (artikel 
46 onder 2 h.r.); 

- de ledenvergaderingen van de afdelingen, 
de centralevergaderingen van de onder
centrales en kamercentrales, de commis
sies van advies als bedoeld in artikel 60 
h.r. en de bijzondere groepen als bedoeld 
in artikel 78.1 h.r., zijn bevoegd voor 3 
maart 1986 amendementen op de voor
stellen in te dienen (artikel46 onder 3 
h.r.); . 

- de volgende leden van het dagelijks be
stuur zijn in 1986 aan de beurt van perio
diek aftreden: de voorzitter, J. Kammin
ga te Groningen (herbenoembaar), en de 
secretaris voor de organisatie, dr. L. Gin
jaar te Rijswijk (Z.H.) (herbenoembaar); 

- in 1987 zijn de volgende leden van het da
gelijks bestuur aan de beurt van perio
diek aftreden: de ondervoorzitter, me
vrouwE. van Raalte-Tuijnman te Leus
den (niet herbenoembaar tenzij onder 
toepassing van artikel 24.5 onder 3 statu
ten); de penningmeester, mr. J. deMon
chy teRhoon (niet herbenoembaar tenzij 
onder toepassing van artikel 24.5 onder 3 
statuten); de secretaris voor de internatio
nale betrekkingen, A.M. van Bernmelen 
te 's-Gravenhage (niet herbenoembaar 
tenzij onder toepassing van artikel24.5 
onder 3 statuten); de secretaris voor de 
voorlichting, drs. B. J. M. Verwaayen te 
Wateringen (herbenoembaar); 

- in 1988 zijn de volgende leden van het da
gelijks bestuur aan de beurt van perio
diek aftreden: P. L. van den Bossche te 
Berkei-Enschot (niet herbenoembaar ten
zij onder toepassing van artikel24.5 on
der 3 statuten), drs. H.B. Eenhoorn te 

Voorburg (niet herbenoembaar tenzij on
der toepassing van artikel24.5 onder 3 
statuten) en drs. L. Hilarides te Drachten 
(herbenoembaar) allen secretarissen voor 
de organisatie; 

- de ledenvergadering van de afdelingen en 
het hoofdbestuur zijn bevoegd vóór 16 
november a.s. één kandidaat te stellen 
voor elke in de 38ste jaarlijkse algemene 
vergadering (70ste algemene vergade
ring) in het dagelijks bestuur openvallen
de plaats (artike146 onder 5 h.r.- gewij
zigde bepaling); 

- het hoofdbestuur zal namen van de kan
didaten 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 be
stuur- zijn in 1986 aan de beurt van pe
riodiek aftreden (artike146 onder 6 h.r.): 
G. P. Schulier te Oss (kc. 's-Hertogen
bosch) (herbenoembaar); mevr. M. J. A. 
Kombrink-Boot te Apeldoorn (kc. Gel
derland- rijkskieskring Arnhem) (herbe
noembaar); drs. P.F. Regnault te Wasse
naar (kc. Leiden) (niet herbenoembaar); 
C. de Fouw te Schagen (kc. Den Helder) 
(herbenoembaar); mr. D. F. Vos te Mid
delburg (kc. Zeeland) (herbenoembaar); 
P. G. Mulder te Leeuwarden (kc. Fries
land) (niet herbenoembaar); 

- zowel het bestuur van de desbetreffende 
kamercentrale als de ledenvergadering 
van elke afdeling binnen het gebied van 
die kamercentrale is bevoegd voor de ver
tegenwoordiger van die kamercentrale in 
het hoofdbestuur voor het in artikel46 
onder 6 h.r. genoemde aftredende lid één 
kandidaat te stellen vóór 31 december 
1985; 

N.H. met nadruk wordt er op gewezen dat 
ingevolge art. 41.1 h.r.kandidaten voor 
deze functie door het bestuur van de desbe
treffende kamercentrale enjof de ledenver
gadering van een afdeling die tot de desbe
treffende kamercentrale behoort gesteld 
kunnen worden voor 31 december 1985. 
Eveneens ingevolge artikel 41.1 h.r. dient 
de centralevergadering van de desbetref
fende kamercentrale voor de jaarlijkse al
gemene vergadering (dus vóór 18 april 
1986) het lid van het hoofdbestuur te be
noemen, waarna de benoemde in functie 
treedt op deze jaarlijkse algemene vergade
ring. 

- de kandidaten voor het dagelijks bestuur 
moeten vóór 16 noveinber 1985 schrifte
lijk en vergezeld van een korte levensbe
schrijving ter kennis van de algemeen se-
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cretaris worden gebracht; een kandidaat
stelling is slechts geldig indien zij verge- · 
zeld is van een schriftelijke bereidverkla
ring van de kandidaat deze kandidatuur 
te aanvaarden (artikel46 onder 8 h.r.); 

- in het hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur 
hebben- de voorzitters van de beide Ka
merfracties niet meegerekend- thans 
twee leden van de Staten-Generaal zit
ting (artikel46 onder 9 h.r.), te weten de 
heren Van Bernmelen en Gin jaar. 

2. Tijdelijke uitbreiding dagelijks bestuur -
Ingevolge artikel23.3 statuten juncto arti
kel24.2 statuten heeft het hoofdbestuur in 
zijn vergadering van 2 september 1985 be
sloten het dagelijks bestuur m.i.v. de 39ste 
jaarlijkse algemene vergadering tijdelijk 
uit te breiden met een lid dat de functie zal 
vervullen van tweede ondervoorzitter. De 
zittingsduur zal eindigen in de 75ste alge
mene vergadering op 29 november 1986. 
Het hoofdbestuur en de ledenvergadering 
van elke afdeling is bevoegd tot 16 januari 
1986 een kandidaat te stellen. 
Toelichting! 
Uitgaande van de mogelijkheid dat de hui
dige voorzitter, J. Kammingate Gronin
gen, na eventuele herbenoeming door de 
39ste jaarlijkse algemene vergadering tus
sentijds zal aftreden in de 75ste algemene 
vergadering van 29 november 1986 is het 
hoofdbestuur de mening toegedaan dat het 
voor de VVD van grote importantie is dat 
de nieuwe voorzitter (te benoemen door de 
75ste algemene vergadering) een periode 
van voorbereiding van tenminste een half 
jaar heeft. Deze tweede ondervoorzitter zal 
danook door het hoofdbestuur t.z.t. kandi
daat worden gesteld voor de functie van 
voorzitter van de partij. Het hoofdbestuur 
is daarbij eveneens de mening toegedaan 
dat de huidige voorzitter zowel in de hele 
periode van de komende Tweede-Kamer
verkiezing als in de periode van de Kabi
netsformatie in functie dient te blijven 
mede gelet op zijn ervaring en kennis van 
zaken. 
Een besluit tot tijdelijke uitbreiding van 
het dagelijks bestuur is gebaseerd op arti
kel23.3 juncto artikel 24.2 statuten. Een 
besluit tot uitbreiding dient, gelet op het 
gestelde in artikel42.1 h.r., uiterlijk 15 juli 
ter kennis te worden gebracht aan de bestu
ren van afdelingen en centrales. Door over
macht is het hoofdbestuur niet in de gele
genheid geweest eerder dan 2 september 
j.l. tot het genoemde besluit te komen. Het 
hoofdbestuur zal dientengevolge dan ook 
aan de 38ste jaarlijkse algemene vergade
ring om dispensatie vragen voor het niet ' 



hebben kunnen handelen conform dit arti
keL Overigens wordt thans door tijdige me
dedeling en door naleving van de overige 
bepalingen van tijdstippen recht gedaan 
aan het gestelde ter zake in statuten en 
huishoudelijk reglement. 
Derhalve zijn het hoofdbestuur en dele
denvergadering van de afdelingen bevoegd 
in de periode I 0 november 1985- 16 janua
ri 1986 één kandidaat te stellen voor deze in 
de 38ste jaarlijkse algemene vergadering, 
zo daartoe door deze algemene vergadering 
wordt besloten, tijdelijk in het dagelijks be
stuur dan te ontstane plaats. 

3. Kandidaatstelling Tweede Kamer 1986 
In verband met het feit dat enige onduide
lijkheid is ontstaan over de presentatie van 
kandidaten op de bijeenkomsten die door 
kamercentrales zijn georganiseerd, brengt 
het hoofdbestuur het volgende nadrukke
lijk onder de aandacht van de leden. Naast 
de kandidaten die voorkomen op de gros
lijst is tijdens informeel overleg van de 
voorzitter van de partij eQJie voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie met de leden van 
het hoofdbestuur en de voorzitters van de 
kamercentrales afgesproken dat- gelet op 
bijzondere omstandigheden van de volgen
de betrokkenen- ook zij voor bovenge
noemde kamercentralebijeenkomsten kun
nen worden uitgenodigd. Het gaat daarbij 
(in alfabetische volgorde) om: 
R. 8. Doevendans te Dieren; 
mevr. drs. J. M. Ferrier te Utrecht; 
Ds. drs. A.D. H. Huysman te Purmerend. 

Zij staan niet op de groslijst en dus zijn zij 
officieel geen kandidaat. 
Het is echter mogelijk dat het hoofdbe
stuur op 21 oktober a.s. (ingevolge artikel 
13.3 onder 3 juncto 16.1 onder 5 TK) be
sluit, om het hoofdbestuur moverende re
denen, één of meer van deze genoemde le
den op te nemen in het dan op te stellen ont
werp. De motieven van een eventueel opne
men worden vermeld in genoemd ontwerp 
dat zal voorliggen ter behandeling door de 
verkiezingsraad op 14 december a.s. 

N.B.l. Noch de afdelingen noch de kamer
centrales mogen deze genoemde leden op
nemen in de door hun vergaderingen op te 
stellen advieslijsten!! Deze leden worden 
niet meegenomen in de berekeningen t.b.v. 
de Moddermanlijst(en). 

N.B.2. Bericht is ontvangen dat de volgen
de kandidaten (voorkomende in de gros
lijst) zich hebben teruggetrokken: 
mevr. J. H. van Essen-Huizen te Haaren; 
mevr. W. L. M. Schuyleman-Peeters te 
Haaren. 

Agenda 
Haya van Somerenstichting 

Cursus Presentatietechniek, deel 1 
Cursusbijdrage f 40,- per persoon 
Zuidhorn: 9, 16 en 23 oktobe~ (woensdag
avonden) 
,Amsterdam: 9, 16 en 23 oktober (woens
dagavonden) 
Rotterdam: (KC Dordrecht): 22, 29 okto
ber en 5 november (dinsdagavonden) 

Cursus Presentatietechniek, deel 2 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Amsterdam: 7, 14 november en 4 decem
ber (resp. donderdagavonden en woens
dagavond! 

Vervolgcursus Discussietechniek 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Rotterdam: (KC Dordrecht) 6, 13 en 20 
november (woensdagavonden) 

Cursus Liberalisme I 
Cursusbijdrage f I 0,- per persoon 
Amsterdam: 31 oktober (donderdag
avond) 
Enschede: 4 november (maandagavond) 
Rotterdam: 19 november (dinsdagavond) 

Cursus Liberalisme, Socialisme en 
Christen-Democratie, II 
Cursusbijdrage f 30,- per persoon 
Amsterdam: 5, 12 en 19 november ( dins
dagavonden) 

Cursus Kandidaat-Gemeenteraadsleden 
Cursusbijdrage f 75,- per persoon 
Rotterdam: (KC Dordrecht) 18,25 sep-

. tember, 2 en 5 oktober. 
Castricum/Heiloo: 18,25 september, 2 
oktober (woensdagavonden) en 12 okto
ber (zaterdag) 
Sittard: 24 september, I, 8 oktober (dins
dagavonden) en 19 oktober (zaterdag) 
Alptien ajd Rijn: 24 september (dinsdag
avond), 30 september (maandagavond), 8 
oktober (dinsdagavond) en 12 oktober 
(zaterdag) 
Doetinchem: 24 september, I, 8 oktober 
(dinsdagavonden) en 26 oktober (zater
dag) 
Hengelo: 28 september (zaterdag), 3 ok
tober (donderdagavond) en 5 oktober 
(zaterdag) 
Uden: 2, 9 oktober (woensdagavonden), 
25 oktober (vrijdagavond) en 26 oktober 
(zaterdag) 
Wychen: 9, 16, 23, 30 oktober en 6 no
vember (woensdagavonden) 

Lelystad: 28 oktober, 4 en 11 november 
(maandagavonden) en 16 november(za
terdag) 
Gennep: 15, 22, 29 oktober ( dinsdagavon
den) en 2.november (zaterdag) 
Schagen: 30 oktober, 6, 13 november 
(woensdagavonden) en 23 november (za
terdag) 
Broek in Waterland: 11, 18, 25 november 
(maandagavonden) en 7 december (zater
dag) 
Heerhugowaard: 20, 27 januari, 3 februa
ri (maandagavonden) en 15 februari 1986 
(zaterdag) 
Lelystad: 17,24 februari, 3 maart (maan· 
dagavonden) en 8 maart 1986 (zaterdag) 

Forumtrainingen 
Cursusbijdrage f I 00,- per persoon 
Rotterdam: 24, 31 oktober, 7 en 14 no
vember(donderdagavonden) · 
Raalte: 26 oktober en 2 november (zater
dagen) 

Onderhandelen 
Cursusbijdrage f 100,- per persoon 
Rotterdam: 26 november, 3, 10 en 17 de
cember (dinsdagavonden) 
Amersfoort: 30 oktober; 6, 20 en 27 no
vember(woensdagavonden) 

Aanmeldingen 
Cursusbijdragen kunnen worden overge
maakt Op girorekening 36.19.19. 7 t.n.V. 
Haya van Somerenstichting te 's-Graven
hage onder vermelding van: Cursusnaam, 
plaats en data . 
De aanmeldingen dienen 14 dagen voor 
aanvang van de betreffende cursus bij de 
Haya van Somerenstichting binnen te 
zijn. 
Voor nadere informatie kunt u telefonisch 
contact. opnemen met de Haya van Some· 
renstichting, tel. 070-614121. .·.·.·.· 
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Symposium 
,, Welke bestuursvorm voor 
grote steden?'' 

Een aantal vraagstukken in 
de grote steden vraagt om 
een specifieke bestuurlijke 
aanpak. Sommige daarvan 
bestaan allangere tijd: 
volkshuisvesting, verkeer en 
vervoer, ruimtelijke orde
ning en regionale economi
sche ontwikkeling; andere 
zijn van recenter datum: bij
standsuitkeringen, crimina
liteit, vandalisme, werkloos
heid, verslavingspolitiek en 
dergelijke. 

De grote steden zijn wat hun vormge
ving en hun functionele samenhang 
betreft alle over de grenzen van de oor
spronkelijke grote stadsgemeenten 
heengegroeid. 
Om het daaruit voortvloeiende gebrek 
aan eenheid van beleid te ondervangen 
zijn verschillende coördinatiestructu
ren ingesteld, bijv. coördinatie door de 
provincie, de tot standkoming van het 
Openbaar lichaam Rijnmond, de in
stelling van het gewest Den Haag, 
maar deze structuren bevredigen in de 
praktijk onvoldoende om uiteenlopen
de redenen. Door het gebrek aan een
heid van beleid in de grote steden én 
door het gebrek aan bevoegdheden is 
de aanpak van de problemen ten aan
zien van bovengenoemde onderwerpen 

LL 

.t w -0 
~ 
..J Stadsherberg 

0 De Campveerse Toren x Kaai 2, 4351 AA Veere 

w Telefoon 01181 - 291 

niet bevredigend. Het is de vraag of de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
wél een oplossing biedt. 

Op maandag 7 oktober zal over boven
genoemde problemátiek door een aan
tal VVD-afdelingen in de agglomera
tie Den Haag een symposiumavond 
georganiseerd worden. De inleiders 
van de avond zijn Mr. J. G. Rietkerk, 
minister van Binnenlandse Zaken en 
drs. A. Bours, bestuursgeograaf van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Vervolgens zal een forum ingaan op de 
inleiders en de reacties uit het publiek. 
In dit forum zullen zitting hebben: 
prof. Mr. H. van den Brink (Universi
teit van Amsterdam), drs. A. Hubert 
(VVD-fractievoorzitter in de Haagse 
gemeenteraad), de heerS. J. R. de 
Monchy (VVD-fractievoorzitter in de 
Rijnmondr~ad), drs. J. G. van der 
Ploeg (oud-wethouder van Rotter
dam), drs. C. J. Versteden (gemeente
secretaris van Utrecht) en Mr. J. G. C. 
Wiebenga (lid VVD-fractie in de 
Tweede Kamer). Het forum staat on
der voorzitterschap van mevrouw 
E. F. M. Coenen-Vaessen, wethouder 
van de gemeente Maassluis en voorzit
ter van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD. 

De bijeenkomst wordt gehouden in ge
bouw "Amicitia" Westeinde 15 in Den 
Haag en begint om 20.00 uur. De avond 
is openbaar en gratis toegankelijk. 

w LL 
500 jaar vast gebruik w 
..... om luyden van qualiteit en -andere passanten te logeeren 0 
en traetaeren op costelijke spij- ~ zen van zee, vee en veldt." ..J 
alle dagen geopend 0 x w 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Vrije Vrouwen en Organisatie 
Vrouwen in de VVD 

Wij hebben van beide groeperingen een ar
tikel gelezen. De standpunten naast elkaar 
neerleggend zou ik zeggen: beiden hebben 
vanuit hun optie gelijk. Hoe vallen twee zo 
uiteenlopende visies op het vrouw zijn te 
rijmen? Wat willen wij eigenlijk? Je moet 
toch samen één blok vormen om geloof
waardig te blijven. anders worden we door 
anderen niet meer au serieux genomen. 
Dat is waar, maar mógen we als-u-blieft 
eigen standpunten innemen? De griefvan 
mevrouw Grietjes is dat juist van bovenaf, 
lees Emancipatieraad, alles voor iedereen 
wordt bedacht en dat de basis dit dan maar 
moet slikken. In mijn reactie op het hele 
emancipatierapport heb ik destijds gesteld 
dat echte emancipatie een proces van bin
nenuit is en dat niet van bovenaf gediri
geerd moet worden. 
Ook mevrouw Wagernakers stelt een paar 
punten aan de orde waarin zij volkomen 
gelijk heeft. Zij stelt o.m. "Kiezen voor 
thuisblijven . .. is een keuze die voor de 
meeste mensen niet is weggelegd. Deze 
keuze bestaat niet voor mannen. niet voor 
ongehuwde vrouwen en niet voor mensen 
met de laagste inkomens." Volkomen juist . 
. . . Ik denk dat de VVD in het algemeen 
niet moet varen op één groep. Ook mensen 
met een zeer doordacht eigen levenspa
troon zullen een plaats in ons midden moe
ten behouden. Schrik daarom met al te ra
dicale meningen hen niet af! 
(ingekort) 

D. J. Feith-de Graaf! 
(namens de werkgroep 

Vrouwen in de VVD) 
Renkum 
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Emancipatie 

Vanuit het Liberaal Manifest, waarop dl 
VVD steunt. moet het logisch zijn dat twee 
personen die zich tot elkaars partners ver
klaren in onderlingoverleg de daaruit 
voortvloeiende taken verdelen. Elk neemt 
zoveel mogelijk die taak. die het beste bij 
hem/haar past. Conclusie kan dus niet an
ders zijn dan dat de Vrouwen in de VVD 
een allesbehalve liberaal standpunt inne
men. Btj de verdeling van de taken zal de 
eigen verantwoordelijkheid van ouders 
voor de eigen kinderen tot uitdrukking 
moeten komen. Deze verantwoordelijkheid 
is niet op de gemeenschap af te schuiven. 
Goed beschouwd wordt dit thans, mede 
door de VVD. wel gedaan.Als partners 
voor een bepaalde verdeling van de nodige 
werkzaamheden hebben besloten. is het 
daaruit voortkomende inkomen ook het in
komen voor heiden. Elke partner is dus 
rechthebbend op een evenredig deel van dat 
inkomen. 
Emancipatie. eerlijke verdeling van de be
schikbare betaalde arbeid, belastingwetge
ving. zij vragen nog veel werk voor een wer
kelijk goed resultaat wordt bereikt. De 
huidige maatregelen staan op zeer gespan
nen voet met liberale beginselen (op andere 
J?ronden overigens ook met Christen-De
mocratische). 
(ingekort) 

Rectificatie 

F. de Ruijter 
Eindhoven 

In het Nairobi-artikel over het mondiaal 
vrouwencongres stond een verkeerdfoto
btjschrift op pagina 22. Dat moest zijn: 
Willy Stigter tijdens de workshop Femi
nism the liberal Way. 

Volkspetitionnement 

Eén keer was wel genoeg! Dat nooit weer, 
zei toen iedereen. Zelfs de lieden van het 
gebrpken geweertje en ,.geen man en geen 
cent voor defensie", de eigenlijke uitlok
kers van de Duitse overval . .. En wat krij
gen we nou? Willen die lui de westerse de
fensie nóg een keer ondergraven? Niet mee
doen aan een soort landverraad. De Russi
sche SS-20's niet uitlokken. De nieuwe de
fensie-kruisvluchtwapens persé plaatsen. 
Zelf~ als Rusland .. maar" 378 van die op 
ons gerichte krengen zou hebben staan. 
Niet tekenen' Het biljet gewoon weggooien. 
Onze vrijheid nooit meer in de waagschaal 
stellen. 

G. J. Roe/offzen 
(oud-oorlogsvlieger mei '40) 

Enschede 

Verkiezingen 

Van de harde bezuinigings- én andere 
maatregelen die deze puinruimende rege
ring moet nemen, begrijpt de grote massa 
geen fluit. Omdat het daar niet goed wordt 
uitgelegd en omdat dit toch wel deskundi
ge regeringsteam zichzelf zo slecht ver
koopt. Dus dient m.i. als de bliksem ge
zorgd te worden voor betere voorlichting. 
In klare taal die iedereen snapt. In simpel 
recht voor zijn raap Nederlands, zonder ge
leerde termen of politiek vakjargon. 
Waarom weten ze. bijvoorbeeld, bij een 
J?IRA of hij de vakbonden wel hoe zo iets 
moet en bij deze regering niet? 

G. Roeloffzen 
Enschede 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD- politici het woord voeren. 

AMSTERDAM- 30 september. (promotie
bijeenkomst) drs. E. H.T. M. Nijpels. De 
Meervaart 20.00 uur.- 21 oktober. mr. H. 
Th. M. Lauxtermann. Het Stikkerhuis. 
20.00 uur. ARNHEM- 8 oktober. dr. P. 
Winsemius. Musis Sacrum. 20.00 uur. AS
SEN- 2 oktober. mevr. drs. N. J. Gin jaar
Maas. De Stadsherberg. 20.00 uur. Onder
wijs in de toekomst. BODEGRAVEN- 18 
september. mevr. E.G. Terpstra. Het Wa
genwiel. 20.00 uur. Algemene politiek. 
BUSSUM- 4 oktober. A. J. Evenhuis. 't 
Spant. 20.00 uur. Miljoenennota. OC AN
NEX STATENCENTRALE EDE- 30 sep
tember. mevr. M. J. H. den Ouden-Dek
kers. Rest. Campman, Renkum. 20.00 uur. 
Miljoenennota. EELDE- 23 september. 
mr. J. G. C. Wiebenga. Café Centraal, Pa
terswolde. 20.00 uur. Miljoenennota. 
EINDHOVEN- 23 september. mevr. drs. 
N. J. Ginjaar-Maas. Motel Eindhoven. 
20.00 uur. Onderwijs. ETTEN-LEUR- 21 
oktober. mr. A. J. te Veldhuis. Cafe-petit
rest. het Witte Paard. 20.15 uur. Algemene 
politiek. OC FIVELINGO- 21 oktober. drs. 
L. M.L. H.A. Hermans. Rest. De Bolder, 
Delfzijl. 20.00 uur. Financiële consequen
ties heringedeelde gemeenten. OC FRA
NEKER- 4 oktober. drs. ir. ing. B. J. G. van 
der Kooy. R.K. Verenigingsgebouw, Frane
ker. 20.00 uur. Politiek en Informatica. KC 
GELDERLAND- 23 september (promotie
bijeenkomst). drs. E. H.T. M. Nijpels. Ag-
nietenhof, Tiel. 20.00 uur. 'S-GRAVEN
HAGE, OA I, 11 en IV- 23 september. H. F. 
DijkstaL Partycentrum Thorbecke. 20.00 

De laatste tijd ontvangt de redactie weer vele lange ingezonden brieven met het drin- uur. Lastenverzwaring.- OA IV en V- 7 ok-
gend verzoek deze integraal te plaatsen. Deze brieven hebben voorname/ij~ bet:ek- tober. mr. J. G. Rietkerk en mr. J. G. C. 
king op het ontwerp-verkiezingsprogramma of op het artikel van de Orgamsatte Wiebenga. Amicitia. 20.00 uur, Welke be-
Vrouwen in de VVD. stuursvorm voor de grote steden? JOVD 
Wat het eerste betreft, verzoeken wij u vriendelijk u aan de procedure te houden die GRONINGEN- 30 september. drs. Th. H. 
thans door het hoofdbestuur is vastgesteld. namehjk de behandeling van het ont- Joekes. De Champigon. 20.00 uur. RSV en ·.·.·.· 
werp-verkiezingsprogrqmma zal plaatsvinden in alle afdelingen, ondercentrales en actuele politiek. ORGANISATIE VROU- ::::::: 
kamercentrales. Dáár vindt dan ook de besluitvorming plaats over het eventueel WEN IN DE VVD GRONINGEN- 7 okto- ::::::: 
amenderen van bepaalde programmapunten. Dat gebeurt niet via Vrijheid & Demo- ber. mevr. A. Jorritsma-Lebbink. rest. De ·.·.·.· 
era tie. Radehoek. 20.00 uur. Algemene politiek. :;:::;: 
De Organisatie Vrouwen in de VVD heeft met haar artikel over de verschi/l~n tussen HARDENBERG 7 oktober drs Th H ~:~{ 

~:d~;;~n~;;:ee~~:;~:t:en::h~7J}s~:r ~~~;:~e :a;~;~~;;:.l :!% ~~~;~:;~~~;~~:- t:~~~i~-i~~~~~~~~~~J~:~~ i~~~~~i:~ ::lll:~ 
soonlijke titel in het blad vult, maar namens de Organisatie. De vergelijking dat zij ber. H. H. Jacobse. Hotel Bussink, Nijver- ·.·.·.· 
wél de ruimte krijgt haar standpunt uiteen te zetten en ingezonden brief- dal 20 00 uur Politiebeleid (forum) t~:~ 

?Ei7i'!'iiif:~:~;~~:::,"::,~:,~::'J,ro::~":::;::~:::;;,~:J::d;~ :~;:;k- ~~~:~~::~ 2~~;;~~~;lf:~~:!;,_: .t:!:;:;.!_·::l:i:. 

Redactie • het midden- en kleinbedrijf op het platte-
' . land. VROUWEN IN DE VVD KENNE- p.:· I MERLAND-ZUID- 14 oktobed F"m- ~ 
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sen. Ramplaan I 08, Overveen. 20.00 uur. 
Onderwijs. MAASSLUIS- 7 oktober. dr. 
R. W. de Korte. De Koningshof. 20.00 uur. 
Actuele politiek. NAARDEN- 14 oktober. 
mr. H.E. Koning. Hotel Jan Tabak. 20.00 
uur. Financiën. oe N.O. BRABANT- 23 
september. drs. Th. H. Joekes. Cultureel 
centrum Blauwe Kei, Veghel. 20.00 uur. 
Miljoenennota. OLDENZAAL- 23 sep
tember. G. W. Keja. Rest. Wessels. 20.00 
uur. Algemene politiek. PAPENDRECHT 
- 4 oktober. R. L. 0. Linschoten. Crest-ho
tel. 20.15 uur. ROOSENDAAL- 23 septem
ber. mevr. E.G. Terpstra. 't Wit Roosken. 
20.00 uur. Miljoenennota. ROTTERDAM-
23 september. prof. dr. G. Zoutendijk. 
Rest. Engels. 20.00 uur. Miljoenennota. 

SLEEN,OOSTERHESSELEN,DALEN, 
COEVORDEN, SCHOONEBEEK & 
ZWEELOO-I! oktober. mr. F. H. G. de 
Grave en mevr. A. Jorritsma-Lebbink. 
'Joes van Hol'an, Oud-Aaiden. 20.00 uur. 
STRIJEN- 30 september. drs. F. W. Weis
glas. Dorpshuis. 20.00 uur. Algemene poli
tieke verhoudingen en buitenlandse poli
tiek. VOORSCHOTEN- 23 september. 
mevr. drs. N. Smit-Kroes. Cultureel Cen
trum. 20.30 uur. Actuele politiek. 
WARNSVELD- 30 september. mevr. E. G. 
Terpstra. Cafe-rest. De Pauw. 20.00 uur. 
Actuele politiek. WASSENAAR- 20 sep
tember. dr. R. W. de Korte. Jachthaven De 
Princehaven. 21.00 uur. Actuele politiek. 
WEESP- 30 september. mr. A. H. Kort-

hals. Rest. De Tapperij. 20.30 uur. Actuele 
politiek. oe WEIDEGEBIED- 8 oktober. 
J. Kamminga. Het Dorpshuis Linschoten, 
20.00 uur. Actuele politiek. WESTVOOR
NE- 14 oktober. drs. F. W. Weisglas. Hotel 
Wapen van Marion, Oostvoorne. 20.00 uur. 
Begroting. ZANDVOORT i.s.m. JOVD 
KENNEMERLAND- 14 oktober. mr. J. G. 
C. Wiebenga. Hotel Keur, Zandvoort. 
20.00 uur. JOVD ZEELAND- 20 septem
ber. drs. Th. H. Joekes. Hotel-cafe de Huif
kar, Middelburg. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. ZWOLLE- 23 september. mevr. mr. 
A. Kappeyne van de Coppello. het Eigen 
gebouw. 20.00 uur. Emancipatiebeleid. 

OLYMPUS DIENSTEN 
SCHOONMAAKBEDRIJF 
Grote Belt 2, 2133 GA Hoofddorp 

* Schoonmaakmaatwerk 
* Leuzenbestrijding 

* Periodiek onderhoud 
* Ook kleinere objecten 

RFSTAURANT LFS ARCADES 
gevestigd in 16e eeuwse Raadhuis van IJs
selstein. 
Centraal gelegen 7 km onder Utrecht 

Peul en Sylvia Udo, Weidstraat 1. 10<:11 
Tel.: 03408- 83901. l!XJI 

Representatief persoon 

afkom~tig uit de publiciteitswereld, volkomen onafhankelijk, in bezit 
van auto en volledig ingericht kantoor in het centrum van het land, 
zoekt nieuwe mogelijkheden. Bijv. als betaald voorzitter of secre
taris van inst., sticht. of ver .. Vele jaren ervaring. 

Brieven onder nummer WD 179 aan: Bureau Van Vliet b.v., Post
bus 20, 2040 AA Zandvoort. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Restaurant Les Arcades, IJsselstein I Hotel Aux Mille Etoiles, 
Zwitserland I Serviceflatcentr. Belmonte, Wageningen I Res
taurant Bistroquet, Den Haag I De Campveerse Toren, Veere I 
Restaurant La Cloche, Leiden I Diners Club Benelux, Amster
dam I Inventief b.v., Voorburg I Christiaan v.d. Klaauw, Joure I 
B. Koudenburg, Goes I Leeuwenhorst Congres Center, Noord
wijkerhout 1 Olympus Diensten, Hoofddorp I Petit Hotel Res
:aurant Otten, Amsterdam I Het Kasteel van Rhoon, Rhoon I 
Schuytvlot, Montfoort I Ecole Internationale Tunon, Den Haag 
1 Vanel, Maassluis I Rechtskundig buro IJsendijk, Cruquius I 
Zwijgers Interieurbouw b.v., Veghel 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

IITcll Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
~ Telefoon 070- 87.14.14. Tele-Service 070- 86.93.93. 

GFZELLIG EN KOMFORTABEL i FAMILIEHOTEL 
naast cabinebaan naar sneeuwzeker en zonnig skigebied ( 1100 
- 2300 m). Afdaling tot aan hotel. Skischool, skilopen. 
In hotel alles wat u wenst, o.a. groot zwembad, veel speelruim
ten, kinderoppas, enz. Voortreffelijke keuken en persoonlijke 
verzorging. Kortingen voor kinderen, bijv. tot 6 jaar gratis in 
ouderkamer. In januari en maart arrangementen met half
pension vanaf Fr. 65,- p.p.per dag. Speciale Kerstarrange
menten. 10 Km vanaf Martigny. Altijd bereikbaar per auto of 
trein. Lid Club Kindervriendelijke Hotels in Zwitserland. Ook 

chaletverhuur. HQJ?L **** 
~el voor ~rijblijvende Gilux MilfvC[ïii/is 
mformat1e nu meteen met ./ "' 
Elly en Jan Mol (Ned. I waar u zich thuisvoelt 
09.412661666 . 1923 Les Marécottes (Wallis) 
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Een Boeiende Baan Binnen je Bereik: 

diploma ziet je toe
komst er heel wat 
beter uit. Dat blijkt 
steeds weer uit de 
praktijk. De 1- of 2-
jarige TUNON host
en hostess-opleiding 
is je entree, nationaal en internationaal, in de hotellerie, luchtvaart, 
scheepvaart, reiswezen, congressen enz. enz. Het vakkenpakket 
is heel veelzijdig: talen en toerisme, public relations en communi
catie, informatica en economie, etiquette, wijnkennis, muziek en 

' kunstgeschiedenis enz. We werken met moderne middelen en de 
opleiding is puur praktijk -gericht (o.m. 6 weken stage in het 
buitenland). je hebt interesse? Kom dan naar één van onze "Open 
Dagen" en praat eens met docenten en oud-leerlingen! 

Bel voor de eerstkomende data en vraag dan 
onze kennismakingsbrochure aan. 

De gedegen privé-opleiding sinds 1964 

23 scholen ter wereld: Arnhem, Antwerpen·, 
Barcelona, Bordeaux, Brussel, Caen, Frankfurt·, 
Genève, New York, 's-Gravenhage, Lille, Londen, 
Madrid, Marseille, Monte Carlo, Montpelier, 
Nancy, Orlando, Parijs, Reims, Straatsburg, 
Toulouse, Tours en zurich·. ·in oprichting. 

Ecole Internationale Tunon 
Den Haag: javastraat 68 (VD), 2585 AR- tel. 070-630423/634482 
Arnhem: Eusebiusbuitensingel 2a (VD),6828 HS- tel. 085-433526 

EXCLUSIEVE FRIESE 
STOELKLOKKEN 
Schoonheid en Vakmanschap 
Distinctie en Betrouwbaarheid 
Stijlprodukten uit de Meesterhanden van Klok
kenmaker CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW. 
Kruisstraat 5 te Joure (bij de Kolk), Friesland. 
05138-4390 
Open huis elke zaterdagmiddag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Door de week op afspraak. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 
"Het Kasteel van Rhoon" . 
à la carte Restaurant ' -. 

Tevens z~len voor recepties, diners. . '~"~ . i' . 
vergadarmgen • ~ t!":"lJ ·· 

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

"Jn 't 6ilbtrl)up'" 

Hter vtndt u de grootste col!ectte 
hedendaags zilveren s1eraden en 
gebruiksvoorwerpen van Nederland 

Enorme collectie zt!veren brood- en 
bonbonmanden 

·,· 

Haven 1 + 5- Schoonhoven, tel.: 01823 · 2651 

Onze edelsmeden verzorgen al uw vakkundige goud- en 
ztfverrestaurattes en vewlvermgen 

~--···· .._.. ~-- ------ ._._ - - --- ----- --
een kompleet program ma 
KANT EN KLARE OPLOSSINGEN 
voor een representatieve computer-output 

formulieren met universele bedrukking, 
briefkaarten, etiketten en briefpapier 

binnenkort ook speciale formulieren voor 
de medische branche 

vraag een GRATIS 
setje monsters met 
uitgebreide brochure 
aan bij 

antwoordnummer 203 

31 40 VB MAASSLUIS 

telefoon (01693) 3760 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

RECHTSKUNDIG BUREAU IJSENDIJK 

incasso 
- adviezen 
- contracten 

huurzaken 
- pachtzaken 
- arbeidszaken 

Bennebroekerdijk 206, Cruquius, tel.: 023- 290206 

HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL-RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL IN DE WEEKENDS 
CV- DOUCHE -TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

f 35,- p.p.p.n., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020- 250345 



Dit antiek boerderijtje in Princenbeek werd met Surfa
kote Muurcoating gespoten en ziet er nu voortreffe
lijk uit. 

Sinds 1960 werden in ons land vele duizenden hui
zen, flats, kantoren en industriële bouwwerken met 
Surfakote gespoten. 
Surfakote Muurcoating is 20 à 30 maal dikker dan 

een gewone verflaag en wordt snel en in één keer aan
gebracht. Surfakote is niet duurder dan goed schilder
werk en gaat veel langer mee: 10 jaren garantie. Sur
fakote is dus een uitstekende investering. 

Vraag vrijblijvend dokumentatie bij de Surfakote-fa
briek B.V. Schuytvlot, postbus 8, 3417 ZG Montfoort 
(U). Tel. 03484-1587. Viditel pag. 6170275. 

Pasklare accommodatie 

Scenario: 

PLAN: 
• Internationaal méérdaags 
congres voor de Europese 
partijtop. 

• Themadag-referendum 
voor kritische congres
gangers. 

• Jongerenbeleidsweekend. 
Introduktie bijzondere 
besluitvormingsprocedure. 

• Crisis-bijeenkomst op 
provinciaal, regionaal en 
stedelijk niveau. 

IDEE: 
• Dichtbij Schiphol, aanslui
ting met het Europese 
wegennet. 
Alles onder één dak formule. 
• Democratisch congresse
ren d.m.v. discussiemicro
foons, gesloten TV-circuit en 
electronisch stemsysteem. 
• Hotel accommodatie voor 
450 personen, sportrecrea
tie in overvloed. Privé bars 
voor ongestoord napraten. 
• Gemakkelijk te bereiken, 
zaal- en discussieruimte 
onbeperkt. Optimale discre
tie en concentratie. 

OPLOSSING: 
Onvoorstelbaar wat Leeu
wenhorst Congres Center u 
te bieden heeft. 
Alles naar wens. 
Doelgerichte verzorging en 
een totaal aan uw wensen 
aangepast programma. 
En dat allemaal voor een 
bedrag dat uw budget niet te 
boven gaat. 
Leeuwenhorst Congres Cen
ter. Ook in financieel opzicht 
bovenaan de kieslijst. 

Leeuwenhorst Congres Center, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Tel. 02523-4951, Telex 41885. 

Leeuwenho,rst Congres Center 





VALKENBURG AAN DE GEUL 
HOTEL-RESTAURANT 
Brouwers b.v. 

Gelegen in bosrijke omgeving 
met eigen parkeerruimte, 
tennisbaan 

Comfortabele, rustige kamers, voorzien van bad I douche en 
toilet. 
Zonnig gelegen terras met fraai uitzicht op het rots park. 

Plenkertstraat 76-80 
Telefoon 04406- 13631 

6301 GN Valkenburg aan de Geul 

Voor een droomvakantie naar SAMOA en TONGA 
Inlichtingen: •• )) 

South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en uitvoering 
• Optimale real1satie van uw plannen 
• Kwaliteit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde priJzen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 0413ü-67673- 66704 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

id · Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. ~
l 

~~ Telefoon 070 · 87.14.14. Tele-Service 070- 86.93.93. 
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uiterlijk IJ oktober 
hinnen zijn 

Primjesdag 1985 
Foto: Hans Kouwenhoven 

- Rudolf de Korte 
over de miljoenen
nota 

-~~~-
- Interview met 

staatssecretaris 
Scherpenhuizen 

- Jos Brenninkmeij
er over Oosterhout 

--!l!l!llllm 

- Gijs de Vries be-
zocht Zuid-Afrika --- Uitslagen Flevo-
land 

- Aantal commissies 
wordt besnoeid 



oor dit kabinet heeft de bel geslagen voor de laatste 
ronde gedurende deze zittingsperiode. Volgende week 
al tijdens de algemene beschouwingen door alle 

politieke partijen de balans moeten worden opgemaakt van 
de verrichtingen van het kabinet Lubbers-Van Aard enne. 

Mij interesseren niet alleen de cijfers. Voor de VVD is het van het grootste be
lang of wij het vertrouwen van die bijna twee miljoen kiezers in 1982 hebben waar
gemaakt. Of wij onze beloften zijn nagekomen. Op basis van het gevoerde beleid 
durfik dat uit volle overtuiging te verdedigen. De overheidsfinanciën zijn weer be
heersbaar gemaakt. De lastendruk voor de burger is gedaald. Het financieringste
kort is afgenomen. De rentabiliteit van de bedrijven is gestegen en de werkgelegen
heid neemt toe. Onze dereguleringsplannen beginnen vruchten afte werpen. Ik noem 
slechts de vereenvoudiging van bouwprocedures en het drastisch terugbrengen van 
het aantal nodeloze hinderwetvergunningen. Daarnaast is de criminaliteitsbestrzj-

- ding- een punt waar de VVD nu al meer dan tienjaar op hamert- eindelijk als een 
van de speerpunten overgenomen door praktisch alle politieke partijen. 

Dit kabinet heeft offers gevraagd aan iedereen; aan de hoge zowel als aan de 
lage inkomens, aanjongeren èn aan ouderen. Daardoor is het erin geslaagd om in de 
afgelopen periode 250.000 mensen aan een baan te helpen. Daarvan zullen ook in 
1985-1986 zo'n 45.000 arbeidsjaren worden gerealiseerd door uitbreiding van be
drijven. Daarom zijn we er aan het begin van deze periode primair van uit gegaan, 
dat er voor de bedrijven meer ruimte moest komen, zodat zijhun rentabiliteit weer 
zagen terugkeren en het risico van nieuwe investeringen weer durfden te gaan ne
men. Door dit beleid is bewezen dat sanering van overheidsuitgaven èn economisch 
herstel heel goed hand in hand kunnen gaan. 

Nu wat de plannen voor 1986 betreft. De VVD heeft niet alleen in haar ont
werp-verkiezingsprogramma staan dat de lastenverlichting voor de burgers via be
lastingverlaging tot stand moet komen. Ook onzefinancieel speciqlist, Rudolf de 
Korte, heeft daarvoor al gepleit tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Het' 
kabinet koos voor een verlaging van de premies. Mocht de premieverlaging slechts 
voor 1 jaar mogelijk zzjn, dan zal vanaf 1987 de lastenverlaging voor de burger 
moeten worden gezocht via compenserende belastingverlichtingen Enkele andere 
punten van kritiek zal ik volgende week tijdens de algemene beschouwingen naar 
voren brengen. 

Nu, zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen en acht maanden voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, vraag ik u moed te tonen in de afdelingen, de raads-

frac,ties en de Siaten. Weglopen voor problemen heeft ons, liberalen, nooit gelegen. 
We hebben altijd gewonnen dankzij karakter. We hebben gewonnen dankzij moed. 
Die moed zullen we ook volgend jaar tijdens de verkiezingen tonen. Rudolf de Korte 
heeft elders in dit blad de door mij genoemde zaken verder uitgediept. De VVD 
heeft met haar opstelling gelijk gekregen. Vanuit die wetenschap is een goede ver
kiezingsuitslag met uw inzet mogelijk. 

Drs. Ed. H. T M. Nijpels 
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Dr.-R. W. de Korte 
VVD Tweede Kamerlid 

Op 15 oktober a.s. debat
teert de Tweede Kamer over 
Troonrede en Miljoenennota 
1986.Aan de orde zal dan 
zijn: hoe succesvol is dit ka
binet? Voor de lezers van 
Vrijheid en Democratie wil 
ik alvast echt brandende 
vragen beantwoorden: 

Vraag 1: Is er wel sprake van een 
zichtbare hand van het kabinet? 

Wie momenteel naar de gezondheid 
van onze economie informeert krijgt 
als antwoord: "alles wat moet dalen 
daalt en alles wat moet stijgen stijgt". 
Wat daalt? Dat zijn de collectieve uit
gaven, de belastingen en premies, het 
financieringstekort, de inflatie, de ren
testand, het aantal faillissementen en 
(zij het langzaam) de werkloosheid. 
Wat stijgt? Dat zijn de economische 
groei, de bestedingen (waaronder de 
particuliere consumptie), de bedrijfs
winsten, de werkgelegenheid in de 
markts~ctor en de koopkracht. Heeft 
het kabinet in dit alles direct de hand? 
Dat is natuurlijk niet zo. En dat be-

;•' 

weert het kabinet ook niet. Zonder de 
wil van de sociale partners tot mati
ging van de lonen (Stichtingsakkoord 

· 1982) was het allemaal veel moeilijker 
geweest. Zonder de internationale con
junctuur waren de bezuinigingen veel 
harder aangekomen. Maar dat neemt 
niet weg dat het moedige en impopu
laire bezuinigingsbeleid de beslissen
de factor is geweest bij: "wat moet da
len daalt en wat moet stijgen stijgt". 
Want zonder terugdringing van de col
lectieve uitgaven is er geen verlaging 
van belastingen en premies, geen in
standhouding van de koopkracht van 
de werknemers, geen matiging van de 
looneisen, geen verbetering van de be
drijfswinsten, geen uitbreiding van de 
werkgelegenheid. En zonder beteuge
ling van de collectieve sector is er geen 
terugdringing van "het gat" van de 
overheid, geen vermindering van de 
rentelasten op de staatsschuld, geen 
verlaging van de binnenlandse rente 
op termijn. Zonder de zichtbare, har
de hand van het CDA/VVD-kabinet 
was dit allemaal niet in gang gezet. 

Vraag 2: Is de groei door de bezuini
gingen niet nadelig beïnvloed? 

Nederland heeft een zeer open econo
mie. Onze groei wordt voor meer dan 
60 %bepaald door het buitenland. 
Toen het kabinet begon was de econo
mische groei op een dieptepunt. Dat 
gold voor de wereldeconomie. Maar in 
het bijzonder voor onze eigen econo
mie. Onze groei was gezakt tot de helft 
van die van de ons omringende landen. 
Dit ondanks een hoogopgeschroefde 
stimulering van de (sociale) vraag. In 
wielrennerstermen gemeten reden we 
begin tachtig met onze economie vlak 
voor de bezemwagen uit. Ditjaar en 
volgend jaar beweegt onze economi
sche groei zich echter rond het EEG
gemiddelde. Het economisch beleid 
van dit kabinet heeft ons weer in het 
peloton van de geïndustrialiseerde lan
den gebracht. Het bezuinigingsbeleid 
heeft onze groei dus niet nadelig beïn
vloed. Het omgekeerde is het geval ge
weest. Door het bezuinigingsbeleid 
krijgen we ons nationale groeivermo
gen terug. De aanbodzijde van de eco-
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nomie kreeg extra zuurstof. Daarmee 
konden extra inspanningen worden 
verricht door werkgevers en werkne
mers. Het zal overigens nog minstens 
een volle kabinetsperiode vergen om
als in de zestiger jaren - weer tot de 
koplopers te behoren. 

Vraag 3: Zit er achter het kabinetsbe
leid een visie? 

Van socialisten is bekend dat ze voor 
ieder probleem een plan maken. Ze 
schermen met indicatieve meeijaren
plannen, structuurschema's, blauw
drukken enz. Wie herinnert zich niet 
het 3 miljard banenplan van de heer 
Den Uyl? Het dirigistische plan is 
nooit van de grond gekomen. Onze so
cialistische stuurlui aan de wal roepen 
niettemin om het hardst dat dit kabi
net geen visie heeft. Ze vergeten daar
bij het regeerakkoord. Daaraan ligt 
een heldere visie ten grondslag: eerst 
sanering van de overheidsuitgaven 
door het kabinet en algemene mati
ging van de lonen door de sociale part
ners; vervolgens verbete_ring van de 
concurrentiepositie van onze bedrij
ven en herstel van de export; daardoor 
herstel van de winsten en investerin
gen in de exportsectoren; daarna gelei
delijke verbetering van de winsten van 
de bedrijven op de binnenlandse 
markt en aantrekking van de particu
liere consumptie; tenslotte uitbreiding 
van de werkgelegenheid in de bedrij
ven en daling van de werkloosheid. 
Wie de ontwikkeling van onze econo
mie tussen 1982 en nu naloopt ontdekt 
dat het in werkelijkheid precies zo is 
gegaan. Niet aan de hand van een cen
tralistisch plan. Niet door middel van 
een looningreep om de sociale partners 
in het goede spoor te dwingen. Maar 
door een visie op hoofdlijnen en door 
vrijheid en verantwoordelijkheid voor 
alle betrokkenen in de uitvoering. 

Vraag 4: Zijn de doelen van het re
geerakkoord bereikt? 

' ,· 
Qm daarop hetjuistç antwoord te ge
ven, verwijs ik naar Of!~~tstaande ta
bel. 'Ûaaritr zijQ,de doelen van het re
geerakkoord voor de jaren 1984 tjm 
1986 (de drie begrotingsjaren waar-



Overheidsbezuinigingen 
'Financieringstekort 
Belastingen en premies 

Lastenverlichting bedrijfsleven 
Werkloosheid 

voor het kabinet de volledige verant
woordelijkheid draagt) vergeleken 
met de werkelijkheid. Daaruit blijkt 
dat- indien aan de begroting van 1986 
niet wordt getornd- het regeerakkoord 
voor 90 %wordt waargemaakt. 

Vraag 5: Zijn de doelen van het VVD
urgentieprogramma 1982 bereikt? 

Al te vaak krijgen politieke partijen 
het verwijt te horen dat van hun ver
kiezingsprogramma's in de praktijk 
niets terecht komt. Belofte maakt 
schuld. Wat is er van de VVD-beloften 
van 1982 inmiddels waargemaakt? 
Daarvoor zijn hieronder de uitkom
sten van 4 jaar kabinetsbeleid vergele
ken met de VVD-voornemens voor de 
jaren 1983 tjm 1986. Dan blijkt dat 
nog niet eerder een VVD-programma 
met zulke ingrijpende maatregelen zo 
nauwkeurig is uitgevoerd. Dit ondanks 
het feit dat het verkiezingsprogramma 
van het CDA daar in 1982 nog hele
maal niet aan toe was. En dat de VVD 
nog in 1982 werd verweten dat haar 
voornemens "asociaal" waren. Het 
VVD-urgentieprogramma 1982 heeft 
desalniettemin een doorslaggevende 
invloed gehad op het 

Overheidsbezuinigingen 
Financieringstekort j 

Belasting. en premies 
Winsten bedrijfsleven 

Groei economie 
Werkgelegenheid 

Regeerakkoord~ Realisatie 
doelen 1984-1986 l984~1986(3jaar) 

21 miljard 29 miljard 
7,4%in 1986 7,8% in 1986 
sta hilisering daling met 7 

miljard 
4,5miljard '3,5 miljard 
855.000 in 1986 765.000in 1986 

herstelbeleid van dit kabinet. 

Vraag 6: Hoe denken de mensen in het 
land? 

Het kabinetsbeleid loopt langs drie 
sporen. Het eerste spoor is de sanering 
van de overheidsfinanciën. Het tweede 
is de gezondmaking van het bedrijfsle
ven. Het derde is de vermindering van 
de werkloosheid, o.a. door arbeids
duurverkorting. Zowel AVRO als 
TROS hebben direct na de Troonrede 
de mening van de burgers over die 
hoofdpunten gepeild. Uit beide peilin
gen bleek dat meer dan 50 % van de 
ondervraagden "goed tot uitstekend" 
oordeelt over de verbetering van de fi
nanciële positie van de overheid. Even
eens meer dan 50 %vindt dat het ka bi- · 
net "goed tot uitstekend" bezig is met 
de gezondmaking van economie en be
drijfsleven. Meer dan 40% vindt dat 
er "goede tot uitstekende" voortgang 
is gemaakt met arbeidsduur,verkor
ting. Alleen op het punt van de bestrij
ding van de werkloosheid is er twijfel. 
Een derde vindt dat het kabinet het 
"uitstekend tot goed" doet. Een derde 
is "matig" tevreden. Een derde in het 
geheel niet. 

VVD~ urgentie- Realisatie 
programma 198Z 1983~1986(4jaar) 

27 milja<rd 35 miljard 
daling met 10 tnld daling met 8 mld 
daling met 3 mld daling met 7 mld 
stijging met 10 stijging met 14 
mld mld 

1 %p.j. 13/.i %p.j. 
150.000 meer ba- 250.000 meer men-
nen sen aan het werk 

Vraag 7: Valt het kabinet bij de werk
loosheidsbestrijding iets te verwijten? 

Allereerst kan niemand heen om de 
feiten van 1982. Dat was het jaar van 
de massaJe collectieve ontslagen. Toen 
gingen er iedere maand 10.000 banen 
in het bedrijfsleven verloren. Toen 
kwamen er iedere maand 15.000 werk
lozen bij. Dat was het jaar dat Joop 
den Uyl Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid was. Dat was ook 
het jaar van zijn roemruchte banen
plan, waar niets van is terechtgeko
men. De werkloosheid steeg in dat jaar 
met 170.000. Daarna trad dit kabinet 
aan. Zo'n stijging maakt geen nieuw 
kabinet ongedaan. De werkloosheid 
steeg dan ook verder tot 820.000 in 
1984, waarna een definitieve kente
ring intrad. Er volgde een daling naar 
765.000. De voorspelling van de oppo
sitie dat het aantal van I miljoen en 
meer werklozen in 1985 zou worden 
bereikt is gelogenstraft. Uit de cij-
fers van het Centraal Planbureau valt 
af te leiden dat van 1983 tot 1986 zo'n 
250.000 mensen aan werk zijn gehol
pen. Niet de algemene werkweekver
korting van 40 naar 38 uur, maar het 
scheppen van deeltijdbanen blijkt de 
meeste nieuwe toetreders op de ar
beidsmarkt onderdak te hebben gege
ven. Zelfs moet geconstateerd worden 
dat het oude fenomeen van onvervulde 
vacatures weer de kop opsteekt. In één 
jaar tijd zijn die met zo'n I 0.000 geste
gen. Daarmee is de kous voor de VVD 
niet af. Onze grootste zorg gaat uit 
naar de 250.000 mensen die langer 
dan 2 jaar aan de zijlijn staan. Op het 
punt van de bestrijding van de langdu
rige werkloosheid moet het kabinet 
meer doen. De VVD pleit hier voor een 
noqdfonds voor om-, bij- en herscho
ling. Voor liberalen, die individuele 
ontplooiing hoog in het vaandel heb
ben staan, is het moeilijk te aanvaar
den dat zoveel langdurig werklozen 
definitief aan de kant worden gezet. 

Vraag8: Wie kunnen het herstelbeleid 
in een volgende periode afmaken? 

Dat is de hamvraag van 21 mei 1986. 
Maar ook nu al is het vari groot belang 
die vraag te stellen. Om, het antwoord 
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te vergemakkelijken volgt hier tot slot 
nog een beknopt "warènonderzoek" 
van de ontwerp-programma's 1987-
1990 van de grote drie. 
Onze Minister van Financiën (de nr. 9 
van de CDA-lijst) becijfert dat er in de 
periode 1987-1990 (alleen al vanwege 
het finanderingstekort) met 16 mld 
moet worden omgebogen. Het VVD
programma komt nog iets hoger 4it, 
vanwege de gewenste belastingverla
ging. Zal de geschiedenis van 1982 
zich in 1986 herhalen? In elk geval is 
het klip en klaar dat de VVD-inbreng 
onmisbaar is om het herstelbeleid na 
21 mei a.s. te kunnen afmaken. We 
hebben nog een half jaar om dat aan 
de kiezers duidelijk te maken. 

Rudo/f de Korte • 
Foto: Ru ben Schippers 

1987-1990 VVD 

economische meer markt, 
politiek minderoverheid 

verlaging 
financierîngs· .3/;% p.j. " 
tekort 

înkomens . koopkracht W~ilr-
borgen door 1 % 
p.j.lasten-
verlichting 
voor de burger 

·bedrijfsleven AIQ lager dan 80 

arbeidsduur· overlaten aan 
verkorting sociale partners 

bezuinigingen 18-20mld 

E ind september nam VVD
minister mr. F. Korthals 
Altes (Justitie) het eerste 

exemplaar in ontvangst van het Hand
boek Beveiliging. Vanaf medio 1986 
zal voor de individuele beveiligingsbe
ambte het basisdiploma verplicht wor
den gesteld. Minister Korthals Altes 
noemde het plezierig dat de schijnwer
per nu ook eens wordt gericht op de 
kleinere criminaliteit, die geen vrij
heidsstraf vereist, maar een geheel an
dere opvang. "De taak van de preven
tie rust op de hele samenleving of je nu 
denkt aan sportverenigingen of het be
drijfsleven." Hij benadrukte nogmaals 
dat de grenzen tussen eigen verant
woordelijkheid en eigen richting niet 
mogen worden overschreden. Het 
handboek noemde hij een goed initia
tief om tot een kwalitatief zo goed mo
gelijke opleiding te komen. 
Een van de auteurs van dit handboek 
is de heer A.W. (Ton) Damen, hoofd 
veiligheidsdienst van de Tweede Ka
mer. Ton Dam en: "Als je de veilig
heidsdiensten van vroeger met de mo
dern opgezette vergelijkt, zie je de 
groei uit de sfeer van wantrouwen naar 
een dienst die integraal deel uitmaakt 
van een grotere organisatie." 
Met zijn parlementaire veiligheids
dienst timmert hij vermoedelijk méér 
dan welke veiligheidsman ook aan de 
weg. Er hoeft maar even iets mis te 
gaan in de Tweede Kamer of het wordt 
integraa1 door de eeuwig aanwezige te
levisie uitgezonden. 

CDA PvdA 

rol overheid actieve rol 
terugdringen overheid 

· -~~tot -1 %p.j. -1~ %p.j. 

koopkracht alle koppelingen 
handhaven via herstellen 
fiscaal beleid 

idem als V\;D 12 miljard minder 
steun 

overheid moet naar32 uur 
voortouw nemen 

11 mld 7,5 mld 

Ton Dam en: "Op deze centrale plek 
waar alle media aanwezig zijn, moet je
enorm op je tellen passen. Enerzijds 
wil je zo min mogelijk beperkingen op-· 
leggen; anderzijds moeten we hier 
borg kunnen staan voor de veiligheid 
van bewindslieden en Kamerleden. 
We hebben gelukkig tot nu toe acties 
mee gemaakt met een betrekkelijk lu
diek karakter, maar het gaat er langza
merhand wel om in hoeverre deze Ka
mer haar onveiligheid wil accepteren. 
AI jaren liggen er plannen klaar voor 
een betere en efficiëntere beveiliging, 
maar vanwege de nieuwbouw, die op 
stapel staat, hebben die plannen jaren 
in de motteballen gelegen en zijn ze er 

1 pas bij de laatste raming (begroting) 
der Kamer weer tevoorschijn ge
haald." Hij is er trots op dat "zijn" cir
ca 30 man een minimaal ziektever
zuim toont terwijl het vak van veilig
heidsbeambte naast enerverende mo
menten toch ook de grauwe weekend
diensten telt en de langdradige nacht
dienst. De beveiligingsbeambte in de 
Tweede Kamer verzorgen niet alleen 
de eerste opvang van de gasten en een 
goede doorstroming daarvan. Zij heb
ben bijvoorbeeld buiten de vergaderu
ren ook te maken met het gehele tech
nische beheer en de brandpreventie. 
En daar staan weinigen bij stil. 
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Reny Dijkman • 

Foto: Stokvis 



Tot aan de gemeenteraadsver
kiezingen 19 maart 1986 zal in 
Vrijheid & Democratie elke 
veertien dagen een raadslid of 
wethouder schrijven over zijn of 
haar gemeente. Bestuurderen 
van kleine plaatsen en grote ge
meenten, parttime of fulltime 
bezig de lib,erale gedachte uit te 
dragen, schetsen hun sores en 
hun mogelijkheden. Zij doen 
dat niet alleen voor de overige 
wethouders en raadsleden, 
maar voor alle VVD-leden. 
De redactie heeft een selectie 
gemaakt van vertegenwoordi
gers uit deze gtoep verspreid 
over het hele land. 

Oosterhout 
In Oosterhout, een fraaie brabantse 
stad, gelegen ten noordoosten van Bre
da, is het "goed wonen, werken en re
creëren". Met deze wat cliché-achtige 
bewoordingen begroet de gemeente 
Oosterhout haar bezoekers, naast de 
informatie dat Oosterhout haar wijken 
heeft genummerd en dat uw snelheid 
met behulp van radar wordt gecontro
leerd. Toch wordt bovengenoemd cli
ché door de bevolking niet als zodanig 
ervaren; het is werkelijk goed wonen, 
werken en recreëren in Oosterhout. · 
Het is de taak van het gemeentebe
stuur deze kwaliteit tenminste te 
handhaven en waar mogelijk op te voe
ren. 
In dit gemeentebestuur is de VVD op 
dit moment goed vertegenwoordigd 
(met 5 raadszetels- één wethouder). 
Deze vertegenwoordiging wordt overi
gens ten opzichte van landelijke ver
kiezingen negatief beïnvloed door een 
plaatselijke partij die goed is voor 
ruim 20 %van de stemmen. Voor de 
beeldvorming het volgende staatje: 

PS78 GR78 

CDA 40,4 37,0(11) 
PvdA 35,0 18,7 ( 5) 
VVD 15,7 11,5( 3) 
D66 5,4 3,5 ( I) 
Gem. Belangen 26,9 ( 7) 

Hieruit valt op te maken dat met name 
de PvdA relatief het meeste te vrezen 
heeft van deze plaatselijke partij, ter
wijl het CDA het minst kwetsbaar 
lijkt. De verwachting is dat de VVD 
bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 
ieder geval de 5 zetels zal kunnen 
handhaven, temeer daar het aantal 
raadszetels van 27 naar 29 stijgt. 
De gemeente Oosterhout, bestaande 
uit de stad Oosterhout en de drie kerk
dorpen Dorst, Den Hout en Oosteind, 
heeft ruim 46.000 inwoners en een op
pervlakte van 7.150 ha. Hiervan is bij~ 
na 4.000 ha als agrarische grond in ge
bruik, 1.100 ha is bos, 700 ha is woon
gebied, ruim 400 ha heeft de bestem
ming industrie en 130 ha is bestemd 
voorverblijfs-en dagrecreatie. Zoals u 
ziet een uiterst gevarieerd aanbod. 
Het educatieve, recreatieve en sociaal
cultureel voorzieningenniveau is alles
zins redelijk. De ontwikkelingen op 
bedrijfs-economisch terrein kenmer
ken zich door een grote diversiteit. Dit 
brede draagvlak vermindert de kwets
baarheid met betrekking tot de werk
gelegenheid. Jaminwas helaas een on
gunstige uitzondering, maar hierover 
later. Bijna 1. 700 bedrijfsvestigingen 
bieden werk aan ± 14.000 mensen, 
die als volgt over de 4 sectoren zijn 
verdeeld: 
primaire sector (agrariërs) 4% 
secundaire sector (industriële vest.) 
42% 
tertiaire sector (zakelijke dienstverl.) 
36,4% 
quartaire sector (o.m. overheid) 
17,6% . 

Het aantal woningen bedraagt thans 
± 16.000, waarvan 7.600 in de huur
sector. Gemiddeld werden er de 
laatste jaren zo'n 400 woningen per 
jaar gerealiseerd. 

TK81 PS82 GR82 TK82 

34,3 40,6 35,5 (10) 31,0 
31,2 18,9 16,6( 4) 30,9 
15,8 23,1 18,8 ( 5) 25,0 
12,9 10,0 4,0 ( 1) 5,3 

21,8 ( 6) 

Bezuinigingen 

Met deze wat algemene informatie 
heeft u hopelijk een zij het summier 
beeld kunnen vorrnen van de gemeen
te, waarover het hier verder gaat. 

Zoals vrijwel alle gemeenten heeft ook 
Oosterhout geworsteld met de vanuit 
Den Haag gedicteerde bezuinigingen, 
naast de noodzaak om los hiervan ook 
in eigen huis de uitgaven terug te bren
gen. Toen de VVD in 1982 tot het col
lege van B&W toetrad, was een van de 
pijlers van het programma-akkoord 
dat de OGB (onroerendgoedbelasting) 
met niet meer dan het inflatiepercen
tage zou mogen stijgen, terwijl de ta
rieven van gemeentelijke dienstverle
ning maximaal kostendekkend zouden 
mogen zijn. Daarnaast werd uitgegaan 
van een sluitende begroting en een be
hoorlijke post onvoorzien, teneinde 
toekomstige tegenvallers op te kunnen 
vangen. De kortingen op de algemene 
uitke~ing en specifieke uitkeringen, de 
onvoldoende compensatie van de bij
standskosten, en de meevaller op 
grond van de nieuwe fin. verhoudings
wet leverden per saldo structureel 
minder inkomsten op voor een bedrag 
van f 3 miljoen. Het eigen politieke 
akkoord dwong tot een bezuiniging 
van structureel f 4.000.000,-. Daar
naast werd de beslissing genomen om 
de door teruglopende industriële 
grondverkopen ontstane tekorten bin
nen het grondbedrijf vanuit de alge
mene dienst aan te zuiveren. In totaal 
moest erf 8,5 miljoen bezuinigd wor
den op een totale begroting van f 120 
miljoen. En waar ook de marges bin
nen een gemeentelijke begroting smal 
zijn, is het achteraf toch wel verba
zingwekkend dat wij erin geslaagd zijn 



een bezuiniging van deze omvang te 
realiseren. 
Belangrijkste elementen van deze om
buigingsoperatie waren: 
• Bijstelling van het personeelsplan 
met 40 formatieplaatsen. 
• Het in beginsel doorsluizen van de 
specifieke kortingen naar de verschil
lende instellingen (bibliotheek, wel
zijnsorganisaties etc.) 
• Vermindering onderhoud wegen, 
groen; energiebesparende maatrege
len; het omzetten van onderhoudsin
tensief groen (f 6,- p.m2) naar onder
houdsarm groen (f 2,50 p.m 2). 
• Verhoging sporttarieven en het laten 
uitvoeren van onderhoudstaken door 
de sportclubs zelf, of het zelfs geheel 
afstoten van sportaccommodaties aan 
de verenigingen. 
• Een beter gebruik van de BTW -moge
gelijkheden. Bij accommodaties die de 
gemeente exploiteert bestaat de moge
lijkheid te worden aangemerkt als on
dernemer in de zin van de Wet op de · 
Omzetbelasting. De betaalde BTW 
kan dan afhankelijk van de investering 
geheel of gedeeltelijk in vooraftrek 
worden gebracht. Vooral bij accom-

' modaties met een nadelig exploitatie
saldo is dit interessant. Weliswaar 
dient dan over de revenuen de BTW te 
worden afgedragen, maar het saldo 
voor'tle gemeente is positief. 
• Een "aardige" meevaller was het in 
de zomer van 1982 afbranden van een 
groot sportcomplex. De bouwsom in 
1976, tevens het verzekerde bedrag, 
bedroeg/ 10.5 miljoen. Herbouw was 
mogelijk in een turn key project, voor 
f7 miljoen. 

Het moge duidelijk zijn dat bezuini
gingsexcercities van deze omvang niet 
nog eens herhaald kunnen worden. Dit 
zal bij de meeste gemeenten wel het 
geval zijn. Den Haag en met name de 
VVD-fractie in de Tweede Kamer 
dient zich dit te realiseren. De geloof- · 
waardigheid van het locale bestuur 
wordt wel erg op de proef gesteld in
dien "Den Haag" naar de gemeenten 
toe zou doorgaan met het tot nu toe ge
voerde beleid. Temeer daar ze er zelf 
niet in slaagt om bijv. de voorgenomen 
beperking van het eigen ambtelijk ap-

paraat te realiseren. Nogirritanter is 
het als onder het mom van de decen
tralisatie van overheidstaken de ge
meenten nieuwe taken krijgen opge
legd, terwijl de hierbij behorend!! fi
nanciële middelen niet meekomen. 
Het Rijk bezuinigt dan weliswaar, 
maar behoorlijk bestuur kan dit niet 
meer worden genoemd. Het decentra
lisatiebeleid verwordt dan tot een de
centralisatie van de tekorten. 

Enquête 

Met het oog op de komende gemeente
raadsverkiezingen is door de afdeling 
Oosterhout een schriftelijke enquête 
gehouden onder al haar leden. De res
pons was goed (80 %). 
Doel van de enquête was om na te 
gaan hoe de leden het VVD-beleid in 
de afgelopen periode beoordelen. Te
vens kan hi_erdoor een belangrijke bij
drage geleverd worden aan het nieuwe 
verkiezingsprogramma. 
De belangrijkste conclusies: 
• Aan de onlangs opgerichte locale 
omroep zal door de gemeente geen fi
nanciële steun mogen worden verleend 
(70 %). 
• Desnoods dient de gemeente zelf fi
nanciële middelen vrij te maken om de 
kleine criminaliteit intensiever te be
strijden (85 %). 
• De gemeente dient in beginsel geen 
financiële steun te verlenen aan in 
nood verkerende bedrijven (27 %zegt 
nooit, 70 %zegt nee, tenzij onder zeer 
bijzondere omstandigheden en onder 
stringente voorwaarden). 
Aanleiding voor deze vraag was de 
kwestie Jamin. Zoals bekend raakte 
dit bedrijf ( 625 arbeidsplaatsen in 
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Oosterhout) begin 1985 echt in de fi
nanciële problemen. Binnen 24 uur 
moest, tenèinde faillissement te voor
komen, worden beslist op de vraag of 
de gemeente voor f 2.2 miljoen garant 
wilde staan. De VVD stemde toen als 
enige fractie tegen, o.m. omdat onvol
doende inzicht kon worden verschaft 
in de situatie die zou ontstaan als de 
f 2.2 miljoen zou worden gevoteerd. 
• Het gevoerde financiële beleid 
wordt door 98 %positief beoordeeld. 
Indien er verder bezuinigd zou moeten 
worden is 64 % voor vermindering van 
dienstbetoon; 33 %wil het huidige ni
veau van dienstverlening tenminste 
handhaven en is bereid een lastenver
hoging te accepteren. 
• Uitbreiding betaald parkeren, waar 
dit om verkeerstechnische redenen 
niet echt noodzakelijk is, wordt afge
wezen door 60 %. 
• Oosterhout behoort tot de gemeen
ten waar mogelijk radio-actief afval 
zal worden opgeslagen. Op de vraag of 
dit acceptabel is, antwoordt 21 %on
geclausuleerd nee, 34 %zegt zondèr 
meer ja, 40 %acht het aanvaardbaar, 
mits voldoende garanties kunnen wor
den verkregen omtrent de veiligheid in 
de meest ruime zin des woords. 
• Oosterhout ontvangt jaarlijks ruim 
f 900.000,- dividend als aandeelhou
der van Intergas. Verlaging van de gas
prijs zal ten koste gaan van het divi
dend, dat structureel in de begroting 
als een inkomstenpost is opgenomen. 
Op de vraag of men verlaging wenst 
met als consequentie dat compensatie 
verkregen moet worden door verho
ging van o.a. plaatselijke belastingen, 
antwoordt 71 % ontkennend. 

Aan de hand van dit enquêtemateriaal 
dat ook in een aparte ledenvergade
ring nog eens uitvoerig is bediscus
sieerd zal het nieuwe verkiezingspro
gramma geconcipieerd gaan worden. 
Deze formule kan ik iedere afdeling 
van harte aanbevelen. Het verhoogt 
bovendien de betrokkenheid van dele
den bij de plaatselijke poÜtiek. En een 
dergelijk klankbord blijft broodnodig. 

Mr. J. H.M. Brenninkmeijer • 
VVD-fractievoorzitter Oosterhout 



Agenda Haya van 
Somerenstichting 

- Cursussen voor Kandidaat-Gemeente-
raadsleden. 
* In de Agenda van de Haya van Some-
renstichting worden i.v.m. de.beperkte 
plaatsruimte geen aankondigingen m~ter 
opgenomen van cursussen voor Kandi- --
daat-Gemeenteraadsleden. 

* De vormings-en scholingsfunctionaris 
van de afdeling en ondercentrale of ka-· 
mercentrale kan alle informatie geven 
over data, plaatsen en de cursusgelden. 

Çursus Presentatietechniek, ileft 1 
Cursusbijdrage f 40,- per persoon 
Rotterdam: (KC Dordrecht): 22, 29 okto-
beren 5 november (dinsdagavonden) 

Cursus Presentatietechniek, dee/1 
Cursus bij~ rage f 60,- per persoon 
Amsterdam: 7, 14 november en 4 decem-
ber (resp. donderdagavonden en woens-
dagavond) 

Vervolgcursus Discussietechniek 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Dordrecht: 6, 13 en 20 november (woens-
dagavonden) 
Berkel en Rodenrijs: 12; 19,26 november 
(dinsdagavonden) 

Cursus Liberalisme I 
Cursusbijdrage f l 0,- per persoon 
Amsterdam: 31 oktober (donderdag-
avond) . 
Enschede: 4 november (maandagávond) 
Rotterdam: 19 november (dinsdagavond) 

Cursus Liberalisme, Socialisme en 
i Christen-Democratie,/1 

Cursusbijdrage f 30,- per persoon 
Amsterdam: 5, 12 en 19 november ( dins-
dagavonden) 

' Forumtrainingen 
Cursusbijdrage f I 00,- per persoon 

• .•. Rotterdam: 24, 31 oktober, 7 en 14 na.: 
vem ber (donderdagavonden) 

. Raalte: 26 oktober en 2 november (zater-
dagen) 

\. 

Onderhandelen 
Cursusbijdrage f I 00,- per persoon 
Rotterdam: 26november, 3, 10 en 17 de-
cember (dinsdagavonden) 
Amersfoort: 30 oktober, 6, 20 en 27 no-
vember(woensdagavonden) 
Raalte: 7; 8 februari (vrijdagavond, zater-
dag) 

Aanmeldingen 
Cursusbijdragen kunnen worden overge-
maakt op girorekening 36.19.19.7 t.n.v. 
Haya van Somerenstichting te 's-Graven-
hage onder vermelding van: 
Cursusnaam, plaats en data. 
De aanmeldingen dienen lA dagen voor 
aanvang van de betreffende cursus bij de 
Haya van Somerenstichting binnen te 
zijn. 
Voor nadere informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen met de Haya van Some-
renstichting, tel. 070-614121 

hP 
.. 

MEDEDELING · 

- Ridderzaal, 's-Gravenhage 
- Jubileum Haya van Somerenstichting 
- Zaterdag 23 november 1985 
- Presentatie jaarprogramma 1986. 

Op de 23ste november a.s. viert de 
Haya van Somerenstichting haar 10-ja-
rig bestaan en organiseert: 
- een tweetal studiebijeenkomsten rond 
honderd jaar liberale partijvorming in 
Nederland en de aanbevelingen van de 
Commissie Wagner. 
- een pr~sentatie van de trainingen en 
cursussen die de Haya van Someren-
stichting kan geven i.s.m. KC's, OC's 
en afdelingen. 

Telecommunicatiebedrijven geven hun 
visie op educatie en informatie-over-
brenging in de toekomst. Deze bijeen-
komst wordt afgesloten met een feest. 
Reserveer nu deze datum in uw agenda. 
Nadere informatie volgt in de komende 
uitgaven van V enD. 

Mededelingen 
vanhet 
hoofdbestuur 

1. Vacatures d]tgelijks bestuur 1986. 
Onder verwijzing naar de Mededelingen nr. 
218 inzake vacatures dagelijks bestuur 
1986, kan thans worden medegedeeld dat 
het hoofdbestuur de volgende kandidaten 
heeft gesteld: 
voor de vacature van voorzitter: 
J. Kammingate Groningen (herkandide
ring); geboren 194 7;sinds 1969 firmant 
van een makelaarskantoor; sinds 1981 voor
zitter van de VVD. 
voor de vacature van secretaris voor de or
ganisatie: 
dr. L. Ginjaar te Rijswijk (herkandide
ring); geboren 1928; is voorzitter college 
van bestuur Universiteit van Utrecht; voor
zitter Gezondheidsraad; voorzitter Centra
le Raad Milieuhygiëne; was minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het 
kabinet Van Agt/Wiegel van 1977-1981; is 
lid van de Eerste Kamer sinds 1981. 
2. Kandidaatstelling Tweede Kamer 1986. 
Bericht is ontvangen dat de volgende kandi
daat (voorkomende in de groslijst) zich 
heeft teruggetrokken: 
ing. T. A. van Hattem te 's-Gravendeel. 
3. Afvaardiging van de centralevergadering 
naar de kamercentrale op 12 oktober 1985 
en naar de 73ste algemene vergadering op 1 
.februari 1986. 

BELANGRIJK!!! 
In gevolge artikel I 0 TK is de overdracht 
van stemmen aan de afgevaardigden be
perkt. 
Bij de op 12 oktober a.s. te houden centra
levergadering van de kamercentrale mag 
een afgevaardigde ten hoogste tien stem
men namens ten hoogste vier afdelingen 
uitbrengen. 
In de 7 3ste algemene vergadering zijn deze 
getallen respectievelijk vijftien stemmen 
namens ten hoogste zes afdelingen. 

Tijdens de laatsteLPC-vergadering vond een uitvoerige gedachtenwisse
ling plaats met de liberale Engelse campagneleider, Tom Dale, die speci
aal voor dat doel kwam overgevlogen. U begrijpt dat over de inhoud van die 
vergadering niets meegedeeld kan worden. Ook andere partijen, die dit 
blad lezen, zijn met hun campagne-opzet bezig. Maar onze landelijke prà
pagandacommissie werd weer een stuk wijzer. 
v.l.n.r. Tom Dale. Ben Verwaayen en Hugp Dittmar. 

R.D .• 
Foto: Theo Meijer 

8 oktober 1985 



Een redelijk grote kamer. Vol bureau met daarnaast twee 
uitpuilende aktetassen. Twee grote plantenbakken; een vól 
met een woest uitgeschoten sansevieria, de ander begroeid 
met een wat ingetogener ficussoort. Vanaf de Haagse Pies
manweg dringen de verkeersgeluiden duidelijk door in het 
vertrek van staatssecretaris drs. Jaap Scherpenhuizenvan 
Verkeer en Waterstaat. Een toepasselijke achtergrond voor 
het vraaggesprek over het goederenvervoer over de weg en 
de verkeersveiligheid. '[wee van de zaken die hij in porte
feuille heeft. 

Jaap Scherpenhuizen: 
'··-~··""'"-''"'''~--~'"'-•"••·'~''"'"''---'·~' '-' ~-··~ -• ~-~"·-··~~~ ,,"_,,,,,,-..~Mo'~~-~-~~<·~·--·~·--·-·-~ 

Wegvervoer moet af van 
·"''.-"'''--'~•••~--·~ •»~~--~---••-~---·>··• ~·· ••••~-----~·••<• ' "' • -~~""'~'"'~"' ..... •uo;,...,,~~-~~- ... -·o·~-~ 

knellend overheidscorset 

H ij is geschrokken van de 
zwaar overregelde situatie 
die hij bij zijn aantreden als 

staatssecretaris aantrof van het goede
renvervoer over de weg. "Het is een 
heel schrille tegenstelling als je ener
-zijds dat avontuurlijk beroep ziet vol 
dynamiek en verantwoordelijkheid en 
anderzijds de wijze waarop dat beroep 
werkelijk bijna stikt in de regels, stikt 
onder de hand van de overheid ... Dat 
knellende corset van de overheid moet 
daarvan worden afgehaald." Jaap 
Scherpenhuizen weet zowel uit de 
theorie als uit de praktijk waar hij zich 
voor inzet. "Als een goed florerend be
drijf wil uitbreiden, dan moest men 
zich door een ongelooflijke papier-

kraam heenwerken. Dat vergunnin
genstelsel, die tonnagestop heb ik in de 
praktijk opgeheven. Ik wil mijn beleid 
richten op e~n overheid die zich als het 
ware terugtrekt vart de directe bemoei
enis met het goederenvervoer. En dan 
moet dat vervoer niet ogenblikkelijk 
gaan roepen: Overheid, ik heb je no
dig ... Ze moeten die uitdaging ook 
durven aanvaarden. Die overheid is er 
om te stimuleren en om randvoorwaar
den te stellen waardoor het niet één 
grote bende wordt in deze bedrijfstak. 
Die overheid moet letten op eerlijke 
concurrentie. Géén concurrentie door 
bijvoorbeeld stelselmatige overbela
ding van de wagens, waardoor je je col
lega's en de weg kapot m'aakt. Ook 
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geen concurrentie door gesjoemel met 
CAO's, dus over de ruggen van de 
werknemers. Ik moet dus zorgen voor 
een behoorlijkconcurrentievoorwaar
denbeleid. Dart vereist hoge toela
tingseisen. Maar áls je eenmaal bent 
toegelaten in het nobele vak van weg
vervoerder dan mogen er verder geen 
zinloze beperkingen meer worden op
gelegd. Dan moet het uit zijn met het 
gezeur over vergunningen en moet er 
gewerkt worden via een eenvoudiger 
systeem. Ik ben ervan overtuigd dat ik 
in de periode die ik nog heb binnen dit 
kabinet dat beleid nog om kan buigen 
tot een vergaande vrijheid in verant
woordelijkheid en dat geldt zowel voor 
de vakbonden als voor de werkgevers 
en voor de overheid." 
De noodzaak tot dereguleren ziet Jaap 
Scherpenhuizen als een van zijn be
langrijkste taken in de komende 
maanden. Praktijk en theorie verweef
de hij in zijn periode als staatssecreta
ris tot een geheel. "Je gaat om met de 
werkgevers en je hoort van hen waar 
de moeilijkheden zitten. Maar die be
drijven kunnen niet functioneren als 
die chauffeur op de weg niet op een 
voortreffelijke wijze zijn taak doet. Ik 
wil weten onder welke omstandighe
den deze mensen werken. Ik ben bij 
hen betrokken. Daarom ben ik tijdens 
het vorig reces enkele dagen als bijrij
der aangenomen op arbeidscontract. 
We zijn van zondag tot woensdag naar 
Italië geweest. Slechts de directie en 
de chauffeur met wie ik mee reed, wis
ten wie ik was." 

Oompie 

"Die chauffeurs zijn heel handige jon
gens. De man met wie ik mee reed, zei 
tegen zijn collega's dat ik een oompie 
van hem was. Dat gaf al wat anonimi
teit. Bij de grenzen leek het mij moei
lijker, omdat ik als staatssecretaris nou 
eenmaal een diplomatiek paspoort 
heb, maar dankzij mijn chauffeur heb 
ik tot in Italië nergens dat paspoort 
hoeven te laten zien. Ik heb in de truck 
geslapen. Ik heb als bijrijder met pa
pieren in de rij bij de grenzen gestaan. 
Met de chauffeurs heb ik me dood 
geërgerd aan die papierkraam ... aan 
al dat zinloos tijdverlies. Je moet eens 
uitrekenen wat het kost om met vier 
grote trucks anderhalf uur aan de Ita
liaanse grens te staan om alle papieren 
en formulieren in te vullen. Die krank
zinnigheden ... Aan sommig,e gren-



zen heb ik me rot geërgerd- om der 
wille van de Europese markt zal ik ze 
niet met name noemen- aan de snau
werige mannen achter de loketten die 
correct optredende beroepschauffeurs 
als snotneuzen behandelen ... " 
Het zal Jaap Scherpenhuizen moeite 
hebben gekost zich omwille van zijn 
anonimiteit in te houden. De tijd dat 
hij tijdens een campagne een met bier
blikjes gooiende meute terug bekogel
de, ligt nog niet zo ver in het vc;:rleden. 
Hij zegt nóg met woede: "Zo'n man 
achter dat loket belichaamt op dat mo
ment onbegrensde macht. Macht 
hoort van één ding vergezeld te gaan: 
bescheidenheid. Nou, dat ontbrak hier 
en daar aardig." 
In een andere recesperiode heeft hij 
met binnenschippers op de Rijn geva
ren. Ook heeft hij een keer in Frank
rijk gevaren en binnenkort gaat hij een 
nacht met een goederentrein door Ne
derland rijden. "Ik heb gelukkig de 
spoorwegen toestemming kunnen ge
ven om voor meer dan 200 miljoen lo
comotieven aan te schaffen, maar dan 
wil ik ook weten onder welke omstan
digheden die mensen moeten werken." 
Jaap Scherpenhuizen heeft het gevoel 
dat hij door al die ervaringen een stuk 
wijzer is geworden. Hij voegt daar 
noordelijk nuchter aan toe: "Het 
klinkt natuurlijk krankzinnig maar die 
ervaring komt nu tot uiting in mijn be
leidsvoornemens die deze maand wor
den gepresenteerd. Ik ben er glashard 
van overtuigd dat voor het eind van 
deze kabinetsperiode een liberaal be
leid op het gebied van goederenver
voer tot stand is gekomen." 

Verwachting 

Hij is niet de enige die deze hoop koes
tert. In "Het Beroepsvervoer" stond 
dit voorjaar over zijn plannen ... "als 
dat allemaal lukt, is er onder zijn be
wind meer gebeurd dan tijdens de 
ambtsperioden van hele rissen van zijn 
voorgangers ... " 

Ook bij de Nederlandse vervoerders 
zijn de verwachtingen hoog gespan
nen. "Een van de voorzitters van een 
van de grootste vervoersbonden, de 
NOB, zei vorigjaar in de volle bus 
toen we met de vervoerders terugkwa
men uit Duitsland: 'Blijf in vredes
naam nog een aantal jaren zitten. Het 
gaat nu de goede kant op. We krijgen 
eindelijk vertrouwen.' En dan denk ik: 

Op dit punt ben ik de goede weg inge
slagen." 

Verkeersveiligheid 

In zijn beleid met betrekking tot de 
verkeersveiligheid heeft Jaap Scher
penhuizen zich vooral gericht op de 
"pijnpunten"; de grootste risico-groe
pen. Iedereen kent wel de vrij recente 
Postbus 51-spot waarin meer geduld 
met en aandacht voor de wat oudere 
weggebruiker wordt bepleit. 
Jaap: "In 1983 zijn er 400 ouderen ge
dood in het verkeer. Dat is een kwart 
van alle verkeersdoden dat jaar. Als ik 
dergelijke cijfers zie dan wil ik de oor
zaken weten en daarover zijn congres
sen geweest. Zo is een van die oorza
ken dat oudere mensen een wat on
voorspelbaar gedrag hebben. Kinde
ren hebben dat ook, maar bij kinderen 
réken je daarop. Bij ouderen niet. We 
zullen de positie van de ouderen in het 
verkeer heel duidelijk moeten bekij
ken. Met de jongeren van 16 tot 19 
jaar behoren zij tot de grootste risico
groepen. Als ik het woord "mobiliteit" 
uitspreek, heeft dat een zware bela
denheid, want mobiliteit is het grond
recht van iedereen. Van de oudere 
mens net zo goed als van de_ mensen 
met een handicap. Als ik lees dat drie
kwart van de Nederlanders zich bij het 
oversteken niet veilig voelt, en de 
helft zelfs nitit eens op het trottoir dan 
moet ik vanaf deze plaats het gedrag 
van degenen die elkaar bedreigen 
trachten te beïnvloeden. Dat red je 
niet met een smak nieuwe ge- en ver
bodsborden of met een hoop agenten 
of door grote infratechnische werken. 
Nee, voor 90 % ligt de oorzaak van het 
ongeluk in mensenhanden en de beste 
resultaten kan ik dus bereiken door_ge
dragsbeïnvloeding. Je moet bij de 
kleuter al met verkeersonderwijs be
ginnen. Voor de basisscholen zijn we 
bezig met een nieuw onderwijspakket 
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van verkeerslessen. Dan wil ik ver
keerslessen verplicht invoeren in de 
brugklassen en het liefst ook bij het 
voortgezet onderwijs in alle catego
rieën. Maar, ik ben ook bezig met de 
ontwikkeling van een verkeerseduca
tieplan voor oudere mensen." 
Hij wordt bijna weer woedend als hij 
het heeft over een onlangs gehouden 
proef door mensen die overstaken met 
een blinde-geleidestok. "Als ik dan 
lees dat er situaties voorkomen, waar
bij automobilisten bijna dat topje van 
die stok eraf rijden, dan sméékt dat om 
actie! Ook mensen met een handicap, 
blinden, rolstoelgebruikers hebben 
recht op verkeersdeelname. Ik praat 
over een heel grote groep. Het kanjou 
of mij morgen ook overkomen en laten 
we nou kijken wat we voor hen kunnen 
doen." 
Binnen het kader van de verkeersvei
ligheid zal hij zich de komende maan
den ook intensief bezighouden met de 
verbetering van de alcoholcontrole en 
de discussie over de toegestane maxi
mumsnelheid. 

Noorden 

Hij is de verst weg wonende bewinds
man. Slechts in de weekends krijgt hij 
even kans - en dan meestal alleen maar 
op zondag- naar huis te gaan. Aduar
derzijl, en soms een weekend Ame
'land, geeft hem zijn eigen ritme terug. 
Hij hangt- als geboren Groninger
stadjer- aan dat Noorden en hij vindt 
het heel plezierig dat men hem daar op 
de tweede plaats op de lijst zette. In 
schrille tegenstelling tot Neelie Smit
Kroes die daar wordt "gestraft" met 
.een 35ste plaats. Jaap Scherpenhui
zen: "Iedereen zal in Nederland zo 
langzamerhand weten dat er een mo
ment is geweest waarop de minister en 
ik verschillende invalshoeken hadd·en 
in de richting van de spreidi'ng. Nou, 
daar zijn we toen samen uitgekomen. 
Ik vind het knap dat het ons is gelukt 
om in het beleid van dit kabinet die 
spreidingsoperatie naar Groningen bo
ven water te houden. Bewindslieden en 
Kamerleden moeten niet worden be
oordeeld op één enkel facet van hun 
beleid. Elk Kamerlid, elke minister, 
elke staatssecretaris heeft het recht 
beoordeeld te worden op zijn of haar 
totaal beleid. Daarvoor krijgt Neelie 
terecht in de rest van Nederland een 
hoge plaats op de lijst." 

Reny Dijkman • 
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Aantal commissies 
wordt besnoeid 

Al twee jaar is men binnen de 
VVD met een uiterst delica
te operatie bezig, namelijk 
het aantal commissies van 
33 terug te brengen tot 19. 

Partijcommissies hebben een belang
rijke taak. Drs. L. Hilarides, het dage
lijks bestuurslid dat ondermeer is be
last met de coördinatie van de partij
commissies, omschrijft hun bezighe
den als volgt: "Commissies adviseren 
de VVD-Eerste en Tweede-Kamerle
den plus onze liberale Europarlemen
tariërs op hun specifieke terrein. Ver
der kunnen zij het hoofdbestuur van 
advies dienen over bepaalde politieke 
vraagstukken. Daarnaast bereiden zij. 
de rapporten en nota's voor die op par
tijraden of algemene vergaderingen 
(kunnen) worden behandeld. Boven~ 
dien zijn zij degenen die de geschrif
ten van het onafhankelijk liberale we
tefischappelijk bureau van resoluties 
of stellingen voorzien ter voorberei
ding van de behandeling in een partij
raad." 
Het mes zetten in de eigen organisatie 
is geen sinecure, maar de VVD heeft 
ook intern deregulering hoog in het 
vaan staan. Toen enkele jaren geleden 
bleek dat het commissiebestand weel
derig bleef doorgroeien en sommige ad 
hoc commissies meer een eeuwigdu
rend dat een tijdelijk karakter kregen, 
toen daarnaast ook nog eens bleek dat 
het voor een aantal Kamerleden fysiek 
niet meer mogelijk bleek alle commis
sies waarbij hij/zij geacht werd aan
wezig te zijn, bij te benen, ontstond de 
voor de hand liggende gedachte om de 
partijcommissies af te gaan stemmen 
op de Kamercommissies. 
Hilarides: "Het is een vrij moeilijke
en soms ook pijnlijke- operatie. Je 
hebt te maken met enthousiaste des
kundigen die de partij willen steunen, 
die daar allen veel tijd 'in stoppen. We 
zijn nu twee jaar bezig om de ingewik
kelde structuur te vereenvoudigen. 
Het is de bedoeling dat de commissies
nieuwe-stijl na de verkiezingen aan de 
slag kunnen. 
De huidige structuur is te ingewik-

keld. Op dit moment valt een aantal 
commissies onder een koepel commis
sie. Dat betekent dat men met initia
tieven en rapporten een vrij lange weg 
moest gaan. Het schiep de mogelijk
heid tot dubheling in de adviezen en 
rapporten. Daarnaast bleek de aan
sluiting op de Kamerwerkzaamheden 
niet voldoende. Daarom moeten we 
naar de vereenvoudiging van het gehe
le commissiebestel op een zodanige 
wijze dat we een twintigtal beleidster
reinen overhouden, die worden voor
zien van een commissie. Zo ontstaat er 
ook een betere aansluiting bij de werk
zaamheden in de Kamer. Alle koepel
commissies zullen worden opgeheven 
met uitzondering van één op finan
cieel-economisch-sociaal vlak, omdat 
de praktijk heeft bewezen dat op dat 
terrein coördinatie noodzakelijk is." 

Selectie 

Voor de selectie van partijcommissies 
bestaat de volgende procedure. Lam
mert Hilarides: "De aftredende com
missie komt met voorstellen welke le
den in principe in aanmerking komen 
voor herbenoeming. Er is een stuur
groep in het leven geroepen, die straks 
als taak heeft de activiteiten van de 
commissies te coördineren. Daarnaast 

Drs. L. Hilarides 
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komen de kamercentrales met voor
drachten, omdat wij sterk hechten aan 
een zo goed mogelijke regionale sprei
ding van deskundigen. De uiteindelij
ke benoeming blijft in handen van het 
bestuur. Bij het ontbreken van voor
drachten komt het bestuur zelf met 
kandidaten." 
Het ligt pus in de bedoeling dat men 
volgendjaar met een compleet schone 
lei begint. Ter aanvulling wijst Lam
mert Hilarides er nog op dat de meest 
ideale situatie ontstaat als de kwalita
tieve aspecten en een zekere regionale 
verdeling parallel lopen. "Dan kun je 
een evenwichtige samenstelling ma
ken zowel wat betreft kwaliteit, des
kundigheid en regionale spreiding." 

Nauw overleg 

Hilarides legt er de nadruk op dat 
deze vrij grote ingreep in nauw overleg 
met de betrokkenen gebeurt. "Met de 
voorzitters van alle bestaande commis
sies heeft een paar keer overleg plaats
gevonden. Bovendien is deze 'stroom
lijning' uitvoerig in het hoofdbestuur 
besproken. In grote lijnen kan men 
zich wel vinden in deze nieuwe opzet. 
We proberen nu per commissie te ko
men tot een globale omvang van 7 tot 
11 leden. Dat is natuurlijk geen wet 
van Meden en Perzen, want het kan 
best zo zijn dat sommige commissies
gezien het brede beleidsterrein- wat 
groter moeten zijn. Wel heeft de erva
ring ons geleerd dat grote commissies 
vaak weer in subcommissies uiteenval
len en dat is de bedoeling niet." 
In feite zijn de partijcommissies toe
gankelijk voor alle gekwalificeerde 
VVD-leden. Als u hierover informatie 
wilt hebben, kunt u bellen met ad
junct-secretaris mr. Herman J. Lutke 
Schipholt (070- 614121). Aanmelding 
voor een commissie kunt u het best via 
uw kamercentralebestuur doen. 

Stuurgroep 

Nu nog even terug naar de instelling 



van de stuurgroep. Is het niet wat te
genstrijdig als de partij aan de ene 
kant besluit het aantal commissies van 
33 tot 19 of 20 terug te brengen, maar 
tegelijkertijd onmiddellijk zelf een 
nieuwe overkoepelende commissie in 
het leven roept? Een brede grijns bij 
beide heren. Dat zie ik verkeerd. 
"Die stuurgroep heeft straks tot taak 
de commissie-activiteiten te coördine
ren. Elke commissie die van plan is 
een nota of rapport te maken, zal daar
over eerst overleg moeten plegen met 
de stuurgroep. In het verleden is het 
wel voorgekomen dat op dit gebied wel 
eens een dubheling plaats vond. Dat is 
zonde van de tijd en energie. Zo'n rap
port moet doorkunnen naar het be
stuur en moet een in planning krijgen 
ter behandeling op een partijraad of 
algemene vergadering. Het is niet mo
gelijk maandelijks partijraden of alge
mene vergaderingen te houden. Dus 
die selectie zal heel zorgvuldig ge
schieden. Wel zal de lijn van de behan
deling van een rapport aanzienlijk kor
ter worden dan in het verleden het ge
val was. De stuurcommissie zal dan 
ook met eenjaarlijks activiteitenplan 
gaan werken. De commissies zullen 
wel zelfstandig opereren ten aanzien 
van de Kamerfracties en het Europees 
parlement." 
Om straks toch niet weer in het oude 
stramien van veel te veel commissies 
te verzanden zullen de ad hoc commis
sies die worden ingesteld, gebonden 
worden aan een einddatum waarop 
deze commissie haar bevindingen 
moet meedelen. 
Tot slot: een ieder geeft toe dat deze 
chirurgische ingreep nu wat pijnlijk is. 
Goedwillende, bekwame mensen zul
len soms uit de boot vallen. De betrok
kenen kunnen zich altijd als reserve 
bij hun kamercentralebestuur opge
ven, want ook in de commissies wijzigt 
de samenstelling zich wel eens tussen
door - al hoopt men op zo weinig moge
lijk uitvallers tijdens die vier jaren (of 
minder, indien een kabinet valt)- de 
continuïteit geeft de beste waarborg 
voor optimale resultaten. 

Reny Dijkman • 
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Verkiezingen Provincie Flevoland 
"Volgens de opiniepeilingen hadden we er 6 verwacht. We hadden op acht 
zetels gehoopt. We hebben er 7 gekregen." Dit is de teneur van degenen die 
zich sterk hebben ingezet voor de Statenverkiezingen in de op te richten · 
provincie Flevoland. Het hoofdbestuurslid van de VVD in de provincie, Mr. 
drs. J. J. (Ko) Hartman: ,.Als je het relateert aan de Tweede-Kamerverkie
zingen is de uitslag laag. Vergeleken bij de Europese Verkiezingen is het re
sultaat beter. Daarnaast kunnen we nog een vetgelijking màken met Alme
re, waar in september 1983 gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. 
Daar scoorde de VVD toen 18,19 %en bij deze verkiezingen 18,50 %. We 
hebben in deze regio praktisch elke anderhalfJaar wel ergens verkiezingen 
gehad en de lage opkomst zou ook wel eens te wijten kunn~m zijn aan een 
soort stembusmoeheid." ' 
Hij behoort tot de mensen van het eerste uur, die de afgelopèn twee jaar kei
. hard aan de oprichting van een kamercentrale en af delingen hebben gewerkt. 
Velen van dat clubje eerst in dubbelfuncties, gecombineerd met bestuurs
functies in Gelderland of Overijssel. De motivering vanuit de Haagse poli
tiek naar de polders was bepaald niet optimaal. "We hebben gewoon twee 
jaar stug doorgewerkt. Al wisten we dat het zwaard van Damocles bovenons 
hoofd hing en alle inspanningen wel eens voor niets zouden kunnen zijn ge
weest." 
De wat ambivalente houding van de landelijke VVD over de tot stand ko
ming van de nieuwe provincie, maar ook het feit dat in het landelijk ont~ 
werp-verkiezingsprogramma het niet inpolderen van de Markerwaard 
wordt genoemd; terwijl in hun VVD-statenprogramma datjuist wél wordt 
bepleit, zouden best van invloed op de steumbus-uitslag kunnen zijn ge· 
weest. 
Hartman: "We kunnen nu tenminste vanuit de zekerheid van die provincie 
verder bouwen. We zijn nu het stadium voorbij waarin we zeiden: 'Als die 
provincie er niet komt, zullen we al ons werk maar als één grote cursus be
stuurs- en vergadertechnieken beschouwen'." 
Hoewel aan deze verkiezingen aan de vooravond van de laatste miljoenenno
ta landelijke betekenis wordt gehecht, zijn meer uitslagen opvallend. Het 
CDA stabiliseerde, maar de PvdA zag op geen enkele wijze de maandelijks 
door de VARA eclatant voorspelde winst gerealiseerd .. Deze bleef beperkt 
tot 4,2 %. · . 'k, · · •. · 

RenyDzJ man 
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Landelijke Propagandacommissie 
broedt al binnenskamers 
Een goede campagne komt niet als èen lieftallige engel uit de lucht vallen. 
Het betekent jarenlang zweten, werken, broeden op ideeën, brainstormen. 
En deze club, bekend als de LPC, doet dat tezamen met die duizenden vrij
willigers in het land. Zij krijgen een heel zware klus, maar ze wapenen zich 
tot de tanden. De sfeer en de teamspirit is volop aanwezig. Het enthousias
me is zo aanstekelijk dat het zeker op u zal overslaan, zodat zij - mochten zij 
een beroep op u doen- straks bij u vast nietvergeefs aankloppen. We moeten 
het samen doen, maar zij nemen nu al dat zware voortouw. 

R.D .• Foto: Theo Meijer 
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Zuid-Afrika 

"Het ergste is dat we niet weten om 
hoeveel kinderen het gaat", Audrey 
Coleman zegt het zachtjes. De vorige 
dag was een moeder op haar spreekuur 
gekomen om hulp te vragen bij de op
sporing van haar zoon. Die had stenen 
gegooid naar een politie-auto en was 
gearresteerd. Inmiddels was dat drie 
weken geleden en de familie had sinds
dien niets meer van het kind verno
men. De autoriteiten weigerden be
kend te maken waar het kind gevan
gen zat. De leeftijd van dit staatsge
vaarlijk individu: elf jaar. 

Zuid-Afrika, augustus 1985. Met zijn 
vijven zijn we uitgezonden door de Li
berale Internationale, om de politieke 
toestand ter plaatse te onderzoeken: 
Margaret Burnett, directeur van de 
Liberale Internationale, Eideen Ni
cholson, Canadees parlementariër, 
Rex Collings, de Afrikaspecialist van 
de Britse Liberal Party; Hadar Cars, 
oudminister van handel van Zweden, 
en ik. De Zuidafrikaanse liberalen, 
aangesloten bij de Liberale Internatio
nale, hadden ons uitgenodigd. Onze 
reis brengt ons echter niet alleen met 
hen in contact. We ontmoeten ook 
onze ambassadeurs, kenners van de si
tuatie bij uitstek, en veel anderen: Pik 
Botha en diens collega van Binnen
landse Zaken, parlementariërs uit het 
regeringskarop en rechts daarvan (An
dries Treurnicht), kerkelijke leiders 
(aartsbisschop Hurley, bisschop Tutu, 
dominee Beyers Naudé), een keur van 
zakenlieden, de zwarte mijnwerkers
leider Ramaphoga, de rechterhand 
van Zululeider Buthelezi, UDF-lei
ders in Durban en Kaapstad, journalis
ten, academici en vertegenwoordigers 
van burgerrechtenorganisaties. 
Audrey Coleman is een van hen. Zij 
werkt voor het DPSC, een organisatie 
die gevangenen van juridische bij
stand, kleding en voedselpakketten 
voorziet. Zij vertelt ons over de nood
toestand in haar land. Ze weet waar
over ze het heeft. Haar ene zoon heeft 
in 1981 een half jaar in eenzame op
sluiting gezeten; haar andere zoon is 
kort geleden gearresteerd, ook wegens 
vreedzaam verzet tegen de apartheid. 
Ze is er niet door tot zwijgen gebracht, 
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net zomin als de vele andere ijveraars 
voor mensenrechten die we op onze 
reis zullen ontmoeten. Ze stemt, hoe 
kan het ook anders, liberaal. 

Doodsdreigementen 

Zuidafrikaanse liberalen zijn mensen 
om trots op te zijn. Ze komen uit alle 
sectoren van de bevolking: veel engeis
talige blanken, maar ook afrikaners, 
kleurlingen en indiërs. Zwarten heb
ben in de republiek, zoals bekend, 
geen politieke rechten. Het is niet 
makkelijk om in Zuid-Afrika liberaal 
te zijn. De leden van de Progressive 
Federal Party ondervinden het dage
lijks. Gemeenteraadslid Molly Black
burn vertelde ons dat zij de eerste 
blanke vrouw was die tijdens de nood
toestand was gearresteerd. PFP-parle
mentariër Peter Gastrow is al bijna ge
wend aan de telefonische doodsdreige
menten die zijn vrouw en hij regelma
tig ontvangen wegens hun verzet tegen 
de apartheid. En allemaal staan ze 
bloot aan de kritiek van radicale zwar
ten, die de PFP een te gematigde hou
ding verwijten. Toch staan de PFP-ers 
voor hun ideaal; een Zuid-Afrika 
waarin blank en zwart vreedzaam sa
menleven in een federaie staat. 
PFP en VVD hebben veel gemeen. 
Dat blijkt al meteen bij een bezoek 
aan de PFP-afdeling Johannes burg. 
Als je je oren even dichtstopt- de voer
taal in deze afdeling is Engels- waan 
je je op een bijeenkomst van de VVD
afdeling Utrecht of Breda. Dezelfde 
wijze van discussiëren, dezelfde vrien
delijke manier van met elkaar om
gaan. Dezelfde ideeën ook. De PFP is 
bijvoorbeeld tegen een economische 
boycot van Zuid-Afrika. Die werkt 
contra-productief. De positie van de 
"verkramptes" in het regeringskarop 
wordt er alleen maar door versterkt: de 
economische ontwikkeling van de 
zwarte bevolking wordt er niet mee be
vorderd. Het buitenland kan beter an
dere middelen kiezen: Bijvoorbeeld 
hulp aan zwarte vakbonden en huma
nitaire organisaties. En strikte toepas
sing van de gedragscode voor Europe-
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se bedrijven die in Zuid-Afrika wer
ken: zwart en blank moeten voor gelijk 
werk ook gelijk loon ontvangen. En 
geen wapenleveranties aan of wapen
aankopen uit Zuid-Afrika. Maar geen 
boycot. 

Ongenuanceerd 

Wij, Europese liberalen, doen er goed 
aan naar onze Zuidafrikaanse vrien
den te luisteren. Niet alleen omdat 
buitenlanders allerminst de wijsheid 
in pacht hebben. Naar Nederland 
wordt overigens al helemaal niet meer 
geluisterd. Daarvoor is onze kritiek te 
vaak en te ongenuanceerd geuit. Dik
wijls klinkt onze kritiek bovendien als 
gericht tegen Zuid-Afrika, in plaats 
van tegen apartheid, en dat krenkt de 
vele tegenstanders van apartheid, die 
zich op één hoop geveegd voelen met 
de regeringsgezinden. Nee, Nederland 
is zelfs in oppositiekringen niet popu
lair. (Wel bij de leider van de zwarte 
beweging ANC, Oliver Tambo, wiens 
organisatie geweld niet uit de weg 
gaat. Oliver Tambo dankte Nederland 
onlangs voor zijn steun aan het ANC
samen met de Sowjet-Unie en Zwe
den ... ) Niet-Zuidafrikanen, Neder-

Gijs de Vries 



landers voorop, past d1,1s enige beschei
denheid. 
Maar gematigde krachten zoals de 
PFP verdienen om nog andere reden 
onze steun. Een van de grootste pro
blemen van Zuid-Afrika is dat het 
land steeds verder radicaliseert. De 
beperkte hervormingen die door presi
dent Bot ha zijn doorgevoerd of voorge
steld gaan blanke conservatieven al 
veel te ver. Het uitblijven van hervor
mingen die hun een stem geven in het 
landsbestuur verbittert anderzijds 
veel zwarten. Het politieke centrum 
brokkelt af. De ruimte voor compro
missen wordt kleiner. 
Daarom moet Europa zich richten op 
versterking van de gematigde krach
ten in Zuid-Afrika, de liberale opposi
tie, delen van de zwarte beweging 
UDF (het UDF verwerpt geweld, in 
tegenstelling tot het ANC), het be
drijfsleven, werknemersorganisaties. 
Naarmate het westen zich meer laat 
leiden door stemmen uit het Zuidafri
kaanse politieke centrum, worden die 
stemmen ook in Zuid-Afrika zelf beter 
beluisterd. 
Daarom ook moet de· voornaamste 
doelstelling van het westen op korte 
termijn zijn: het bevorderen van een 
dialoog tussen regering en oppositie
groeperingen over de politieke toe
komst van het land. Voor de leden van 
de delegatie van de.Liberale Interna
tionale is één conclusie onontkoom
baar gebleken: alleen besprekingen 
die tot doel hebben de meerderheid 
van de bevolking politieke rechten en 
plichten in het landsbestuur te geven, 
maken een kans het voortdurende ge
weld in Zuid-Afrika te beteugelen. 
Andere middelen kunnen misschien 
een tijdelijke rust brengen, maar he
laas niet meer dan dat. Gematigde 
zwarte leiders moeten hun organisa
ties kunnen laten zien dat hun opstel
ling vruchten afwerpt. Gebeurt dat 
niet, dan is dat koren op de molen van 
hen die belang hebben bij geweld. 

Zuid-Afrika, augustus 1985. Een land 
waar politieke moorden en martelin
gen plaatsvinden. Waar arrestanten in 
eenzame opsluiting worden geplaatst, 
zonder toegang tot familieleden of ad-

Kamerdebat 
Zuid-Afrika. 

!middels heeft in de Tweede Ka~ 
mereen debat plaats gevonden 
naar aanleidingvan de reis van Mi
nister Vqn den Broek en zijn 

· Luxemburgse en Italiaanse colle
ga's naar Zuid-Afrika. Aan het be
gin van dat debat bracht WD
woordvoerder Frans Weisglas nog 
eens naar voren hoezeer de WD 
het Zuidafrikaanse avartheidsbe~ 
leid veroordeelt. Hij wees erop dat 
deze ontkenning vanfundamentele 
gelijkwaardigheid van alle mensen 
haaks staat op de liberale beginse
len. 
De toestand in Zuid-Afrika is et, 
zo vervolgde hij. de afgelopen 
maanden niet beter op geworden. 
Het optreden van de Zuidafri
kaanse autoriteiten onder de nood
toestand heeft slechts geleid tot 
nog meer onderdrukking van de 
zwarte bevolking. Hoe complex de 
situatie in Zuid-Afrika is, blijkt 
overigens uit hetfeit dat in toene
mende mate ook sprake is van con
frontaties tussen zwarten onder~ 
/ing. 
Enkele meet hoopvolle ontwikke
lingen zijn èchter de recente aan
kondigingen van de Zuidafrikaan
se autoriteiten inzake het terug ge-

vocaat, en zonder enige vorm van pro
ces, voor onbeperkte tijd. Waar gevan
genen stokslagen of dwangarbeid krij
gen als zij in hun cel zingen of fluiten. 
Maar ook een land dat ondanks alles 
nog steeds talloze mensen kent van 
goede wil, die van geweld niets willen 
weten, en maar één ding willen: een 
Zuid-Afrika waarin ieder mens, onge-

ven van het Zuidafrikaanse staats- , 
burgerschapaan deitiwàners van .. · · . 
de zgn. onafhankelijke thuislaiz., ; · 
den en inzake het afschaffen van de 
pasjeswetten. · . . . . · 
Frans Weisglas zei datdeVVD~e-
gen eenzijdige Nederla,nd$e sanc-. 
ties ten opzichte van 't,uid-Afrika 
is eh dat slechts van eengezamen- · 
lijk optreden van de EG-landen p<>-- · 
sitieve invloed op het beleid van tie · 
Zuidafrikaanse regering kan word· 
den verwacht. Daarom kan de 
WD-fractie zich goed vindtmin 
het beleid dat de Nederlatidse•r"é- ,' · .. 
gering de afgelopen maanden heè}t . · . 
gevoerd en dat zich toespi~st opie!f:: 
gezamenlijk EG-beleid ten opzlcJt:. 
te van Zuid~Afrika. Hij moè:digdè: 
Minister Van den Broek aanJlp: ...... ·. 
deze weg voort te.gaan, vooral•!Jpk. 
onder hetNedërlandse.EG;.;,voárzit:, .· 
terschap. vanaf 1 Jqnuari (1.'$ •. , 

Doordat ook de CDA-frqctie Op· ... 
deze lijn zat, was. et tijdens het kar• 
merdebat zondetptobleemet{n 
meerderheid die het regerlf!g~b'e-; ·. 
leid steunde. Dat is in hetverleden 
wel eens atiders geweest}.·· . 

24 september 1985 

acht huidskleur, zijn menselijke waar
digheid gerespecteerd weet. Die men
sen vragen, en verdienen, ortze steun. 
De PFP voorop. 

Gijs de Vries • 
Lid van het Europees Parlement, 
van de Europese 
Liberaal-Democratische partij 

SPECIALITEITEN RESTAURANT~ 
"Het Kasteel van Rhoon" , 
à la carte Restaurant ; 

Tevens z~len voor recepties. diners, . ·~-:. : ;: . 
vergaderingen .i • lr"J . · 

S.G. Abel- Dorpsdijk 63, Rhoon- Tel. (01890) 8896-8884 
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Nijpels op partijraad: 
aandacht voor langdurig werklozen 

Een belastingverlaging in het geval dat hetfinancieringste
kort van de overheid lager uitvalt dan de geraamde 7,8 pro
cent. Extra steun en aandacht voor hen die langer dan twee 
jaar werkloos zijn. En het afronden door de VVD-Tweede
Kamerfractie van een initiatiefwet gelzjke behandeling. Dat 
waren de drie meest in het oog springende wensen en voorne
mens die VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ed 
Nijpels naar voren bracht tijdens de partijraad, zaterdag 
71 september in Bussum. 

Nijpels gaf tijdens zijn toespraak wel
iswaar minister Ruding (financiën) 
een groot deel van het gelijk bij diens 
opvatting dat een belastingverlaging 
op dit moment niet uitvoerbaar is. 
"Maar Rudings woorden mogen niet 
de laatste woorden zijn" vond Nijpels. 
"Als het financieringstekort blijkt 
mee te vallen, dan zal de VVD de za
ken niet laten zoals ze zijn en op de 
mogelijkheid van een belastingverla
ging terugkomen." Volgens Nijpels 
moeten er in elk geval compenserende 
belastingmaatregelen worden opge
nomen, als de premies na 1986 op
nieuw zouden blijken te stijgen. Ook 
vroeg hij het kabinet 100 miljoen gul
den uit te trek;ken voor het midden- en 
kleinbedrijf. 

trouwen van de kiezers heeft waarge
maakt. "Dit kabinet voert meer dan 
welk ander kabinet in het verleden een 
VVD-beleid uit. Dat zijn geen holle 
frases, dat is geen vroege verkiezings
~ethoriek, maar het zijn de feiten." 
Nijpels wees zijdelings ook op de in
breng op immaterieel gebied in het ka
binetsbeleid. De reserves, waarmee 
een VVD-minister op ontwikkelingssa
menwerking werd bejegend, bleken 
voorbarig. Minister Eegje Schoo heeft 
anderhalf procent van de rijksbegro
ting voor ontwikkelingssamenwerking 
kunnen claimen, beleidsveranderin
gen binnen het NCO (Nederlands 
Centrum Ontwikkelingssamenwer
king) tot sta'nd kunnen brengen en wij
zigingen aangebracht in het stuwmeer. 
Staatssecretaris Annelien Kappeijne 
van de Coppello heeft hard gewerkt 
aan de gelijke behandeling 

van man en vrouw. 
Nijpels erkende volmondig dat het 
niet leuk is om geconfronteerd te wor
den met uitslagen zoals die in Flevo
land, maar liberalen laten zich daar
door niet van de wijs brengen. "Ze 
kunnen vechten," betoogde hij. "In 
1982 hebben we een hard programma 
opgesteld. Dat hebben we verdedigd. 
We hebben de moed om het huidige 
beleid te blijven verdedigen. Weglo
pen voor moeilijkheden is nooit het 
principe van liberalen geweest." 
Partijvoorzitter Jan Kamminga sloot 
de partijraad in dezelfde geest af. 
"Het domste dat we zouden kunnen 
doen is ons in de verdediging te laten 
drukken" zei hij. Naar zijn mening 
wijzen de opiniepeilingen uit dat de 
PvdA over haar hoogtepunt heen is en 
na de indrukwekkende progressie die 
vorige peilingen lieten zien, weer tang
zaam terugkrabbelt. 
Zoals gebruikelijk was de partijraads
bijeenkomst in de ochtenduren begon
nen met de groepsgewijze behandeling 
van de verschillende beleidsonderde
len. Uit een van die "clusters" kwam 
de wens naar voren dat het inkomens
beleid van het kabinet beter moet wor
den gepresenteerd. Ook het bejaar
denbeleid kwam aan de orde. Nijpels 
wees er op dat de Tweede Kamerleden 
Erica Terpstra en Pol de Beer al enkele 

Nijpels zou verder graag zien dat het 
kabinet iets doet voor degenen die lan
ger dan twee jaar zonder werk zitten. 
De sociale partners zouden in zijn visie 
initiatieven moeten nemen voor een 
plan tot bij- en herscholing, waarvoor 
het kabinet dan de nodige middelen 
beschikbaar zou moeten stellen. "Het 
is voor ons ondenkbaar dat 250.000 
mensen die al jaren zonder werk zit
ten, worden afgeschreven" zei Nijpels 
met grote instemming van de partij
raad. 

Ed Nijpels kreeg na zijn 
Naast hem zit Guus Zou 

toespraak een staande ovatie. Hier zijn reactie. 
tendijk, VVD-Eerste Kamervoorzitter. 

De VVD-fractie in de Tweede Kamer 
zal doorgaan met de opstelling van een 
initiatiefwet gelijke behandeling. De 
mededeling van premier Lubbers dat 
het kabinet op korte termijn geen defi
nitief wetsontwerp inzake het tegen
gaan van discriminatie kan aanbieden, 
vormt alleen maar een extra stimu
lans, liet Nijpels weten. 
Nijpels durfde op de partijraad de 
stelling te verdedigen dat de VVD het 
in 1982 ruimschoots verkregen ver· 
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malen hebben aangedrongen op het 
wegnemen van drempels voor gehandi
capten in woningen. "Een uiterst kost
bare aangelegenheid" naar Nijpels on
derstreepte. "In de hele bouwwereld 
bestaat een achterstand voor wat be
treft het meedenken van invaliden bij 
de huisvesting. Bij de beleidsmakers 
moet de wil aanwezig zijn om verande
ringen door te voeren en aanpassingen 
tot stand te brengen." 
Ook het vrede- en veiligheidsbeleid 
vormde uiteraard een onderwerp van 
bespreking. Nijpels benadrukte dat 
een goed defensiebeleid alleen kan 
worden gevoerd als er kennis en begrip 
bestaat voor kwesties van vrede en vei
ligheid. "Als jongeren alleen maar 
worden geconfronteerd met de nega
tieve effecten van het gebruik van 
kernwapens, kun je hen moeilijk kwa
lijk nemen dat ze zich tegen de kern
wapens verzetten," zei hij. Vandaar 
zijn pleidooi voor meer aandacht in het 
onderwijs voor vrede en veiligheid. 
Veranderingen in het scenario van de 
partijraad werden bepleit door het 
partijraadslid J. F. Meijeraan. Dat er 
mogelijkheden moeten komen om veel 
meer dan nu mogelijk is te praten over 
onderdelen van het beleid werd van 
achter de bestuurstafel beaamd. De 
ondervoorzitter mevrouw Liesbéth 
van Raalte-Tuijnman had in haar ope
ningswoord al gewezen op het traditio
nele karakter van de partijraadsbij
eenkomst kort na Prinsjesdag. Ge
hechtheid aan tradities wordt vaak ten 
onrechte voor conservatisme versleten, 
merkte ze op. "De partijraad is een 
prachtige gelegenheid op een kritische 
en creatieve wijze bewindslieden te 
voorzien van argumenten om hun poli
tieke koers voort te zetten. Vandaar 
dat 'raad geven' een daadwerkelijke 
invulling betekent van het doel van de 
partijraad." 
In haar openingswoord herdacht me
vrouw Van Raalte de oud-hoofdredac
teur van "Vrijheid en Democratie" 
A. J. Abspoel, tevens erelid van de 
VVD. Een necrologie van wijlen de 
heer Abspoel troffen VVD-leden al in 
het vorige nummer van dit blad aan. 

Victor Hafkamp • 

In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd; 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Wet gelijke behandeling 

Naar aanleiding van het artikel van Reny 
Dijkman (V&D 1324) moet mij van het 
hart dat het wellicht toch wenselijk kan 
zijn niet alleen aan te dringen op het straf
baar stellen van discriminatie op grond van 
geslacht, homofilie, huwelijkse staat e.d. 
ten behoeve van sollicitanten. Ook de vrij
heid van de werkgever bij het aannemen 
van sollicitanten is misschien enige be
scherming waard. 
Maat houden in deze kwestie is misschien 
minder eenvoudig dan zich op het eerste 
gezicht laat aanzien. Het stimuleren van 
huichelarij zou wel eens voor de hand kun
nen liggen bij het behandelen van, een wets
ontwerp gel(ike behandeling. 

Markerwaard 

M. J. Rosenberg Polak 
Zwitserland 

In het concept-verkiezingsprogramma las 
ik dat men niet over zou willen gaan tot het 
inpolderen van de Markerwaard Maar tot 
mijn verbazing hoorde ik mevrouw Smit
Kroes en de heer Nijpels in de week van 9 
september in het openbaar verklaren dat 
zij aannemen dat de algemene vergadering 
van de VVD zal beslissen tot wél inpolde
ring van de Markerwaard Hoe weten zij nu 
al dat een meerderheid van de algemene 
vergadering vóór inpoldering zal zijn? Nu 
vraag ik mij ook af welke waarde dit ont
werp-verkiezingsprogramma heeft voor 
deze (toch wel invloedrijke) liberalen. Laat 
alstublieft de algemene vergadering, dus 
de VVD-leden zélf kiezen voor of tegen in
poldering. 

A/hert Jan Hoeve 
Paterswo/de 

Personeelstekort 

Lege arbeidsplaatsen zijn een zware last 
voor het bedrijfsleven en voor onze econo
mie. Afschaffing van de WWV lost vooral 
het tekort aan ervaren personeel op. Door 
afschaffing van "het recht op passend 
werk" en door de hoogte van de bijstands
uitkering (behalve van leeftijd) afhanke
lijk te maken van het aantal gewerkte ar
heidsdagen (variërend met de situatie op 
de àrbeidsmarkt) wordt het tekort aan on
geschoold personeel opgelost. Zo wordt het 
onaangename werk eerlijker verdeeld (uit
zendbureaus) en is elke werkloze ineens 
prima gemotiveerd. 

De les van de Polders 

L. Nelen 
Kruisland 

Zou het kunnen zijn dat kleine onderne
mers, middenstanders, boeren en andere li
beralen te weinig of niets merken van las
tenverlichting, dat zij ervaren dat deregu
lering betekent dat er nog nooit zoveel en 
::o slecht is geregeld als de laatste tijd, 
dat de miljardenfraude die "relatienotabe
leid" wordt genoemd, vrolijk wordt voort
gezet en zelfs uitgebreid, dat de "Hinder
wetuitvoeringsprogramma's" en de gulle 
subsidies aan milieuactivisten slechts lei
den tot pesterige bureaucratie, zonder ef
fect voor het milieu, dat zij maar liever 
thuis blijven om te proberen daar- on
danks al dat "liberaal" beleid- hun brood 
te verdienen, in plaats van te gaan stem
men? 

Ir. F. de Wolf 
Grouw 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD- politici het woord voeren. 

ALMELO- 21 oktober. mr. J. G. C. Wie
benga. Motel Almelo. 20.00 uur. Orde en 
Veiligheid. AMSTERDAM- 28 oktober. 
mevr. drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh. 
Het Stikkerhuis. 20.00 uur.- 4 november. 
H. F. DijkstaL Het Stikker huis. 20.00 uur. 
ANNA PAULOWNA- I november. J. 
Kamminga. Dorpshuis Veerburg. 20.00 
uur. ARNHEM- 8 oktober. mevr. drs. N. 
Smit-Kroes. Musis Sacrum. 20.00 uur. 
VROUWEN IN DE VVD BERGEN OP 
ZOOM- 11 oktober. mevr. E. Terpstra. 
Cafe De Ster. 20.15 uur. Vrou-
wen( emancipatie) in ontwikkelingslanden. 
BERKEL ENSCHOT- 8 oktober. A. J. 
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Even huis. De Schalm. 20.30 uur. Vrede en 
veiligheid. BRUSSEL- 25 oktober. J. Kam
minga. Hotel Charlemagne. 20.15 uur. Ac
tuele politiek. DORDRECHT- 21 oktober. 
mevr. A. Lucassen-Stauttener. Cafe de 
Viersprong. 20.00 uur. Jeugdbeleid. EDE-
14 oktober. mr. A. J. te Veldhuis. De Ree
horst. 20.00 uur. Milieu. ENSCHEDE- 21 
oktober. drs. Th. H. Joekes. Cafe-rest. A.B. 
19.30 uur. Liberale politiek. ETTEN
LEUR- 21 oktober. mr. A. J. te Veldhuis. 
Cafe-petit-rest. Het Witte Paard. 20.15 
uur. Algemene politiek. OC FIVELINCO-
21 oktober. drs. L. M. L. H.A. Hermans. 
Rest. De Bolder, Delfzijl. 20.00 uur. Finan
ciële consequenties heringedeelde gemeen
ten. GRAAFSTROOM- 5 november. A. 
Ploeg. Gebouw De Spil, Bleskensgraaf. 
20.30 uur. Actuele politiek. VROUWEN 
IN DE VVD GRONINGEN, FRIESLAND, 
DRENTHE, OVERIJSSEL EN IJSSEL
MEERPOLDER- 28 oktober (gewijzigde 
datum). dr. R. Braams. Motel Hoogeveen, 
Hoogeveen. 9.30 uur. Milieu. GRAVE- 28 
oktober. dr. R. W. de Korte. Oranje Hotel. 
20.00 uur. Economie en actuele politiek. 's
GRAVENHAGE, JOVD District West- 19 
oktober. A. A.M. E. van Erp,jeugdcen
trum Don Bosco. Forum: Midden- en klein
bedrijf. 12.00 uur. HAREN- 14 oktober. 

mevr. E. Terpstra, Hotel de Horst. 20.30 
uur. Ouderen beleid. HUIZEN- 4 novem
ber. !i. Wiegel. Cult. centrum Projekt Drie 
in Een. 20.00 uur. KAMERIK- 21 oktober. 
I'. H. Jacobse. Cafe De Herberg. 20.30 
,,ur. Midden- en kleinbedrijf. VROUWEN 
IN DE VVD KENNEMERLAND-ZUID-
14 oktober. J. Franssen. Ramplaan 108, 
Overveen. 20.00 uur. Onderwijs. LEEU
WARDEN- 4 november. dr. R. W. de Kor
te. Onder de Luifel. 20.00 uur. Financieel/ 
economisch beleid 1986-1990. LIBERALE 
KRING MEPPEL-STEENWIJK- 28 ok
tober. mevr. drs. N. Smit-Kroes. Hotel Het 
Oude Hogenkamp, De Wijk. 20.00 uur. 
LUXEMBURG -7 november. J. F. B van 
Rey. Sheraton Hotel. 20.00 uur. Actuele 
politiek. MIDDELBURG- 28 oktober. drs. 
W. K. Hoekzema. Concert-gehoorzaal. 
20.00 uur. NAARDEN- 14 oktober H. E. 
Koning. Hotel Jan Tabak. 20.00 uur. Finan
ciën. OC OLDAMBT- 21 oktober. mevr. A. 
Jorritsma-Lebbink. Hotel Vrijheid, Win
schoten. 20.00 uur. Algemene politiek. OL
DENZAAL- WEERSELO- 21 oktober. dr. 
R. W. de Korte. Rest. Luttikhuis, Beunin
gen. 20.00 uur. Algemene, sociale en eco
nomische politiek. OLDENZAAL- 4 no
vember. J. Franssen. Rest. Wessels. 20.00 
uur. Algemene politiek. OOSTERHOUT-

5 november. mr. drs. F. Bolkestein. Jazzca
re 't Kerkepad je. 20.00 uur. Algemene poli
tiek. RENKUM- 14 oktober. drs. Th. H. 
Joekes. Parkhotel De Branding. 20.00 uur. 
Actuele politiek. RHENEN- 28 oktober. 
mevr. S. van Heemskerck Pillis-Duvekot. 
Hotel-rest. De KoerheuveL 20.00 uur. Vre
de en veiligheid. SLEEN, OOSTERHES
SELEN, DALEN, COEVORDEN, 
SCHOONEBEEK & ZWEELOO- 11 okto
ber. mr, F. H. G. de Grave en mevr. A. Jor
ritsma-Lebbink. Hoes van Hol'an, Oud
Aaiden. 20.00 uur. OCWAARDLANDEN 
- 14 oktober. P. M. Blauw. Ontmoetingscen
trum De Schakel, Heerhugowaard. 20.30 
uur. Landbouw en algemene politiek. OC 
WESt-FRIESLAND- 14 oktober. dr. P. 
Winsemius. Stadsschouwburg Het Park. 
Hoorn. 20.00 uur. Milieubeleid en Marker
waard. OC WEIDEGEBIED- 8 oktober. J. 
Kamminga. Het Dorpshuis Linschoten, 
20.00 uur.Actuele politiek. WESTVOOR
NE- 14 oktober. drs. F. W. Weisglas. Hotel 
Wapen van Marion, Oostvoorne. 20.00 uur. 
Begroting. WIERINGERMEER- 4 no
vember. mevr. drs. N. Smit-Kroes. Cafe
rest. De Maaier. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. ZANDVOORT i.s.m. JOVD KENNE-

. MERLAND- 14 oktober. mr. J. G. C. Wie
benga. Hotel Keur, Zandvoort. 20.00 uur. 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN (~ Hter vrndt u de grootste collectie hedendaags ztfver van Nederland 

Een tafelklokJe m zilver, 
een exclus1ef rdee 

"IN 'T SILVERHUYS" 
Haven 1 + 5- Schoonhoven, 
tel.: 01823-2651 

Een fraaie collectie antiek Nederlands zilver vindt u in het 
Edelambachtshuis op de Haven 13, Schoonhoven. 

Vervaard1grng van speCiale opdrachten. tevens vakkundtge goud- en zllverrestauratres en 
verzllvermgen door onze edelsmeden 

Voor een droomvakantie naar FIJI 
Inlichtingen: .). ~) 

Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécottes j Hotel Brouwers, Val
kenswaard / Hotel Edenhof, Lenzerheide j Restaurant La Clo
che, Leiden / In 't Silverhuys Juwelier Rikkoert, Schoonhoven j 
Inventief b.v., Voorburg j Klein Oever Vakantieboerderij, Balk
brug / Makelaardij Muijsson, Langbroek / Olympus Diensten, 
Hoofddorp/Het Kasteel van Rhoon, Rhoon j Roparea n.v., Rot
terdam/ South Pac. Twrs, Amsterdam j South Pac. Tours, Am
sterdam / South Pac .. "'Tours, Amsterdam j South Pac. Tours, 
Amsterdam / Schuytvlot, Montfoort / Zwijgers Interieurbouw 
b.v., Veghel · 

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

Inl. J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230-19204. 

Voor een droomvakantie naar HAWAII 
Inlichtingen: •• •) 

South Pacific Tours 
Tel.: 020- 233052 

BUNGELOW MET ROYALE KAMERS 
EN VEEL PRIVACY 

bij voorkeur op zandgrond, gezocht door niet aan 
plaats gebonden echtpaar. Afgelegen ligging 
geen bezwaar. Prijsindicatie f 200.000,- -
f 325.000,-. 

Brieven onder nr. WO 810 zenden aan: Bureau 
van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, 
met o.a. opgave van oppervlakte huis en grond. 
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Dit koetshuis in Arnhem werd met SURFAKOTE MUUR
CDA TING gespoten en ziet er nu voortreffelijk uit. 
Surfakote muurcoating is een uitstekende investering. 
Sinds 1 960 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 

GEZELLIG EN KOMFORTABEL FAMILIEHOTEL 
naast cabinebaan naar sneeuwzeker en zonnig skigebied (1100 
- 2300 m). Afdaling tot aan hotel. Skischool, skilopen. 
In hotel alles wat u wenst, o.a. groot zwembad, veel speelruim
ten. kinderoppas, enz. Voortreffelijke keuken en persoonlijke 
verzorging. Kortingen voor kinderen. bijv. tot 6 jaar gratis in 
ouderkamer. In januari en maart arrangementen met half
pension vanaf Fr. 65.- p.p.per dag. Speciale Kerstarrange
menten. 10 Km vanaf Martigny. Altijd bereikbaar per auto of 
trein. Lid Club Kindervriendelijke Hotels in Zwitserland. Ook 

chaletverhuur. HO).ÇL **** 
Bel voor vrijblijvende OI~ MJfv Cfioifts 
informatie nu meteen met.._/ ~ 
Elly en Jan Mol (Ned.) waar u zich thuisvoelt 
09.412661666 1923 Les Marécottes (Wallis) 

WINTERSPORTHOTEL EDENHOF 

in het sneeuwzekere ( 1500 m) LENZERHEIDE (Zw.) 

Kamers 1n ons zeer rustig en toch centraal gelegen hotel, in een 
werkelijk grandioos ski- en langlaufgebied, vanaf Zw.fr. 55,
p.p.p.d. halfpension. Overdekte garage aanwezig. 

Nadere inlichtingen: B. de Geus. Vinkebuurt 6, Zwammerdam, tel.: 
01726- 15520, b.g.g. Rest. De Watergeus, Nieuwkoop-Noorden, 
tel.: 01724- 8398. 

een gewone verflaag en wordt in één keer aangebracht. 
Surfakote is niet duurder dan goed schilderwerk en gaat 
veel langer mee: 1 0 jaar garantie. 

Vraag vrijblijvend documentatie bij de Surfakote-fabriek 
B.V. Schuytvlot, postbus 8. 3417 ZG Montfoort (U). 
tel. 03484 - 1 587. Viditel pag. 61 70275. 

OLYMPUS DIENSTEN 
SCHOONMAAKBEDRIJF 
Grote Belt 2, 2133 GA Hoofddorp 

* Schoonmaakmaatwerk 
* Leuzenbestrijding * Ook kleinere objecten 

Voor een droomvakantie naar TAHITI 
Inlichtingen: •• South PacHic TouTs 
Tel.: 020- 233052 
De Stille Zuidzeespecialist sinds 1968. 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 



WIEVRIJ 
WIL BLIJVEN, 

KIEST DE 
FLEXIBELE 
ROP AR CO 

HYPOTHEEK. 
Als u bij het afsluiten van uw hypotheek 

toch de vrijheid wilt houden om uw fmancie
ring naar eigen behoefte te regelen, 
biedt de Roparea Hypotheek dè oplossing. 

De Roparea Hypotheek-rente is op dit 
moment* op kwartaalbasis 7,3% ofwel op jaar
basis 7,5%. 

Méér informatie. 
Kredietvorm met grote vrijheid. Spreekt de Roparea Hypotheek u aan? 

• Vrij krediet tot 7(Jlfo van de verkoop- Vult u dan de bon in en u ontvangt per 
waarde van uw woning. • Lage afsluit- ' omgaande volledige informatie. 
kosten. • Vrij in aflossen, zonder boete. Roparea NV, Heer Bakelweg 133, 
Vrij opnemen, wanneer en zoveel u wilt 3032 AD Rotterdam, 

Variabele rente. Telefoon: 010- 65 0711. 

De rente is variabel, maar kan nooit hoger zün DE ROPARCO HYPOTHEEK. 
dan de rente voor effektenkredieten.Wellager. EEN INTERESSANT ALTERNATIEF. 

lrl Deze bon in open envelop ;;-nder postzegel zen~l RENTE 7, 3%. 
den aan Roparea NV, Antwoordnummer 1957, 

I3CXX) YB Rotterdam. ~ I 
1 Stuurt u de informatie naar: ffi I 

1 Naam: _______ MN I 

1 Adres: ____ I 

1 Postcode: I 

l~aa~: I 
L TTJ l I 
I - I 
I I 
I I 
I i 
r Een ini~iatief van de Robeco Groep. L _____________ _j 

*24 september 1985 
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Boerenhekken Tuinpoortjes 
Sierafscheidingen Afrasteringen 
Rozenpoortjes Trapleuningen 
ook met: automatische- en afstandsbediening 

audio- en video communicatie 
Sierhekken tegen inbraak 

voor ramen en deuren. 

Showroom ook 's zaterdags geopend van 10.00-15.00 uur. 

~~~:b;~b~:~s;m .. 
Burg. Huydecoperweg 4-6, 3615 AD Westbroek (Utrecht), 03469-2041 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment· Onze AssurantieVisie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

r I Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
BWIJ Telefoon 070 · 87.14.14. Tele·Service 070 · 86.93.93. 

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 

Vrijheid en 
Democratie 

veertiendaagse uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

Nummer 1327 
22 oktober 1985 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Algemeen redacteur: 
Victor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
Miehiel Krom 

Buitenland redacteur: 
drs. Jan van de Ven 

Vormgeving: 
Siem Willems 

Redactie-adres en 
abonnementenadres: 
Petra Beijersbergen, 
Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's-Gravenhage 
Tel.: 070-614121 toest. i7 
Telex 33564 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Stichtingsbestuur: 
Drs. H. B. Eenhoorn 
W. J. A. v.d. Berg 
Mr. J. de Monchy 

Redactieraad: 
Drs. H. B. Eenhoorn, vz. 
W. J. A. v.d. Berg, secr. 
H. F. Heijmans 
H.A. M. Hoefnagels 
Drs. Th. H. Joekes 
J. van Lier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentie-exploitatie 
Bureau Van Vliet b.v. 
Postbus 20, 
2040 AA Zandvoort 
Tel.: 02507-14745 

Het volgende nummer 
verschijnt op 5 novem
ber. Brieven moeten 
uiterlijk 25 oktober 
binnen zijn. 

Ed Nijpels. 
kandidaat nummeréén 

- Algemene en fi
nanciële beschou
wingen 

- Deelraadsverkie
zingen Amster
dam 

- Mededelingen 
hoofdbestuur 

- Informaticadag 
Organisatie Vrou
weninde VVD 

- Tienjarig bestaan 
Haya van Some
renstichting 

- De verkiezingen in 
België 

- Koosjes column 

Massale opkomst 
propagandisten 

- De Liberale Inter
nationale 

- ABP-bestuur zaait 
onnodige onrust 



cg cc 

OOClMENTATIECENTRUM 
llEDERLANOSE POLITIEK!; 

- PAftllJt!N -

H, et meest essentiële van een politieke partij, dus ook van de liberale, is 
duidelijkheid. Duidelijkheid in de doelstellingen en duidelijkheid 
omtrent de mensen die deze doelstellingen in de politieke arena zo 

goed mogelijk trachten te verwezenlijken. Het valt niet te verhelen dat binnen 
de VVD in den lande het de laatste weken wel eens aan die duidelijkheid, die 
eenparigheid heeft ontbroken. Daarom op deze plaats de zaken even heel 
simpel op een rij. . 

Duidelijk is dat álle kamercentrales Ed Nijpels als nummer één op de 
kandidatenlijst hebben geplaatst. Dit betekent de volmondige en morele steun 
aan degene die drie jaár lang vanuit een "achterstandspositie" -namelijk als 
fractievoorzitter van een regeringspartij- moest samenwerken mét, maar qua 
profilering van de VVD het moest opnemen tégen, de zittende CDA -premier. 
Het is immers slechts de premier gegeven om elke vrijdagavond via de 
televisie het gevoerde kabinetsbeleid toe te lichten. De liberale coalitiegenoot 
in de Tweede Kamer ontbreekt de mogelijkheid zijn politieke accenten op 
dezelfde wijze naar buiten te brengen. Dit betekent een les voor de komende 
coalitievorming . 

Duidelijk is ook, dat Jan Kamminga als voorzitter blijft. Hij schort zijn 
vertrek op verzoek van het bestuur op tot volgend najaar. Het is een 
geruststellende gedachte dat de VVD tijdens de verkiezingen en de formatie 
wordt geleid door een ervaren voorzitter, die van wanten weet en als 
belangrijkste gave heeft dat hij mensen weet te binden en te enthousiasmeren. 
Zie elders in dit blad de mededeling van het hoofdbestuur. · 

Duidellj k is dat het gevoerde CDA- VVD-beleid zijn vruchten begint af te 
werpen. Zie elders in dit blad het verslag van de algemene beschouwingen en 
herlees nog eens het artikel van Rudolf de Korte in het vorige partijblad. 

Ook duidelijk is dat opiniepeilingen beslist niet onfeilbaar zijn. Onze 
Zuiderburen weten daarover mee te praten. In tegenstelling tot wat uit de vele 
steekproeven naar voren kwam, won de Christelijk-Liberale coalitie nog Pwee 
zetels. Volgens dezelfde opinie-onderzoekers die verlies voor de coalitie 
voorspelden, zijn het de zwevende kiezers geweest -in België zo'n 20 tot 25 %, 
in Nederland ligt dat rond de 35 % - die pas ter elfder ure de voorkeur gaven 
aan het harde economisch herstelbeleid van premier Martens. België en 
Nederland zitten in een te vergelijken politieke situatie. Dat geeft de (liberale) 
burger weer moed! 
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Algem~n,e B~sch?.uWif1:gen: 

Ed N·ijpeis: ,,De toekomst ziet er voor 
iedereen beter uit'' 

Gematigd optimisme daar
mee is de inbreng in eerste 
termijn bij deAlgemene Be
schouwingen van VVD-frac
tieleider Ed Nijpels het best 
te typeren. Zijn algemene 
conclusie is dat Nederland 
dankzij het gevoerde kabi
netsbeleid een periode van 
stagnatie achter zich laat en 
een periode van aanpassing 
ingaat. 

"Het moderniseren van onze samenle
ving, het vergroten van de vrijheid van 
ondernemingsgezinde burgers, zonder 
essentiële voorzieningen aan te tasten, 
zonder de solidariteit met de zwakken 
in de weegschaal te stellen, slaagt al
leen maar als het politieke bedrijf de 
noodzaak van aanpassing niet alleen 
onder ogen durft te zien, maar dat ook 
wenst uit te dragen naar de burger." 
Nijpels legde er de nadruk op dat een 
simpele oplossing voor grote maat
schappelijke kwalen niet bestaat. En 
die aanpassingen zfjn noodzakelijk 
Nijpels: "Omdat wij de individuele 
mens met zijn of haar wensen en op
vattingen voorop plaatsen. Omdat wij 
overal waar maatschappelijke structu-

ren knellen en de vrijheidsbeleving 
van de mondige burgers beperken tot 
veranderingen wensen te komen. Geen 
blinde bezuinigingsdrift, geen kille sa
neerdersmentaliteit. Wat wij voorstel
len en doen, vloeit voort uit onze diepe 
betrokkenheid met de samenleving." 
.. ~ "De veranderingen die wij voor
staan komen, zeker op langere ter
mijn, vooral de zwakkeren ten goede. 
De VVD wenst geen 'jungle-mentali
teit'. De sterken redden zich altijd 
wel. Sociale rechtvaardigheid is een 
van onze beginselen en daar zijn we 
trots op~ In een gecompliceerde sa
menleving kan aan de individuele ont
plooiing en verantwoordelijkheid 
slechts optimaal recht worden gedaan 
als aan minimumvoorwaarden van so
ciale rechtvaardigheid is voldaan. An
derzijds kan slechts optimale inhoud 
worden gegeven aan de eisen van so
ciale rechtvaardigheid, indien de indi
viduele mens voldoende ruimte heeft 
voor zichzelf om zich in alle mogelijke 
richtingen te kunnen ontplooien. De 
VVD vindt die individuele speelruim
te nog steeds te klein en daarom wenst 
zij aanpassingen binnen onze ingewik
kelde samenleving. Vereenvoudigin
gen, waardoor de mensen weer het ge
voel krijgen greep te hebben op hun 
eigen omstandigheden." 

Afstoten van overheidstaken 

Noodzakelijk voor de groei van onze 
economie is een kleine, efficiënte en 
flexibele overheid. Nijpels toonde zich 
over het op dit punt gevoerde kabinets
beleid niet ontevreden "hoewel die 
trein op sommige sporen nog wel een 
extra duwtje nodig heeft". Heel wat 
overheidstaken zijn de afgelopenjaren 
door de marktsector overgenomen of 
het kabinet kwam al tot principebeslis
singen tot privatisering. Ed Nijpels 
noemde de diensten Waarborg, het 
IJkwezen en het Kadaster, het Staats
bosbeheer, het Loodswezen, het 
Staatsvissershavenbedrijf, de Wad
denveren, gedeeltelijk het Computer
centrum Limburg, hetwaterleidingbe
drijfvan de RIJP, het facilitair bedrijf 
van de NOS, de Postbank, de vermin-
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dering van het staatsaandeel in de 
KLM en de verkoop van landbouw
gronden en -bedrijven van de Domei
nen. 
Op immaterieel gebied bepleitte hij 
dat het kabinet en het parlement nog 
gedurende deze zittingsperiode tot be
sluitvorming moeten komen ten aan
zien van anti-discriminatie en eutha
nasie. Daar het kabinet er niet in 
slaagde met een stevige anti-discrimi
natiewetgeving te komen, zal de VVD 
haar uiterste best doen, liefst samen 
met andere fracties, met een initiatief
wetsvoorstel te komen. 
Ten aanzien van het euthanasievraag
stuk zei Ed Nijpels: "De staatscom
missie suggereert in haar rapport om 
van het euthanasievraagstuk een vrije 
kwestie te maken. De VVD onder
schrijft die opvatting. Op deze wijze 
wordt er ruimte geschapen voor de 
verscheidenheid van opvattingen, die 
daarover binnen politieke partijen le
ven. Ik wil benadrukken dat in de ogen 
van de VVD-fractie het standpuqt van 
mensen, die euthanasie volledig afwij
zen, ten volle gerespecteerd dient te 
worden. Maar van de wetgever mag 
worden verwacht dat de wettelijke re
gels worden aangepast aan de rechts
overtuiging van een overgrote meer
derheid van het Nederlandse volk." 

PvdA 

De liberale fractieleider hekelde de 
wijze waarop de PvdA gemeend heeft 
de afgelopenjaren oppositie te moeten 
voeren. Niet alleen bestreden de socia
listen te vuur en te zwaard het CDA
VVDcbeleid, maar men wist boven
dien daar weinig tot niets tegenover te 
zetten. "Met de lange-termijnvisie van 
de hoofdstroom binnen de PvdA is het 
droevig gesteld. Men hinkt op vele ge
dachten en zit gevangen in het zelf ge
sponnen web van opvattingen uit de ja
ren zestig en zeventig. Het is inder
daad 'zandkastelen bouwen op de 
vloedlijn van de informatiesamenle
ving' zoals c;:en commentator dat on
langs zo treffend omschreef ... Ener
zijds mikt de PvdA op een hogere eco-
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nomische groei, anderzijds wordt niets 
nagelaten om de ondernemers de stui
pen op het lijf te jagen met plannen en 
regelgeving. Enerzijds worden er kro
kodilletranen gehuild over de hoge be
lasting- en premiedruk waarmee ook 
de lagere inkomens worden geconfron
teerd, anderzijds wordt niet ge
schroomd te speculeren op belasting
en premieverhoging en nieuwe inko
mensafhankelijke regelingen. Ener
zijds wordt gepleit voor technologi
sche vernieuwing, anderzijds mogen 
tal van vernieuwingen van de PvdA 
niet doorgaan, omdat ze maatschappe
lijk onaanvaardbaar zouden zijn ... 
Dat de toekomst van iedereen is, moge 
juist zijn. Maar of de burgers met de 
toekomst van de PvdA achteraf bezien 
erg gelukkig zullen zijn, valt in hoge 
mate te betwijfelen." Het herstel van 
de economie door dit kabinetsbeleid 
wordt niet alleen in eigen kring gecon-

stateerd. De voormalige socialistische 
minister van Financiën, thans presi
dent van de Nederlandsche Bank, dr. 
W. Duisenberg, schreef in zijn jaarver
slag over 1984: "Het in 1983 begon
nen herstel van de Nederlandse econo
mie heeft zich in 1984 voortgezet en 
zal, naar het zich laat aanzien, in 1985 
verder gaan ... " Nijpels haalde ook 
de Macro Economische Verkenningen 
1986 van het Centraal Planbureau en 
de miljoenennota aan. Uit beide stuk
ken kan worden opgemaakt dat alles 
wat stijgen moet, stijgt en alles wat da
len moet, daalt. 
"De werkloosheid, het financieringste
kort, de collectieve lasten, de inflatie, 
de rente, het aandeel van de lonen in 
het nationaal inkomen en de druk van 
de collectieve uitgaven dalen alle; de 
productie, het nationaal inkomen, de 
werkgelegenheid, de consumptie, de 
investeringen, de export en de 

Bij het ter perse gaan van dit 
partijblad zijn de algemene be
schouwingen in de Tweede Ka
mer nog volop bezig. Dankzij de 
mèdewerking van Ed Nijpels, 
Rudolf de Korte en drukkerij 
Ten Brink was het ons mogelijk 
tóch in dit blad een verslag van 
de eerste termijn van de VVD te 
geven. In het volgend nummer 
komen wij- indien dit noodza
kelijk blijkt- nog nader op de 
algemene en financiële be
schouwingen terug. 

Redactie 

arbeidsproduktiviteit stijgen alle, som
mige zelfs spectaculair." 

Driesporenbeleid 

Ed Nijpels ging uitvoerig in op het 
door dit kabinet gevoerde drie-sporen
beleid: de sanering van de overheidsfi
nanciën, het herstel van de marktsec
tor en de bevordering van de werkgele
genheid. 

De Korte biedt 
werkgelegenheidsplan 

voor langdurig. 
werklozen 

Tijdens de financiële beschouwingen heeft de financiële specialist van de 
Tweede-Kamerfractie, Rudolf de Korte, een werkgelegenheidsplan gepre
senteerd voor circa I 0.000 langdurig werklozen onder de 23 jaar. Daarvoor 
is 50 miljoen nodig in 1986 en structureel 100 miljoen. De organi~atie 
daarvan zal in handen moeten komen te liggen van de overh~id (ARBVO, 
GAB's, GSD's) en (grotere) werkgevers. 
Het pi an van De Korte omvat het volgende: 
a. Er wordt een mentor-werkgever gezocht met een onvervulde- vacature. 
b. De betrokken langdurig werkloze krijgt een scholingsaanbod van één 

jaar. Dat gebeurt óf bij een van de Centra voor Vakopleiding óf op de be
drijfsschool van het bedrijf óf op de werkvloer zélf De scholingskasten 
worden (tot bijv.f 4000,-) vergoed. De werkloze behoudt zijn uitke
ringsniveau gedurende dat jaar. Geen stapjes omlaag voor hem of haar. 
Bovendien krijgt hij een premie aan het eind van het jaar (tot bijv. 
f 1500,-) zodra htj of zlj de scholing voltooit. In de praktijk is die vol
tooiing veelal een probleem. Vandaar deze prikkel. 

c. In het tweedejaar krijgt de betrokken werkloze eenjaarcontract bij de 
mentor-werkgever. Hij verlaat zijn uitkering en ontvangt normaal loon. 
De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie (tot bijv.f 5000,-) ge
durende dat jaar. 

d. De kans is zeer aanzienlijk dat de werkgever. het contract verlengt. 
Werkgever en werknemer kennen elkaar immers. Garanties kunnen 
uiteraard niet verlangd worden. Verdringing moet worden geaccepteerd 
omdat de "kanslozen" door scholing weer kansrijk worden gemaakt. 
Zelfs als het contract onverhoopt niet wordt verlengd, heeft de betrok
ken I angdurig werkloze zinvolle scholing ontvangèn en à/gemaakt. Bo
vendien heeft hij een vol jaar gewerkt. Dat is een steun in de rug om el
ders aan de slag te komen. 
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Schoot het tekort van de overheid van 
197 3 tot 1983 nog omhoog van 1,4 % 
tot 10,7 % van het nationaal inkomen, 
thans ligt het op 8% en volgendjaar 
zal het waarschijnlijk dalen tot 7,4 %. 
Daling ook van het percentage van de 
collectieve uitgaven en van de collec
tieve lasten van het nationaal inko
men. 
Wat de marktsector betreft merkte Ed 
Nijpels het volgende op: "De winsten 
konden zich vanaf 1983 goed herstel
len. Niet lang daarna begonnen ook de 
investeringen in snel tempo toe te ne
men. Doordat het concurrentievermo
gen herstelde, groeide ook de export. 
In 1981 en 1982 daalde de consump
tie. In 1985 en 1986 stijgt deze weer 
met gemiddeld zo'n 2 %. In 1981 en 
1982 daalde de produktie van bedrij
ven nog met ongeveer 1 en 2 %. In 
1986 zulleuwe al weer voor het derde 
jaar een bescheiden, maar gestage 
groei van ongeveer 2 % zien ... Dat 
herstel is voor een belangrijk deel te 
danken aan de bereidheid tot matiging 
van de werknemers en het gevoerde 
kabinetsbeleid." 
Wat de werkgelegenheid betreft, nam 
Nijpels ook het begin van de tachtiger 
jaren als uitgangspunt: "De werkloos
heid schoot in 1981, 1982 en 1983 met 
100.00 tot 200.000 personen per jaar 
omhoog. De werkgelegenheid brokkel
de razendsnel af en tienduizenden 
nieuwkomers meldden zich op de ar
beidsmarkt. In 1985 en 1986 neemt de 
werkgelegenheid in de bedrijven weer 
toe met tienduizenden arbeidsjaren en 
daalt de werkloosheid ondanks het 
grote arbeidsaanbod. Een historische 
ommekeer, die te danken is aan de be
reidheid tot matiging van de werkne
mers en aan dit kabinetsbeleid." 
De liberale leider benadrukte nog
maals dat de VVD niets voelt voor 
starre arbeidstijdverkorting, maar de 
voorkeur geeft aan vormen van deel
tijdarbeid. "Arbeidstijdverkorting in 
algemene zin kan alleen succes heb
ben als deze het resultaat is van vrij 
overleg tussen sociale partners en als 
de vormgeving wordt afgestemd op be
drijf of bedrijfstak. Arbeidstijdverkor
ting dus in de vorm van een maatpak 
en niet als confectiemodel." 

Hij besloot zijn betoog met: "Interna
tionale en nationale ontwikkelingen 
geven reden tot optimisme. De VVD 
heeft een politieke analyse die conse
quent en consistent inhaakt op die ont
wikkelingen. Vrij van dogma's en voor
uitstrevend is de VVD bereid alle be
staande instellingen ter discussie te 
stellen en de politieke verantwoorde
lijkheid voor noodzakelijke aanpassin
gen te dragen. De technische en maat-

~.: .· ·;.'; . 

schappelijke ontwikkelingen rekenen 
in hoog tempo af met de uit het verzui
lingstijdperk overgebleven structuren. 
De burger wil een geloofwaardig per
spectief voor zijn toekomst. De VVD 
geeft dat perspectief. Niet slechts voor 
bepaalde groepen, maar voor iedereen 
ziet de toekomst er met het door de 
VVD voorgestane beleid beter uit." 

Reny Dijkman• 
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Greetje ereburger van Rouston 

Foto: Theo Meijer 

Op uitnodiging van de Amerikaanse regering heeft het VVD- Tweede-Ka
merlid Greetje den Ouden-Dekkers een studiereis door de Verenigde Staten 
gemaakt. In een achttal plaatsen heeft zij zich in de volgende onderwerpen 
verdiept: het invoeren van computers in het o'nderwijs, informatica in het 
universitair onderwijs; het onderzoek naar de fysieke problemen van vrou
wen in de overgang (universiteit van Florida); en het deelnemen van vrou
wen aan de politiek. Dat laatste leidde tot het ·ereburgerschap van de stad 
Houst on. Deze oorkonde werd haar uitgereikt door de vrouwelijke burge
meester van Houst on in aanwezigheid van de raadsleden. Men vond het 
daar prachtig dat een vrouwelijk parlementslid uit Nederland juist voor 
dat onderwerp zoveel belangstelling toonde. Begrijpelijk dat Houst on een 
warm plekje in Greetjes hart heeft gekregen. 
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ABP-bestuur 
zaait onnodig onrust 

Tot voor zo'n twee jaar was 
hetABPaltijd een toonbeeld 
van rust geweest. Dit beeld 
werd door deABP-affaire 
helaas nogal abrupt ver
stoord, met als gevolg dat 
tal van ambtenaren en ge
pensioneerden zich gingen 
afvragen of hun pensioen 
zich wel in goede handen be
vond. 
Ten onrechte gelukkig. 

Kort geleden echter werden zij weder
om opgeschrikt. Dit keer door een 
voortijdig uitgelekt bericht dat het 
ABP zwaar in het rood zou staan door 
een tekort van zo'n f 11 miljard. Be
paald niet niks. En dus verschenen er, 
heel begrijpelijk, de nodige zorgelijke 
koppen in de pers. Wederom de nodige 
onrust, tal van brieven en vele tele
foontjes. Enige geruststellende kantte
keningen zijn daarom op zijn plaats. 
Kenmerk van berichten die voortijdig 
en bewust uitlekken is dat ze veelal on
volledig en gekleurd zijn. 
Bovendien kwam dit bericht nogal on
verwacht uit de lucht vallen aangezien 
de ABP-balans commissie vorig jaar 
tijdens de hoorzitting van de kamer
commissie nog letterlijk had beweerd 
dat het ABP schatrijk was. Wellicht 
was dat wat overtrokken, doch vast
staat dat het ABP zeer solvabel is. De 
balansresultaten van de voorgaande 
twee jaren vertonen grote overschot
ten. 
Zelfs een niet gering aantal miljarden. 
Het totale belegd vermogen van het 
ABP bedroeg eind vorig jaar zo'n 
f 112 miljard en dat was al weer f 10 
miljard meer dan hetjaar daarvoor. 

Menig bedrijf zal jaloers zijn op zo'n 
resultaat. 

-~ Geen cent tekort 
;:::! 

-:::: 
::::::> < De pensioengerechtigden hebben nog 
~ nooit een cent tekort gehad. In de toe-

komst zal dat evenmin het geval zijn. 
Ook het beleggingsresultaat van het 
ABP is bepaald uitstekend. Een rende
ment van zo'n 9 %, d.w.z. zo'n 5 % 
meer dan de door het ABP gehanteer
de rekenrente van 4 %. Hoe is het dan 
mogelijk dat het ABP, dat kortgeleden 
nog miljarden over had en zulke goede 
resultaten boekt plotseling miljarden 
tekort lijkt te hebben. Het gaat hier 
echter om een tekort op de zogenaam
de wiskundige (deftig: actuariële) ba
lans. De balans van een pensioenfonds 
verschilt nl. nogal van de balans en de 
verlies en winst rekening van een ge
woon bedrijf. Een pensioenfonds moet 
niet alleen voldoende groot zijn om de 
huidige pensioenen te betalen maar 
ook om toekomstige verplichtingen te 
kunnen voldoen. 
Om inzicht te krijgen in de toekomsti
ge inkomsten (vermogensvorming) en 
verplichtingen gaat men uit van tal 
van veronderstellingen en kansbereke
ningen, zoals rentepeil, aantal ambte
naren die premie betalen, aantal ge
pensioneerden etc. 
Nu is het niet zo moeilijk om met de 
nodige wijzigingen in de veronderstel
lingen het balansresultaat te beïnvloe
den. Daarbij gaat het in de pensioen
sfeer bij kleine wijzigingen al gauw om 
een verschil van miljarden. Dit is te
meer het geval wanneer mogelijke te
genvallers extra ongunstig worden in
geschat en mogelijke voordelen wor
den geminimaliseerd of onzichtbaar 
worden gemaakt. Zo heeft er recente
lijk een forse verschuiving plaatsge
vonden van zichtbare naar onzichtba
re ("stille") reserves. Daarnaast is er 
een extra reservering van 5 %voor ca
lamiteiten opgevoerd. Was dat wel no
dig? Op zijn minst is dit discutabel. 
Het effect van de vergrijzing en de 
grotere deelname aan de VUT zijn 
overdreven pessimistisch ingeschat. 
Bovendien is uitgegaan van een per-

manen te verlaging van de pensioenbij
dragen van de overheid. Volstrekt ten 
onrechte aangezien de ABP (vak
bonds)bestuurders drommels goed we
ten dat het niet gaat om een perman en

. te doch om een tijdelijke verlaging. 
Juist dit element speelt een belangrij
ke rol. Het ABP-bestuur en de vakbon
den hebben daar bezwaar tegen en 
roepen in dat verband nogal demago
gisch over "grepen in de kassa". Be
slist een geheel onjuiste voorstelling 
van zaken. De overheid- als werkge
ver- vindt het terecht niet nodig om 
meer aan het ABP-fonds bij te dragen 
dan strikt nodig is. Het gaat immers 
om gemeenschapsgeld dat moet wor
den opgebracht door de belastingbeta
ler. Dat het ABP-bestuur en de vak
bonden tegen die lagere pensioenbij
drage strijd willen leveren: akkoord. 
Dat behoort tot hun rol en is dan hun 
goede recht. Maar wel graag met open 
vizier en niet door middel van een min 
of meer kunstmatig bijgekleurde ba
lans. Kortom de berekening dat er een 
tekort zou zijn van/ 11 miljard is wel 
een erg (rood) gekleurd bericht en het 
heeft er alle schijn van dat de ABP
(vakbonds)bestuurders zichzelf een 
betere onderhandelingspositie willen 
bezorgen als onderhandelaars in het 
kader van het arbeidsvoorwaarden
overleg. 
Reeds eerder heb ik in de Tweede-Ka
mer kritiek geuit op dit soort vermen
ging van functies. Dat de ABP-(vak
bonds)bestuurders een "dubbele pet" 
op hebben is alom bekend. Zolang ze 
die petten maar uit elkaar weten te 
houden is dat geen probleem. Dit keer 
hebben ze echter duidelijk de verkeer
de pet opgezet. Na de alarmerende be
richten in de pers heeft het ABP zich 
gehaast om te verklaren dat de pen
sioenen op geen enkele wijze in gevaar 
zijn. Daarmee werd tevens duidelijk 
gemaakt dat er iets niet klopte. In ie
der geval is uiterst dubieus wanneer de 
ABP-balans tot instrument van onder
handelingspolitiek wordt gemaakt, 
waardoor onnodig onrust wordt ge
zaaid. Een kwalijke zaak naar mijn 
smaak. 

.-
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·Amsterdam 
kiest Deelraden 

Meteen ludieke actie op 13 
oktober is de campagne voor 
de stadsdeelraadsverkiezin
gen in Noord en Os dorp in 
Amsterdam goed op gang 
gekomen. Er zijn na het be
zoek van Ed Nijpels en ka
merleden aan de Kamercen
traleAmsterdam in Noord al 
wat forumavonden geweest 
en in Osdorp zelfs al echte 
campagneactiviteiten. 

Nu draait de campagne op volle toe
ren. Noord en Osdorp zijn de twee wij
ken in Amsterdam waar vier jaar gele-

den in het kader van de Binnenge
meentelijk en Decentralisatie bij wijze 
van proef een Deelraad werd geïnstal
leerd en nu wordt aan de verkiezingen 
voor de tweede termijn gewerkt. De 
VVD is in Amsterdam-Noord metvier 
van de 37 zetels een oppositiepartij die 
het vbürtdurend tegen een blok van 
PvdA, CDA, D'66 en CPN, die ieder 
een wethouder hebben, op moet ne
men. 
Met een sterke ploeg kandidaten be
staande uit lijsttrekker Yolanda 
Schaefer en dan Erik Buijtendorp, 
Ruud Korver, Edgar Peer, Jan van 
Wijk en Pier Elzinga, die de eerste zes 
vormen, gaan wij 30 oktober de verkie
zingen in. Het verkiezingsprogramma 
is bij de leden en de pers positief ont-

Dit kunnen de Amsterdamse kiezers niet negeren 
· ·· .. -~11'!'~ .... .,lf~&ol!Q,:la~~;:llil<'li-~~~wlt'Jl1!~2c .. ·,.....,"'''l<,.".,.. 
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vangen en bestaat uit twee hoofdthe
ma's. Allereerst de werkgelegenheid; 
deze kan volgens ons op diverse manie
ren door activiteiten van de stadsdeel
raad worden gestimuleerd. Denk aan 
toerisme en andere vormen van vrije
tijdsbesteding. Natuurlijk dient ook 
het handels- en industriebeleid aan de 
orde te zijn. Thema twee beslaat het 
brede onderwerp leefbaarheid. Vooral 
dit thema kan door lokaal bestuur effi-

En dán is er koffie . .. uitgeschonken door KC-voorzitter Pam Evenhuis 

ciënt worden aangepakt. Dan denken 
we met name aan de punten milieu, 
veiligheid en welzijnswerk. Door mid
del van een enquête onder de inwoners 
van Noord zijn we achter hun wensen 
gekomen en we hebben die wensen sa
mengevat in vier punten: 
- voor ouderen zorg thuis 
- sport i.p.v. vandalisme 
- voor een verkeersveiliger Noord 
- werk voor Noord-Amsterdammers 

Door een goed verkiezingsprogram
ma, een sterke ploeg kandidaten en 
een,geoliede campagne hopen we de 
kiezer in Noord te overtuigen van onze 
beste bedoelingen met ons stadsdeel. 
De campagne in Osdorp spitst zich toe 
op de volgende programmapunten: 
- het zo doelmatig mogelijk gebruiken 
van de beschikbare financiële midde
len; 
- een actief werving- en vestigingsbe
leid voor middenstand, bedrijfsleven 
en industrie; 
- een duidelijk ouderenbeleid waarin 
ouderen worden ondersteund in het 
streven op zichzelf te blijven wonen; 
- het behoud van een groen én schoon 
Osdorp waarin het prettig wonen is in 
goede woningen. 

Met deze punten hoopt de VVD zich 
zodanig te profileren dat de kiezers 
zich 30 oktober voor onze partij zullen 
uitspreken. 

In Osdorp wordt de kandidatenlijst 
aangevoerd door Sirnon Willing waar
na Erik van den Bosch, Marieanne Ko
vàcs-Hefty, John Rellum, Riet Bor
gers en Ans Sno-Meulenkamp volgen. 
Gezien het grote enthousiasme waar
mee iedereen zich inzet voor de cam
pagne moet het mogelijk zijn om een 
positieve verkiezingsuitslag voor de 
VVD in Osdorp te verkrijgen. 
Als voorloper van de Gemeenteraads
en Tweede Kamerverkiezingen vol
gend jaar zullen deze Deelraadsver
kiezingen een zeer belangrijke graad
meter zijn. 

Edgar Peer, Amsterdam-Noord 
Pauline Krikke, Amsterdam-Osdorp 
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Nederland - België, de algemene 
verkiezingen verschillen en overeenkomsten· 
,\.;::-:-.,,',~ ···'''·;"\#..,. 

Er zijn jl. 13 oktober ver
vroegde algemene verkiezin
gen gehouden in België. 
Oorspronkelijk hadden de 
verkiezingen na een lange 
regeerperiode van ~et vijfde 
kabinet onder premier Mar
lens in december moeten 
plaatsvinden, maar twee cri
ses deze zomer hebben het 
staatshoofd tot vervroegen 
aangezet. 

De eerste crisis was in feite een puur 
waalse aangelegenheid waar de con
servatief-Liberale Jean GOL, minister 
van Justitie zijn rivaal de Christen 
Democraat Charles-Ferdinand 
NOTHOMB, minister van Binnen
landse Zaken naar aanleiding van het 
drama in het Heizeistadion onderuit 
heeft willen halen. De tweede crisis 
had meer met de traditionele vlaams
waalse tegenstellingen en de daar 
doorheen lopende schoolstrijd te ma
ken. De uitslagen van de verkiezingen, 
met name in Vlaanderen, zijn voor ons 
van groot belang. De inzet van de ver
kiezingen werd uiteindelijk dezelfde 
als bij ons: kan de Christen-Democra
tisch Liberale coalitie het economisch 
soberheidsbeleid voortzetten. Wa;1r 
de inzet van de verkiezingen al dezelf
de is en wederzijdse beïnvloeding 
groot, vooral omdat Nederland en 
Vlaanderen elkaars TV-programma's 
veel bezien, zijn ook de partijleiders en 
hun opstelling zeer vergelijkbaar. 

Premier MARTENSis eenzelfde fi
guur als Lubbers, populair, de drager 
van de huidige coalitie, die hij wil 
voortzetten, maar ook iemand die eer
der heel goed met de Socialisten sa
menwerkte. Oppositieleider VAN 
MIERT, de drammerige intellectueel 
die zich vastbijt in dezelfde thema's: 
de raketten moeten weg en de zwakke
ren betalen de rekening van de bezui-
niging. PVV-voorzitter Guy VER- · 
HOFSTADT, niet in het kabinet, 
maar wel theoretisch en intellectueel 
goed onderlegd, dé verdediger van he-

llJUDL•"•••y)'•••• • ._"__..•••••••••••••••---------- -

Florus Wijsenbeek, 
Europarlementariër 

zuiniging en terugtreden van de over
heid. Deze 32-jarige persoonlijke 
vriend van Ed Nijpels stond voor de 
moeilijke taak de oratorisch zeer be
gaafde voorganger Willy de Clercq, 
die als Europees commissaris vanuit 
Brussel nog duidelijk in de binnen
landse politiek aanwezig is, op te vol
gen. 
De uitslag kan ons om allerlei redenen 
het hart onder de riem steken: de 
grootste verliezers zijn in ieder geval 
de opiniepeilers die er een week voor 
de verkiezingen nog, aan alle kanten 
naast zaten. 
De regeringsmeerderheid is versterkt 
en niet verzwakt. De Liberalen hebben 
iets meer dan 3 %verloren, terwijl ver
lies tot 10 %voorspeld werd. 
De Socialisten hebben gewonnen, 
maar op geen stukken na zoveel als 
verwacht en voornamelijk ten koste 
van overig links, waaronder de taalpar
tijen ook gerekend mogen worden, 

u. 
w -en 
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Stadsherberg 

De Campveerse Toren 
Kaai 2, 4351 AA Veere 
Telefoon 01181-291 

' Concluderend: 
De harde economische maatregelen 
hebben hun vruchten afgeworpen, her
stel van vertrouwen in het bedrijfsle
ven, een positieve betalingsbalans, het 
terugdringen van het overheidstekort 
(zij het nog te weinig), vermindering 
van de werkloosheid, lage inflatie. Er 
werd in België wel veel gemopperd, 
met name door ambtenaren, trendvol
gers en uitkeringsgerechtigden en 
daar hebben de Liberalen; die het be
leid het duidelijkst aangaven wel voor 
moeten betalen, maar voornamelijk 
door een terugkeer van de traditionele 
christelijke kiezer naar het eigen 
honk, de coalitie in zijn geheel werd 
versterkt. 
Een woord van waarschuwing alvorens 
wij ons door dit voorbeeld teveel ge
rustgesteld voelen: In België is er nog 
opkomstplicht, waardoor de ontevre
denen niet zo gauw wegblijven. 

Brussel 14 oktober 1985 • 

Financiële actie GR 

De financiële actie GR t.b.v. de 
raadsverkiezingen '86 heeft tot 
op heden! 412.000,
opgebracht. Degenen die nog 
niet hebben bijgedragen kunnen 
dit alsnog doen door 
overmaking op giro 5048 t.n.v. 
VVD-verkiezingsfonds
raadsverkiezingen. De 
opbrengst (excl. kosten) komt 
geheel ten goede aan de 
afdelingen. 

~' 
500 jaar vast gebruik 

" ... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en tracteeren op costf!lijke spij
zen van zee, vee en veldt." 

Rustige ambiance 
voor meerdaags verblijf 
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Agenda Haya van 
Somerenstichting 

Cursussen voor Kandidaat-Gemeente
raadsleden. 
* In de Agenda van de Haya van Some
renstichting worde.n i.v.m. de beperkte 
plaatsruimte geen aankondigen meer op
genomen van cursussen voor Kandidaat
Gemeenteraadsleden. 

* De vormings-en scholingsfunctionaris 
van de afdeling en ondercentrale of ka
mercentrale kan alle informatie geven 
over data, plaatsen en de cursusgeld~n. 

Cursus Presentatietechniek, deéJJ 
Cursusbijdrage f 40,- per persoon 
Rotterdam: (KC Dordrecht): 22, 29 okto
ber en 5 november (dinsdagavonden) 

Cursus Presentatietechniek, deel 2 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Amsterdam: 7, 14 november en 4 decem
ber (resp. donderdagavonden en woens
dagavond) 

Vervolgcursus Discussietechniek 
Cursusbijdrage f 60,- per persoon 
Dordrecht: 6, 13 en 20 november ( woens
dagavonden) 
Berkel en Rodenrijs: 12, 19, 26 november 
(dinsdagavonden) 

Cursus Liberalisme I 
Cursusbijdrage f I 0,- per persoon 
Amsterdam: 24 oktober (donderdag
avond); 
Enschede: 4 november (maandagavond); 
Rotterdam: 19 november (dins~agavond) 

Cursus Liberalisme, Socialisme en 
Christen-Democratie, 11 
Cursusbijdrage f 30,- per persoon 
Amsterdam: 5, 12 en 19 november (dins
dagavonden) 

Forumtrainingen 
Cursusbijdrage f I 00,- per persoon 
Rotterdam: 24, 31 oktober, 7 en 14 no
vember (donderdagavonden) 
Raalte: 26 oktober en 2 november (zater
dagen) 

Onderhandelen 

Moddermanlijst van zittende leden zonder 
uitsplitsing per rijkskieskring ingevolge ar
tikel 16.1 onder 2 TK ( 1985) -maximum 
aantal punten 5170. 

I. Nijpels 
2. De Korte 
3. Smit-Kroes (v) 
4. Bolkestein 
5. Hermans 
6. Evenhuis 
7. Voorhoeve 
8. Koning 
9. Dees 

l 0. Ginjaar-Maas (v) 
I I. Van Eekelen 
12. Ploeg 
13. Schoo (v) 
14. Terpstra ( v) 
15. Weisglas 
16. Linschoten 
17. Franssen 
18. Braams 
19. Blauw P.M. 

· 20. Wiebenga 
21. Te Veldhuis 
22. De Grave 
23. Scherpenhuizen · 
24. De Beer 
25. Jorritsma-Lebbink (v) 
26. Korthals 
27. Van Erp 
28. Van Heemskerck Pillis-

Duvekot (v) 
29. Van Rey 
30. Lauxtermann 
31. Den Ouden-Dekkers (v) 
32. Dijkstal 
33. Rempt-Halmmans de Jongh (v) 
34. Nijhuis 
35. Kamp(v) 
36. Blaauw J. D. 
37. Keja 
38. Joekes 
39. Van der Kooij 
40. Bruggeman 
41. Lucassen-Stauttener (v) 
42. Metz 

43. Korthals Altes** 
44. Jacobse** 
45. Rietkerk** 

5170 
4914 
4850 
4436 
4240 
4093 
4033 
3973 
3876 
3842 
3675 
3642 
3487 
3432 
3291 
3244 
3181 
3!73 
3103 
3006 
2868 
2864 
2780 
2731 
2719 
2697 
2526 

2449 
2299 
2206 
2181 
2154 
2118 
1955 
1953 
1619 
1356 
1197 
1145 
1089 
542 
313 

45 
24 

2 

* * kandidaat voor een niet-verkiesbare 
plaats 

Cursusbijdrage f I 00,- per persoon \", 
Rotterdam: 26 november, 3, I 0 en 17 de- ----------------..... 
cernher (dinsdagavonden) 
Amersfoort: 30 oktober, 6, 20 en 27 no
vember (woensdagavonden) 
Raalte: 7, 8 februari (vrijdagavond, zater
dag) 

Aanmeldingen 
Cursusbijdragen kunnen worden overge
maakt op girorekening 36.19.19. 7 t.n.v. 
Haya van Somerenstichting te 's-Graven-

hage onder vermelding van: Cursusnaam, 
plaats en data. 
De aanmeldingen dienen 14 dagen voor 
aanvang van de betreffende. cursus bij de 
Haya van Somerenstichting binnen te 
zijn. 
Voor nadere informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen met de Haya van Some
renstichting, tel. 070-61412lhr 

Moddermanlijst van overige verkiesbare 
kandidaten die op vijf of meeradvieslijsten 
van kamercentrales voorkomen ingevolge 
artikel16.1 onder 3 TK (1985) -minimum 
aantal punten 15. 

'1. Termeer-van Valburg (v) 
2. Luchtenveld 
3. Van Hoof 
4. Pruijs 
5. Ten Wolde 
6. Swart 
7. Remkes 
8. Muntinga 
9. Grootenboer 

10. Ten Veen 
11. Bakhoven 
12. Van Beek 
13. De Bakker 
14. Van der Stoel 
15. Cevaal 
16. Dedden 
17. Korsten 
18. Brilstra-Oosterhuis (v) 
19. Klein 
20. Alberti 
21. Weijers 
22. Leijten 
23. Bosschart-Casters (v) . 
24. Vos ir. J. 
25. Van de Vorst 

Mededeling van het 
hoofdbestuur 

1866 
1514 
1449 
1447 
1416 
1193 
1181 
1094 
988 
977 
806 
804 
775 
773 
756 
543 
458 
409 
394 
378 
359 
347 
329 
308 
197 

In de Mededelingen nr. 218 onder 2 van 6 
september jl. (gepubliceerd in Vrijheid en 
Democratie nr. 1325 van 17 september 
1985. blz. 20) wordt het voorstel van het 
hoofdbestuur vermeld om tijdelijk het da
gelijks bestuur uit te breiden met een twee
de ondervoorzitter. De gronden voor dit 
voorstel zijn eveneens in de daar vermelde 
toelichting genoemd. 
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering 
van 14 oktober jl. echter besloten om dit 
voorstel in te trekken zodat er thans geen 
sprake meer is van een uitbreiding van het 
dagelijks bestuur en derhalve geen kandi
daten kunnen worden gesteld. De gronden 
voor dit besluit zijn terug te vinden in de 
hieronder volgende verklaring. 

Verklaring: 

Het hoofdbestuur van de VVD heeft in zijn 
vergadering van maandagavond 14 oktober 
jl. de huidige partijvoorzitter J. Kamminga 
gevraagd zich kandidaat te stellen voor een 
nieuwe termijn, nadat hij oorspronkelijk 
had laten weten niet meer beschikbaar te 
kunnen zijn. Dit verzoek is gedaan om de 
ongelukkige samenloop van kandidaatstel
ling, de verkiezingen voor gemeenteraad en 
Twe.ede Kamer en de benoeming van een 
nieuwe partijvoorzitter te vermijden. De 
heer Kamminga is bereid gevonden om na 
een eventuele herbenoeming door de alge
mene vergadering in april 1986 het voorzit
terschap voor beperkte tijd voort te zetten. 
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Nieuwe technologieën en 
vrouwen: 

·Meedoen of 
wegrationaliseren 
"Automatisering gaat per definitie ten 
koste van menselijke arbeid maar be
nutting van informatietechnologie is 
een voorwaarde voor het behoud en 
het scheppen van werkgelegenheid." 
Zo luidde de boodschap die ir. Zijlker, 
stafdirecteur Computerzaken AKZO 
NV, meegaf aan het ruim tweehon
derdkoppige gehoor op de landelijke 
dag "Nieuwe technologieën" van de 
Vrouwen in de VVD. Drs. Cremers, al
gemeen secretaris van de Vereniging 
Kaderpersoneel Bank- en Verzeke
ringswezen, scherpte dit nog aan: 
"Slechts mensen die met de computer
ontwikkeling meedoen kunnen 
't maken!" Hij voorspelde dat de uit
stoot van werkgelegenheid vooral 
vrouwen zal treffen omdat die veelal 
werkzaam zijn in de sectoren waar 
automatisering plaatsvindt. 
De heer Zijlker zag de doorbraak van 
de personal computer als een moge
lijkheid voor mensen om zèlf mee te 
doen met de ontwikkelingen. "Onze 
kinderen vinden het leuk en die kun
nen niet allemààl ongelijk hebben!" 
Het gaat om de meerwaarde die de 
computer aan het menselijk handelen 
toevoegt. "We leven wat de computer
techniek betreft in de Renaissance: we 
brengen het naar de mensen toe." Hij 
sprak zijn teleurstelling uit over het 
feit dat "wij Nederlanders eerst jaren
lang gaan onderzoeken wat de maat
schappelijke relevantie is totdat we te 
laat zijn. In de Verenigde Staten pak
ken ze zo'n vinding en gaan er vervol
gens maatschappelijk relevant mee 
aan 't werk." 

Afhankelijkheid 

. Mevrouw Wind wees in haar inleiding 
als voorzitter van de organisatie Vrou
wen in de VVD op het gevaar dat -

analoog aan de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten- er een grote groep 
computeranalfabeten ontstaat waarin 
vrouwen oververtegenwoordigd zullen 
zijn. "In het onderwijs zijn meisjes on
dervertegenwoordigd bij de exacte 
vakken en technische beroepsopleidin
gen en hebben daardoor ook in minde
re mate toegang tot technische beroe
pen waaronder die in de, micro-electro
nica. Ook de groep niet-buitenshuis 
werkende vrouwen krijgt steeds meer 
te maken met computers. Doordat 
deze vrouwen geen banden hebben 
met de arbeidsmarkt en meestal niet 
deelnemen aan reguliere onderwijsvor
men ervaren zij nauwelijks een stimu
lans om zich voor te bereiden op de ge
volgen van de informatietechnologie 
op hun persoonlijk leven. Het ontbre
ken van inzicht in de voor- en nadelen 
van computers en het zelf niet over
weg kunnen met de apparatuurver
groot hun afhankelijkheid. De com
municatie met de buitenwereld wordt 
nu al door computers beheerst door 
toepassing in winkels, banken, post
kantoren, bibliotheken enz. 
Hoe snel de ontwikkelingen op dit ge
bied plaatsvinden schetste de heer De 
Rooy, manager special operations and 
support bij Philips. Nog niet zo heel 
lang geleden was de computer een 
kostbare investering, met allerlei hulp
apparatuur apart in een zaal opgesteld 
waaromheen niet zelden personeel en 
voorzieningen werden georganiseerd. 
Nu past zo'n zelfde computer als re
kenmachine in onze binnenzak. Het 
programmeren is niet meer exclusief 
voorbehouden aan de experts: het kan 
door iedereen geleerd worden. Door de 
veellagere prijs en geringe energiekos
ten is de computer binnen ieders be
reik gekomen en maakt hij niet alleen 
opgang voor prpfessionele toepassing 
maar ook voor persoonlijk gebruik. 
Naast informatieverwerking in de 
vorm van cijfers, tekst en beelden is 
thans ook het spraakvermogen van 
computers ontwikkeld. Een beeldplaat 
ter grootte van een grammofoonplaat 
en met het uiterlijk van een compact 
disc heeft momenteel een opslagcapa
citeit van maar liefst een half miljoen 
pagina's tekst! 
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Manie 

De opmars van de computer en het 
beeldscherm werd door een aantal 
sprekers van kritische kanttekeningen 
voorzien. Dr. Van Kampen, hoofd kli
nisch-chemisch laboratorium van het 
Diaconessenhuis te Groningen: "De 
gezondheidszorg in Nederland is ziek. 
Zij lijdt niet alleen aan fusie-neuro&e 
maar ook aan de macro-computerma
nie en de informatiechaos (het over
vragen van gegevens) die daarmee ge
paard gaat. Budgettair neutraal opere
ren betekent mensen eruit, computer 
erin. Het computermatig denken (in 
termen vanjajnee) heeft zijn intrede 
gedaan. Je moet niet alle informatie in 
een ziekenhuis dwingen via dat ene 
",mainframe". Zo zou je ook kunnen 
besluiten alle verkeer in Nederland, 
ook het plaatselijke, via de Afsluitdijk 
te laten lopen. Je zou dan wel de maxi
mum-snelheden moeten verhogen. 
Computers moet je alleen dààr gebrui
ken waar dat functioneel nodig is." Hij 
pleitte voor taakgerichte, gedecentra
liseerde systemen die tevens betere ga
ranties bieden voor bescherming van 
de privacy. "Je moet je afvragen of je 
je werk met een computer béter kunt 
doen. De creatieve en inventieve geest 
van de mens is door de computer niet 
te benaderen." 
Ook mevrouw mr. Van Aller, directeur 
van de belangenvereniging van ver
pleegkundigen en verzorgenden "Het 
Beterschap", hekelde de trend naar 
grootschaligheid en onpersoonlijkbeid 
in de ziekenhuisorganisatie. Zij con
st~teerde dat het werk van verpleeg
kundigen en verzorgenden verschraalt 
onder invloed van de automatisering 
en toonde dat aan met tal van voor
beelden. Ze hield een vurig pleidooi 
voor herstel van de menselijke zo~g en 
het vooropstellen van het belang van 
de patiënt in de in toenemende mate 
technocratische samenleving. 
De scheiding van functies waardoor 
mannen de leidinggevende taken naar 
zich toetrekken en voor vrouwen al-



leen de uitvoerende werkzaamheden 
overblijven illustreerde de spreekster 
op treffende wijze: "Een zuster voor 
het wassen, prikken en bedden ver
schonen, de broeder achter het bu
reau". Zo blijft er voor vrouwen 
slechts routinematige arbeid of vrij
willigerswerk over want "de voordeur
delersromantiek en de tweeverdieners
regeling maken het voor de meeste 
vrouwen, daar zij minder verdienen 
dart hun wettige of onwettige echtge
noten, uiterst onaantrekkelijk om be
taalde arbeid te verrichten". Op deze 
wijze blijven vrouwen buiten de 
machtsstructuren. 

Klagen 

Onder druk van de bezuinigingen 
("Zolang artsen per verrichting be
taald worden, zullen de kosten van de 
gezondheidszorg niet afnemen") 
wordt in de ziekenhuizen dankbaar ge
bruik gemaakt van het fenomeen "op
roepkrachten". "Vrouwen", aldus me
vrouw Van Aller, "zullen eerder als op
roepkracht willen fungeren dan man
nen. Vrouwen zullen aanmerkelijk 
minder klagen over een slechte ar
beidspositie dan mannen." Informatie 
is manipuleerbaar en biedt degene die 
een voorsprong heeft invloed en macht 
om gewenste doelstellingen te berei
ken. Informatie bestaat uit gegevens 
die zijn omgevormd tot kennis. Vrou
wen zulle'n zich die kennis moeten 

eigen maken en zich meer technisch 
moeten laten scholen en geloven in 
zichzelf en in de techniek. 
De heer Zwarts, directeur personeels
zaken en organisatie sociale zaken van 
de NMB te Amsterdam, benadrukte 
dat vrouwen de mogelijkheden moeten 
benutten die er in het bankwezen lig
gen voor midden- en hogere kader
functies. Hij somde ook voordelen op 
van automatisering binnen het bank
bedrijf: het werk is gemakkelijk over
draagbaar (wat van belang is in ver
band met de verdubbeling van het 
aantal deeltijdbanen), controle ge
schiedt automatisch en door de tekst
verwerker blijft er tijd over voor inte
ressantere bezigheden dan het steeds 
weer overtikken van concepten. 
Terwijl de zonneschermen in het Jaar
beursgebouw automatisch naar bene
den kwamen, vertelde de spreker dat 
vrouwen door het werken met compu
ters grotere vaardigheid opdoen dan 
mannen. "Mannen praten en denken 
erover maar hebben minder prakti
sche ervaring. Ondanks die voor
sprong blijft de doorstroming van 
vrouwen naar hogere functies achter. 
Vrouwen moeten bij vacatures de be
reidheid tonen en hun nek uitsteken." 
Ten behoeve van werkende vrouwen 
(en mannen?!) met kinderen partici
peert het Amsterdams bankbedrijf in 
een particuliere crèche. 
Ook de heer Cremers stelde dat in het 
bank- en verzekeringswezen een bui
tengewoon welwillend klimaat hestaat 

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

voor vrouwen in hogere functies. "Or
ganiseren" was zijn devies. "Vrouwen 
zijn volstrekt afwezig in de centra van 
de macht: in besturen van vakorgani
saties, directies, bestuursraden van be
drijven." In de uitvoerende functies 
werkt 73 %vrouwen tegen 27 %man
nen. In de midden- en hogere functies 
is dat precies omgekeerd: respectieve
lijk 67 %mannen t.o. 33 %vrouwen en 
91% mannen t.o. 9% vrouwen! 
Het potentieel is aanwezig maar vrou
wen moeten het zelf "bevechten", 
zoals zowel de heer Cremers als de 
heer Zwarts het uitdrukten. 
"Kom op meiden, laten we niet zo tut
tig doen!", riep Erica Te rpstra haar ge
hoor toe. Als pas genezen computer
analfabeet wilde zij de aanwezigen la
ten delen in de geneugten van het wer
ken met nieuwe technologieën en vrou
wen opstoten in de vaart der volkeren. 
Daartoe was ter plaatse de gelegen
heid door kennis te maken met een 
sprekende computer. Er waren voorts 
veel boeken en informatie aanwezig 
over informatica en opleidingsmoge-

. lijkheden alsmede over problemen 
met betrekking tot de privacy bescher
ming. Dat laatste kwam ook ter sprake 
bij de zogenaamde chipcardcomputer 
die de heer De Rooy de aanwezigen 
voorhield: een soort betaalpas met ge
heugen waarin een totaal medisch ar
chief kan worden opgeslagen. Met dit 
paspoort kunnen personen zelf be
schikken over hun eigen informatie
gegevens en deze meenemen naar arts, 
apotheker, ziekenhuis enz. Door mid
del van een vingerafdruk kan de infor
matie tegen misbruikdoor derden wor
den beveiligd. Als dat maar niet in nog 
ridiculer vorm leidt tot situaties als die 
waarin iemand in de wachtkamer van 
de specialist op het niet direct kunnen 
tonen van het persoonlijke computer
pasje te horen krijgt: "dan kunnen wij 
helaas niets voor u doen!" 
Nieuwe technologieën: een zorg en een 
uitdaging tegelijk. De boodschap is 
duidelijk. Vrouwen zullen de hand
schoen moeten oppakken en méédoen 
om te voorkomen dat ze straks worden 
weggerationaliseerd. 

11 a_ 
DEMo
CRA'IIE 

Anita Wagernakers • 

22 oktober 1985 



10 ja~r Haya van Somerenstichting 
. r 

Op zaterdag 23 november a.s. organi
seert de Haya van Somerenstichting 
- een tweetal studiebijeenkomsten 
rond de thema's honderdjaar liberale 
partijvorming in Nederland, vier jaar 
na het eindrapport van de commissie 
Wagner. 
- presentaties van alle trainingmoge
lijkheden en activiteiten 
- een buffet met aperitief en een feest
avond. 

Van 11.00 tot 13.00 uur geven de he
ren Vonhoff, Bolkestein en Nijpels hun 
visie op respectievelijk: 
- de rol die liberalen hebben gespeeld 
binnen het Nederlands politiek bestel 
in de afgelopen I 00 jaar 

de huidige positie van de VVD ten 

opzichte van de andere politieke par
tijen 
- toekomstige ontwikkelingen ( 1986-
2000). l . 

Deze themadiscussie zal worden ge
leid door Loek Hermans. 

Van 14.00 tot 17.00 uur geven verte
genwoordigers van FNV en VNO hun 
visie op de aanbevelingen van de com
missie Wagner; wat kon de afgelopen 
jaren gerealiseerd worden van de aan
bevelingen op sociaal-economisch ter
rein en wat kan in de komende jaren 
nog worden verwezenlijkt. 
Deze bijeenkomst staat onder leiding 
van Jan Kamminga. 

?<-----------------------------------------------
Ja, ik kom naar de Ridderzaal te 's-Gravenhage op zaterdag 23 november 
a.s. en ik wil bijwonen: 
o het ochtendprogramma van 11.00 tot 13.00 uur. 
o het middagprogramma van 14.00 tot 17.00 uur. 
o de feestavond vanaf 18.30 uur (tegelijk maak ikf27,50 over) 

( * aankruisen wat van toepassing is). 

Naam: 

Adres: 

Postcode: . . . . . . . . . . . . Woonplaats: ............................ . 

Aantal personen: ............................................... . 

Inzenden aan het algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht sz
1 

2514 AE 's-GRAVENHAGE. 
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In.de wandelgangen van het Ridder
zaalcomplex presenteert de Haya van 
Somerenstichting haar jaarprogram
ma 1986 en geeft een overzicht van 
alle trainingen die in 1986 kunnen 
worden georganiseerd. 

Miss Marple ... 

Van 18.30- 23.30 uur wordt deze jubi
leumbijeenkomst afgesloten met een 
feestavond met koud buffet en o.a. een 
big band in een stijlvol aangeklede en 
feestelijk verlichte Ridderzaal, waar 
een prominent VVD-er het bal zal ope
nen. 
Degenen onder u die dit unieke avond
gebeuren mee willen maken moeten een 
bedrag van f 27,50 (of een veelvoud van 
dit bedrag) overmaken op giro 
36.19.19.7, t.n.v. de Haya van Some
renstichting te 's-Gravenhage onder 
vermelding van Ridderzaal (kaarten zo
lang qe voorraad strekt). 

Wie nog nooit het Ridderzaalcomplex 
vanaf de kelder tot en met de Konin
ginnekamer heeft kunnen bezichtigen, 
. een tweetal goede studiebijeenkom
sten wil bijwonen en alle informatie 
wil ontvangen over de trainingsactivi
teiten moet eenvoudigweg naar Den 
Haag komen op 23 november a.s. door 
onderstaande bon in te vullen. 
De toegang voor dit unieke program
ma is gratis (overdag). 

Voor nadere informatie kunt u telefo
nisch contact opnemen met de ad
junct-secretaris de heer J. van den 
Broek, tel.: 070- 614121. 
Tot zaterdag 23 november a.s. in de 
Ridderzaal te 's-Gravenhage. (kaarten 
zolang de voorraad strekt). 

• 

Het was een alleraardigst initiatief, 
zo'n vijfjaar geleden, toen ik nog 
maar kort in Brussel was:éen "màtjes
avond". Thuis georganiseerd door een 
oude vertrouwde in Brussel, om de on
derlinge verstandhouding tussen de 
secretariaatsmedewerkers, op neu
traal terrein. te bevorderen. 

Er waren nog twee nieuwelingen: een 
Iers meisje, dat behalve Engels, uit
stekend Italiaans en Frans sprak en 
een wat oudere Duitse, Sonja Lünen
burg, slechts duitstalig, op een paar 
woordjes gebroken Engels na. Ten
minste, zo was ons verteld. Ik vond 
haar opvallend, juist omdat ze zo 
ànopvallend was: een stil gezicht zon
der make-up, een glad, grijs kapsel en 
sombere, maar wel dure, Duitse kle
ding. Je zag haar pas als je twee keer 
keek. 

Tot mzjngrote genoegen bleken .. mat
jes" geen stukjes vloerbedekking te 
zijn, maar Hollandse nie'uwe, máát
jesharing, geserveerd met koele witte 
wijn. Gedempt schemerlicht, zachte 
achtergrondmuziek. een plezierige 
ontspannen sfeer. Heel tevreden zat ik 
dan ook met een bordje Hollandse 
màtjes op m'n schoot en een glas wijn 
in m'n hand tegenover het Ierse meisje 
enSonja. 
"Sociable" als Britten zijn. begon de 
Ierse, in beleefd langzaam uitgespro
ken Engels, eengesprekje met Sonja 
en toen gebeurde er iets vreemds. Son
ja nam een slokje van haar derde glas 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Restaurant Les Arcades, IJsselstein I Hotel Aux Mille Etoiles, 
Les Marécottes I De Campveerse Toren, Veere I Elba b.v., West
broek I Hotel Erenstein, Kerkrade I Inventief B.V., Voorburg) 
Chrisliaan v.d. Klaauw, JoureI Koninklijke Wessanen b.v., Am
stelveen I De heer B. Koudenburg, Goes I Leeuwenhorst Con
gres Center, Noordwijkerhout I Rijko Handelsonderneming, Til
burg I Rechtskundig buro IJsendijk, Cruquius 

wijn, leunde losjes achterover en ant
woordde in perfect uitgesproken 
Engelse volzinnen. Daarbij verander
de ze zo, dat ze ineens iemand anders 
leek. Ik keek met grote ogen en het 
ontschoot me: .. Sonja,je bent te be
scheiden. je spreekt uitstekend Engels 
en wat zo grappig is, je wordt dan een 
ander type, ik zou haast zeggen een 
soort Miss Marple . .. " 
De collega's die het hoorden moesten 
glimlachen, zij niet! Ze keek me heel 
vreemd aan en even was ik bang dat ze 
bóós werd. Nu, achteraf, begrzjp ik 
dat ze gealarmeerd keek. Ze was uit 
haar rol gevallen. Niet totaal iemand 
ànders geworden, maar gewoon zich 
zèlf' de niet-Sonja Lünenburg, die wèl 
vloeiend een andere taal kon spreken. 
En erger: het was opgemerkt en hard
op uitgesproken. Voor een spionne ~en 
pijnlijk moment. Ik heb haar nooit 
meer Engels horen praten. 
Er zijn collega's die denken dat ze nu, 
uitgewrongen, in Rusland ergens aan 
de dijk is gezet. Op z'n best! Ik denk 
dat niet. De huidige Russen mogen 
zeggen tègen kapitalisme te zijn. 
maar kennen ongetwijfeld wel de 
waarde van geld, van de investerings
kosten in een goeie spionne. En 
.. goed" (in het Russisch) kan je ie
mand die zo'n 13 jaar onverdacht tus
sen intelligente West-Europeanen 
heeft weten te functioneren. rustig 
noemen. Niet waar? 
Nee, als ze niet aan de Zwarte Zee zit, 
een schaaltje kaviaar op haar schoot 
en een dèrde glas koele wodka in haar 
hand. dan zou het me absoluut niet 
verbazen als er vandaag of morgen. in 
de buurt van Downingstreet 10, een 
Mrs. Smith met een licht Welsh ac
cent opduikt. Rossig Engelse krullen, 
Ponds' make-up en een Marks & 
Spencer outfit. Mrs. Penetape Smith! 

Margareth Thatcher, beware . .. 
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Massale opkomst propagandisten 
Zuid-Holland 
Begin oktober. 
Op een zeer zonnige zaterdagochtend 
kwamen ruim 200 propagandisten uit 
Zuid-Holland samen in Rotterdam om 
gezamenlijk te praten over de komen
de twee verkiezingen. 
De aanwezigheid van de kamercentra
levoorzitters mevrouw L. A. van 
Scherpenberg en de heer ir. E. M. 
Storm (de heer R. Haafkens kon tot 
zijn spijt niet komen), maar ook van 
vele afdelingsbestuurders benadrukte 
nog eens het belang van deze toernee 
langs alle provincies waar propagan
disten van plaatselijk, regionaal en 
landelijk niveau plus de campagnelei
ding hartig met elkaar spraken en ge
zamenlijk een intensieve ochtendses
sie meemaakten. 
Nog drie van deze bijeenkomsten vol
gen. Namelijk op 26 oktober vindt een 
dergelijke ontmoeting plaats van de 
gecombineerde kamercentrales Flevo
land en Overijssel, op 2 november zijn 
dekc's Den Bosch en Limburg aan de 
beurt en hekkesluiter is de combinatie 
Amsterdam, Haarlem, Den Helder en 
Utr!!cht. 
Gesproken wordt over de uitgangssi
tuatie van de VVD, die beslist niet 
mooier wordt voorgesteld dan zij is. 
Uitvoerig wordt ingegaan op de func
tie van de propagandisten, die straks 
als een blauwe draad die hele landelij
ke organisatie moeten leiden, bezielen 
en bundelen. Aan de hand van een vi
deo-uitzending worden bepaalde tech
nieken uitvoerig toegelicht. Klapstuk 
is de speech van campagneleider Ferry 
Houterman, boordevol ~otivatie en 
feiten. Over de gehele opzet werd in 
de wandelgangen met bijzonder veel 
waardering gesproken. 
Inhoudelijk deel ik over deze ochten
den niets mee. Tenslotte bouwt men de 
eigen campagne voor de VVD 
en niet voor andere partijen. Propa
gandisten kampen nogal eens met het 
gevoel dat zij worden beschouwd als 
de waterdragers, dat zij degenen zijn 
die al het zware werk alleen mogen 
doen. Ook tijdens de laatste Landelij
ke Propagandacommissie is dit imago 
nog even ter sprake gekomen. (Adspi- . 
rant)raadsleden, -wethouders en -Ka
merleden, maar ook afdelingsbesturen 

- Ferry Houterman strooit zijn pepers de zaal in 

weten hopelijk langzamerhand wel be
ter. Van iedereen die actief is in de 
VVD- betaald of onbetaald- zal 
straks worden verwacht dat men de 
straat op gaat en dat iedereen zich in zal 
zetten bij alle campagne-activiteiten 
die zich zowel rond de gemeenteraads
als rond de Kamerverkiezingen zullen 
ontplooien. De propagandisten hebben 
het voortouw genomen. Zij steken nu 
al- ver voorde'start van de campagnes 
-enorm veel tijd in de VVD om hun 
kennis en motivatie op te vijzelen. Te-

recht bestaat bij hen geen moment de 
intentie om mensen, die tijdens de 
campagne passief het resultaat af
wachten, naar een zetel te dragen. Zij 
verlangen- terecht- als het er op aan 
komt van allen straks medewerking. 
Niet alleen achter een katheder in een 
zaaltje voor het eigen publiek, maar 
ook op straat en bij alle promotie-acti
viteiten. 

Reny Dijkman• 
Theo Meijer (foto's) 

- Prachtig gezicht zo'n zaal vol propagandisten 
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Verslag congres Liberale Internationale 
te.Madrid 

Van 3 - 5 oktober vond het 
jaarcongres van de L.I. te 
Madrid plaats. Evenals vo
rige jaren was de VVD sterk 
vertegenwoordigd door de 
Groep Nederland van deze 
internationale politieke or
ganisatie. 

In deze delegatie- onder leiding van 
partijvoorzitter Jan Karurninga- be
vonden zich onder meer de Tweede
Kamerleden Loek Hermans en Anne
marie Jorritsma en uiteraard Henk . 
Talsma, al vele jaren actief in het da
gelijks bestuur van de L.I. Eveneens 
aanwezig was staatssecretaris Frits 
Bolkestein, die gedurende dit congres 
werd benoemd tot vice- president. 
Een bijzonder woord van lof komt toe 
aan de Spaanse gastheren van de Par
tido Reformista Democratica (PRO) 
voor de uitstekende organisatie van dit 
grote congres met rond 400 deelne
mers. 

Opening 

Na de officiële opening door senator 
Giovanni Malagodi, voorzitter L.I., 
voerden een keur van sprekers het 
woord. De meest bekende onder hen 
was Martin Bangemann, leider van de 
liberale partij FDP en minister van 
Economische Zaken in de Bondsrepu
bliek. Grootste publiciteitstrekker 
vormde ongetwijfeld Giscard 
d'Estaing, oud-president van Frank
rijk, die met zijn aanwezigheid zijn 
verbondenheid met het internationale 
liberalisme toonde. 
Onder een vloed van voortdurende ca
meraflitsen van niet-aflatende pers
mensen bekritiseerde deze oud-presi
dent de te opdringende rol van de over
heid. 
Vervolgens bood Frits Bolkestein aan 
de nog altijd vitale voorzitter Malago
di een boek aan, dat t.g.v. diens 80ste 
verjaardag was samengesteld door lei
ders uit de liberale wereld. 

Gedurende de opening vond voorts, 

voor de eerste maal na het instellen 
van de "L.I. price for freedom", de 
uitreiking daarvan plaats aan presi
dent Alfonsin van Argentinië vanwege 
zijn hoog gewaardeerde rol in het de
mocratiseringsproces in dat land. De 
Argentijnse ambassadeur nam deze 
waardering in ontvangst namens zijn 
president, die enige dagen later voor 
een ofneieel bezoek in Madrid arri
veerde. Bij die gelegenheid vond een 
ontmoeting plaats met de "liberal 
leaders". 

Internationale resoluties 

Van de ingediende resoluties, in totaal 
1 0, verdienen de volgende bijzondere 
vermelding: 
I. Non-proliferatie verdrag. 
Deze resolutie werd voorbereid in een 
"L.I. Peace and Disà'rmament Com
mittee" i.v.m.de-dit najaar plaatsvin
dende- herzieningsconferentie te Ge
nève inza-ke dit verdrag. 
Een belangrijke bijdrage in deze werd 
verzorgd door mevrouw Adelheid 
Meijs, die een eerder door haar op 
schrift gestelde "Liberale visie inzake 

Ondergetekende: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: . . . . . . . . . . . . Woonplaats: 

wenst: 

non-proliferatie" ter vergadering toe
lichtte. 
De aanvaarde resolutie dringt sterk 
aan op internationale consensus inzake 
het verantwoord gebruik van nucleaire 
energie voor vreedzame doeleinden en 
de niet-verspreiding van nucleaire wa
pens en militaire technologie. 
2. Afghanistan. 
Deze door de Groep Nederland inge
diende resolutie, opgesteld door een 
werkgroep onder leiding van Frits de 
Roo van Alderwerelt, vond algemene 
instemming van het congres. In herha
ling van eerdere uitspraken wordt het 
Russische militaire optreden in dat 
land ernstig veroordeeld. 
3. Zuid-Afrika. 
Een resolutie, opgesteld door leden 
van een L.I.-missie naar Zuid-Afrika 
gedurende deze zomer, werd na vele 
amendementen en herschrijving door 
de rapporteur aanvaard. 
Een bijzondere bijdrage in de discus
sie wérd geleverd door. dr. Van Zijl 
Slabbert, leider van de Progressive Fe
deral Party in Zuid-Afrika. Hij ging 
uitvoerig in op de problematiek in zijn 
land. Hij benadrukte dat eventuele 
maatregelen van buitenaf ernstig reke-

Met blokletters invullen s.v.p. 

() informatie te verkrijgen over de Groep Nederland van de Liberale Inter
nationale 

() lid te worden van de Groep Nederland van de Liberale Internationale* 
. . 

Handtekening: 

* contributie f 40,- per jaar 

() aankruisen wat van toepassing is 

Inzenden aan: Algemeen secretariaat VVD, Koninginnegracht 57,2514 AE 
's-Gravenhage. 
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ning dienen te houden met de ver
wachtbare negatieve effecten, die zij 
kunnen veroorzaken voor het gewenste 
democratiseringsproces. Om die reden 
pleitte hij voor het benutten van alle 
mogelijkheden ter versterking van de 
democratische krachten in zijn land. 
Verdere isolatie van zijn land vormt 
geen bijdrage aan de afschaffing van 
de apartheid. 
Het congres reageerde met een staan
de ovatie. Dankzij zijn inbreng werd 
de voorliggende resolutie afgezwakt'in 
de richting van het Europese initiatief, 
waarbij het eventuele gebruik van 
sancties met grote voorzichtigheid 
dient te worden gehanteerd. Liberalen 
blijven van mening dat sancties een 
grof wapen vormen dat moeilijk han
teerbaar blijkt en dat zich slecht ver
draagt met het liberale beginsel van 
vrije handel. 

Congres thema "Free Media - Free 
Society" 

De discussie werd gevoerd op basis 
van een evenwichtig rapport opgesteld 
door Antonio Garrigues-Walker, voor
zitter van de.Spaanse PRD. De in
breng namens de VVD werd verzorgd 
door Loek Hermans. Deze toonde zich 
zeer tevreden over de afloop van het 
debat, waarin de vrijheid van informa
tie- actief en passief- centraal stond. 
Een Canadees amendement werd 
overgenomen, waarin de overheid de 
zorg krijgt opgedragen om te waken 
dat de culturele identiteit van (delen 
van) de bevolking naar voren blijft ko
men, in geval die door het vrije spel 
der maatschappelijke informatie 
krachten in de knel dreigt te geraken. 

De L.I. kan terug blikken op een zeer 
geslaagd congres! 
Lezers, die geïnteresseerd zijn in de 
volledige tekst van een der behandelde 
onderwerpen kunnen die bij onderge
tekende op aanvraag toegezonden krij
gen. 

Tom van Bemmel en, • 
secretaris buitenland. 

In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd; 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Bezuiniging 

Er wordt naarstig naar mogelijkheden tot 
bezuiniging gezocht. Hier is een suggestie. 
Laat men eens onderzoeken of er geen Be
nelux-ambassades en consulaten kunnen 
komen. waardoor de meeste nationale ver
tegenwoordigingen van deze drie landen 
overbodig zouden worden. Het aandeel in 
de kosten van Beneluxvertegenwoordigin
gen zou vergeleken bij de huidige kosten 
een enorme besparing opleveren. 

Cafésluiting 

Mr. dr. G. van Ginsbergen 
Putte 

Het kabinet stelt voor dat de café's eerder 
dicht moeten. En zo komt dan ondanks een 
VVD-CDA-regering het Oostblok wéér een 
stapje dichterbij. Zittend (en werkend) in 
een café denk ik soms wel eens: waarom 
gaat het kabinet niet eens wat eerder dicht. 

AlbertAlberts 
Groningen 

Nieuw adres ondervoorzitter 

In verband met haar benoeming· 
tot burgemeester van Norgis 
Liesbeth van Raalte-Tuijnman 
verhuisd naar Merelhof 4,6, 
9331 KL-Norg, telefoon 05928-
12966 (H) 
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Anti-discriminatiewet 

In Nederland is iedereen gelijk voor de wet 
en in de nieuwe Grondwet staat een bepa
ling die discriminatie verbiedt. Dit een en 
ander is voldoende om discriminatie doel
matig te bestrijden. Men late de beoorde
ling van ge.val tot geval over aan de rechter. 
Een wetgever die deze materie afzonderlijk 
tot in details wil regèlen houdt onvoldoen
de rekening met de gevolgen en met de uit
werking op het publiek. 
Wanneer werkgevers verplicht worden 
voorrang te geven aan vrouwelijke sollici
tanten is dat in strijd met de contractvrij
heid. Trouwens de werkelijk geëmanci
peerde vrouw wil op haar capaciteiten be
oordeeld worden en niet op haar sexe. En 
wat te zeggen van een kamerverhuurder die 
niet vrij zou zijn in de keuze van zijn kost
gangers. Behalve van strijdigheid met de 
contractvrijheid zou dan ook sprake zijn 
van indruisen tegen een der meest elemen
taire mensenrechten, nl. om baas te zijn in 
eigen huis. Een anti-discriminatiewet za·/ 
schreeuwen om ontduiking en daardoor een 
slechte wet zijn; ook in psychologisch op
zicht: van bovenaf opgelegde tolerantie zal 
de intolerantie slechts aanwakkeren- een 
averechts gevolg. 

mej. mr. J. L. M. Toxopeus Pott, 
Paterswo/de 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

VROUWEN IN DE VVD ALPHEN A/D 
RIJN- 19 november. mevr. drs. N. J. Gin
jaar-Maas. De Thermen. 20.30 uur. Actue
le politiek o.a. gericht op vredesonderwijs. 
AMSTERDAM- 28 oktober. mevr. drs. N. 
Rempt-Halmmans de Jongh. Het Stikker
huis. 20.00 uur.- 4 november. H. F. Dijk
stal. Het Stikkerhuis. 20.00 uur.- 11 no
vember. drs. F. W. Weisglas. Het Stikker
huis. 20.00 uur. ANNA PAULOWNA- I 
november. J. Kamminga. Dorpshuis Veer
burg. 20.00 uur. BATHMEN- 18 novem
ber. mevr. E.G. Terpstra. Hotel-café-rest. 
Boode. 20.00 uur. Actuele politiek. BRE-· 
DA- 8 november. drs. D. J. D. Dees. Café 
de Vrachtwagen. 17.30 uur. Actuele poli
tiek. BRUSSEL- 25 oktober. J. Kam min
ga. Hotel Charlemagne. 20.15 uur. Actuele 
politiek. OC J)OKKUM- 18 november. mr. 



J. G. C. Wiebenga. Ilotel de Posthoorn, 
Dokkum. 20.00 uur. KC FRIESLAND
(promotiebijeenkomst)- 28 oktober. drs. 
E. H.T. M Nijpels. Motel De Valk. Frane
ker. 20.00 uur. GIESSENLANDEN- 15 
november. J. Kamminga. de Til. Giessen
barg. 20.00 uur. Actuele politiek. JOVD 
GOERREE OVERFLAKKEE- 8 novem
ber. drs. L. M. L. H.A. Hermans. Hotel 
van Marion, Middelharnis. 20.00 uur. 
Jeugdwerkloosheid. GRAAFSTROOM- 5 
november. A. Ploeg. Gebouw De Spil. Blcs
kensgraaf. 20.30 uur. Actuele politiek. OA 
4 's-GRAVENHA<;E I.S.M. JOVD- 15 no
vember. mevr. drs. N. J. Ginjaar-Maas. 
Hotel het Spinnewiel. 20.00 uur. Wat is de 
waarde van het diploma'1 VROUWEN IN 
DE VVD GRONIN<;EN, FRIESLAND, 
DRENTHE, OVERIJSSEL EN IJSSEL
MEERPOLDER- 28 oktober (gewijzigde 
datum). dr. R. Braams. Motel Hoogeveen. 
Hoogeveen. 9.30 uur. Milieu. GRAVE- 28 
oktober. dr. R. W. de Korte. Oranje Hotel. 
20.00 uur. Economie en actuele politiek. 
HAARLEMMERMEER- 7 november. mr. 
W. J. Gcertsema. Rest. de Schuil hoever. 
20.00 uur. Liberale beginselen op drie be-

stuursniveau's. KC 's-HERTOGEN
BOSCH (promotiebijcenkomst)- 4 novem
ber. drs. E. H.T. M. Nijpels. Het Speel
huis. Helmond. 20.00 uur. HUIZEN- 4 no
vember. H. Wiegel. Cult. centrum Projekt 
Drie-in-Een. 20.00 uur. LEEUWARDEN-
4 november. dr. R. W. de Korte. Onder de 
Luifel. 20.00 uur. Financieel/economisch 
beleid 1986-1990. LIBERALE KRING 
MEPPEL-STEENWIJK- 28 oktober. 
mevr. drs. N. Smit-Kroes. Hotel Het Oude 
Hogcnkamp, De Wijk. 20.00 uur. LIES
VELD-II november. drs. L. M.L. H.A. 
Hermans. Dorpshuis de Plantanen, Groot
Ammers. 20.00 uur. Actuele politiek. LIS
SE- 18 november. mr. G. B. Nijhuis. De 
Beurs. 20.30 uur. LUXEMBURG- 7 no
vember. J. F. B van Rey. Sheraton Hotel. 
20.00 uur. actuele politiek. MIDDEL
BURG- 28 oktober. drs. W. K. Hockzema. 
Concert-gehoorzaal. 20.00 uur. OLDEN
ZAAL- 4 november. J. Franssen. Rest. 
Wessels. 20.00 uur. Algemene politiek. 
OMMEN- 13 november. A. Ploeg. Café
rest. Huzen. 20.00 uur. Nederlandse land
bouw in internationaal verband. OOSTER
HOUT- 5 november. mr. drs. F. Bolkestein. 

EXCLUSIEVE FRIESE 
STOELKLOKKEN 

Jazzcafé 't Kerkepadje. 20.00 uur. Algc
mene politiek. Actuele politiek. RHENEN 
- 28 oktober. mevr. S. van Heemskcrck Pil
lis-Duvekot. Hotel-rest. De KoerheuveL 
20.00 uur. Vrede- en veiligheid. SCHER
PENZEEL- I! november. R. L. 0. Lin
-;choten. Café De Hertog van Gel re. 20.15 
uur. Actuele politiek. SCHIJNDEL- 6 no
vember. mevr. drs. N. J. Gin jaar-Maas. Ge
meenschapshuis In den Herd. 20.00 uur. 
Actuele politiek en onderwijs. TUBBER
GEN- 11 november. mr. A. J. te Veldhuis. 
rest. 't Oale Roadhuus. 19.30 uur. Mest. 
VOORBURG- 11 november. mr. J. G. Riet
kerk. De Koningshof. 20.00 uur. Actuele 
politiek. WADDINXVEEN- 11 november. 
dr. R. W. de Korte. Anne Frank Centrum. 
20.00 uur. Problemen in de agrarische sec
tor, de middenstand en de industrie. WIE
RINGERMEER- 4 november. mevr. drs. 
N. Smit-Kroes. Café-rest. De Maaier. 
20.00 uur. Actuele politiek. WINSUM- I 5 
november. drs. J. F. Scherpenhuizen. De 
Gouden Karper. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. WOGNLIM/NIBBIXWOLID- 8 no
vember. J. Franssen. Hotel-rest. Entius, 
Nibbixwoud. 20.00 uur. 

CANADA 
Schoonheid en Vakmanschap 
Distinctie en Betrouwbaarheid 
St1jlprodukten uit de Meesterhanden van Klok
kenmaker CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW 
Kruisstraat 5 te Joure {bij de Kolk), Friesland. 
05138-4390 

Vraag onze brochures m.b.t. onze "Systematic Withdrawal 
Plans". Een belegging middels eerste klas Canadese Mutu
al Funds, thans in Canada aanzienlijke vrijstellingen van 
"Capital Gain" belastingen. 

Open huis elke zaterdagmiddag van 74.00 uur 
tot 1 7. 00 uur. Door de week op afspraak. 

GEZELLIG EN KOMFORTABEL FAMILIEHOTEL 
naast cabinebaan naar sneeuwzeker en zonnig skigebied ( 1100 
- 2300 m). Afdaling tot aan hotel. Skischool, skilopen. 
In hotel alles wat u wenst, o.a. groot zwembad, veel speelruim
ten, kinderoppas, enz. Voortreffelijke keuken en persoonlijke 
verzorging. Kortingen voor kinderen, bijv. tot 6 jaar gratis in 
ouderkamer. In januari en maart arrangementen met half
pension vanaf Fr. 65,- p.p.per dag. Speciale Kerstarrange
menten. 10 Km vanaf Martigny. Altijd bereikbaar per auto of 
trein. Lid Club Kindervriendelijke Hotels 1n Zwitserland. Ook 
chaletverhuur. HO).\O'L **** 

Bel voor vrijblijvende G/ux MJ!v<:fÏoifts-
informatie nu meteen met ._/ • 
Elly en Jan Mol (Ned.) waar u Zich thuisvoelt 
09.412661666 1923 Les Marécottes (Wallis) 

Specialisten in adviezen voor Vermogenshandhaving; in Ca
nada worden geen successie- en schenkingsrechten gehe
ven. 

Voor nadere inlichtingen: 
Croydon lnvestment Agencies, 561 Croydon Place, North 
Vanecuver B.C., Canada V7N 2Z9. 

RESTAURANT LES ARCADES 
gevestigd in 16e eeuwse Raadhuis van IJs
selstein. 
Centraal gelegen 7 km onder Utrecht 

Paul en Sylvia U do, Weidstraat 1. ~-~--0.-•,( 
Tel.: 03408 - 83901. !.'YJ). 

RECHTSKUNDIG BUREAU IJSENDIJK 

- incasso - huurzaken 
- adviezen - pachtzaken 
- contracten - arbeidszaken 

Bennebroekerdijk 206, Cruquius, tel.: 023 - 290206 



Scenario: 

Pasklare accommodatie 

PLAN: 
• Internationaal méérdaags 
congres voor de Europese 
partijtop. 

• Themadag-referendum 
voor kritische congres
gangers. 

• Jongerenbeleidsweekend. 
lntroduk1ie bijzondere 
besluitvormingsprocedure. 

• Crisis-bijeenkomst op 
provinciaal, regionaal en 
stedelijk niveau. 

IDEE: 
• Dichtbij Schiphol, aanslui
ting met het Europese 
wegennet. 
Alles onder één dak formule. 
• Democratisch congresse
ren d.m.v. discussiemicro
foons, gesloten TV-circuit en 
electronisch stemsysteem. 
• Hotel accommodatie voor 
450 personen, sportrecrea
tie in overvloed. Privé bars 
voor ongestoord napraten. 
• Gemakkelijk te bereiken, 
zaal- en discussieruimte 
onbeperk1. Optimale discre
tie en concentratie. 

OPLOSSING: 
Onvoorstelbaar wat Leeu
wenhorst Congres Center u 
te bieden heeft. 
Alles naar wens. 
Doelgerichte verzorging en 
een totaal aan uw wensen 
aangepast programma. 
En dat allemaal voor een 
bedrag dat uw budget niet te 
boven gaat. 
Leeuwenhorst Congres Cen
ter. Ook in financieel opzicht 
bovenaan de kieslijst. 

Leeuwenhorst Congres Center, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Tel. 02523-4951, Telex 41885. 

Leeuwenhorst Congres Center 

·~ ~tî) GrandWeekendauxdeuxChiteaux 
~ l0AE 

~/~- ~~edsel voor mens en dier, 
/ · ' dat is eten en drinken 

voor W essanen. 

WESSANEN 
meer dan twee eeuwen 

koopmanschap en 
ondernemingsgeest. 

Postbus 410 
1180 AK Amstelveen 

Postbus 630 
1500 EP Zaandam 

HOTEL·~ KASTEEL 
RESTAURANT.~. ERENSTEIN 

~ 
restaurant cfuiteau 'l{e,er~n~· 

Zaterdag: 
aankomst Chàteau Erenstein te Kerkrade. Informatie en reserveringen: 
Diner "Menu des Gourmets". 
Overnachting in luxe hotelkamer. Chateau Erenstein, 
Zondag: Telefoon 045-461333. 
uitgebreid ontbijt. ·,Middag; met luxe taxi Telex 5634X Eren;. 
naar Chäteau Neercanne te Maastricht. .--------------, 
Aperitief in de grotten van Neercanne: 
echte Maastricht~e wijn "Riesling van de 
Apostelhoeve" Diner "Menu du Cháteau 
Neercanne''. Met taxi naar Chàteau 
Erenstein voor overnachting. 

Maandag: 
uitgebreid ontbijt. 

Dit unieke 2 kastelen-arrangement (incl. 
vervoer) slechts f 355.- p.p. 

GrandWeekendauxdeuxChiteaux 
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HUIZE OTTEN 
PETIT -HOTEL -RESTAURANT 

centrum Amsterdam 
Utrechtsedwarsstraat 79 

MODERN COMFORT- RUIME PARKEERGEL. IN DE WEEKENDS 
CV- DOUCHE- TELEFOON EN TV OP ELKE KAMER 

v.a. f 35,- p.p.p.n., excl. ontbijt 
tijdig reserveren: 020 - 250345 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 
Hrer vmdt u de grootste co/lectre hedendaags Zilver van Nederland 

Zilveren en vewlverde kandelaars m 
meer dan 100 u1tvoerrngen 

"IN 'T SILVERHUYS" 
Haven 1 + 5- Schoonhoven, 
tel.: 01823-2651 

Een fraaie collectie antiek Nederlands zilver vindt u in het 
Edelambachtshuis op Haven 13, Schoonhoven. 

Vervaard1gmg van spec1ale opdrachten, tevens vakkundige goud- en 
zilverrestauratieS en verzilverrngen door onze edelsmeden 

PENSIOENADVIEZEN 
Voorlichting individueel en collectief directiepensioen 

J. J. Braskamp 
onafhankelijk pensioenadviseur 

Willaertpad 2, 3055 JR Rotterdam, tel.: 010- 228544 

DOl l,!i.~ Lid Romantische Restaurants ~ 

SPECIALITEITEN RESTAURANT ' 
I *'", 11 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. .. ~ . ' 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon tel.: 01890-18896/18884 

WINTERSPORTHOTEL EDENHOF 
in het sneeuwzekere ( 1500 m) LENZERHEIDE (Zw.) 

Kamers in ons zeer rustig en toch centraal gelegen hotel, in een 
werkelijk grandioos ski- en langlaufgebied, vanaf Zw.fr. 55,
p.p.p.d. halfpension. Overdekte garage aanwezig. 

Nadere inlichtingen: B. de Geus, Vinkebuurt 6, Zwammerdam, tel.: 
01726- 15520, b.g.g. Rest. De Watergeus, Nieuwkoop-Noorden, 
tel.: 01724-8398. 
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DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLlTIEKE 

PAfmJ!N -----

T ijdens de tamme algemene politieke en financiële beschouwingen bleek 
één ding duidelijk: de verkiezingen naderen. Nog belangrijker dan de 
inhoudelijke discussie waren voor de media de teksten die de fractielei

ders elkaar toevoegden. Woorden, die vóór het uitspreken door de betrokke
nen op een goudschaaltje worden gewogen en die voor commentaarschrijvers 
uitvoerige stof tot analyses gaven. Voorts werd deze debatronde door alle 
sprekers benut voor het etaleren van het eigene van hun partijen. 

Binnen een coalitie trekt meri een eind gezamenlijk op, maar naarmate 
de verkiezingsdatum nadert, wordt het belangrijker het eigenè weer aan de 
achterban te tonen. Niet alleen VVD-minister Piet er Winsemius gaat gebukt 
onder de door zure regen ontstane erosie, ook de regeringspartijen hebben 
aardig wat erosie te herstellen. 

Is men dan blindelings ruim drie jaar met elkaar opgetrokken met ver
doezeling van die partijverschillen? Het antwoord is: nee. Ook in de achter ons 
liggende jaren hebben ideologische verschillen tussen CDA en VVD een rol ge
speeld. Terecht zijn deze partijen er van uit gegaan eerst die zaken te behande
len, waarop men elkaar volledig kon vinden. Bovendien kon de financieel-eco
nomisch-sociale aanpak absoluut geen uitstel dulden. De start was al te laat. 
Tienjaar te laat en dit kabinet is daar gelijk mee begonnen. 

In de komende periode vragen vooral nogal wat immateriële zaken om 
een goede, liberale afronding. Daarom wekt het zacht gezegd bevreemding als 
CDA-minister Deetman op een spreekbeurt verklaart dat de VVD de princi
piële uitgangspunten van het CDA moet respecteren. Hoogst gevoelige punten 
op immaterieel terrein zoals mediabeleid, vrijheid van onderwijs, euthanasie 
en de anti-discriminatiewetgeving zouden door de coalitiepartners gezamen
lijk moeten worden opgelost. Gezien de numerieke verhouding binnen het ka
binet zou dat betekenen dat de VVD deze voor haar zeer essentiële beleids
punten zou moeien vergeten. Respecteren, ja, maar onder laten sneèuwen: 
nooit. Dat zou immers leiden totje reinste partij-erosie? Het uitgangspunt 
van de liberalen is: geef alleen dáár richtlijnen en wetgeving, waar het strikt 
noodzakelijk is en met respect voor ieders mening. Maar juist op deze punten 
wordt door de liberale fractie langs verschillende lijnen keihard gewerkt om · · · 
voor de verkiezingen tot wetgeving te komen. Het was een wat naïeve uit/a- .. 
ting van Deetman, vermoedelijk ingegeven door de vrij liberale benadering f 
van premier Lubbers tijdens de algemene beschouwingen ten aanzien van eu- Y 
:~~b/::;,/:/c/.:;an gerust zijn. De VVD heeft aan dictaten uit andere partijen 11 
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Topkadercursus 

De rol van de overheid 

Niet zozeer om een balans op 
te maken maar wel om de 
tussenstand te bekijken en 
ter verdieping van de kennis 
in eigen gelederen hield de 
Haya van Somerenstichting 
dit jaar haar topkadercur
sus over de rol van de over
heid. Een rol die thans via 
zeven operaties ter discussie 
staat. 

Cursusvoorzitter Loek Hermans en 
adjunct-secretaris Vorming en Scho
ling Hans v.d. Broek hadden de twee
eneenhalve dag durende cursus uitvoe
rig voorbereid. Zij wisten een keur van 
deskundigen uit alle politieke stromin
gen te interesseren voor de verzorging 
van inleidingen en de daaruit volgende 
discussies. In verband met de privacy 
van de sprekers worden zij lang niet 
alle in dit artikel genoemd. 
Centraal stonden de zeven operaties: 
- heroverweging van de collectieve 
uitgaven 
- deregulering, afschaffing c.q. ver
mindering van de regelgeving, her
overweging op regelgevend gebied 
- decentralisatie, vermindering van 
overheidsbemoeienis 
- privatisering, afstoten van over
heidstaken of uitbesteding 
- reorganisatie van de rijksdienst 
- sanering van de specifieke uitkerin-
gen 
- vermindering van het overheidsper
soneel 

Het zijn alle punten waarover de 
laatste jaren veel, zo niet te veel is ge
sproken. Maar ... wat is er intussen 
gebeurd? In welke fase zitten we met 
de gezondmaking van dat logge li
chaam van de overheid? Op die vraag 
is niet een eenduidig antwoord te ge
ven. Sterker, daarop lopen de menin
gen van de deskundigen nog zeer uit
een. 
Over de reorganisatie van de rijks
dienst sprak regeringscommissaris mr. 
H. D. Tjeenk Willink. Vanaf het begin 
van de 70-er jaren heeft hij in zeer uit-

eenlopende functies die overheid van
uit alle hoeken kunnen bestuderen. · 
Hij splitste de reorganisatie van de 
rijksdienst op in geslaagde operaties 
(zoals bijvoorbeeld het drastisch te
rugbrengen van het aantal interdepar
tementale commissies); minder ge
slaagde, zoals de geringe zeggingsbe~ 
voegdheid van de coördinerende mi
nisters. "Niet geslaagd" noemde hij 
tot op heden de reorganisatie van de 
rijksdienst. Die projecten worden te 
veel aan de bestaande organisaties 
overgelaten. 

Uitvoering 

Waarom wekt de uitvoering van die re
organisatie hiet? Tjeenk Willink gaf 
een pracht voorbeeld van besluitvor
ming: "De uitvoering vindt plaats tot 
en met de ministerraadsbelissing en 
daarna wordt het geacht uigevoerd te 
wezen." Hij wees erop dat het onmo-

. gelijk is in drie jaar te slagen met een 
operatie die zowel bij politici, bij amb
tenaren als bij belangengroepen op 
zware weerstanden stuit. "Terwijl alle 
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partijen zeggen dat de overheid terug 
moet, houdt dat nog niet in dat men 
overeenstemming heeft bereikt over 
de wijze waarop ... De voornaamste 
weerstand tegen de verandering ligt in 
onszelf en onze weerzin tegen de over
heid." 
Tjeenk Willink is echter niet pessimis
tisch ten aanzien van deze operatie, 
die echter heel wat meer tijd dan de af
gelopen drie jaar zal vergen. Hij gaf 
aan dat lang niet alle veranderingen 
van bovenaf hoeven te worden ge
stuurd en niet alles tegelijk hoeft. Hij. 
benadrukte dat het noodzakelijk is 
controle op de uitvoering te houden. 
Nuchter constateerde hij dat er nooit 
één superresultaat te verwachten zal 
zijn, maar dat dit proces étapsgewijs 
verloopt met zowel succesjes als met 
gemiste kansen. 

Dé overheid bestaat niet 

Flip de Kam, ambtenaar en publicist, 
gaf als openingszet op het tlrema: "De 
rol van de overheid": "De overheid be
staat niet en zij speelt vele rollen. Er is 
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te weinig oog voor de rol van de men
sen. Hij schetste een zeer helder maar 
somber beeld van het functioneren van 
de rijksoverheid met haar gigantische 
uitgavenoverschrijdingen; haar grote 
financiële fiasco's als RSV, de Ooster
scheldewerken, de Wairusaffaire; de 
thans tot zeven jaar opgelopen achter
stand van de controle op de rijksfinan
ciën en de slechte onderlinge coördina
tie van de veertien departementen. 
"Grote operaties bieden geen oplos
sing," zei Flip de Kam. "Het zou zelf
sanering betekenen door de veertien 
departementen die daartoe niet in 
staat zijn." In het bedrijfsleven is het 
zo dat bij mislukking de markt het be
drijf af straft, maar. bij de rijksover
heid gebeurt dat door niemand. In een 
zeer sterk onderbouwd betoog toonde 
hij aan dat veel operaties hebben ge
leid tot het aanstellen van juist meer 
ambtenaren. De klappen vallen bij de 
portiers en de koffie dames, maar het 
aantal academische tekstschrijvers is 
enorm toegenomen. Men zou beter de 
koffiejuffrouw weer in de departemen
ten kunnen aanstellen om de tekst
schrijvers wat van het werk te houden 
zodat er minder dikke nota's ontstaan. 
Een ander voorbeeld. De zo geprezen 
decentralisatie heeft ertoe geleid dat 
de provincies zijn opgezadeld met tal 
van nieuwe wetten en dat betekent 
dus: meer personeel. 
"Het grootste probleem", besloot De 
Kam, "is de rijksoverheid. Gemeente, 
provincies hebben een bewaker, maar 
wie bewaakt de hoogste bewaker? Het 
rijk schuift de bezuinigingen deels af 
naar de lagere ov~rheid. Die lagere 
overheid heeft inmiddels haar voor
beeld wel gesteld; daar is in verhou
ding meer bezuinigd." 

Administratieve anarchie 

Henk Vonhoff onderschreef de sombe
re analyse van Flip de Kam. "Wij zijn 
bezig vast te lopen met ons bestuur. 
We gaan in de richting van een admi
nistratieve anarchie. Alleen, ik blijf op
timist. Hier en daar moet de zaak vast
lopen om te verbeteren. Kijk maar 

naar ons sociaal verzekeringsstelsel. 
De wal alleen kan het schip keren. Dus 
maak ik me geen zorgen zolang er wal
len zijn. Met bestuurlijke wil en de be
stuurlijke instelling zouden de ontwik
kelingen bij te stellen zijn. "Maar," zei 
Vonhoff, "HET masterplan bestaat 
niet. Mijn rapporten geven een model
oplossing, maar dat werkt niet. Het 
enige wat functioneert, is het op gang 
brengen van een proces waarin we stap 
voor stap bekijken en starten wat moet 
veranderen. Zo'n zevenjaar na publi
catie leiden de problemen nu tot een 
verdere aanpak." 
Vonhoff betreurt het dat de 9P verzoek 
van de liberalen geïnstalleerde rege
ringscommissaris van de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken, Van 
Thijn, veel te weinig armslag heeft ge
kregen. "Het zou beter zijn als men 
het pakket van die regeringscommis
saris zou verbreden; hem meer be
voegdheden zou geven." 
Hij constateerde dat de -2 %operatie 
in de praktijk bij de rijksoverheid tot 
een plus 5 %operatie heeft geleid ... 
"En waren ambtenaren nu maar lui, 

::;;:: maar nee, ze genereren regels. En be
~ stuurders vinden het prachtig. Men 
~ meet de minister naar zijn bestuurlijke 
..lè produktie, gebaseerd op regels en wet
::: geving." Volgens de Commissaris van 
~ ......, de Koningin kan heel wat worden ge-

privatiseerd. "Ambtelijke apparaten 
afslanken kan alleen maar door priva
tisering. Liberalen zullen steeds moe
ten toetsen. Zij moeten niet stranden 
in dogmatische stromingen." 
Vonhoff toonde zich bepaald niet ver
rukt van de wijze waarop de rijksover
heid decentraliseert. "Neem het flan
kerend ouderen beleid. Het plan moet 
nu worden gemaakt door de provin
cies. We doen dat met grote ijver, 
maar de gemeenten en wij vragen 
zich/ons af waar we mee bezig zijn." 
Hetzelfde geldt voor paspoorten waar
bij Buitenlandse Zaken toch een vin
ger in de pap wil houden en straks een 
plastic kaart per computer naar de ge
meenten zendt. Straks komt er een 
centraal rijbewijzenregister in Veen
dam. Het is goed voor de werkgelegen
heid in het Noorden, maar als al die re
gisters worden gekoppeld aan het cen
traal kentekenregister wordt dat al be
denkelijk ten aanzien van de privacy 
van de burger. "Dat bedoel ik dus niet 
met decentralisatie. Ik versta eronder 
dat volwassen burgers (gemeente en 
provinciale besturen) hun verantwoor
delijkheid gaan nemen." 
"De rol van de overheid." Het thema 
leverde meer dan genoeg stof op voor 
de circa veertig cursisten voor levendi
ge groeps-en plenaire discussies. De 
formule van de Haya van Someren
stichting, zoveel mogelijk politieke 
stromingen over een bepaalde pro
bleemstelling aan het woord te laten, 
blijkt steeds weer in de praktijk bij
zonder nuttig om tot eigen liberale 
oordeelsvorming te komen. Ook de 
cursisten verdienen een pluim voor de 
intensieve wijze waarop ze aan deze 
zwaar heladen en inhoudelijk niet ge
makkelijke weekendcursus actief heb
ben deelgenomen. 

Reny Dijkman 
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VVD-Raadslid Jan Assies: 

Raadslidmaatschap 
niet te combineren met 
fulltime baan 

Al had hij de ervaring van 
het raadslidmaatschap niet 
willen missen, toch zal Jan 
Assies zich niet meer kandi
deren voor de komende ge
meenteraadsverkiezingen in 
het circa 5800 zielen tellen
de Bennebroek. Zijn groot
ste bezwaren zijn dat het 
raadslidmaatschap hem 
aanzienlijk meer tijd heeft 
gekost dan hem oorspronke-

lijk was voorgespiegeld en 
praktisch niet is te combine
ren met een baan in het be
drijfsleven; dat de besluit
vorming meer wordt ingege
ven door partij- dan door 
gemeentebelangen en voorts 
dat deze besluitvorming 
vaak op uiterst inefficiënte 
wijze tot stand komt. 
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Jan Assies, VVD-raadslid, zal in 
maart zonder enige bitterheid af
scheid nemen van de gemeenteraad, 
met warmte voor zijn VVD-fractiege
noten waarmee de samenwerking pri
ma is en met het gevoel een ervaring 
rijker te zijn, die hij niet had willen 
missen, maar die fysiek niet te combi
neren is. 
Een negatief verhaal? Welnee. Dat hij 
nu zijn mond open doet, is voorname
lijk vanwege het feit datjuist nu vele 
adspirant-raadsleden zich melden zon
der dat zij enig idee hebben van de 
hoeveelheid tijd die straks van hen 
wordt gevergd. Als public relations
man van één van 's lands grootste ban
ken heeft hij vanuit de bankwereld ze
ker geen tegenwerking gehad: "Onze 
bank staat er zeer welwillend tegen
over. Bijdragen aan de behartiging van 
belangengemeenschappen worden ze
ker niet afgeremd." 

Theorie en praktijk 

"Voor ik destijds ja zei, heb ik natuur
lijk gevraagd hoeveel tijd dat raads
werk mij zou gaan kosten," vertelt de 
49-jarige Assies. "Mij is toen verteld 
dat buiten belangstelling voor het 
dorpsgebeuren - en die heb ik wel- er 
éénmaal per maand een raadsvergade
ring was, eenmaal pe.r maand een com
missievergadering werd gehouden en 
af en toe een fractievergadering. Ver
der moest ik rekening houden met wat 
leeswerk in het weekend. Het leek me 
wel aardig, dus heb ik ja gezegd. De 
theorie was echter anders. Als je dit 
werk een beetje goed wilt doen, kost 
het je zeker tien uur per week. Je komt 
dus aan een extra werkweek per 
maand. Mijn werk op de bank is heel 
intensief en in feite heb ik de laatste 
jaren ervaren dat een fulltime baan 
niet te combineren is met het raads
werk." 
Naast zijn baan als hoofd public rela
tions binnenland bij de Amro Bank, 
verzorgt hij onder andere de p.r. voor 
Terredes Hommes, voor Individuele 
Reizen Gehandicapten, en de bouw 
van een Oost-lndiëvaarder. Assies is 



daardoor gewend geraakt aan efficiën
te tijdsindeling en snelle besluitvor
ming. "Bij alles wat ik doe, ga ik er varr 
uit: wat is het probleem? Wat is de 
doelgroep en wat is de beste oplossing. 
Ook de gemeenteraadsproblematiek 
wilde ik zo benaderen en dat is hard te
gen gevallen." 

Verpakking 

Jan Assies was realistisch genoeg om 
te beseffen dat zijn inwerkperiode 
hem wat meer tijd zou kosten. Dat had 
hij wel ingecalculeerd. Dat hij na de 
burgemeesterswisseling zijn vrij klei~ 
ne portefeuille van de commissie alge
mene zaken zou moeten inwisselen 
voor een portefeuille in commissie C 
(openbare werken, verkeer, bestem
mingsplannen) is hem ook niet opge
broken. Wat hem deed besluiten zich 
niet meer te kandideren is de politieke 
invulling in de praktijk. "Vermeende 
politici geven aan zaken een geweldige 
verbale verpakking. Dat leidt tot on- · 
doorzichtigheid. Men zou pragmati
scher moeten denken en minder aan 
detailneukerij moeten doen. Het is 
toch absurd dat over een tuinhuisje, 
dat twintig centimeter breder was uit
gevallen dan volgens de voorschriften 
mocht, er een uur in de commissie en 
vijf kwartier in de gemeenteraad is ge
praat, terwijl over een fietspad langs 
de Leidsevaart, kosten drieëneenhalve 
ton, slechts vijf minuten wordt gespro
ken?" 

Belangen 

Ook vindt hij het jammer dat partijbe
langen en soms zelfs privébelangen 
een veel zwaarder accent krijgen dan 
de belangenbehartiging van de bur
gers. "Je kunt wel stellen dat circa 
70 % van de tijd op gaat aan partij-po
litieke belangen en 30 %aan de belan
genbehartiging van de burgers." 
Assies behoort tot de raadsleden die 
alleen maar zijn mond open doetals 
hij dingen te zeggen heeft die zinnig 

zijn. Hij heeft zelden ~ijn volledige 
spreektijd volgepraat "Misschien be
wijs ik met deze opmerkingen dat ik 
ongeschi\c4ben voor de politiek. In fei
te was ik daar heel snel achter. Maar 
ik wilde deze vier jaar volmaken, om
dat het mijn eer te na was halverwege 
de rit op te geven." 
Nogmaals Jan Assies is niet teleurge
steld in de VVD, maar veel meer in het 
schimmenspel dat leeft tussen de par
tijen. 
Hij raadt ieder kandidaat-gemeente
raadslid aan voor het entree in de raad 
de daartoe opgezette cursussen te vol
gen van de Haya van Somerenstich
ting zodat men niet gelijk en onvoorbe
reid in het diepe wordt gegooid. Ook 
bekruipt hem de vrees dat de gemeen-

teradeninde toekomst het met steeds 
minder mensen uit het bedrijfsleven 
zullen moeten doen, waardoor de 
klankbordfunctie van de gemeente
raad wel erg eenzijdig dreigt te wor
den. "Ik zou me kunnen voorstellen 
dat de overheid afspraken maakt met 
het bedrijfsleven om raadsleden meer 
faciliteiten te geven, zoals dat thans 
wel gebeurt ten aanzien van ambtena
ren. Anders lijkt mij dat op den duur 
de nu al binnensluipende eenzijdig
heid van de raadsfracties alleen nog 
maar sterker wordt en dat kan in een 
goede democratie toch niet de bedoe
ling zijn." 

Reny Dijkman 
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VVD-Tweede Kamerlid Herman Lauxtermann werd dezer 
dagen op bijzondere wijze aangesproken in zzïn functie als 
volksvertegenwoordiger. Het dochtertje van zijn persoon
lijk medewerkster, de zesjarige Kathelijn, was op Prinsjes
dag in het kamergebouw om de feestelijkheden mee te ma
ken. In haar grenzeloos ver-trouwen in onze volkSverte gen

--- woordiging- ofwellicht gewoon in de volwassen mensheid 
-vroeg zij Herman of hij een door haar speciaal voor de Koningin gemaakte 
tekening van ,.troetelbeertjes" kon meenemen .• Als je dadelijk toch bij de 
Koningin bent," zei zij, "kun je dit d.an evenaan haar geven ... " 
En Herman- zich bewust van de verantwoordelijkheden, bij zijn vertegen
woordigende functie passend- nam de tekening mee en zorgde er conform 
de wensenvan zijn achterban( netje) voor dat deze- op iets andere wijze dan 
Katbelijn had verwacht- te bestemder plekke terecht kwam. 
Twee weken later kwam Katbelijn stralend terug van haar dagelijkse 
"taak", het halen van de post. met in haar hqnd een brief met een kroontje. 
.. Mama. een briefvan de Koningin" (althans van de Dienst van het Konink
lijk Huis)! De briefmoest net zo vaak worden voorgelezen totdat zij precies 
wist wat erin stond, van het briefhoofd tot en met de enveloppe. Vervolgens 
schreef zij de tekst letterlijk op het schoolbord in haar kamer. waar sinds
dien geen borstel meer in de buurt mag komen. De brief gaat overal mee 
naar toe, iedereen krijgt hem te lezen. _ 
Zo werkt een kamerlid aan de basis en stemt hij het toekomstige kiezers
volk tevreden. 
Over twaalf jaar, als Kàthelijn naar de stembus gaat, zal blijken wat het 
· langNermUn-effect van een dergelijke wijze van campagnevoeren is. 

• 
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Meerderheid Tweede Kamer 
vindt plaatsing kruisvlucht
wapens niet strijdig met de 
Grondwet 
"Leden van de oppositie 
hebben herhaaldelijk de 
suggestie gewekt, dat wie 
niet tegen de kruisvluchtwa
pens is en wi~ geen drempel 
van een tweederde meerder
heid wil/eggen, de eed op de 
Grondwet zou schenden. De' 
fractie van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie 
wijst deze suggestie met 
kracht als lasterlijk van de 
hand. Liberalen nemen hun 
Grondwetverplichtingen 
buitengewoon. serieus. Juist 
omdat wij hechten aan de 
grondrechten, democratie, 
rechtsstaat en vrijheid die 
de Grondwet beoogt, kiezen 
wij voor bescherming van 
ons staatsbestel door bond
genoot van de NAVO te 
zijn .. , " aldus Joris Voor
hoeve, buitenlandspecialist 
van de VVD. 

De Tweede Kamer besprak 22 oktober 
de brief van de regering van 1 oktober 
over het beheer van de kruisvluchtwa
pens, als deze worden geplaatst in 
Woensdrecht. Een meerderheid, 
CDA, VVD en de kleine rechtse par
tijen, acht het raketverdrag en de 
Grondwet niet strijdig. Zij kon zich 
niet vinden in de socialistische opvat
ting dat de Nederlandse regering of 
een vetorecht moet bedingen met be
trekking tot het gebruik van de raket
ten ofwel voor het thans voorliggende 
besluit tweederde meerderheid in het 
parlement moet halen. 
Voorhoeve wees er in zijn inbreng op 
dat voor Nederland het verdrag van 
Washington van 1949 centraal staat. 

Joris Voorhoeve 

Daarin is vastgelegd dat ons land vrij
willig de plicht aanvaardt zijn veilig
heid met die van de bondgenoten te 
delen: één voor allen, allen voor één. 
De Raad van State heeft in haar ad
vies getoond dat er strikt genomen 
geen aparte overeenkomst voor de 
plaatsing van kruisvluchtwapens nodig 
is, omdat het in het verlengde ligt van 
de opgebouwde geïntegreerde defen
sie. Vanwege het grote maatschappe
lijke belang heeft de Nederlandse re
gering echter gemeend het onderwerp 
in een aparte internationale overeen
komst te moeten regelen. 

Overgrote meerderheid 

Joris Voorhoeve blikte tijdens het de
bat terug op de situatie eind veertiger 
jaren. "Zo er ooit een tweederde meer
derheid nodig zou zijn geweest (het
geen niet het geval is) voor de bondge
nootschappelijke verplichtingen die 
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ons land in NAVO-kader vrijwillig 
heeft aanvaard, dan kan ik iedereen 
gerust stellen: de bondgenootschappe
lijke verplichtingen zijn zelfs met 
9/ 10 aanvaard. Men kan zeggen: dat is 
lang geleden en er was toeu nog geen 
sprake van kruisvluchtwapens, maar 
er was ~el sprake van het wezenlijke 
waar het om gaat: deupbouw van een 
gezamenlijke defensiemacht en de· sta
tionering van troepen en wapens- in
clusief vliegtuigen voor de·middellan
ge afstand- op elkaars grondgebied." 
Die tweederde meerderheid is in het 
verleden nimmer aan de orde geweest 
en het VVD-Tweede Kamerlid vindt 
dat deze redenering weinig met staats
recht heeft te'maken, maar alles met 
de politieke oppositie tegen het 
NAVO-dubbelbesluit. Er bestaat nu 
geen enkele reden meer om wéér uit
stel te bepleiten. 
"Uitstellen heeft ons land nu al zes 
jaar gedaan, namelijk sinds december 
1979." 
"Als de Sovjet-Unie vóór eind 1988 
bereid is een overeenkomst tot zeer 
vergaande vermindering van de SS-20 
dreiging te sluiten, is er zelfs perspec
tief dat er in Woensdrecht geheel niet 
geplaatst hoeft te worden. Ook kan na 
de plaatsing wat is neergezet weer wor
den weggehaald. Wie de kruisvlucht
wapens uit Woensdrecht wil houden, 
moet zich dus tot het Kremlin wenden 
en dat ervan overtuigen de SS-20's 
sterk te verminderen. Dat is nu precies 
wat ons kabinet doet. Door vast te hou
den aan de datum 1 november wordt 
duidelijk gemaakt, dat ons land de 
kernwapendreiging van Oost èn West 
vergaand wil verminderen. Wie nu 
voor uitstel pleit, bevordert dat alleen 
de kernwapens van het Westen met 48 
worden verminderd." 
Voorhoeve ging uitvoerig in op de 
rechten en plichten die het NAVO
bondgenootschap met zich brengt. 
"Omdat een louter nationale, zelfstan
dige defensie zeer ontoereikend zou 
zijn, heeft Nederland daarvan in 
1948-1949 afstand gedaan ten gunste 
van een gemeenschappelijke." Hij be
streed de door Den Uyl geschetste si
tuatie dat de Amerikaanse president 
maar op de knop hoefde te drukken 



om kruisvluchtwapens uit ons land af 
te vuren. "Hij kan ze alleen op verzoek 
van de NAVO-commandant SA
CEUR. of van de lidstaten, na consul
tatie in de NAVO door vertegenwoor
digers van lidstaten, voor inzet door 
SACEUR vrijgeven. Daarna is het 
SACEUR die over het afvuren beslist. 
Dè president heeft dus een vetorecht. 
Daar heeft hij ook recht op, als eige
naar, en als president van het land dat 
met inzet ter verdediging van.West
Europa het risico over zijn land af
roept van een kernaanval met strategi
sche Sovjetwapens." 
Bij .de debatten over de uiJvoering van 
het I juni 1984-besluit zullen ook de 
andere nucleaire taken, die Nederland 
binnen NAVO-verband op zich heeft 
genomen, ter discussie staan. Hierover 
lopen de opvattingen van CDA-be
windslieden en CDA-fractie nogal uit-
een. 

Reny DUkman • 

' 
Circa 70 FNV-jongeren hebben donderdag 24 oktober gedurende enige 
uren het Thorbeekthuis bezet. Zij bestormden het algemeen secretariaat 
uit onvrede over de afschaffing van het minimumjeugdloon en zij eisten 
een(gesprek met VVD-voorzitter Jan Kamminga. 
In het pand bleven ledenbestand en correspondentie buiten hun vingers. 
Wel werd de VVD-vlag gestreken (en meegenomen} en vervangen door een 
rode vlag en werd er in het gebouw nogal wat beschadigd. Zo werd onder
meer hier en daar de vloerbedekking met lijm bedekt. Jan Kamminga, die 
voor een andere afspraak onderweg was naar Den Haag, was bereid .:voor 
een gesprek I angs te komen. Voorwaarde was wel dat de jongeren uit hun 
midden een delegatie zouden kiezen en de overigen het pand zoudenverla-
t en. Dat gebeurde. · 
Medewerkers zetten daarna thee voor de wachtende delegatie/eden, die met 
Jan Kammin ga in de clinch gingen over het jongerenloon. De VVD-voorzit
ter beloofde de jongeren een gesprek met leden van de VVD-Tweede-Ka
merfractie. Na deze toezegging verdween men en konden de VV~mede
werkers op de Koninginnegracht de schade, in ogenschouw nemen. 

' VRIJ 
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Nederlanders 
·in den vreemde 

•. 

stemmen ook op 21 mei 1985 

Dus ook uw familie, vrienden of ken
nissen die voor korte of langere tijd 
buiten onze grenzen vertoeven. 
Het gaat in totaal om 600.000 Neder
landers, waarachtig een groep die in
vloed kan hebben op de verhoudingen 
in de Nederlandse politiek. 
Alleen kan het voorkomen dat men in 
dat buitenland zijn handen vol heeft, 
zodat ons fabuleuze Binnenhof een 
stu"je "ver van m'n bed show" is ge
worden. 
Daarom moeten wij onze landgenoten 
in den vreemde een handje helpen. 
Dat doen we op het V. V.D. Algemeen 
Secretariaat op diverse manieren, 
maar u kunt ook iets doen: 

De Nederlanders in den vreemde moe
ten, om per brief, bij volmacht of in 
een stembureu naar eigen keuze in Ne
derland te kunnen stemmen, zich laten 
registreren tussen 7 december 1985 en 

24 maart 1986. Een formulier, model 
D 2-1, daartoe kan men verkrijgen bij 
alle Nederlandse Ambassades of Con
sulaten. Automatisch wordt dat toege
stuurd als men zich al eens heeft aan
gemeld bij Ambassade of Consulaat, 
anders is een telefoontje voldoende om 
toesturing te regelen. 
Daarna is het een kwestie van invullen 
en alles komt in de bus. Leest u daar
toe de hieronder afgedrukte instructie 
van de Kiesraad. 
Wat u als enthousiaste campagnevoer
der al kunt doen, is deze instructie uit
knippen, eventueel een paar keer co
piëren en toesturen aan alle stemge
rechtigde vrienden, relaties of familie
leden in het buitenland. En dat is niet 
zo lastig, want tegen het einde van het 
jaar wilde u hen toch echt weer eens 
iets laten horen. Stopt u deze missive 
dus in het toch al klaarstaande St. Ni
colaaspakket of sluit het in bij uw 

8 

vroege kerst wensen. Twee vliegen in 
één klap. 

Doet u mee, want u weet toch: 
Als het echt nodig is, 
dan doen WD-ers wat nodig is. 
En nodig is het! 

Nog vragen? Dan meteen even opbel
len, naar 070-614121. 

Hu go Dittmar 

• 



Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 21 mei 1986 
Wegwijzer voor de buiten Nederland woonachtige kiezer 

1. Wie zijn kiesgerechtigd? 

Aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kunnen met ingang van 1986 ook Nederlanders woonachtig buiten Nederland deelnemen 
{mits zij op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt). Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen hebben alleen 
kiesrecht voor de Tweede Kamer als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond. 

2. De opneming In het kiezersregister 

Om aan de verkiezing te kunnen deelnemen moet u zich laten opnemen in het kiezersregister van de gemeente waar u het laatst voor uw 
vertrek uit Nederland was opgenomen in het bevolkingsregister. Indien u nooit in Nederland hebt gewoond moet u zich laten opnemen in het 
register van de gemeente 's-Gravenhage. 

Om opgenomen te worden in bedoeld kiezersregister moet u ten hoogste ·tier maanden <~n ten minste twee weken vóór de dag van de 
kandidaatstelling, d.w.z. tussen 7 december 1985 en 24 maart 1986, een registratieverzoek indienen bij de RJJkslnspectle van de Bevolkings
registers, postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage. De Rijksinspectie draagt zorg voor doorzending naar de desbetreffende gemeente. Alleen 
indien u dit verzoek tijdig hebt ingediend, kunt u aan de verkiezing deelnemen. Een formulier voor dit verzoek (formulier D 2-1) is bij deze 
wegwijzer gevoegd. Hebt u meer exemplaren nodig, dan zijn deze kosteloos verkrijgbaar bij de Nederlandse ambassades en consulaten en bij 
alle gemeentebesturen in Nederland. 

De verzoeker moet bij de indiening van het registratieverzoek !!oor overlegging van bewijsstukken aan11emelijk maken dat hij kiesgerechtigd 
is. Als bewijsstuk kan gelden een kopie van een geldig Nederlands paspoort of een recent afgegeven bewijs van Nederlanderschap. 

3. Op welke wijze kunt u stemmen? 

De buiten Nederland woonachtige kiezer kan op drie manieren aan de stemming deelnemen: per brief, bij volmacht of in een stembureau naar 
eigen keuze in Nederland. 
In het hierboven onder 2. genoemde registratieverzoek moet u door het aankruisen van een van deze mogelijkheden aangeven op welke wijze 
u wenst te stemmen. 

a. Stemmen per brief 

Wenst u per brief te stemmen, dan moet u tegeliJk met het registratieverzoek het daaraan gehec:hte verzoekschrift om per brief te stemmen 
(1onnuller J 13) Inzenden. In dat geval wordt door het hoofdstembureau in de kieskring waar u onder ressorteert, naar het door u opgegeven 
adres m net bUitenlana een stembalJet toegezonden, alsmeae een bnetstemoewaJS, een retourenveloppe en een handleiding. In dae handleidmg 
wordt aangegeven wat u met deze verschillende stukken moet doen. Het stembiljet dient uiterlijk op de dag der stemming (21 met) om 
15.00 uur weer door de voorzitter van het hoofdstembureau te zijn terugontvangen. De verzending van het stembiljet naar de kiezer zal uiterlijk 
3 weken vóór de dag der stemming plaatsvinden. Derhalve kan het raddzaam zijn, indien u woont in een afgelegen plaats met een weinig frequente 
postbezorging, een ander adres op te geven waarheen het stembiljet moet worden gezonden. 
U moet echter ook in dat geval het stembiljet zelf invullen! Indien ook aldus niet zeker is dat het stembiljet tijdig terug kan zijn bij het 
hoofdstembureau doet u er beter aan bij volmacht te stemmen. 

b. Stemmen bij volmacht 

Indien u in uw registratieverzoek hebt aangegeven, dat u bij volmacht wenst te stemmen, wordt u door de gemeente waar u zich als kiezer hebt laten 
registreren, zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier {formulier K 9) toegezonden. Op dit formulier kunt u een kiezer aanwijzen die als 
gemachtigde namens u de stem uitbrengt. Het verzoekschrift moet door die gemachtigde worden mede-ondertekend. U dient derhalve het door 
u ing~;vulde formulier door te zenden naar de gemachtigde. Deze moet het na mede-ondertekening toezenden aan de secretarie van de 
gemeente waar u zich als kiezer hebt laten registreren {óók indien de gemachtigde in een andere gemeente woont). Het verzoekschrift 
moet uiterlijk op de 14e dag vóór de stemming (uiterlijk 7 mel1986) ter gemeentesecretarie zijn ontvangen. 
De gemachtigde krijgt vervolgens een zogenaamde volmachtlegitimatiekaart toegezonden, waarmee hij in het gehele land uw stem kan uitbrengen. 

c. Stemmen In een stembureau naar eigen keuze In Nederland 

Indien u in uw registratieverzoek hebt aangegeven, dat u in een stembureau naar eigen keuze in Nederland uw stem wilt uitbrengen, wordt 
u door de gemeente waar u zich als kiezer hebt laten registreren, zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier {formulier J 6) toegezonden. U 
dient dit formulier in te vullen en terug te zenden naar de desbetreffende gemeente. Het moet uiterlijk op de 14e dag vóór de stemming 
(uiterliJk 7 mei 1986) ter gemeentesecretarie zijn ontvangen. 
Na inzending van dat formulier krijgt u een zogenaamde kiezerslegitimatiekaart toegezonden op het door u opgegeven adres. Met deze kaart 
kunt u op de dag der stemming {21 mei 1986, tussen 8.00 en 19.00 uur) overal in Nederland in een stembureau uw stem uitbrengen. 

4. Informatie over het Nederlandse kiesstelsel 

Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is een brochure samengesteld, waarin informatie is opgenomen over het Nederlandse kiesstelsel en 
over de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Deze brochure kan door belangstellenden worden aangevraagd bij de 
Nederlandse ambassades of consulaten. 

Uiteraard wilt u graag gebruik maken van uw stemrecht en uw stem niet onnodig verloren laten gaan 
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Mooi 
en onbenullig 
Iedereen kent de STER-spots waarin 
vrouwen verrukt hun schone tafelkle
den tegen het licht houden, zich blij 
verrast laten beetnemen met een was
middelentruc en gewillig stapels vette 
borden staan af te wassen omdat een 
vriendelijke doch geen tegenspraak 
duldende meneer hen dat vraagt. 
Vrouwen maken kirrende geluidjes bij 
het zien van blote baby billetjes, bak
ken patat zonder walm of vieze bij
smaak voor hun hongerige nageslacht 
en nemen vertederd de smerige shirts 
van hun voetballende zonen in ont
vangst. Ze zetten de jenever koud voor 
als manlief thuiskomt, strijken kraaie
pootjes weg, staan eindeloos te dou
chen en ontzeggen zichzelf allerlei ge
neugten om maar zo slank te blijven 
als hun dochter. Als beloning krijgen 
zij een moment voor zichzelf met een 
lekker kopje koffie en een romannetje 
uit de supermarkt. Mooi, sexy en onbe
nullig: zó worden vrouwen graag ge
zien. En het blijkt nog te verkopen 
ook! Het feit dat de reclame per defini
tie achterloopt op maatschappelijke 
ontwikkelingen mag nauwelijks als ex
cuus gelden voor een zo karikaturale "' 
beeldvorming. Uit zuiver commerciële 
motieven speelt men in op de (slechte) 
smaak van mannen die op hun beurt 
vrijwel onveranderlijk als sterk, supe
rieur, deskundig, zelfverzekerd en suc
cesvol worden uitgebeeld wanneer de 
"impact" nietjuist wordt gevonden in 
hettegendeel daarvan. 

Averechts 

In de reclame hoeven vrouwen niet te 
werken of ze worden als secretaresse 
opgevoerd ter meerdere eer en glorie 
van hun baas. Als het al niet zo lach
wekkend was zou je je serieus kunnen 
afvragen wat voor effect een dergelij
ke stereotypering van mannen en vrou
wen teweegbrengt. Dat nu is onder
werp geweest van een literatuurstudie 

Anita Wagernakers 

van het Minsiterie van WVC. Of
schoon er verschillende onderzoeken 
zijn gedaan naar de invloed van massa
media op het gedrag van de consu
ment zijn daaruit geen eensluidende 
conclusies te trekken. 

Dat de krant "een meneer" is was 
reeds lang bekend maar ook de televi
sie is een bij uitstek mannelijk medi
um. De radio schijnt meer op beide 
sexen te zijn afgestemd omdat vrou
wen overdag de radio hebben aan
staan. Volwassenen blijken meer te 
worden beïnvloed door geschreven in
formatie (pers), kinderen en jong-vol
wassenen ondervinden meer invloed op 
hun denk- en gedragspatroon door te
levisie. Omdat er meer aanbod is van 
mannelijke televisiepersonages en hun 
rol bovendien actiever, zelfstandiger 
en agressiever is dan die van vrouwen 
zijn het vooral jongens die zich met 
hen identifîceren en hun gedrag na
bootsen. Veel televisiekijken maakt 
meer ontvankelijk voor beïnvloeding. 
De invloed van de media neemt af 
naarmate er meer informatiebronnen 
aanwezig zijn, het opleidingsniveau 
hoger of de eigen kennis over een be
paald onderwerp groter is. Bij televisie 
maakt veelvuldige herhaling eerder 
ongevoelig voor informatie dan bij de 
krant. De media dragen op enkele uit
zonderingen na niet of nauwelijks bij 
tot het stimuleren van de discussie 
over de veranderende status van de 
vrouw. Aparte vrouwenprogramma's 
waarin aandacht wordt besteed aan 
onderwerpen behorend tot de interes
sesfeer van vrouwen kunnen op zich
zelf rolbevestigend werken omdat ze 
niet worden gerekend tot een vrouwen
èn mannenaangelegenheid. Te sterk 
feministisch taalgebruik heeft een 
averechtse werking ten aanzien van 
het beoogde doel. Mensen willen in 
eerste instantie hun eigen mening en 
gedrag bevestigd of versterkt zien. 
Discriminerend taalgebruik is zo inge
slopen dat het nauwelijks opvalt. 
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Keuze 

Vrouwenbladen hebben zich na een 
korte periode van werken aan maat
schappelijke bewustwording weer 
voornamelijk toegelegd op de verheer
lijking van het moederschap, de advi
sering van de huisvrouw en de roman
tisering van het vrouwzijn, aldus één 
van de genoemde onderzoeken in het 
literatuurrapport van WVC. Op de be
richtgeving van enkele kwaliteits.kran
ten na is de wijze waarop vrouwenza
ken in de media behandeld worden 
vaak onserieus, sensatiebelust of baga
telliserend. Een eerste vrouw in een 
mannenberoep heeft nog steeds bij
zondere nieuwswaarde. Als er al foto's 
van vrouwen in de pers staan zijn ze 
meestal ten voeten uit genomen. In 
teksten worden de uiterlijke of per
soonlijke hoedanigheden van vrouwen 
en hun privé-omstandigheden breed 
uitgemeten (charmant, elegant, ge
kleed in, moeder van, echtgenote 
van ... ). 
De onderwerpkeuze in de media is die 
van mannen, vanwege het simpele feit 
dat vrouwen zelden deel uitmaken van 
de leiding of de redactiecommissie die 
daarover beslist. De belangstelling 
gaat hoofdzakelijk uit naar politiek, 
sociaal-economisch nieuws en sport. 
Verdere commercialisering van een 
medium als televisie zal vrijwel zeker 
leiden tot popularisering en vervlak
king (vertrossing) omdat de commer
cie zich richt op de grootste gemene 
deler. De socialisering via de media 
van mensen tot stereotype mannen en 
vrouwen zal daarmee versterkt wor
den. Opvallend is dat het rolbevesti
gend karakter van een serie als "Dal
las" bij het gros van de kijkers weinig 
weerstanden oproept. Dit is verklaar
baar vanuit weerstanden tegen eman
cipatie die bij vrouwen zelf leven. Uit 
angst hun status te verliezen die juist 
gebaseerd is op niet-emancipatorische 
waarden als schoonheid, moederschap 



en het echtgenote-zijn-van klampen 
vrouwen zich vast aan het traditionele 
beeld dat via de media tot ons komt. 

In de hoofdrol 

Veranderingen vau het vrouwbeeld in 
de media kunnen het best tot stand ko
men door het aandeel van vrouwen in 
de media te vergroten. Bij radio en te
levisie bestaat 25 tot 30 % van de per
soneelsleden uit vrouwen met een wis
selend aantal per omroep. Recentelijk 
zijn enkele vrouwelijke nieuwslezers 
aangesteld en ook de situatie bij de ac
tualiteitsrubrieken wijzigt zich enigs
zins ten gunste van vrouwen. In de 
persjournalistiek werken slechts 10-
12 %vrouwen. Niet alleen in kwantita
tieve maar ook in kwalitatieve zin zal 
de stem van vrouwen beter door moe
ten klinken. Meer inbreng van vrou
wen in de media kan leiden tot andere 
onderwerpkeuzen, ander taalgebruik 
en een andere presentatie. Vrouwen 
zouden vaker de hoofdrol moeten spe
len in televisieprogramma's en ook in 
verschillende beroepssituaties moeten 
worden uitgebeeld. Mannen zouden 
zich ook eens van een andere kant 
moeten laten zien. Zo zijn er nog tal 
van aanbevelingen mogelijk. In ge
noemd literatuurrapport wordt tevens 
de noodzaak van nader onderzoek ver
meld. Bijvoorbeeld marktonderzoek 
naar de interessen van vrouwen en 
mannen en de naar de socialiserende 
invloed van de media op zogenaamde 
sexerolopvattingen. Andere onderzoe
ken, onder meer naar de positie van 
vrouwen bij de krant, zijn in voorberei
ding. 
Vanaf deze plaats kan een oproep aan 
vrouwen om zich te specialiseren in de 
journalistiek als een aansporing die
nen om een meer realistisch beeld van 
vrouwen in de media te creëren. 

• 

(pe VVD bezOekt uwwiJk) 

Onder dit motto zijn VVD
fractie en afdelingsbestuur 
van Heemstede al in het 
voorjaar gestart met een 
ronde langs 15 wijken op za
terdagmiddagen. Deze be
zoeken werden na de zomer
vakantie voortgezet. 

Wat in eerste instantie was bedoeld als 
informatieverschaffing voor de fractie 
over wat in de wijken leeft, is in een 
later stadium uitgegroeid tot een aan
zet voor de verkiezingscampagne. 
Waarom in een zo vroeg stadium zult 
u zich afvragen. Met name omdat de 
gemeenteraadsverkiezingen overscha
duwd zullen worden door de 2e Ka
merverkiezingen, is het zaak om de 
plaatselijke kiezers te laten weten, 
waar wij in de gemeente mee bezig 
zijn en daarvoor de belangstelling op 
te wekken. Daarvoor is persoonlijk 
contact belangrijk. 

Hoe gaat dit alles in zijn werk: 

Op de woensdag voor het zaterdag
middagbezoek worden in de betreffen
de wijk huis aan huis folders verspreid 
die ons bezoek aankondigen. Vijf à zes 
leden uit die wijk worden van te voren 
benaderd of zij dit willen doen. 
Als een wijk uit niet meer dan onge
veer 500 huizen bestaat, worden er 
twee wijken "gelopen". Van te voren 
wordt er een indeling gemaakt wie 
wijkdienst heeft. Per wijk lopen er zes 
personen: 4 fractieleden en twee be
stuursleden. Als twee wijken worden 
bezocht, wordt dit aantal aangevuld 
met VVD-leden tot I 0 personen, vijf 
per wijk. 
Het wijkbezoek wordt in wijk- en dag
bladen aangekondigd. Bestaat in die 
wijk een wijkcomité, dan dat van te vo
ren benaderen. Tevens worden leden 
en niet-leden gebeld, die ons in een 
eerder stadium hebben benaderd om 
problemen te bespreken. Indien nodig, 
wordt een afspraak voor een bezoek 
gemaakt. 

De informatie, die wij tijdens het wijk
bezoek opdoen, wordt gerubriceerd en 
in actiepunten verdeeld. Deze kunnen 
op korte of langere termijn worden uit
gevoerd. Ook in ons verkiezingspro
gramma zullen wij uiteraard aandacht 
besteden aan deze wijkbezoeken. 
Al met al een hele klus, die echter door 
bestuur en fractie enthousiast wordt 
aangepakt. 

De resultaten tot nu toe? 

Heel erg positief. 
- men praat erover (ook de andere par
tijen); 
- mensen komen naar ons toe en ver
tellen wat er in de wijk voor wensen 
zijn; 
- we ontmoeten leden, die actief wil
len worden; 
- we kunnen praten over negatieve re
acties, zodat men positiever over de 
VVD gaat denken. 

We kunnen alle afdelingen adviseren 
ons voorbeeld te volgen! Het bestuur 
en de fractie willen u graag nadere in
formatie verstrekken, indien u dit 
wenst. 
Het adres van onze fractiesecretaris is: 
Mevrouw A. J. Snoep-Mook 
Ant. Duycklaan 5a 
2101 BJ Heemstede, tel.: 023-282965 

WD-A.fde/ingsbestuur 
Heemstede • 
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10 jaar Haya van Somerenstichting 

Op zaterdag 23 november a.s. organi
seert de Haya van Somerenstichting 
- een tweetal studiebijeenkomsten 
rond de thema's honderdjaar liberale 
partijvorming in Nederland, vier jaar 
na het eindrapport van de commissie 
Wagner. 
- presentaties van alle trainingmoge
lijkheden en activiteiten 
- een buffet met aperitief en een feest
avond. 

Van 11.00 tot 13.00 uur geven de he
ren Vonhoff, Bolkestein en Nijpels hun 
visie op respectievelijk: 
- de rol die liberalen hebben gespeeld 
binnen het Nederlands politiek bestel 
in de afgelopen 100 jaar 
- de huidige positie van de VVD ten 

r 

opzichte van de andere politieke par
tijen 
- toekomstige ontwikkelingen~ 1986-
2000). 
Deze themadiscussie zal worden ge
leid door Loek Hermans. 

Van 14.00 tot 17.00 uur geven verte
genwoordigers van FNV en VNO hun 
visie op de aanbevelingen van de com
missie Wagner; wat kon de afgelopen 
jaren gerealiseerd worden van de aan
bevelingen op sociaal-economisch ter
rein en wat kan in de komende jaren 
nog worden verwezenlijkt. 
Deze bijeenkomst staat onder leiding 
van Jan Kamminga. 

?<-----------------------------------------------
Ja, ik kom naar de Ridderzaal te 's-Gravenhage op zaterdag 23 november 
a.s. en ik wil bijwonen: 
o het ochtendprogramma van 11.00 tot 13.00 uur. 
o het middagprogramma van 14.00 tot 17.00 uur. 
o de feestavond vanafl8.30 uur (tegelijk maak ikf27,50 over) 

( * aankruisen wat van toepassing is). 

Naam: 

Adres: 

Postcode: . . . . . . . . . . . . Woonplaats: ............................ . 

Aantal personen: ............................................... . 

Inzenden aan het algemeen secretariaat VVD, Koninginnegrach t 5 7, 
2514 AE 's-GRAVENHAGE. 
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In de wandelgangen van het Ridder
zaalcomplex presenteert de Haya van 
Somerenstichting haar jaarprogram
ma 1986 en geeft een overzicht van 
alle trainingen die in 1986 kunnen 
worden georganiseerd. 

Van 18.30- 23.30 uur wordt deze jubi
leumbijeenkomst afgesloten met een 
feestavond met koud buffet en o.a. een 
big band in een stijlvol aangeklede en 
feestelijk verlichte Ridderzaal, waar 
een prominent VVD-er het bal zal ope
nen. 
Degenen onder u die dit unieke avond
gebeuren mee willen maken moeten een 
bedrag van f 27,50 (of een veelvoud van 
dit bedrag) overmaken op giro 
36.19.19.7, t.n.v. de Haya van Some
renstichting te 's-Gravenhage onder 
vermelding van Ridderzaal (kaarten zo
lang de voorraad strekt). 

Wie nog nooit het Ridderzaalcomplex 
vanaf de kelder tot en met de Konin
ginnekamer heeft kunnen bezichtigen, 
een tweetal goede studiebijeenkom
sten wil bijwonen en alle informatie 
wil ontvangen over de trainingsactivi
teiten moet eenvoudigweg naar Den 
Haag komen op 23 november a.s. door 
onderstaande bon in te vullen. 
De toegang voor dit unieke program
ma is gratis (overdag). 

Voor nadere informatie kunt u telefo
nisch contact opnemen met de ad
junct-secretaris de heer J. van den 
Broek, tel.: 070-614121. 
Tot zaterdag 23 november a.s. in de 
Ridderzaal te 's-Gravenhage. (kaarten 
zolang de voorraad strekt). • 

Brush up ... 
Brush up your English, brush up your 
French, brush upyourself ... Ingoed 
Nederlands: Laat de winterschilder 
komen, zodat omstreeks Kerstmis, 
vanuit de spiegel, u een feilloze, zacht 
glanzende, Europese ambtenaar toe
lacht! 
Maar eigenwijs als ik ben, nèt zo 
eigenwijs als u mevrouw, nee sorry, 
niet u natuurlijk, maar die àndere 
mevrouw, had ik een tweede buiten
landse kreet in m'n hoofd: éducation 
permanentel Ofwel in goed Neder
lands: denk vooral niet dat je er bent 
na je op/ eiding! De diepere gedachte 
hier achter, zal iedere jeugdwerkloze 
doorzien, helaas. 
Dus heb ik me in laten schrijven voor 
een intensieve cursus Portugees, te 
volgen tijdens de vakantieperiode!?!? I 
Als je er van uitgaat dat een goede va
kantie betekent: iets anders doen in 
een andere omgeving, dan kan men het 
geheel zéér geslaagd noemen. De les
sen werden gegeven in gebouw Belli
ardstraat, achtste etage. Daar was ik 
nog nóóit geweest, op die etage. Inte
ressant. Je hoort er de wind gieren en 
van de bomen rondom, zie je alleen de 
topjes. Dat wil zeggen, de eerste dag, 
want verder heb je geen tijd of energie 
meer om naar buiten te kijken! Wat 
dacht u: zes uur per dag constant pro
beren Portugees te zijn. Drie weken 
lang. Een unieke vakantiel 

De eerste dagen krijg je een waas voor 
je ogen en als die optrekt, zie je sterre
tjes waar ze vroeger nooit waren. 
Maar dan, hoera, een piepklein licht
puntje: Portugees . .. Si, Senhora, de 
acordo, mais ou menos, assim se ja!" 
Klinkt als een Chinees gerecht, maar 
dat is het lekker. niet! 

Over gerechten gesproken, tussen de 
middag daalden we af van onze acht-

ste etage naar de cafetaria, om tussen 
de andere ambtenaren iets te eten. Zat 
'ik daar op een gegeven moment naast 
eenfrancophone. Zo noemt men me
dewerkers die voornamelijk Frans 
spreken en dat zijn er nog al wat. 

Hij: .. Volgt u die cursus Portugees?" 

Ik: .. Ja, best interessant, maar wel 
vermoeiend." 

Hij: .. Wat een onzin, u denkt toch niet 
in drie weken Portugees te leren?" 

Ik: .. Nee, maar het is wel een goede 
aanzet." 

Hij: .. Flauwe kul, zonde van uw tijd. 
Na een maand bent u alles weer verge
ten. Ik ga volgende weekfijn een zon
nevakantie tegemoet!" 

Ik: .. 0 ja? Waar gaat u heen?" 

Lichte aarzeling, toen: "Naar Portu
gal". 

Ik: .. Mag ik u dan eenfijne vakantie 
toewensen?" 

Maar ik dácht stilletjes bij mezelf 
.. en ik hoop dat je daar enorm rond
stuntelt, met dat snertbeetje Frans 
vanje .. . " 

Koosje Bins 

• 
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Vrijheid betekent verantwoordelijkheid, 
daarom zijn de meeste mensen er bang voor 
(George Bernard Shaw) 

Tot aan de gemeenteraadsverkie
zingen 19 maart 1986 zal in Vrij
heid & Democratie elkeveertien 
dagen een raadslid of wethouder 
schrijven over zijn of haar ge
meente. Bestuurderen van kleine 
plaatsen en grote gemeenten, 
parttime of fulltime bezig de li
berale gedachte uit te dragen, 
schetsen hun sores en hun moge
lijkheden. Zij doen dat niet al
leen voor de overige wethouders 
en raadsleden, maar voor alle 
VVD-leden. 
De redactie heeft een selectie ge
maakt van vertegenwoordigers 
uit deze groep verspreid over het 
hele land. 

Het verzoek om het wel en 
wee van onze gemeente
raadsfractie in de Haarlem
mermeer te belichten, heb ik 
met genoegen aanvaard. Met 
het oog op de komende ge
meenteraadsverkiezingen, 
lijkt het mij zinvol zoveel 
mogelijk kennis te nemen 
van de ervaringen van andere 
gemeenteraadsfracties. Te
meer omdat vaak blijkt, dat 
vele specifieke zaken die in 
een gemeente spelen toch een 
algemeen karakter hebben. 

Alvorens ik de politieke situatie in 
Haarlemmermeer schets, wil ik u eerst 
een kort beeld geven van de gemeente 
waar ik nu 11 jaar raadslid ben, waar
van ruim 5 jaar als wethouder. De 
Haarlemmermeer wordt nog wel eens 
de meest onbekende grotere gemeente 
in Nederland genoemd, met momen
teel85.000 inwoners. Het is een ge
bied dat zich uitstrekt tussen de steden 
Amsterdam, Haarlem en Leiden, en 
dat niet minder dan 18.500 ha beslaat. 
Bovendien bestaat de gemeente uit 26 
kernen, veelal ieder met een eigen 
identiteit. Sedert de droogmaking in 
1852 is de Haarlemmermeer een bij
zondere gemeente geweest. Dik Trom 
werd in Hoofddorp geboren, en dat 
was, zoals iedereen weet, een bijzon
der kind (en dat was ie). 
In de gemeente ligt ook de luchthaven 
Schiphol, en het gehele gebied is een 
merkwaardige tussenvorm van lande
lijke openheid én eigentijdse bedrij
vigheid, waarop vanuit de omliggende 
steden een behoorlijke druk wordt uit
geoefend. De luchthaven is één van de 
belangrijkste economische motoren 
van de gemeente, met ± 30.000 van 
de in totaal 50.000 arbeidsplaatsen. 
Haarlemmermeer heeft als groeikern 
detaakt/m 1995, lO.OOOwoningen 
bij Hoofddorp te bouwen. Het span
ningsveld agrarisch, open gemeente en 
mogelijkheden voor economische ont
wikkelingen, zorgt in de praktijk re
gelmatig voor politieke tegenstellin
gen. 

Groei van de VVD 

Van oudsher is de Haarlemmermeer 
CDA-gericht, met name de AR, de 
partij van de huidige burgemeester, 
oud-minister H. de Boer. Sedert de 
laatste verkiezingen in 1982 is de 
VVD in de gemeenteraad vertegen
woordigd met 13 van de in totaal37 
raadszetels. De VVD is daarmee voor 
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het eerst in de geschiedenis van de 
Haarlemmermeer de grootste partij 
geworden, met 2 van de 5 wethouders, 
het CDA met 11 raadszetels en 2 wet
houders de tweede partij, en de PvdA 
met 5 zetels en I wethouder de derde 
partij. 
De rest van de Raad bestaat uit 2 
D'66-ers en 6 (!) eenmanspartijen, in 
totaal dus 10 partijen in de gemeente
raad. Een politiek probleem, waar ik 
graag nader op inga, zijn de belangen
groeperingen. Eén van de belangen
groeperingen is de groepering Zwa
nenburg, een eenmansfractie. In te
genstelling tot het gemiddelde raads
lid, dat de belangen van alle 26 kernen 
heeft af te wegen, behartigt de groepe
ring Zwanenburg praktisch alleen het 
belang van Zwanen burg. Bij elke acti
viteit in het dorp is hij van de partij, hij 
onderhoudt nauwe contacten met de 
dorpsraad en wordt wel eens geksche
rend "de burgemeester van Zwanen
burg" genoemd. Momenteel speelt de 
groepering ook een zeer actieve rol in 
de geluidshinderkwestie rond Schip
hol, i.v.m. het al of niet draaien van de 
4e baan. De regering heeft onlangs -
via de procedure van de planologische 
kernbeslissing-het voornemen bekend 
gemaakt de 4e baan niet meer te 
draaien. Dit in tegenstelling tot het be
sluit van enkele jaren geleden. Mis
schien herinnert u zich nog wel de ac
ties van de "lastige Zwanenburger", 
waarbij bomen werden geplant op de 
Zwanenburger baan. Momenteel 
doemt dit probleem weer levensgroot 
op. De belangengroepering Zwanen
burg speelt hier zeer handig op in, 
waar wij als VVD zeer alert op moeten 
zijn. Bestuurlijk houden deze belangen
groeperingen echter het risico in, dat 
men teveel met zijn eigen belang bezig 
is. Vanuit liberaal oogpunt moeten we 
die belangengroeperingen wel de vrij
heid geven zich te profileren, hierdoor 
zou echter de mogelijkheid kunnen 
ontstaan, dat het algemeen belang van 
de gemeente Haarlemmermeer (26 



kernen) niet voldoende aandacht 
krijgt. De VVD, zowel het afdelings
bestuur als de fractie, probeert hier al 
geruime tijd actief op in te spelen door 
regelmatig 's avonds op kernenbezoek 
te gaan. In overleg met de dorpsraad 
of dorpsvereniging van de betreffende 
kern, bespreken we dan het wel en 
wee, (meestal het wee) van de betref
fende kern. Bovendien houdt de frac
tie maandelijks spreekuur in het 
Raadhuis te Hoofddorp, zodat de men
sen met hun klachten terecht kunnen. 
Onze fractie-vergaderingen zijn open
baar, en daar wordt met name door le
den, die wat actiever willen worden, 
nog al eens gebruik van gemaakt. Ook 
in de komende tijd zullen zowel het 
VVD-bestuur als de fractie druk doen
de zijn de drempel die er eventueel 
nog tussen gemeentebestuur en burger 
mocht zijn, weg te nemen. 

Samenwerking en eigen identiteit 

Ons college van B & W is een afspiege
lingscollege, gebaseerd op een ge
meenschappelijk programma. Als li
beralen zijn wij voorstander van een 
college, waarin de verhoudingen van 
de politieke partijen in de gemeente
raad zo goed mogelijk zijn terug te 
vinden. Het werken met een program
college lijkt mij echter- hoewel ik er 
geen ervaring mee heb- gemakkelijker 
werken, omdat er een duidelijke oppo
sitie in de Raad is. Het politieke ac
cent van de meerderheid van de raad 
is geen constant gegeven, maar vaak 
afhankelijk van het onderwerp. De 
VVD-fractie in Haarlemmermeer 
zorgt ervoor via voldoende overleg met 
andere partijen dat we voldoende libe
ralisme in de besluiten kunnen terug
vinden. Wij hebben in Haarlemmer
meer, binnen B & Ween collegiale be
sluitvorming, die niet in het openbaar 
plaatsvindt. Ons college presenteert 
zich normaliter wat de besluitvorming 
betreft, naar buiten als een eenheid; 
de laatste tijd is er een lichte kentering 
te bespeuren voorzover het betreft het 
naar buiten brengen van minderheids
standpunten binnen het College. Dit 

Mr. W M. C. de Vrey-Vringer 

heeft mogelijk te maken met de ster
kere rol, die de fracties gaan spelen, 
ook t.a.v. hun vertegenwoordigers in 
het college. 
Als basis voor het beleid werken we 
met een gemeentelijk programma, dat 
in goed overleg met alle fracties wordt 
opgesteld. Het belang van zo'n pro
gram-akkoord is, dat het de politieke 
duidelijkheid dient. We hebben er wel 
op gelet, dat alleen de hoofdlijnen van 
het beleid worden vastgelegd, om vol
doende speelruimte te kunnen waar
borgen én de eigen inbreng van een 
partij te blijven garanderen. Bijsturin
gen vinden in principe in onderling 
overleg plaats. Bij de meeste onder
werpen wordt door de 3 grote partijen 
in voldoende mate samengewerkt. Een 
duidelijk voorbeeld is het vaststellen 
van het zogenaamde Kernenplan door 
de gemeenteraad. Dit plan probeert de 
25 grotere en kleinere kernen in Haar
lemmermeer een goed woon- en leef
milieu te garanderen. Dit gebeurt on
dermeer via woningbouw op kleinere 
schaal, waardoor voorzieningen op peil 
gehouden worden en vergrijzing wordt 
voorkomen. Politieke geschilpunten 
zien we: de linkse partijen en een deel 
van het CDA willen het accent op wo
ningwetwoningen, terwijl de VVD ook 
voldoende ruimte wil bieden voor al of 
niet gesubsidieerde koopwoningen. De 

eigen identiteit van de VVD moet dui
delijk merkbaar zijn. Zo heeft de 
Haarlemmermeerse VVD zich duide
lijk voorstandster getoond van het ko
pen van eigen grond - zowel bij wo
ningbouw als bij bedrijfsvestigingen
in plaats van erfpacht. Samen met het 
CDA is ervoor gezorgd, dat dat in het 
program-akkoord is opgenomen. Een 
neveneffect hiervan is, dat bedrijven 
zich liever in de Meer vestigen, dan 
bijv. in Amsterdam, waar men erf
pacht predikt. Hierdoor ontstond een 
spanningsveld met de provincie, dat 
leidde tot een bedrijfsvestigingsregle
ment. Onze VVD-fractie heeft door in
tensief overleg met de Provincie en het 
Rijk bereikt, dat dit reglement weer is 
afgezwakt. De vestiging van het 
hoofdkantoor van Hertz is daar een 
voorbeeld van. Wat de VVD-Haarlem
mermeer van deze operatie heeft ge
leerd is, dat we discussies over politie
ke grondbeginselen niet uit de weg 
moeten gaan en ook niet bij voorbaat 
moeten denken dat we "iets niet ha
len". 
Eigen identiteit behouden is belang
rijk. Essentieel is gebleken: eenheid in 
de fractie. Met onze fractie van 13 le
den is dat goed gelukt. 

Toekomst 

Het klinkt zo eenvoudig, een herken
baar liberaal beleid voeren in de ge
meente. Maar wat betekent dit voor 
ons in de praktijk? Politici moeten er
voor zorgen dat besluiten worden ge
nomen, die het algemeen belang die
nen en rekening houden met de toe
komst. Aan de andere kant moeten wij 
als liberalen ervoor zorgen, dat we ons 
.eigen programma zoveel mogelijk 
waar maken en de belangen van onze 
kiezers zoveel mogelijk in het oog hou
den. Dat bevordert de duidelijkheid en 
levert blijvend aantrekkingskracht 
voor de kiezer op. Het algemeen be
lang en het partijbelang dienen steeds 
te worden afgewogen. 
Het aanleggen van een weg- zoals 
bijv. de gevraagde ontsluiting bij 
Schiphol-Oost om o.a. de nieuwe ont-
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wikkelingen bij de vliegtuigfabriek 
Fokker mogelijk te maken- kan voor 
de economische ontwikkeling van de 
gemeente van groot belang zijn, maar 
plaatselijk kunnen de mensen er zeer 
door worden benadeeld. Aandacht 
voor deze bewoners is dus evenzeer be
langrijk! Essentieel voor een toekom
stig liberaal beleid in mijn ogen is: ver
trouwen in de mens en in zijn toe
komst. Doemdenken is de enige wer
kelijke bedreiging van onze toekomst! 
Lezenswaard in dit verband is het 
boek "de Liberale oplossing" van de 
Franse economist Guy Sorman. In de 
boekbespreking die Nijpels in het Li
beraal Réveil van junijL eraan 
wijdt, belicht hij enige punten 
die een liberaal raadslid zeker zullen 
aanspreken. Zonder onze nuchterheid, 
die liberalen in politiek opzicht ken
merkt, te verliezen, hebben we een 
duidelijk en inspirerend kompas no
dig. 
Het marktmechanisme, het particu
lier initiatief, het wantrouwenjegens 
regelgeving, sociaal opkomen voor 
mensen, die dat echt nodig hebben, 
het zijn allemaal zaken, die we met 
name in t;en gemeente kunnen uitdra
gen. Een fractie kan alleen maar sterk 
optreden, als de eigen raadsleden goed 
gemotiveerd zijn, omdat ze geloof heb
ben in de liberale principes en de libe
rale programma's kennen. De cursus
sen voor aspirant gemeenteraadsleden 
van de Haya van Somerenstichting, 
die de komende tijd via de verschillen
de Kamercentrales worden gegeven, 
zullen hieraan een belangrijke bijdra
ge kunnen leveren. Ook de komende 
verkiezingstoernee langs de 26 kernen 
is een gezamenlijke inspanning van 
fractie en bestuur. 
Aldus optimaal voorbereid kunnen we 
de verkiezingen van maart 1986, die 
immers graadmeter zullen zijn voor de 
landelijke verkiezingen, vol vertrou
wen tegemoet zien. 

Wil de Vrey- Vringer 
VVD Wethouder Haarlemmer

meer • 

Verbeter uw communicatie 
door ... te zwijgen 

Vraag aan mensen in uw om
geving die inleidingen of 
toespraken houden wat voor 
of tijdens die bijeenkomsten 
hun grootste probleem is. Ik 
denk dat die antwoorden 
uiteen zullen lopen van angst 
voor black-outs tot het uit
vallen van de geluidsinstal
latie. 

In weinig gevallen zult u als antwoord 
krijgen: mijn publiek. Naar mijn me
ning ligt juist daar de kern: uw publiek 
moet uw grootste zorg zijn. Wanneer u 
zich instelt op uw publiek, u verplaatst 
in wat zij denken, wat zij weten, wat zij 
verwachten, kunt u spreken in voor 
hen begrijpelijke taal. Werkelijk, u 
kunt uw communicatie verbeteren 
door te zwijgen! Maar laat daarvoor 
wel iets anders in de plaats komen, na
melijk luisteren. 
Bent u bekend met de wet van de rem
mende voorsprong? Iemand of iets 
heeft zo'n voorsprong ten opzichte van 
iets anders of anderen dat de werke
lijkheid niet meer onder ogen wordt 
gezien. En plotseling blijkt dat die 
voorsprong niet meer bestaat en er 
zelfs een achterstand is. Dat ervaar ik 
in interviews met VVD-ers als het om 
trainingen gaat. Zij zijn verbaal zo 
goed, vinden zij zelf, dat ze een voor
sprong hebben op hun omgeving. De 
werkelijkheid zien zij vaak niet onder 
ogen. 

Eigen taal 

In de politiek is het belangrijk dat 
mensen een leider volgen. Dit doen ze 
niet omwille van een of ander geheim
zinnig leiderschap. Ze doen dat omdat 
de leider hen volgt. Dat ontstaat als u 
mensen toespreekt in hun eigen taal. 
Dan zullen zij zeggen: dat is precies 
wat ik dacht. 
Misschien zult u nu denken, maar hoe 
bereik ik dat door alleen maar te luis
teren? Terecht, alléén luisteren is niet 
voldoende. Maar zo vaak wordt er he-
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Iernaai niet geluisterd ... horen men
sen alleen maar hun eigen stem ... 
denken alleen maar aan wat ze zelf 
vinden. Ze gaan voorbij aan het feit 
dat anderen ook denken, ervaringen, 
ideeën en verwachtingen hebben. Ze 
zijn zo druk met anderen te vertellen 
wat ze moeten denken en doen, dat die 
ander een opkomend gevoel van weer
stand nauwelijks kan verbergen. Hoe 
kunt u nu voorkomen dat degene waar
mee u communiceert geen weerstand 
voelt, maar zich openstelt om te luiste
ren, mee te denken en wellicht uw 
standpunten over te nemen? 
Door onder andere goed te overdenken 
wat u wilt zeggen. U goed voor te be
reiden als u een spreekbeurt houdt. 

Verbaal geweld 

Waarom zullen we in de politiek geen 
gebruik maken van de successen van 



.·.· 
•'-' 

excellente ondernemingen? Wat zijn 
hun kenmerken? Eén van die kenmer
ken is dat zij hun klanten zo belangrijk 
vinden! En win je klanten met verbaal 
geweld? Zo vaak wordt in de politiek 
verbaal geweld gebruikt. Er zijn wer
kelijk nog deelnemers aan cursussen 
die denken dat het werkt en zij vragen 
dan ook om training en trucs om tij
dens discussies hun politieke tegen
standers de mond te snoeren. Natuur
lijk kan dat helpen, maar dat duurt 
maar even. Dat is korte termijn den
ken. Op de langere termijn werkt het 
tegen u. Uw ogenschijnlijke kracht 
blijkt dan ook uw zwakte te zijn. Het 
gaat erom ons als politieke partij te on
derscheiden van andere partijen. We 
doen dit door onze liberale visie, ons 
programma, maar laten we dit ook 
doen door onze uitstraling tijdens 
spreekbeurten. 
Een zo uitgebreid onderwerp als com
municatie laat zich niet in een beknopt 

artikel behandelen. Hiervoor is meer 
ruimte en tijd nodig. Deze tijd is be
schikbaar tijdens de trainingen van de 
Haya van Somerenstichting. Laten we 
deze trainingen gebruiken om ons te 
onderscheiden door duidelijkheid, 
goede voorbereiding, inlevingsvermo
gen en vernieuwend denken. Deze 
geestelijke lenigheid zal u en ons in 
staat stellen de verkiezingen van 1986 
tot een succes te maken. 
Een sport beoefenen kost tijd om suc
cesvol te worden. We weten en accep
teren dat. Is trainen voor geestelijke le
nigheid anders? Ga voor de spiegel 
staan en vraag u af hoe lenig u bent! 
Wellicht zien we u op een van de ko
mende trainingen. Graag tot ziens, 

J. J. Wessel • 

Vrijbeid & ~mocratie wat · 
vertraagd . · 

Op het volgend nummer van 
Vrijheid & Democratie treft u 
de accept~giro voor uw Iidmaa~;. · 
schàp voor het verkiezingsjaar· 
1986. . 

Door het verwèrken van al deze 
giro's zal het bladmetenige . ·· 
vertraging u berefken. 

' . ' 

Deze giro gaat vergez~ld vap 
een brief van Ed NijpeiS en Jan. 
Kamminga, wa;trv90r gr~g~~ 
aandacht. 

Redaétie · 
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Studeren, 
geen cent teveel 

De jeugd krijgt weer wijsheid ingego
ten. En het eerste nieuws van het in 
wijsheid toenemend volkje dringt door 
tot de huiskamer van het ouderlijk 
huis. Mogelijk is daarbij een verhaal 
over verschillen in school- of college
geld. In zo'n geval spitst pa de oren en 
gaat rechtop in de stoel zitten. 
Tast niet ten onrechte in zijn porte
monnee, maar of hij daarop ook in ac
tie komt is nog de vraag. Zeker als het 
kind in het buitenland studeert. In 
eigen land stapt een verongelijkte ge
makkelijk naar de bron van het ver
meende kwaad. Studeert een telg aan 
de andere kant van de grens dan wordt 
het moeilijker. Het vraagt nogal wat 
energie en doorzettingsvermogen om 
in een wereld vol andere regels ge
noegdoening te krijgen. 
Dankzij een kordate enkeling weten 
we nu dat buitenlandse universiteiten 
en andere ondeJ;wijsinstellingen geen 
onderscheid mogen maken tussen stu
denten van eigen nationaliteit en van 
over de grens als het op betalen van 
cursusgelden aankomt. De gelijkbe
rechtiging birinen de EG verbiedt zo'n 
handelwijze. Al is best te snappen 
waarom buitenlanders werden en mis
schien nog worden gediscrimineerd. 

In het nabije verleden weken Neder
landers nogal gemakkelijk uit naar bij
voorbeeld Belgische universiteiten om 
zeker te zijn van een studieplaats. Wat 
in eigen land echter een knelpunt was, 
het aanbod kon de vraag niet aan, gold 
vanzelfsprekend ook voor België. Daar 
liep eveneens een leger leergierigen te 
wachten op een plaats in de college-

banken. Hoe reageerden toen de be
sturen? 
Het universiteitsbestuur van Gent 
loopt nog rond met rooie oortjes. Het 
ging Nederlanders weren, die prompt 
naar het Europese Hof in Luxemburg 
.liepen om te protesteren. Het weren 
mocht niet en toen bedacht men de 
grap van het hogere collegegeld. Ook 
die stap vond geen genade in de ogen 
van het Hof. De laatste uitspraak 
( 1985) danken we overigens aan kor
daat optreden van mejuffrouw Gra
vier, die een opleiding voor strip-teke
naar volgt aan de kunstacademie van 
Luik. 
Florus Wijsenbeek schudt het geval 
Gravier achteloos uit de mouw. Sinds 
hij deel uitmaakt van de juridische 
commissie van het EP hebben dit soort 
zaken mede zijn aandacht. Florus was 
nauwelijks parlementariër of hij stelde 
al vragen aan de Europese Commissie 
over dit onderwerp ( 1984 ). De Com
missie antwoordde onder andere: "In
dien er een numerus ciausus in een lid
staat bestaat, dient er een redelijk aan
tal studenten uit andere 
landen van de gemeenschap te worden 
toegelaten." En: "Mochten zich pro
blemen voordoen, dan kunnen deze op 

F/orus Wijsenbeek 
-.<-.' ,, .. , ;';~::t~'.:r.:.\if-t~:'.:t'€~~f:~!À.r~~i;;'~K~,.·~,~,{~\ 
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Dick Dees 

verzoek van een lidstaat op het niveau 
van de gemeenschap worden bestu-
deerd." · 
Wat overigens niet consequent ge
beurt. Lidstaten rommelen zelf wat 
aan. Belgen als duitendieven nawijzen 
zou echter onterecht zijn, getuige een 
onlangs bekend geworden geval van 
discriminatie in Nederland. Wij schij
nen er zelf ook een handje van te heb
ben om buitenlanders minder gelijk te 
behandelen oon eigen volk. 
Dick Dees erkent, dat de Nederlandse 
regelgeving nog veel hiaten vertoont. 
De Tweede Kamerfractie probeert de 
gaten te stoppen en het oor te lenen 
aan klagende studenten, maar- zo ver
telt Dees -,er zijn nauwelijks studen
ten met klachten. Als ze er al zijn dan 
laten ze de VVD-Tweede Kamerfrac
tie in het ongewisse. 
Vanaf nu weet de gediscrimineerde 
waar hij terecht kan. Bij Europarle
mentariër Florus Wijsenbeek of bij de 
Tweede Kamerfractie in Den Haag. 
Florus klopt dan aan bij de Europese 
Commissie en de Haagse fractie bij de 
eigen regering. Waarschijnlijk een ge
ruststelling voor de pa, die benauwd 
aankijkt tegen de hobbel van buiten
landse regelgeving. 

Jan van de Ven • 



ia&! nieuwe stijl!· 

De onafhankelijke liberale Jongeren.· 
Organisatie Vrijheid en Democratie 
(JOVD) is ook in haar 36e levensjaar 
eenjonge en bruisende club. 
Het liberalisme blijkt steeds meer jon
geren aan te spreken, getuige de gesta- . 
ge groei die de JOVD doormaakt. 
Als gevolg van deze plezierige ontwik
keling bleek al gauw dat het "Stikker
huis" te klein werd voor de vele activi
teiten van de JOVD. Het algemeen se
cretariaat, het warm liberaal kloppend 
hart van de vereniging, was uit haar 
jasje gegroeid. De JOVD ging verhui
zen. 

Na een zomer hard werken kon, dank· 
zij de hulp van veel enthousiaste men-. 
sen, het nieuwe secretariaat aan de 
Prins Hendrikkade l 04 in Amsterdam 
worden betrokken. Op 27 september 
was het dan zover. In aanwezigheid 
van diverse prominente politici zou de 
nieuwe behuizing officieel worden ge-
opend. · 

Na een confrontatie met zijn eigen 
"JOVD-verleden" zette Ed Nijpels de 
schaar in het blauw-witteJint: de 
JOVD heeft een nieuw hoofdkwartier! 
Kom eens langs op ons nieuwe adres. 
U bent van harte welkom! 

Algemeensecretariaat JOVD 
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJAmsterdam 
telefoon: 020-242000 

Julius Remarque 
JOVD-voorzitter en 

Ed Nijpels 
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Minder Rijk, meer gemeente 

Gemeenten zijn bijna 
doodgeknuffeld 

Dè verhouding tussen het Rijk en de 
ruim 700 gemeenten in ons land is aan 
een grondige herziening toe. Het ge
meentelijk beleid wordt teveel in en 
door Den Haag bepaald. Het Rijk 
geeft kennelijk zo veel om zijn ge
meenten, dat zij bijna zijn doodge
knuffeld; Een forse decentralisatie 
moet deze ongunstige ontwikkeling te
gengaan. Door het opheffen of beper
ken van vele centrale regels en het om
zetten van ca. f 20 mld. aan specifieke 
uitkeringen in algemene uitkeringen, 
kunnen gemeenten weer op eigen be
nen staan. De gemeentelijke belas tin-

gen zouden een veel belangrijkere rol 
moeten kunnen spelen. Gemeenten 
zouden voorts minder hoeven te bezui
nigen dan het Rijk. 
Dat zijn de belangrijkste conclusies 
van de Teldersstichting, het weten
schappelijk bureau van de VVD, in 
haar jongste geschrift "Gemeenten 
tussen Rijk en Markt". De werkgroep 
van de Stichting, onder leiding van 
drs. L. van Leeuwen, burgem-eester 
v,an Cappelle aan den IJssel, is van me
ning dat aan de betutteling van ge
meenten door het Rijk een einde moet 
komen. 
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Scheefgroei 

Volgens de opstellers van het geschrift 
zijn de bestuurlijke en financiële ver
houdingen tussen het Rijk en de ge
meenten ernstig scheefgegroeid. Ge
meenten beschikken over te weinig 
eigen inkomsten, die zij naar eigen in
zichten kunnen uitgeven. Daarom be
pleit de werkgroep een vergroting van 
het gemeentelijk belastinggebied en 
van de overige eigen inkomsten. Dit 
laatste door een strakkere toepassing 
van het profijtbeginsel. 
De financiële verhouding zou eerst en 
vooral moeten worden verbeterd door 
een forse sanering van het verbureau
cratiseerde stelsel van de specifieke 
uitkeringen. Dit zijn uitkeringen van 
het Rijk aan gemeenten voor door het 
Rijk verplicht gestelde taken. Het is 
door deze uitkeringen, dat ge~ eenten 
als het ware aan het bestuurlijke en fi-

• 



nanciële infuus van het Rijk liggen. 
Door de overheveling van ca. f 20 
mld. specifieke uitkeringen (o.m. voor 
onderwijs en politie) naar het Ge
meentefonds- waaruit de algemene 
uitkeringen aan gemeenten worden ge
daan- kan de gemeentelijke beleids
vrijheid aanzienlijk worden vergroot. 
Tegelijkertijd zou er zoveel mogelijk 
centrale regelgeving moeten verdwij
nen. 
Deze voorstellen komen neer op vrij
wel een verdrievoudiging van het hui
dige Gemeentefonds (ca.f J2 mld.). 

Bijstand 

De bijstandsuitkeringen zouden ech
ter van overheveling naar het Gemeen
tefonds moeten worden uitgezonderd. 
Tevens stellen de auteurs dat het Rijk 
voor de volle 100 procent deze uitke
ringen zou moeten betalen, en niet 
voor slechts 90 procent. Ook de ge
meentelijke "apparaatskosten" zou
den door het Rijk moeten worden ver
goed. 

Minder Rijk, meer gemeente 

Gemeenten zouden minder hoeven te 
bezuinigen dan het Rijk. De evenre
digheidsnorm, die tot nu toe wordt ge
hanteerd bij kortingen, dient te wor
den losgelaten. Volgens de Telders
stichting is dat een logisch gevolg van 
de wens van het kabinet om te willen 
decentraliseren in een tijd van bezuini
gingen. 
In het geschrift "Gemeenten tussen 
Rijk en markt" concludeert de Tel
dersstichting tenslotte, dat gemeenten 
bij het doorvoeren van bezuinigingen 
veel kunnen leren van het particuliere 
bedrijfsleven. 

Geschrift nr. 55 is te bestellen door 
overmaking van/ 20,- op postreke
ningnummer 3349769 ten name van 
de Prof Mr. B.M. Teldersstichting 
onder vermelding van .. Gemeenten 
tussen Rijk en Markt". 

Strakkere subsidie
voorwaarden voor de NCO 

De Nationale Commissie voorlichting 
en bewustwording ontwikkelingssa
menwerking (NCO) zal aan strakkere 
subsidievoorwaarden worden gebon
den. Minister Schoo kreeg hiervoor 
toestemming van een meerderheid van 
de Tweede-Kamerleden. 
Erica Terpstra, die tijdens dit debat 
optrad als woordvoerster van de VVD 
zei ondermeer: "De VVD heeft in het 
verleden vaak scherpe kritiek gehad 
op de NCO, die zich toespitste op pro
jecten die: 

a) niet of nauwelijks ontwikkelingsre
levant waren 

b) haaks stonden op het buitenlands 
beleid van de regering 

c) voornamelijk gericht waren op "het 
bekeren van al bekeerden" 
en daarmee niet voldeden aan het doel, 
waarvoor de NCO-gelden gebruikt 
moeten worden namelijk: het verbre
den van de steun van brede lagen van 
de bevolking voor ontwikkelingssa
menwerking." 

De NCO zal in de toekomst activitei
ten op het gebied van onderwijs moe
ten vermijden. Zij zal haar personeels
kosten moeten terugbrengen tot 7 %, 
waardoor meer geld overblijft voor de 
feitelijke projecten. Bij subsidiever
strekking zal voor alle projecten van 
f 10.000,- en meer een eigen bijdra
ge van 25 %worden verlangd. Het 
woord "bewustwording" zal uit de 
naam van de NCO verdwijnen. 
"Met dit aangescherpte mandaat kan 
de VVD leven," zei Erica. "Daarmee 
komt de tweede optie: het opheffen 
van de NCO te vervallen" ... 

"Alle organisaties binnen de NCO 
hebben zich fel gekeerd tegen het aan
gescherpte mandaat. De VVD prijst 
op zich de onderlinge solidariteit. Een 
compliment voor de werksfeer binnen 
de NCO. Desondanks kan de VVD 
zich niet aan de indruk onttrekken dat 
het gezamenlijk protest meer voort
spuit uit gekrenkte gevoelens ('we 

Erica Terpstro 

doen het toch zo goed') dan uit inhou
delijk sterke argumenten." 
Erica stipte aan dat het redelijkerwijs 
toch niet is vol te houden dat 
f 1.050.000,- volstrekt onvoldoende 
is voor apparaatskasten op een totaal
budget van 14 miljoen. "Wie zich 
daartegen verzet gaat er in feite mee 
akkoord dat teveel ontwikkelingsgeld 
kan worden besteed aan werkgelegen
heid in eigen land. De VVD juicht het 
toe dat de apparaatskasten tot redelij
ke proporties worden teruggebracht, 
waardoor meer geld beschikbaar komt 
voor projecten." 
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Ontwerp van het hoofdbestuur voor 
de in te dienen kandidaten lijsten, 
opgemaakt op maandag 21 oktober 
1985 ingevolge artikel16.1 onder 6 
van het reglement op de kandidaat
stelling voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten- Generaal. 

A. In volgorde van landelijke voorkeur: 

I. Nijpels 
2. Smit-Kroes (v) . 
3. De Korte 
4. Bolkestein 
5. Hermans 
6. Evenhuis 
7. Voorhoeve 
8. Koning 
9. Dees 

10. Schoo(v) 
11. Ginjaar-Maas (v) 
12. Van Eekelen 
13. Ploeg 
14. Terpstra (v) 
15. Weisglas 
16. Linschoten 
17. Franssen 
18. Scherpenhuizen 
19. Braams 
20. Blauw P.M. 
21. Van Rey 
22. Te Veldhuis 
23. Wiebenga 

· 24. De Grave 
25. De Beer 
26. Korthals 
27. Van Erp 
28. Jorritsma-Lebbink (v) 
29. Van Heemskerck Pillis-Duvekot (v) 
30. Rempt-Halmmans de Jongh (v) 
31. Nijhuis 
32. Lauxtermann 
33. Kamp(v) 
34. Dijkstal 
35. Keja 
36. Den Ouden-Dekkers (v) 
37. Blaauw J.D. 
38. Joekes 
39. VanHoof 
40. Swart 
41. Termeer-van Valburg (v) 
42. Bruggeman 
43. Luchtenveld 
44. Pruijs 
45. Ten Walde 
46. Van der Kooij 
47. Remkes 
48. Lucassen-Stauttener (v) 
49. Metz 
50. Muntinga 
51. Ferrier ( v) 
52. Grootenboer 
53. Ten Veen 
54.Bakhoveri 
55. Van Beek 

56. De Bakker 
57. Van der Stoel 
58. Cevaal 
59. Dedden 
60. Korsten 

B. In volgorde van de in de onderscheiden 
kieskringen en combinaties van kieskringen 
in te dienen kandidatenlijsten overeenkom
stig het technisch advies. Achter de naam 
van de kandidaat is het rangorde getal tus
sen haakjes vermeld. 

Op de plaatsen I t/m 3 de navolgende 3 · 
voorlopige kandidaten in een vaste volgorde 
in alle 19 rijkskieskringen. (kopgroep) 

I. Nijpels (I) 
2. Smit-Kroes (v) (2) 
3. De Korte (3) 

Op de plaatsen 4 tfm 7 in vijf combinaties 
van kieskringen in door de kamercentrales 
te bepalen volgorde voor de rijkskieskring 
in een combinatie: 

A 
4. Bolkestein (4) 
5. De es (9) 
6. VanRey (21) 
7. Te Veldhuis (22) 

B 
4. Hermans (5) 
5. Ploeg (13) 
6. Terpstra (v) (14) 
7. Braams (19) 

c 
4. Voorhoeve (7) 
5. Koning (8) 
6. Ginjaar-Maas (v) (11) 
7. Weisglas (15) 

D 
4. Schoo(v) (10) 
5. Franssen (17) 
6. Blauw P.M. (20) 
7. Wiebenga (23) 

E 
4. Evenhuis (6) 
5. Van Eekelen (12) 
6. Linschoten (16) 
7. Scherpenhuizen (18) 

Op de plaatsen 8 t/m 24 de navolgende 17 
voorlopige kandidaten in een vaste volgorde 
in alle 19 kieskringen. 

8. De Grave (24) 
9. De Beer (25) 

10. Korthals(26) 
11. Van Erp (27) 
12. Jorritsma-Lebbink (v) (28) 
13. Van Heemskerck Pillis-Duvekot (v) 
(29) 
14. Rempt-Halmmans de Jongh (v) (30) 
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15. Nijhuis(31) 
16. Lauxtermann (32) 
17. Kamp (v) (33) 
18. Dijkstal (34) 
19. Keja (35) · 
20. Den Ouden-Dekkers (v) (36) 
21. Blaauw J.D. (37) 
22. Joekes ( 3 8) 
23. Van Hoof(39) 
24. Swart ( 40) 

Op de plaatsen 25 tfm 28 in vijf combina
ties van kieskringen de navolgende kandi
daten op vaste plaatsen. 
(N.B. De vijf kandidaten voor een plaats 
van de zelfde rangorde op de vijf combina
ties van negentien rijkskieskringen zijn on
derling (dus horizontale uitwisseling) uit
wisselbaar. Wisseling van kandidaten in 
een combinatie- dus verticale uitwisseling
is ecl)ter niet mogelijk!). 

A 
25. Termeer-v. V (v) (41) 
26. Muntinga (50) 
27. Van Beek (55) 
28. Van der Stoel (57) 

B 
25. Luchtenveld (43) 
26. Lucassen-S (v) (48) 
27. Grootenboer (52) 
28.Korsten (60) 

c 
25.Pruijs (44) 
26.Remkes (47) 
27.Ten Veen (53) 
28.Cevaal (58) 

D 
25. Ten Wolde (45) 
26.Metz (49) 
27. Ferrier ( v) (51) 
28. De Bakker (56) 

E 
25.Bruggeman (42) 
26. Van der Kooij (46) 
27. Bakhoven (54) 

['2S.Dedden (59) 

Op plaats 29 in elke kieskring een kandi
daat naar eigen voorkeur van de centrale
vergadering van de kamercentrale. 
Deze kandidaat dient bij de algemeen se
cretaris bekend te zijn op de avond van I fe
bruari 1986. 
Van de kandidaat moet naam, voorletters, 
geboortedatum en adres worden opgege-
ven. • 
Op de plaats 30 in elke rijkskieskring de 
zelfde kandidaat (als lijstduwer): J. Kam
mingate Groningen. 
(Dit is een nader technisch advies: wijkt af 
van het door de algemene vergadering vast
gestelde technisch advies.) 

• 

-------------------------~-------------------------------------------------~------------------------------·-··········---------~---··········--------~ 



AGENDA 
HAYA VAN 

SOMEREN
STICHTING 

- Cursussen voor Kandidaat-Gemeen
teraadsleden. 
* In de Agenda van de Haya van Some
renstichting worden i.v.m. de beperkte 
plaatsruimte geen aankondigen meer 
opgenomen van cursussen voor Kandi- _ 
daal-Gemeenteraadsleden. 

* De vormings- en scholingsfunctiona
ris van de afdeling en ondercentrale of 
kamercentrale kan alle informatie ge
ven over data, plaatsen en de cursusgel
den. 

Cursus Presentatietechniek, dee/1 
Cursusbijdrage f. 60,- per persoon 
Amsterdam: 14, 21 en 26 november 

Vervolgcursus Discussietechniek 
Cursusbijdrage f. 60,- per persoon 
Dordrecht: 6, 13 en 20 november 
(woensdagavonden) 
Berkel en Rodenrijs: 12, 19,26 novem
ber 
(dinsdagavonden) 

Cursus Liberalisme I 
Cursusbijdrage f. I 0,- per persoon 
Enschede: 4 november (maandag-
avond) . 
Rotterdam: 19 november (dinsdag
avond) 

Cursus Liberalisme, Socialisme en 
Christen-Democratie, 11 
Cursusbijdrage f. 30,- per persoon 
Amsterdam: 5, 12 en 19 november 
(dinsdagavonden) 

Onderhandelen 
Cursusbijdrage f .. IOO,- per persoon 
Rotterdam: 26 november, 3, 10 en 17 
december 
(dinsdagavonden) 
Raalte: 7, 8 februari (vrijdagavond, za
terdag) 

Aanmeldingelf 
Cursusbijdragen kunnen worden over
gemaakt op girorekening 36.19.19. 7 
t.n.v. Haya van Somerenstichting te 's
Gravenhage onder vermelding van: 
Cursusnaam, plaats en data. 
De aanmeldingen dienen 14 dagen voor 
aanvang van.de betreffende cursus bij 
de Haya van Somerenstichting binnen 
te zijn. 
Voor nadere informatie kunt u telefo
nisch contact opnemen met de Haya 
van Somerenstichting, tel. 070- 61 41 
21. 

In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd; 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

VVD moet terug 

Er is maar één manier om te voorkomen 
dat Den Uyl weer de eerste viool gaat spe
len en dat is dat wij in de VVD alle hens 
aan dek roepen. Hoofdbestuur en LPC zet 
met de grootste spoed een voor de leden 
hanteerbare voorlichting in elkaar, waar
mee de leden van de VVD op pad kunnen 
gaan. Voorlichting uiteraard over wat er 
gedurende deze kabinetsperiode tot stand 
is gebracht. · 
Dat op pad gaan betekent wie het maar ho
ren wil duidelijk maken, dat het gevoerde 
beleid al te vinden was in de verkiezings
programma's van de VVD vanaf de jaren 
'70, dat de ingreep ten tijde van het kabinet 
Van Agt-Wiegel minder rigoureus zou zijn 
geweest, maar dat de CDA-loyalisten dat 
samen met de oppositie hebben verhinderd; 
dat het geenfabeltje is dat de VVD gedaan 
heeft wat zij heeft beloofd; wat er door de 
oppositie aan de macht weer kapot kan 
worden gemaakt! 
Roep de stemming binnen de VVD na de 
laatste verkiezingen nog eens bij u zelf op 
en inspireer daarna anderen met uw en
thousiasme. Wij laten ons niet onderschof
fel en! 
(ingekort) 

J.J. Meijer 
Naarden 

Zuid-Afrika 

De heer De Vries denkt blijkbaar dat het 
liberalisme in Zuid-Afrika de oplossing 
voor de prohemen biedt (zie V & D 1326). 
Hij vergeet dat de liberale idee, het indivi
dualiteitsbeginsel, (vooral) onder zwarte 
volkeren een vreemd goed is. Het liberalis
me ontkent min of meer de drang van de 
mens om bij een groep (volk) te behoren, 
een eigen groepsidentiteit te willen hebben. 
Indien hiermee wel rekening wordt gehou
den, kan men concluderen dat een een
heidsstaat voor Zuid-Afrika niet de oplos
sing is, maar een confederaal systeem. 
Hierin zullen 'de verschillende volkeren 
over hun eigen zaken mogen beslissen. Dit 
is nu waar de Nasianale partij van Bot ha 
naar streeft. Het principe van de apartheid 
blijft weliswaar overeind, maar het biedt 
tevens de meest realistische oplossing voor 
de Zuidafrikaanse problematiek. 
(ingekort) 

Fata Morgana 

P. Plas 
Groningen 

Het bericht van voorzitter Kamminga's 
contact met het I KV over de kruisrakket
tenkwestie is destijds door mij en vermoe
delijk vele anderen als een "uitglijdertje" 
van eerstgenoemde beschouwd. Uit het ar
tikel .. I KV en liberale vredespolitiek" in 
het septembernummer van V & D blijkt 
echter dat nog meer prominente partijle
den in een dergelijke discussie heil zien. 
Evenhuis roept zelfs enthousiast uit: .. Wij 
hebben goede hoop dat wij in een dialoog 
de mensen van het I KV kunnen overtui
gen." 
Overtuigen van wat? Dat hun visie op be
doeld probleem totaal verkeerd is? Dat 
opent heerlijke perspectieven voor de toe
komst. Geen demonstraties, petitionne
menten, vernielen van hekken en verdere 
protestuitingen meer ... En gij geleuft dat," 
zeggen ze in Brabant. Ik vind het onbegrij
pelijk dat ook een scherpzinnig en realis
tisch man als Voorhoeve schijnt te delen in 
de i reële verwachting, dat met deze fana
tieke, ideologisch gemotiveerde club een 
consensus te bereiken zou zijn. 
(ingekort) 
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Hoeksteen des aanstoots 

NAVO is hoeksteen veiligheidsbeleid, dus 
loyaal deelnemen aan verdediging, dus 
kruisvJ.uchtwapens plaatsen. Aldus ons 
ontwerp-verkiezingsprogram. Maar in feite 
werd het groene licht voor de kruisvlucht
wapens in januari 1979 gegeven op Guada
loupe door de regeringsleiders vanAmeri
ka, West-Duitsland, Engeland en Frank
rijk. Het onderhandelingsaspeet van het 
dubbelbesluit werd eind 1984 door Ameri
ka volledig gewijzigd door de verdere on
derhandelingen over IN F te integreren met 
strategische wapens en SDI. Verantwoor
delijke bestuursleden moeten het Noord
Atlantisch Verdrag eens goed doorlezen. 

G. J. van de Griendt 
Heeze 

Beleidsplan Emancipatie 

In een avondblad heb ik in een bijdrage van 
de Stichting Vrije Vrouwen gelezen wat er 
in het Beleidsplan Emancipatie staat. De 
gedachten die je hebt over de wijze waarop 
mijn kleinkinderen hun leven zullen moe
ten inrichten, kunnen goed bedoeld zijn, 
maar de hier gesignaleerde gedachten tas
ten de vrijheid in ernstige mate aan. Nu 
kan ik me voorstellen dat een dergelijk in
grijpen sommige ideologieën past. maar 
niet in de ideeën van 'de VVD. Hoe is het 
mogelijk dat staatssecretaris mevrouw 
Kappeyne van de Coppello (VVD) zich 
hieraan schuldig maakt. En zijn de VVD
ministers Smit-Kroes en Schoo het daar 
mee eens? Ik geloof dat niet. Hoe kan mij 
en vele anderen duidelijk worden gemaakt 
dat dit allemaal klopt, want ik wil wel 
overtuigd op de VVD blijven stemmen. 

F. M.Jacobs 
Delft 

(Naschrift van de redactie: Over de filoso
fie achter het Beleidsplan Emancipatie 
leest u in het 19 novembernummer een uit
voerig interview met mevrouw Wind, voor
zitter van de Organisatie Vrouwen in de 
VVD. 
Het plan zal circa februari 1986 in het par
lement worden behandeld. Uiteraard wordt 
de inhoud door het kabinet onderschreven.) 

Werkgelegenheid 

Tussen al het gekrakeel rond de werkgele
genheid krijgen de mensen zonder werk te
recht veel aandacht. maar al degenen die 
nog werken en de centjes op tafelleggen 
worden duidelijk onderbelicht. Zoveel 
honderdduizenden werklozen zegt niet zo
veel als niet ook het aantal werkenden 
daar tegenover wordt geplaatst. 
Als het aantal werkenden met honderddui
zend toeneemt en het aantal werklozen ge
lijk blijft dan wil dat perspectiefbeteke
nen er is dan reden tot meer optimisme. La
ten we hopen dat de VVD aan dat optimis
me mag blijven bijdragen. 

W. LJanssen 
Beuningen 

De Les van de Polders 11 

In Vrijheid en Democratie van 8 oktober 
1985 staat i?en ingezonden brief van F. de 
Wolf over de les van de polders. Wat hij 
schreef. sprak mij geweldig aan. Ik heb 
nog nooit gereageerd op een ingezonden 
stuk, maar in mijn ogen heeft Ir. de Wolf 
volkomen gelijk. In mijn omgeving, veel 
middenstanders en boeren, wordt er inder
daad zoover gedacht. Ik denk dat het heel 
belangrijk is, eens nieer naar deze vaak al 
jarenlange stemmers op de VVD te luiste
ren. Velen zullen het anders straks bij de 
komende verkiezingen af laten weten en 
thuis blijven. 

I.M. Wiersma-Bolt 
0/dehove (Gr) 
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In deze rubriek ~orden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD- politici het woord voeren. 

VROUWEN IN DE VVD ALPHEN.A/D 
RIJN- 19 november. mevr.drs.N.J. Gin
jaar- Maas. De Thermen. 20.30 uur. Actue
le politiek o.a. gericht op vredesonderwijs. 
AMSTERDAM -11 november. drs.F.W. 
Weisglas. Het Stikkerhuis. 20.00 uur.- 25 
november. mevr.A. Lucassen-Stauttener. 
Het Stikkerhuis. 20.00 uur. ASPEREN/ 
HEUKELUM- 22 november. mevr.S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot. de Schild
kamp. 20.00 uur. Vrede en Veiligheid. 
BATHMEN- 18 november. mevr. E.G. 
Terpstra. Hotel-cafe-rest. Boode. 20.00 
uur. Actuele politiek. oe BOLLEN
STREEK- 18 november. dr.W.F. van Eeke
len. Sport en cult. centrum De Scheft, 
Noordwijkerhout. 20.00 uur. Algemene .po
litiek en eur. zaken (nadruk op agrarische 
transport en export aangelegenheden. 
BREDA- 8 november. drs.D.J.D. Dees. 
Cafe de Vrachtwagen. 17.30 uur. Actuele 
politiek. oe OOKKUM- 18 november. 
mr.J.G.C. Wiebenga. Hotel de Posthoorn, 
Dokkum. 20.00 uur. VVD 1982-1986. 
EVERDINGEN-HAGESTEIN-VIANEN-
25 november. drs.N. Smit-Kroes. Hotel 't 
Zwijnshoofd, Vianen. 20.00 uur. Actuele 
politiek. GEMERT- 2 december. P.M. 
Blauw. Hotel De Kroon. 20.00 uur. GIES
SENLANDEN- 15 november. J. Kammin
ga. de Tii,.Giessenburg. 20.00 uur. Actuele 
politiek. JOVD GOERREE OVERFLAK
KEE- 8 november. drs.L.M.L.H.A. Her
mans. Hotel van Marion, Middelharni~. 
20.00 uur. Jeugdwerkloosheid. GRAAF
STROOM- 5 november. A. Ploeg. Gebouw 
De Spil, Bleskensgraaf. 20.30 uur. Actuele 
politiek. OA 4 's-GRAVENHAGE I.S.M. 
JOVD- 15 november. mevr.drs.N .J. Gin
jaar-Maas. Hotel het Spinnewiel. 20.00 
uur. Wat is de waarde van het diploma? KC 
's-GRAVENHAGE (promotiebijeenkomst) 
- 18 november. drs.E.H .T.M. Nijpels. Con
gresgebouw. 20.00 uur. HAARLEMMER
MEER -7 november. mr.W.J. Geertsema. 
Rest. de Schuil hoever. 20.00 uur. Liberale 

epeesse e e 



I 
I 
I 
I 
I 

beginselen op drie bestuursniveaus. HOL
TEN- 11 november. mevr. E.G. Terpstra. 
De Biester. 20.00 uur. Algemene politieke 
zaken. VROUWEN IN DE VVD KENNE
MERLAND-ZUID- 22 november. 
mevr. E.G. Terpstra. Ramplaan 108, Over
veen. 9.30 uur. Leefvormen voor ouderen. 
LIESVELD- 11 november. 
drs.L.M.L.H.A. Hermans. Dorpshuis de 
Plan tanen, Groot-Ammers. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. LUXEMBURG- 7 novem
ber. J.F.B van Rey. Sheraton Hotel. 20.00 
uur. actuele politiek. MAASTRICHT- 22 
november. dr.R.W. de Korte. Aula/kapel 
van de juridische faculteit van de RU Lim
burg, Maastricht. 14.00 uur. Ontwikke
lingskansen voor kleine en middelgrote on
dernemingen in de regio Z-Limburg. 
MONTFOORT- 2 december. dr.R.W. de 
Korte. Gouden Leeuw. 20.30 uur. Het be
leid van de VVD in het huidige kabinet. 
OISTERWIJK- 25 november. 
prof.dr.ir.J.J.C. Voorhoeve. De Weijen
bergh. 20.00 uur. Vrede en veiligheid. OC 

OLDAMBT- 25 november. R.L.O. Lin
schoten. Hotel de Nederlanden, Winscho
ten. 20.00 uur. Actuele politiek. OMMEN-
13 november. A. Ploeg. Cafe-rest. Huzen. 
20.00 uur. Nederlandse landbouw in inter
nationaal verband. OOSTERHOUT- 5 no
vember. mr.drs.F. Bolkestein. Jazzcafe 't 
Kerkepad je. 20.00 uur. Algemene politiek. 
Actuele politiek. OOST-GRONINGEN, 
Z.O. DRENTHE EN DE JOVD AFD. KA
NAALSTREEK EN Z.O. DRENTHE- 22 
november. H. Wiegel. Hotel Dopper, 
Stadskanaal. 20.00 uur. Op naar de verkie
zingen. KC ROTTERDAM (promotie bij
eenkomst)- 15 november. drs.E.H.T.M. 
Nijpels. Rest. Engels. 20.00 uur. DIS
TRICTCENTRALE RIJNMOND- 2 de
cember. mr.A.H. Korthals. Rest. Engels, 
Rotterdam. 20.00 uur. SCHERPENZEEL 
- 11 november. R.L.O. Linschoten. Cafe 
De Hertog van Gelre. 20.15 uur. Actuele 
politiek. SCHIJNDEL- 6 november. 
mevr. drs. N.J. Ginjaar-Maas. Gemeen
schapshuis In den Herd. 20.00 uur. Actuele 

.". --------- .... 
• Bezoek onze 

DIAMANT EN JUWEELTENTOONSTELLING 
IN ROTTERDAM 

• Alle informaties 
• Groothandelsprijzen 
• Lid Diamantbeurs 

• Diamantslijperij 
• Aan- en verkoop van beleggings

diamanten op kommissiebasis 

• Geopend ma. t/m za. van 9.30 tot 17.30 uur, vrij. tot 21.00 uur 
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politiek en onderwijs. SNEEK- 25 novem
ber. dr. R. W. de Korte. de Hulst. 20.30 uur. 
Midden- en kleinbedrijf en middenstand
problematiek. TUBBERGEN- 11 novem
ber. mr.A.J. te Veldhuis. rest. 't Oale Road
huus. 19.30 uur. Mest. VEENDAM- 12 no
vember. J. Kamminga. Foyer ontm. cen
trum Veen lust. 20.30 uur. VOORBURG- 11 
november. mr.J.G. Rietkerk. De Konings
hof. 20.00 uur. Actuele politiek. WAD
DINXVEEN- 11 november. dr.R.W. de 
Korte. Anne Frank Centrum. 20.00 uur. 
Problemen in de agrarische sector, de mid
denstand en de industrie. WINSUM- 15 
november. drs.J.F. Scherpenhuizen. De 
Gouden Karper. 20.00 uur. Actuele poli
tiek. WOGNUM/NIBBIXWOUD- 8 no
vember. J. Franssen. Hotel-rest. Entius, 
Nibbixwoud. 20.00 uur. 

I Diamonds· Manufacturing Rotterdam 

\ 
Kipstraat 7b - 3011 RR Rotterdam 

I 

I Tel. OIO- 13.45.50 - Telex 23764 DMR NL 
.._ ________ _ ,., 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécottes / J. J. Braskamp, Rot
terdam / Restaurant La Cloche, Leiden/ Diamonds Manufactu
ring Rotterdam, Rotterdam / Hotel Edenhof, Zwammerdam / 
Esterton Zwembaden, Bergen / In 't Silverhuys Juwelier Rik
koert, Schoonhoven/ Inventief b.v., Voorburg / O.O.M. Onder
linge Ziektekostenverzekering, Den Haag / Petit Hotel Restau
rant Otten, Amsterdam / Het Kasteel van Rhoon, Rhoon / 
Staatsuitgeverij, Den Haag / Zwijgers Interieurbouw, Veghel 



Staatsuitgeverij 

De politiek geeft niet vaak 
iets cadeau . .. 
u kunt zelf wel iets 
óver de politiek cadeau geven 

Vrouwen en het Binnenhof 
interviews met alle vrouwelijke kamer
leden over hun positie en functioneren 
in de Nederlandse politiek 

Prijs f 10,00 

Van de stoel af gezien 
een bundel toespraken, artikelen 
en de beste columns 
van Tweede-Kamer-voorzitter 
Dolman 

Prijs f 25,00 

Vcrkrij,~baar in de boekhandel 

I liJ 
"O.O.M." Onderlinge 

Ziektenkostenverzekering- Maatschappij U.A. 
Schevenmgseweg 9, 2517 KS 's-Gravenhage, tel. 070-6240 ll 

ZIEI{TEI{QSTEN-
VERZEI{ERING 

Voor wie elders niet kan slagen 
Kijkt u maar: 

• soepele acceptatie • voor Nederlanders 
• geen leeftijdsgrens en buitenlanders 
• geen wachttijd • m binnen- en 
• in elke ziekenhuis- bmtenland 

klasse • werelddekkmg 
• desgewenst tiJdelijk • met winstuitkenng 1 

Vraag inlichtingen b1j uw assurantie-adviseur of stuur de bon op 

-------------------Bon voor gratis informatie: 
uitknippen en in envelop opsturen naar 
OOM- antwoordnummer 254, 2500 VL 's-Gravenhage 

Naam: ................................................................................ . 
Adres: ............................................................................... . 
Postcode/woonplaats: .................................................... . 
Land: ................................................................................. . 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUBILAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en u1tvoenng 
• Optimale real1sat1e van uw plannen 
• Kwal1teit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde pr11zen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 04130-67673 - 66704 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze AssurantieVisie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

I Cidl Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
LP!_~ Telefoon 070- 87.14.14. Tele·Service 070- 86.93.93. 

GEZELLIG EN KOMFORTABEL FAMILIEHOTEL 
naast cábinebaan naar sneeuwzeker en zonnig skigebied ( 1100 
- 2300 m). Afdaling tot aan hotel. Skischool, skilopen. 
In hotel alles wat u wenst, o.a. groot zwembad, veel speelruim
ten, kinderoppas, enz. Voortreffelijke keuken en persoonlijke 
verzorging. Kortingen voor kinderen, bijv. tot 6 jaar gratis in 
ouderkamer. In januari en maart arrangementen met half
pension vanaf Fr. 65,- p.p.per dag. Speciale Kerstarrange
menten. 10 Km vanaf Martigny. Altijd bereikbaar per auto of 
trein. Lid Club Kindervriendelijke Hotels in Zwitserland. Ook 

chaletverhuur. H~l **** 
~el voor ~rij blijvende Gilux MilfV Cfioifts 
mformat1e nu meteen met .._/ ~ 
Elly en Jan Mol (Ned.) waar u zich thuisvoelt 
09.412661666 1 923 Les Marécottes (Wallis) 
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EXCLUSIEVE FRIESE 
STOELKLOKKEN 
Schoonheid en Vakmanschap 
Distinctie en Betrouwbaarheid 
Stijlprodukten uit de Meesterhanden van Klok
kenmaker CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW. 
Kruisstraat 5 te Joure (bij de Kolk), Friesland. 
05138-4390 
Open huis elke zaterdagmiddag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Door de week op afspraak. 

RESTAURANT LES ARCADES 
gevestigd in 16e eeuwse Raadhuis van IJs
selstein . 
Centraal gelegen 7 km onder Utrecht 

Paul en Sylvia Udo, Weidstraat 1. M 
Tel.: 03408- 83901 . !LY_! 

Prins Hendrikstraat 10 
24 11 CT Bodegraven 
Tel. 01726- 12737 

• eiken en mahonie meubelen 
• klokken 
• koper 
• olielampen 
• porcelein etc. 

Geopend: dinsdag t! m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur 
tevens vrijdag van 19.00 tot 2 1. 00 uur 
zaterdag van 10. 00 tot 1 7. 00 uur 
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(foto: Hans van Dijk) 
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DOCUMENT A TIECENTRUM 
NED~RLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 

Het kabinetsbeleid over het plaatsingsbesluit leverde een merkwaardig 
beeld. Tot twee keer toe werd die vrijdag de gebruikelijke persconfe
rentie na de ministerraad uitgesteld omdat de bewindslieden er nog 

niet uit waren. Pas om half negen kwam de premier met de me4edeling dat er ge
plaatst zou worden, maar dat dit kabinet alles zou doen wat in zijn vermogen lag 
om twee andere nucleaire taken afte stoten. Helemaal nieuw was dit geluid niet. 
CDA-fractieleider De Vries had daartoe in zijn bijdrage aan de algemene beschou
wingen al een voorzet gegeven. 

Voor de bewindslieden van de VVD was het die vrijdag echter wél een nieuw ge
luid in de ministerraad. Het algemeen gevoelen bij de liberale ministers was dat je . · 
zó geen zaken doet en de bijval was dus nul. Bovendien kwam Lubbers ook nog met 
een privéplannetje richting Moskou. Verbijstering bij zowel de liberale als CDA-be
windslieden, die hierdoor compleet overvallen werden. Lubbers op de solotoer. Door 
de liberale bewindslieden is die dagonder leidingvanjustitie-minister KorthalsAl
tes, die volledig in defensiezaken is ingewerkt, zware kritiek geleverd en stevig te
gengas gegeven. 

Binnen de VVD betekende dit optreden van Lubbers een tweede deuk in het 
vertrouwen in de tot dan toe deskundig opererende CDA-premier. Want ook zijn uit
lating dat het bij de komende verkiezingen tussen Den Uyl en hem ging, heeft in de 
liberale hoek geen applaus geoogst. 

Helaas is dergelijk optreden een bevestiging dat men met het CDA weer alle 
kanten uit kan. Resumerend: Lubbers, minister van Economische Zaken in het ká
binet Den Uyl, meewerkend aan een desastreus beleid; daarna Lubbers als CDA
fractieleider gaten schietend in het economisch herstelbeleid van het kabinet Van 
Agt-Wiegel en thans: Lubbers premier van een no nol')sens kabinet dat het finan
cieel-economisch herstel fors ter hand neemt. Bovendien heeft de premier inmiddels 
verklaard dit beleid niet tot inzet van de verkiezingen te willen makeJZ. .Geeft Lub
bers daarmee indirect toe dat tijdens zijn premierschap de VVD een sterker stempel 
heeft kunnen drukken op het gevoerde beleid dan het CDA, dan hijzelf? Het lijkt 
erop dat hij met deze uitspraak die stelling van Ed Nijpels onderschrijft. 

J0or mensen met een geheugen ligt straks de keuze niet tussen Lubbers en Den 
Uyl. Die zekerheid vindt men wel bij de liberalen. Daar zegt men: Dft is ons beleid 
geweest. Daar staan we achter. Dft is ons programma voor de komende vier jaar, ge
richt op een voortgaand economisch herstel dat leidt tot het verder terugdringen van 
de werkloosheid. Zonder gedraai en zeer duidelijk. 

Tegen die achtergrond is voor degenen die voortzetting wensen van het huidig 
beleid een stemadvies overbodig. 

1 VRIJ 19 november 1985 ·'="' ------~----------------------------------------------~CRA71E 
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Nog vóór het Beleidsplan Emancipatie ter discussie is geko
men in het parlement zijn de gesprekken over de inhoud 
hoog opgelaaid. Men himlde aan uit de aanhalingen van an
deren. Pessimîstert schetsen een beeld alsof staatssecretaris 
mr.Annelien Kappeyne van de Coppello rofld 1990 met een · 
zweep iedereen naar de werkvloer zal jagen. Angst om te ver
liezen wat men heeft; angst voor de vloed van veranderingen 
die mogelijk over onze maatschappij komen; angst over het 
eind van de weg dat oningevuld open ligt .. . Al die angst is 
een slechte raadgever. De voorzitter van.de Organisatie 
Vrouwen in de VVD ligt van al die commotie geen moment 
wakker. Daar is Leity Wind veel te nuchter voor. De vraag 
die ieder zich in de toekomst moet stellen is volgens haar: 

,,Welke richting geven 
liberale vrouwen aan de 
toekomst?'' 

2 

Z e heeft dit verhaal vaker ver
teld, want de organisatie V rou~ 
wen in d'e VVD wordt 

de laatste tijd scherp op de korrel ge
nomen. "Veel te militant ... " "veel te 
vooruitstrevend", wordt er vanuit de 
tegenkampen geroepen. De Organisa
tie vaart er wél bij. Leity Wind: "Zon
der dat we noembaar veel actie heb
ben gevoerd hebben zich nu al meer 
dan 3000 VVD-vrouwen gemeld als 
aangesJotene bij de Organisatie. Dat 
zijn vrouwen die zelf iets willen dóen. 
Als je rekent dat je op het ledenbe
stand van een totale partij ongeveer 
5 %actieve leden hebt, zitten we met 
deze groep vrouwen al aan het dubbele 
percentage. Het loopt goed ... ",con
stateert ze tevreden. "We willenook 
graag een levensteken van vrouwen 
die zich wel voor de organisatie inte
resseren maar er geen tijd in kunnen 
stoppen. Laat ze rustig die bon invul
len. Zij vormen de morele ondersteu
ning. En we willen óók," vervolgt ze 
zonder één spoor van terughoudend
heid "dfe vrouwen die zich vooralsnog 
tegen ons keren. Die ons te vooruitstre
vend, te revolutionair of wat dan ·ook 
vinden. Die vrouwen zouden zichjuist 
binnen de organisatie moeten laten ho
ren. Kernpunt voor ons is dat de vrouw 
niet alleen gelijkwaardig is, maar ook 
zelfstandig kan bestaan." Tegenover 
dat zo mooie, gevoelige beeld van de 
moeder om vier uur thuis bij het thee
lichtje (dat kan ze trouwens met een 
deeltijdbaan ook best halen) zo als ve
len van ons zich dat van vroeger herin
neren, schetst zij een ander beeld. 

Dag en nacht ploeteren 

"Als je naar het verleden kijkt," zegt 
· Leity, "dan sloofden je ouders dag en 

nacht om de kinderen- het waren vaak 
grote gezinnen -te voeden en netjes in 
de kleren te houden. Mijn moeder 
maakte dagen van 's morgens half ze
ven tot tegen twaalven 's nachts. In die 
jaren, waarin de wasteil met het rib
belbord en de kookwas in de soda nog 
doodnormaal waren, men kolen stook
te; niet over geysers, boilers en koel-



kasten beschikte, betekende een gezin 
dag en nacht werken. Voor die vrou
wen heb ik diep respect. Veel van het 
verzetswerk in de Tweede Wereldoor
log was zonder hun doorzettingsver
mogen en inventiviteit onmogelijk ge
weest. 
De kinderen die toen opgroeiden in 
grote gezinnen konden zich echter net 
zo eenzaam voelen als de kinderen in 
de veel kleinere gezinnen nu. Dat kin
deren door hun broers en zussen wor
den opgevoed- ach, het zal wel eens 
voorkomen- is een mythe. De ouders 
hadden praktisch geen tijd. Wat be
langrijk was en is voor een kind is dat 
het één of twee vaste personen in zijn 
omgeving heeft oi:n zich aan te hech
ten en op terug te kunnen vallen. Dat 
kan de moeder of vader zijn (of bei
den), maar het kan ook één van de 
grootouders zijn of iemand van buiten 
het gezin. 
Het huishouden is inmiddels zo geau
tomatiseerd dat veel vrouwen daar 
geen dagtaak meer aan hebben. Zij 
houden dus tijd over. Het meer betrek
ken van de man bij opvoeding en ver
zorging van kinderen, waarbij de. 
vrouw ook buitenshuis betaald werk 
verricht, zal de huwelijksband én de 
opvoeding van de kinderen ten goede 
kunnen komen. 
Laten we de zaken nog eens op een an
dere wijze bezien. Nederland besteedt 

· kapitalen aan onderwijs. Iedereen, jon
gens en meisjes, krijgt de kans een vak 
te leren of door te studeren. De maat
schappij investeert ontzettend veel in 
de jeugd. Is het dan niet reëel om je 
eens af te vragen: wat geef jij die maat
schappij terug? Als enerzijds een nu
merus fixus moet worden ingesteld op 
tal van studierichtingen en anderzijds 
vrouwen als eerste-jaars of later afha
ken omdat ze een aardige man ont
moeten en ze liever thuisblijvend zijn 
sokken gaat wassen, dan is er wel mooi 
een plaats aa.n die universiteit naar de 
haaien. Dat is jammer, want zo'n 
vrouw zit met een halve opleiding; ter
wijl een man misschien door háár 10:. 
ting achter het net viste. Daarnaast is 
het een economische noodzaak de in
vestering van de gemeenschap in het 
onderwijs aan vrouwen renderend te 

maken. De gemeenschap betaalt de 
voorrechten van het thuisblijven en de 
keuze die daarvoor wordt gemaakt. 
Dat dient men zich wel te realiseren. 
Ander punt; één op de drie huwelijken 
loopt stuk. Dat is geen zonnig gegeven, 
maar wel een feit. Als je nu het gigan
tisch aantal bijstandmoeders ziet, heb 
je in feite al voldoende mo.tivatie om 
van ieder kind te verlangen dat het een 
behoorlijk vak leert, zodat het zichzelf 
kan onderhouden.' 
Leity Wind'geeft nog een argument 
voor een zaak die voor haar zo vanzelf
sprekend is dat ze eigenlijk al die argu
mentenzoekerij onzin vindt. "In de 
toekomst kan Nederland zich de luxe 
piet meer permitteren om niet-werken
de volwassenen te tellen, want we gaan 
na 20 I 0 een periode vim vergrijzing te
gemoet. Er zullen voldoende werkende 
mensen moeten zijn die een minimaal 
sociaal zekerheidsstelsel, voor ouderen 
en voor hen die niet in staat zijn om te 
werken, veilig kunnen stellen." 

Signalen 

Wat doet nu onze staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid? 
"Die reageert op de signalen die uit de 
samenleving komen, want een goed ka
binet luistert naar die samenleving. En 
dit kabinet heeft in 1982 in het regeer
accoord vastgelegd dat er tijdens deze 
kabinetsperiode een Beleidsplan 
Emancipatie het licht zou zien. En dan 
kan je als eenling of als groep wel gaan 
roepen: 0, wat is dat vreselijk! Dit plan 
is voorbij gegaan aan mijn inbreng! 
Maar geef dan tegengas in de poli
tiek." Leity vervolgt "Om zich te 
rechtvaardigen zeggen dergelijke 
vrouwen dan ook nog: Mijn dochter 
van 17 is óók tegen. Die dochter zou ik 
nog wel eens willen spreken als ze zelf
standig woont. Het is vooral in de cate
gorie vrouwen van 40 tot 60datje de 
zwaarste weerstand ontmoet. Laten 
we toch even nuéhter blijven: Nie
mand wordt op dit moment iets opge
legd. Een liberaalláát zich niets opleg
gen. Wij willen dat de maatschappelij
ke ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen wordt opgehevèn; dat het rea-

liseren van economische zelfstandig
heid daar mede toe bijdraagt staat als 
een paal boven water. Dit houdt het · 
gezin als één van de hoekstenen van de 
samenleving heus wel in stand. En je 
kunt toch niet die investeringen in al 
die studies onbenut laten? Mi en heeft 
straks een dusdanige opleiding gehad 
dat ze niet alleen met boekjes uit de 
Bouquetreeks en gossipblaadjes tevre
den zal zijn." 
Ze stelt zich keihard op met "gelijke 
rechten, dan ook gelijke plichten". 
"En de dienstplicht voor vrouwen?" 
vraag ik haar. Leity Wind weet veel 
van de VVD, maar nog aanzienlijk 
meer van de krijgsmacht ... "Zolang 
daar nog geen 25 tot 35% van het be
roepspersoneel uit vrouwen bestaat, 
waarom zou je dan ineens aan die 
vrouwen voor 100 %de dienstplicht 
opleggen. Daarmee haal je de zaken 
uit balans." 

Kiesrecht 

Volgens de voorzitter van de Vrouwen 
in de VVD zijn de Nederlandse vrou
wen verwend geweest. "Jarenlang 
hebben de vrouwenbewegingen in de 
twintiger jaren voor het kiesrecht ge
vochten. Na het verkrijgen hiervan 
dachten de vrouwen echter dat het 
niet meer nodig was in afzonderlijke 
verenigingen overleg te plegen en ac
ties te voeren. Als gelijke van de man 
zou de vrouw samen met hem alle 
maatschappelijke verbeteringen bera
men en uitvoeren. De economische cri
sis in de jaren '30 deed de vrouwenbe
langen weer op een tweede plaats be
landen. Het dieptepunt was het wets
ontwerp dat de KVP-voorman Romroe 
in 1937 indiende: "Eene gehuwde 
vrouw mag geert arbeid verrich-
ten ... ". Wet werd het nooit, maar al
les bleef bij het oude na de Tweede 
Wereldoorlog. Pas in de jaren '60 ont
stond de tweede emancipatiegolf. 
Dankzij het verdrag'van New York en 
de Europese Richtlijnen kunnen de za
ken nu niet zomaar worden terugge
draaid, zodra de economie wat tegen · 
zit. Dat proces is nu niet meer, te stop
pen. AJs je z}et wat er in de Verenigde 
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Staten, de Scandinavische landen en 
Engeland aan de gang is, dan is Neder
land duidelijk behoudender. We zitten 
nu in Nederland met net zo'n contra
golfje als waarmee Amerika in de. zeven
tiger jaren te kampen had in de persoon 
van Anita Briant. Weinig meer van ge
hoord. Ik heb er niets tegen hoor, maar 
ik zou willen zeggen: Lieve dames, je 
schiet er w~inig mee op. Je houdt een 
bepaalde ontwikkeling niet tegen .. Het 
is veel belangrijker te proberen hier
aan richting te geven dan de hakken in 
de grond te zetten, want er wordt ge
werkt aan de weerbaarheid en de toe
komst vanjullie dochters en klein
dochters. Er is geen staatssecretaris, 
geen kabinet, ... er is niemand die 
zegt: "Met ingang van volgend jaar 
moeten jullie allemaal naar de ar
beidsmarkt. Maar vinden jullie het 
ook niet logisch dat de investeringen 
van de gemeenschap in jullie dochters, 
door hen goede opleidingen te geven 
·die peperduur zijn, dat die dochters 
dan- als ze volwassen zijn - in staat zijn 
voor zichzelf te zorgen, en niet bij het 
minste of geringste terug moeten val
len op de overheid? Ik denk dat het 
heelliberaal is om mensen tot zelfred
zaamheid op te voeden . 

. Processie 

Leity Wind vindt het logisch dat de 
Organisatie Vrouwen in de VVD met 
haar bestuur vijf stappen vóór ligt op 
de maatschappelijke ontwikkelingen. 
"Een processie," zo schreef Godfried 
Bomans eens, 1,heeft het tempo van 
die ene man met hethouten been die 
daar in mee loopt. Het is logisch dat 
het bestuur de richting aangeeft en 
iets vóór ligt. Wij willen niet eens van 
die doordravers zijn, maar we moeten 
g_een pas op de ·plaats maken, daarmee 
komen we niet verder. Onze organisa
tie is bepaald nog niet overbodig. Op 
het moment dat ik zie dat we ons met 
een onnutte zaak bezig houden dan 
moeten we er onmiddellijk mee stop
pen, want dat vind ik zonde van de tijd 
en alle inspanning." 
Over het aantal vrouwelijke kandida
ten op de advieslijst van het ~oofdbe-

stuur is Leity Wind niet ontevreden. 
"We moeten echter wel zoveel zetels 
zien te halen dat we regeringsverant
woordelijkheid krijgen. In dat geval 
hoeft de VVD zich niet te schamen ten 
opzichte van andere partijen. Maar 
voorlopig is het nog niet zover. De 
VVD heeft de afgelopen kabinetspe
riode geen slecht voorbeeld gegeven 
door met twee vrouwelijke ministers 
en twee, vrouwelijke staatssecretaris-

Te zenden aan: 

sen te komen. Ik noem dit trendzet
tend beleid. Het CDA kon daar een 
voorbeeld aan nemen. In een interview 

' met Jeltien Kraaijeveld-Wouters las ik 
dat het CDA twee dagen voordat de 
kabinetsploeg rond was nog ijlings 
even op zoek ging Q.aar een vrouwelij
ke staatssecretaris. 
We zitten nog steeds met een duidelij
ke achterstand op het gebied van bur
gemeestersbenoemingen en allerlei 
partij-vertegenwoordigingen, maar 
hierbij wijs ik voortdurend naar onze 
vrouwelijke achterban: Beste dames, 
waar blijven jullie? Laatje horen. Je 
zult zelf iets moeten doen ... de stuk
kèn lezen ... de kranten lezen! Vrou
wen die actief willen zijn, kunnen zich 
laten scholen. En als je de confrontatie 
met wat extremere vrouwenbewegin
gen niet aandurft, als je zo weinig zin
nige tekst in huis hebt, dan moetje er 
wel wat aan doen. En verder zijn we er 
ook mee gediend als vrouwen ons mo
reel steunen door het invullen van deze 
bon." 

Reny Dijkman • 

Algemeen secretariaat VVD, 
t.n:v. Organisatie Vrouwen in de 
VVD, 
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Opheffing bejaardenverzekering 
en vrijwillige ziekenfondsverzekering 

Het regeerakkoord onder
streept de noodzaak om de _ 
enorme kostenstijging in de 
gezondheidszorgtegen te 
gaan. Dit dient ondermeer te 
gebeuren door zaken als 
beddenreductie, budgette
ring ziekenhuiskosten e.d. 
Daarnaast dienen er ingrij
pende wijzigingen aange
bracht te worden in het stel-

. se! van ziektekostenverzeke
ringen. Er dienen met name 
meer kostenprikkels te ko
men in de verplichte zieken
fondsverzekering om de toe
nemende medische con
sumptie tegen te gaan. 

Het aanvankelijk voorstel van staatsse
cretaris Van der Reijden was om de 
zaak rigoureus aan te pakken. 
Alle grote woorden, proefballonnen en 
"drietrapsraketplannen" ten spijt; het 
is hem niet gelukt deze "grote" stelsel
wijziging te realiseren. Jammer, want 
dit had natuurlijk wel moeten gebeu
ren. Het is helaas niet anders. Daarom 
heeft hij medio dit jaar een beperkter 
voorstel naar de Kamer gestuurd, de 
zogenaamde "kleine" stelselwijziging. 
Doel van dit voorstel is om in ieder ge
val de reeds lang bestaande knelpun
ten op het gebied van de ziekenfonds
bejaardenverzekering en de vrijwillige 
verzekering op te lossen. Deze twee 
verzekeringsvormen hebben veel rela
tief slechte risico's aangezogen waar
door de finan-ciering ervan een onop
losbaar en acuut probleem begon te 
worden. Er dreigde een faillissement 
waarvan de betrokken verzekerden de 
dupe zouden worden. Dit kon nog 
slechts voorkomen worden door een 
tijdelijke vrijwillige bijdrage van zelfs 
f 180,- miljoen door de particulie
re verzekeraars. Dat deze ongezonde 
situatie niet langer zo kan doorgaan is 
volkomen duidelijk. Daarom dienden 
eindelijk knopen doorgehakt te wor
den. Er was immers a,I te lang gewacht 
met het verzetten van de bakens. 

Het kabinet heeft daarom voorgesteld 
om zowel de bejaardenverzekering als 
de vrijwillige ziekenfondsverzekering 
op te heffen. De betrokkenen worden 
deels overgeheveld naar het verplichte 
ziekenfonds nl. diegenen die nu in de 
bejaardenverzekering zitten alsmede 
de 65-plussers die vrijwiiJig verzekerd 
zijn en die een gereduceerde premie 
betalen. Daardoor wordt tevens de zo
genaamde AOW-plus problematiek 
definitief opgelost voor 65-plussers 
met een klein pensioentje. Niet onbe

.Jangrijk! De VVD had daar immers 
reeds lang op aangedrongen. 
Het kabinet stelt tevens voor voortaan 
de 65-plussers ,verzekerd te laten waar 
deze vóór hun 65e verzekerd waren. 
Op die manier worden de oudere ver
zekerden evenwichtiger gespreid over 
de verplichte ziekenfondsverzekerin
gen en de particuliere sector. Zo kan 
er op den duur weer een gezonde situa
tie ontstaan. Een goede aanpak, lijkt 
mij. Zolang dat evenwicht er nog niet 
is zullen de particuliere verzekeraars 
de oververtegenwoordiging van oude
re verzekerden in het ziekenfonds 
gaan meefinancieren. De vrijwillige 
bijdrage wordt daardoor een wettelij
ke. De overgebleven vrijwiiJig verze-

kerden, met name ambtenaren en zelf
standigen, zullen overgaan naar de 
particuliere markt. Om deze operatie 
goed te kunnen laten verlopen zullen 
er een aantal wettelijke regels gaan 
gelden voor de particulière verzeke
raars, zoals een acceptatieplicht en het 
vaststellen van een st.andaardpakket · 
voor een concurrerende dus betaalba
re premie. Toch zal dit voor velen lei
den tot behoorlijke inkomenseffecten. 
Voor de ambtenaren is dat geen pro
bleem. Voor hen bestaan er reeds re
gels waardoor meer kosten gecompen
seerd zullen worden. Voor de zelfstan
digen heeft het kabinet voor een perio
de van drie jaar een compensatie voor
gesteld van/ 120 mln. per jaar. 
Het gaat immers vooral om kleine zelf
standigen en boeren met lage inko
mens. Dus zullen die er volgens de 
VVD niet op achteruit mogen gaan. 
De moeite waard om voor te knokken. 
We hebben daarom kritiek geuit op de 
beperkte termijn en het beschikbare 
bedrag. 

Het CDA heeft bezwaren geuit tegen 
de opheffing van de vrijwillige verze
kering. Het wil deze in afgeslankte 
vorm laten voortbestaan om daarmee 
een "proeftuin" te creëren voor een 
soort volksverzekering. Nu is een 
proeftuin natuurlijk alleen zinvol als 
het gewas kan gedijen. Dat is met dit 
CDA-voorstel beslist niet het geval. 
Bovendien is een volksverzekering in 
de ogen van liberalen een erg rood en 
slecht verteerbaar gewas. Is hier ech
ter sprake van een "proeftuin" of van 
een "proefballon"? Laten we hopen 
het laatste zodat die snel kan worden 
doorgeprikt. Is dat namelijk niet het 
gevai'dan stort het kabinetsvoorstel als 
een kaartenhuis in elkaar, het regeer
akkoord wordt niet waargemaakt en 
1 miljard aan ombuigingen wordt niet 
gerealiseerd. Bovendien handelt het 
CDA in strijd met het eigen, zojuist 
vastgestelde verkiezingsprogramma. 
Dat moet zelfs voor het CDA te veel 
van het kwade zijn. 

AdNijhuis • 
8 november 1985 
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Irina Grivnina 
• • vrtJ 
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,,Het is voor mij de mooiste dag van mijn leven. Ik had nooit durven hopen en dromen dat dit 
zou gebeuren", aldus Ed Nijpels gelijk na aankomst van lrina Grivnina op Schiphol. 

Het had een eerste reactie van Irina kunnen zijn. De bleekwitte en zichtbaar vermoeide vrouw 
begon echter met het vragen van aandacht voorde vele dissidenten die nog in de Sovjet-Unie 

leven. Dit kenmerkt deze vrouw, die zelf dissidente werd, omdat zij zich het lot van 
psychiatrische patiënten aantrok. Zij maakte deel uit van een werkgroep, die zich keerde 

tegen het opsluiten en behandelen van mensen met een andere mening .. dan in de Sovjet-Unie 
is toegestaan. 

H et was een feestelijk welkom 
op Schiphol. lrina Grivnina, 
haar man Vladiroir 

Neplechovitsz en hun twee dochters 
1 

Mars ja (13) en Jana (2) werden harte
lijk verwelkomd met blo€;men door on-
der meer mensen van de Boekbvski · 
Stichting, Tweede Kamervoorzitter 
Dolman en VVD-leider Nijpels. 
Terwijl een twintigtal fotografen el
kaar verdrong voor een eerste foto 
stapte het gezin uit het vliegtuig. Ba
gage had men vanwege het vrij plotse
linge vertrek nauwelijks mee kunnen 
nemen. De Russische douane had als 
afscheidsgeschenk een aantal cadeaus 
voor mensen in Nederland uit de basa
ge gehaald. Mars ja bracht nog wel de 
kat van het gezin mee. Net gearriveerd 
in ons land nam het gezin meteen 
plaats in het perscentrum van Schip
hol om de aanwezige journalisten te 
woord te staan. Irina Grivnina dankte 
iedereen in Nederland die haar steun 
had gegeven. Zij liet weten in Neder
land te willen blijven. De Boekovski 
Stichting had voor haar al een woning 

\ 

in Amsterdam gezocht en gevonden. 
Door haar politiek te adopteren zorgde 
Ed Nijpels al veel eerder voor de beno
digde papieren. Voorlopig krijgt het 
gezin de vluchtelingenstatus. 
Vladiroir Nepfechovitsz zal volgens de 
Boekovski Stichting zijn beroep als 
computerdeskundige in Nederland 
kunnen gaan beoefenen. Irina Grivni
na wil haar journalistieke werkzaam
heden voor Elseviers Magazine voort
zetten. Vanuit Moskou schreef zij al 
voor dit Nederlandse weekblad. Daar
naast wil zij schrijven: "Vqor alle Ne
derlandse bladen die mijn artikelen 
willen publiceren." 

Onverwacht bezoek 

Waarom het gezin de Sovjet-Unie kon 
verlaten is niet duidelijk. Vanuit een 
aantal westerse landen werd al gerui
me tijd aandacht gevraagd voor Irina 
Grivnina. Het was de Sovjet-autoritei
ten bekend dat Nederland het gezin 
wilde opvangen. Een paar w~ken voor-

dat de familie irt Nederland arriveerde 
werd het gezin onverwacht het staats
burgerschap van de Sovjet-Unie ont
nomen. Dit terwijl voor Irina verban
ning of opsluiting tot het laatste mo
ment dreigde. Een poging om de dissi
dente te bezoeken, werd in juni door 
de Russische autoriteiten tegengehou
den. Zowel het PvdA-Tweede Kamer
lid Re lus ter Beek als Ed Nijpels werd 
een visum geweigerd. Nijpels vertelde 
tijdens de persconferentie op Schiphol 
dat de visa een paar weken voordat be
kend werd dat Irina Grivnina de Sov
jet-Unie moest verlaten opeens wel 
werden verstrekt. "Relus ter Beek en 
ik hadden al gepland om alsnog begin 
december naar Moskou af te reizen. 
Achteraf konden wij vermoeden dat er 
iets ging gebeuren. Overigens is het 
nog onzeker of de reis nu niet meer 
doorgaat. Als de Boekovski Stichting 
meent dat het misschien voor anderen 
goed is om te gaan, dan ga ik." 
Hiermee gaf Nijpels direct gevolg aan 
de aandacht die Grivnina opriep voor 
de vele anderen in haar geboorteland, 



Persconferentie na aankomst op Schiphol. v.l.n.r. Ed Ni} pels, Tweede-Kamervoorzitter Dick Dolman, lrina Grivnina, 
Mars ja, Jana en Vladimir 

Nijpels: "In overleg met de Boekovski 
Stichting zal ik mij blijven inzetten 
voor mensen die in hun land in de pro
blemen zijn gekomen." 

Ontmoeting 

. Grivnina en Nijpels hadden elkaar al 
eerder ontmoet. Zo'n t_wee jaar gele
den kreeg de VVD-fractieleider het 
adres van de Russische dissidente via 
de Boekovski Stichting. Hij was toen 
samen met andere fractievoorzitters in 
Moskou om te praten over de bewape
ningswedloop. Nijpels week van het of
ficiële programma af om het gezin te 
bezoeken. Over haar behuizing zei 
Nijpels destijds: "Zij woont in een flat 
waarin men in Nederland nog geen 
kippen zou willen houden." Dat Griv
nina voortdurend werd bedreigd 
straalde van het gezin af: "Ik voelde 
tijdens dat bezoek de drukkende angst 
waar deze mensen dag in dag uit mee 
moesten leven." Vanaf dat moment 
bleef Nijpels contact houden met 
Grivnina. De dissidente stelde steeds 
dat bekendheid van haar situatie de 
beste waarborg was om niet te worden 
opgepakt. In overleg metalweer de 
Boekovski Stichting werden diverse 
acties georganiseerd om aan haar 

· wens, bekendheid, te voldoen. 

Vrijwel alle politieke partijen in de 
Tweede Kamer liepen warm voor Irina 
Grivnina. Zo hielden parlementariërs 
vorig jaar een unieke actie voor de 
Russische ambassade. 
Nijpels en Dolman waren dan ook na
mens alle partijen op Schiphol aanwe
zig. "Dergelijke acties hebben alleen 
kans van slagen als inderdaad ieder
een, van links tot rechts, zich ervoor 
inzet", aldus Nijpels. Irina Grivnina 
dankte alle politici die hun medewer
king hebben verleend en noemde nog 
speciaal Ina Brouwer (CPN): "Haar 
inzet bewijst mij dat onder communis
ten ook goede mensen zijn." 
Overigens liet Nijpels aàn Vrijheid en 
Democratie weten dat het grootste 
compliment naar de Boekovski Stich
ting in Amsterdam moet gaan. "Het is 
deze stichting die vaak achter de 
schermen het vele werk doet. Ik zie de 
aankomst van Irina Grivnina met haar 
gezin als een bekroning op het werk 
van de medewerkers van de stichting. 
Ik denk dat ik voor veel politici spreek 
als ik zeg: Op mij kunnen ze blijven re
kenen." 

Receptie 

Op 7 november werd in het gebouw 
van de Tweede Kamer een receptie ge-

geven voor iedereen die zich heeft in
gezet voor Irina Grivnina. Onder de 
vele aanwezigen bevonden zich politi
ci van alle partijen en een aantal mi
nisters. Centraal stond uiteraard het 
Russische gezin. 
Ook hier vroeg Irina Grivnina weer 
aandacht voor haar Russische vrien
den. Wat dat betreft zullen wij nog 
veel van haar horen. 
Het leek wel of de familie al veellan
ger in Nederland was, dan anderhalve 
week. De oudste dochter Mars ja zit al 
op een Nederlandse school en krijgt 
een intensieve begeleiding om de taal 
van ons land te leren. In de Sovjet
Unie waren voor Marsja geen medicij
nen te krijgen om een oogkwaal te be
handelen. Nu gaat zij naar een Neder
landse oogarts. Vladimir héeft werk 
bij een computercentrum in Amster
dam en gaat op een talencursus. De · 
jongste dochter Jana blijft zoveel mo
l?.elijk bij Irina in hun Amsterdamse 
woning. En Irina Grivnina weet nu ze
ker dat zij als journaliste kan blijven 
werken. ' 

Miéhiel Krom • 
Foto's: Hans van Dijk 

19 november 1985 



Loek Hermans: 

,,Burgemeesters moeten actiever zijn 
binnen de VVD'' 

Sinds enkele maanden heeft l 
hij van vice-fractievoorzitter I 

Albert-Jan Evenhuis de bur
gemeestersbenoemingen en 
de deskundigenbank van de 
VVD overgenomen. Daar
mee heeft hij er een zeer in
tensieve taak bij gekregen, 
maar dat wil hij ook. Want 
het VVD- Tweede-Kamerlid 
Loek Hermans wenst zoveel 
mogelijk maatschappelijke 
contacten aan te houden. 

Hij wil zich niet beperken tot het pure 
Kamerge beuren. Dat risico loopt hij 
trouwens niet gezien de vele contacten . 
met het bedrijfsleven, de mediawereld 
en de binnenlandse bestuurslagen. 
Daarnaast houdt hij zich sterk bezig 
met het partijgebeuren. Als voorzitter 
van de topkadercursussen van de 
Haya van Somerenstichting heeft hij 
grote kennis opgebouwd over tal van 
onderwerpen. Veel Staten- en Raadsle
den weten hem te vinden en hij ont
breekt op praktisch geen partijraad of 
congres. 
Qe begeleiding van de procedures 
rond de burgemeestersbenoemingen 
en het actieve beheer van de VVD-des
kundigen bank is dan ook bij hem in 
goede handen. De grote activiteit die 
hijzelf ten toon spreidt, verwacht Loek 
Hermans echter ook van anderen. Zo 
is hij van mening dat burgemeesters 
actiever moeten worden binnen de 
VVD. "Natuurlijk is al een aantal ac
tief in de partij, maar er zijn er veel 
meer die best een grotere rol binnen de 
VVD zouden kunnen spelen. Maar na
tuurlijk niet in hun eigen gemeente." 

v.l.n.r. Miriam Haase, lneke Horst en Loek Hermans aan het werk met 
de computer 

Geen arbeidsbureau 

Hij wil een eind maken aan een hard
nekkig levend misverstand met be
trekking tot de kandidaat-burgemees
ters en de deskundigenbank. "Wij zijn 
natuurlijk geen politiek arbeidsbu-

reau, waar je onder de vlag van je be
kwame VVD-schap tevredenjouw lot 
in onze handen legt en in stilte afwacht 
wat er uit de hoge hoed te voorschijn 
komt. Zoals bekend zijn wij zeer ge
porteerd voorhet dragen van eigen 
verantwoordelijkheid. Wat iedereen 
die in deze sectoren met mij te maken 
krijgt wèl van mij kan verwachten, is 
mijn inzet en mijn hulp als intermedi
air. 
Ik wil de zaak rond de burgemeesters
benoemingen, de lobby en de aanmel
dingen als volgt organiseren. Zodra er
gens een vakature ontstaat, verzoek ik 
de betrokken VVD-raadsfractie met 
mij contact op te nemen. Weet ik het 
toevallig eerder dan neem ik contact 
op. We hebben elkaars informatie no-
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dig. De raadsleden bijvoorbeeld over 
de vraag hoe zij een profielschets moe
ten maken en ik wil weten wat voor een 
persoon men zoekt. Het gaat mij er 
niet om welke VVD-er op die plek 
komt, maar dat- als het mogelijk is- er 
een VVD-er komt, die op de stoel 
hoort. Ik werk beslist niet op persoon
lijke voorkeuren. Het zou natuurlijk 
het mooiste zijnals ik met alle VVD
raadsfracties een goede wederzijdse 
signaleringssituatie zou kunnen op
bouwen. Daar ga ik hard aan werken. 
De vraag of een VVD-burgemeesters
zetel in een bepaalde gemeente te clai
men is, hangt vaak heel nauw samen 
met andere benoemingen. Ook als 
men zeker weet dat de kans op een li
berale burgemeester nihil is, dan wil ik 



toch gr:aag contact met de VVD-raads
fractie. De beïnvloeding .van die keuze 
mag via de profielschets best een libe
raal tintje hebben. Ik wil die VVD in 
de raad zo sterk mogelijk wapenen. Ik 
wil ze ook helpen met de wijze waarop 
zij kandidaten tegemoet moeten tre
den. Aan de andere kant wil ik onder
steunend werken in de richting van de 
burgemeesterssollicitanten. Dat wil 
zeggen: ze kunnen van mij informatie 
krijgen omtrent de profielschets, naar 
welke gemeente ze kunnen solliciteren 
en welke gemeenten op korte termijn 
"vrij" komen. Daarn.aast is het voor 
hen natuurlijk van groot belang om te. 
weten of wij ons voor een bepaalde ge
meente plaatselijk en landelijk "sterk" 
maken om daar een VVD-burgemees
ter te krijgen. 
Sinds hij bij de fractie met de burge
meestersbenoemingen is belast (de be
slissing is de zaak van de minister van 
Binnenlandse Zaken), heeft hij al vele 
gesprekken met kandidaten gevoerd. 
Hij heeft voor dit werk er een aparte 
medewerkster bijgekregen. 

Deskundigenbank 

Kan men niet betrekking tot de burge
meesterskandidaten een tastbaar be
wijs van Hermans' activiteiten consta
teren, het begrip "deskundigenbank" 
komt bij de meeste leden vrij abstract 
over. 
Loek Hermans ziet het nut van die 
deskundigenbank als tweeledig. 
"Enerzijds kijkje waar zich posities 
voordoen om een VVD-er op een be
paalde plaats te krijgen. Anderzijds 
hebben we deskundigen nodig ter on
dersteuning van de kennis van Kamer
leden, commissies, provinciale en ge
meentebestuurders. Dat laatste, die 
"vraag" -kant, wordt volgens mij nog 
veel te weinig benut. Zelf werk ik het 
liefst via het raadplegen van zoveel 
mogelijk deskundigen. Op mediage
bied doe ik niet anders. Je moet ervoor 
waken datje als Kamerlidje informa
'tie slechts uit één hoek krijgt." Loek 
wij~t er nog eens nadrukkelijk op dat 
ook die deskundigenbank niet primair 
is opgericht om mensen aan een baan 

Wijziging postadres algemeen 
secretariaat van de VVD 
Vanaf heden ondergaat het postadres van de VVD een wijziging. 

Alle stukken dienen te worden voorzien van de volgende aànduiding: post
adres: VVD, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage.Ais bezoekadres 
blijft vermeld: VVD, Koninginnegracht 57, 25I4AE 's-Gravenh:age. 
Gedurende een periode van ca. I ~jaar zullen nog de poststukken de VVD 
betreffend die geadresseerd zijn volgens het oude systeem door ons kunnen 
worden ontvàngen. 
Na deze I~ jaar dient rekening te worden gehouden met een ernstige ver
traging in 'de bezorging. 

de algemeèn secretaris. 

Brochure "Door Vrijheid Verbonden", 
vijfde druk 
In de brochure Door Vrijheid Verbonden wordt op bondige wijze het func
tioneren van de VVD beschreven. 
Voor bestuursleden die nauw betrokken zijn bij de partijorganisatie is deze 
brochure onmisbaar. -
Sedert de vierde druk die in 1983 werd gepubliceerd, is een aantal regle
menten drastisch gewijzigd. Ook op andere punten hebben zich in de partij
organisatie veranderingen voorgedaan. Die wijzigingen zijn verwerkt in de 
nieuwe, vijfde druk van Door Vrijheid Verbonden. 
De brochure is na 23 november a.s. verkrijgbaar en kan besteld worden door 
een bedrag van/ 3,50 per exemplaar over te maken op gironummer 
4018232 t.n.v. VVD-informatierekening 's-Gravenhage, onder vermelding 
van Door Vrijheid Verbonden. 
Bij een afname van I 0 exemplaren kan f 25,- worden overgemaakt. 

te helpen. De mogelijkheid is nooit uit
gesloten, maar voorop staat het bunde
len van kennis en deskundigheid bin
nen de VVD. 
Hij sluit het niet uit dat in de nabije 
toekomst een aantal burgemeesters
kandidaten ook in de deskundigen
bank terecht kan komen. Voorlopig 
zijn het Kamerlid en twee medewerk-· 
sters druk in de weer om alles in de 
computer op te slaan. 
Ineke Horst is speciaal voor de burge-

meesterssollicitanten en de deskundi
genbank aangetrokken. Zij is van 
maandag tjm donderdag van 10.00 
uur tot 14.00 uur bereikbaar op 070-
614121 toestel2670. 

Reny Dijkman • 
Foto's: TheoMeijer 
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Inkomenstoeslagen 
in de landbouw 
Een visie zonder perspectief 

Na de Tweede Wereldoorlog 
ontstond in Europa een toe
nemende behoefte aan nade
re samenwerking. Een sa
menwerking tussen de diver
se landen, alswel een samen
werking binnen bepaalde 
sectoren van het bedrijfsle
ven. Men had met twee we
reldoorlogen achter de rug 
losgeld betaald. 

Enkele duidelijke momenten in deze 
ontwikkeling waren de totstandko
ming van de Kolen- en Staalgemeen
schap en de Benelux. Op het terrein 
van de landbouw en voedselvoorzie
ning is een nauwe samenwerking in 
Europa begonnen bij de totstandko-, 
mingvan de E.G., nu inmiddels ruim 
25 jaar geleden. 
Individuele lidstaten zagen af van het 
principe van nationale voorziening ten 
gunste van Europese ontwikkelingen. 
Dat heeft ertoe geleid, dat er in de 
landbouw een vernieuwingsproces op 
gang kwam, dat op dit moment bij lan
ge na niet is afgerond. De ontwikkelin
gen op het terrein van genetische ma
nipulatie en informatica staan beide 
borg voor een toenemende structurele 
stijging van de produktie. Men zou 
kunnen zeggen dat de stimulans, ruim 
25 jaar terug in gang gezet, hàast niet 
meer te stuiten is, terwijl de enigszins 
koopkrachtige vraag op dit moment 
min of meer stabiel is. Uiteraard met 
inachtneming van de traditionele golf
bewegingen inherent aan het markt
mechanisme. 
Ik spreek bewust over "enigszins 
koopkrachtige vraag", omdat de be
hoefte mondiaal gezien aan voedsel 
nog verontrustend groot is. De progno
ses tot aan het jaar 2000 zijn zonder 
meer rampzalig te noemen; in die zin, 
dat er sprake is van een toenemend te
kort en daaruit voortvloeiend een toe
nemende dreiging van verpaupering 
in grqte delen van de wereld, waar 
koopkracht ontbreekt. 

Teveel 

De actualiteit in de landbouw wordt 
bepaald door één begrip van twee 
woorden, nl., "te veel"; te vee1 melk, te 
veel graan, te veel rundvlees, te veel 
wijn en nationaarte veel mest. 
Om aan dit probleem het hoofd te bie
den heeft de Nederlandse Commissa
ris van landbouw, Andriessen, samen 
met de liberaal Troyan het Groenboek 
geproduceerd. Het Groenboek is een 
discussiestuk, waarmee bèlangheb
benden in Europa opgeroepen worden 
zich te bezinnen over de nabije toe
komst van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Zonder meer een 
positieve daad, die een nadere be
schouwing verdient. 
In de eerste plaats wordt de wens uit
gesproken, meer marktconform te 
gaan produceren. Dit wordt als uit
gangspunt vah te voeren beleid onder
steund. Als gewenste bedrijfsvorm 
staat het gezinsbedrijf centraal. Hier 
is de aanwezigheid van de Christen
Democraat Andriessen voelbaar. Ik 
ben van mening, dat het gezinsbedrijf 
een algemeen erkend feit is, echter, in
dien de toevallige aanwezigheid van. 
gezinsleden gebruikt wordt om de 
elasticiteit en de continuïteit van het 
landbouwbedrijf te bevorderen, dan is 
dit in strijd met de individualisering 
van de arbeid en tevens anti-emanci
patoir. 
Deze bedrijfsvorm is enkel maar ver
dedigl:>aar, indien full-time ofwel part
time arbeid onafhankelijk van elkaar 
worden gehonoreerd. Uiteraard met 
inachtneming van het ondernemersri
sico. Als sturend mechanisme wordt 

gedacht aan el(nviertal opties. Name
lijk: een vervroegde uittredingsrege
ling, een opkoopregeling, een structu
rele aanpak, en een inkomenstoesla
genregeling. Hoewel verdere discus- · 
sies in de komende periode nog voor 
nadere verduidelijking zullen zorgen, 
wat de invulling van deze opties be
treft, staat nu reeds vast dat wij geen 
behoefte hebben aan een landbouwbe
leid dat via inkomenstoeslagen vorm 
krijgt. Immers, de noodzakelijke in
grijpende maatregelen, die genomen 
zullen moeten worden, om meer 
marktconform te produceren- over
schotten zijn immers te duur en niet 
functioneel- worden via inkomenstoe
slagen tenietgedaan, omdat hierdoor 
juist produktie in stand wordt gehou
den. 
Bovendien werkt het concurrentiever
valsend binnen de sectoren. Een ver
snelling van het afvloeiingsproces via 
een mogelijke VUT-regeling of een 
Europese opkoopregeling van produk
tierecht, zoals in het Groenboek voor
gesteld, wotdt positief ervaren. 
Ik denk relatief gesproken ook goed
koop qua uitvoering; omdat 25 %van 
de werkers in de Europese landbouw 
60 jaar en ouder is, terwijl37% als 
hoofdberoeper te boek staat. 
ln het kader van het structuurbeleid 
zal onder meer aandacht moeten wor
den besteed aan de nieuwe bestem
ming, die de door eerder genoemde 
maatregelen vrijgekomen grond krijgt. 

· Ik denk hierbij aan een viertal catego
rieën, die als doelstelling van struc
tuurbeleid zullen moeten dienen. 
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1. Hout-c.q. cellulose-produktie 
2. Plantaardig eiwit, olie en vetpro
duktie 
3. Bedrijfsvergroting 
4. Natuurbehoud 

Met name dit laatste kan betekenen, 
dat marginale produktiegrond geheel 
of gedeeltelijkuit produktie genomen 
moet worden. Onlosmakelijk hiermee 
verbonden betekent dit dat er meer 
aandacht moet komen voor hoogwaar
dige multi-functionele grond, om daar
mee de ondernemer de voorwaarde te 
geven om zich aan te passen aan het 
vernieuwingsproces. 
De landbouw staat op de drempel- ze
ker nu ook Nederland nog voorzitter is 
van de diverse raden- van een nieuwe 
periode. Voor een verdere uitbouwvan 
de E.G. is een aàngepast beleid een 
absolute noodzaak. Ik roep u op om op 
basis van het Groenboek mee te dis
cu'ssiëreri. 

Piet Blauw • 



Vorige maand nam de secretaris-generaal van het ministe
rie van Binnenlandse Zaken, dr. A. J. Vis, afscheid van zijn 
departement. Hij ging met pensioen. De heer Vis heeft aan 
de wieg gestaan van de VVD. In 1947 nam hij zitting in het 
comité-Oud, dat samen met de Partij van de Vrijheid van 
Stikker tot de oprièhting kwam van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie. Voor de VVD is hij gedurende lange 
tijd gemeenteraadslid geweest, wethouder, kort statenlid en 
binnen de club was hij twintig jaar lid van de partijraad, zes 
jaar lid van het hoofdbestuur, waarvan vijf jaar tevens van 
het dagelijks bestuur. Toen hij in 1971 burgemeester te Lei
den werd, legde hij deze functies neer. In 1980 benoemde de 
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel, hem 
tot secretaris-generaal. Een gesprek met een van de mensen 
van het eerste VVD-uur. 

Dr._A. J. Vis: Gemeentelijke 
herindeling primair taak 

• • van prOVInCI~ 
R: Hoe is men aan de naam Volkspar
tij voor Vrijheid en Democratie geko
men? Zo'n vólkspartij was het toch in 
die jaren niet ... 

hang erbij willen houden vanwege de · 
numerieke behoefte, maar inhoudelijk 
heeft hij dat altijd zoveel mogelijk 
weggedrukt. Kijk maar naar zijn hou
ding ten aanzien van het zelfstandig 
worden van Indonesië. Ik heb vergade-

ringen meegemaakt ... Nou, ze gooi
den nog net niet met stoelen, maar het 
scheelde niet veel. Oud heeft toen 
doorgedrukt dat de VVD vóór zou 
stemmen, maar het heeft praktisch bij 
de splitsing van de partij gezeten. Er 
zïjn toen vergaderingen geweest, 
waarop we dachten: Zou aan het eind 
van de avond de VVD nog heelhuids 
bestaan of gehalveerd." 

R: Wanneer is de term .. liberaal" op
gedoken? 

Vis: "Je moet je realiseren dat vóór de 
oorlog liberaal en conservatief prak
tisch synoniem waren. Vandaar dus 
ook het nadrukkelijk vermijden van 
het woord "liberaal" in de democrati
sche hoek waar Oud vandaan kwam. 
Pas na de oorlog heeft'het woord "libe
raal" ve_el sterker het stempel gekre
gen van de essentie van vrijheidsbe
hoefte, die niet pdt definitie naar con
servatief hoefde te wijzen. Zelfs het te
gendeel af en toe. Daardoor kon het · 
woord liberaal weer vrij openlijk wor
den gehanteerd zonder: die bijsmaak . De heer Vis: "Beslissingen die toen 

werden genomen, waren praktisch alle 
beslissingen van de heer Oud, waarbij 
hij een klankbord hanteerde als hij dat 
nuttig vond en dat niet hanteerde als 
hem dat niet uit kwam. Ik denk- en ik 
heb Oud tamelijk goed gekend- dat de 
term "liberaal" voor hem niet in aan
merking kwam. Hij kwam uitde vrij
zinnig democratische hoek en zag de 
liberale staatspartij totaal niet zitten. 
Met het woord liberaal zal hij dus wel 
emotionele problemen hebben gehad. 

Minister Rietkerkfeliciteert secretaris-generaal Vis met zijn benoeming tot · 
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau 

Ik denk dat hij in het woord "volkspar
tij" die vrijzinnig-democratische ach
tergrond heeft willen laten doorklin
ken. Niet voor niets is hij tenslotte 
eerst lid van de PvdA geweest, omdat 
hij dacht dat dat een brede volkspartij 
zou worden. Toen de PvdA duidelijk 
een socialistische kleur ging krijgen, is 
hij er teleurgesteld uitgestapt, maal' 
hij heeft dat ideaal van die brede 
volkspartij meegenomen. Oud heeft 
altijd geweigerd om ook maar in enig 
opzicht als conservatief te worden be
schouwd. Voor hem was dat vreselijk 
als dat tegen hem werd gezegd. Als po
liticus heeft hij die conservatieve aan- . 
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van conservatisme. Overigens speelt 
bij politieke tegenstanders dat ele
ment nog altijd een rol. Voor iemand 
uit de uiterst linkse hoek klinkt libe
raal nog altijd bijna synoniem met 
conservatief." 

Verschillen 

R: Wat zijn nu de verschillen tussen 
die VVJ) van 1948 en die van 1985? · 

' Vis: "Het belangrijkste verschil is, dat 
het nu een grote partij is. Destijds was 
het een klein, vreselijk gezellig clubje. 
Iedereen kende elkaar. De VVD dreef 
op de goede verhoudingen in de top 
van de partij. De wisselwerking van de 
top van de partij met de achterban was 
-omdat dat er nu eenmaal bij hoorde
wel aanwezig, maar nou niet direct 
prioriteit nummer één. Ik geioof dat 
dit een duidelijk veilSchil is mettegen
woordig. Doordat het een veel grotere 
partij is geworden, is langzamerhand 
in toenemende mate het probleem van 
de organisatie een rol gaan spelen. Dát 
is het grote werk van Frits Korthals 
Altes geweest. Hij is in de 60-er jaren 
heel rustig van onder af aan tot hele
maal bovenaan gaan organiseren. Dat 
maakte een geweldig verschil. Omdat 
de VVD een massale aangelegenheid 
werd, is er een stuk noodzakelijke 
bureaucratie bijgekomen. 
In de tijd dat ik in het dagelijks be
stuur zat, was Frits Korthals Altes se
cretaris. Hij hield zich intensief met 
reglementen bezig en met dat razend 
ingewikkelde gedoe van de verkiezin
gen van de Eerste Kamer. Dan zeiden 
we altijd: "Frits, joh, we horen het wel 
van jou. liet was voor ons een verve
lend getob met al die regels, omdat we 
dat niet gewend waren. Maar hij had 
gelijk. Het moest wel op een gegeven 
moment en gelukkig heeft hij dat toen 
gedaan." 

Gemeentelijke herindeling 
l 

R:Ais secretaris-generaal van Binnen
landse Zaken zult u vaak de opmer
king hebben gehoord: Dat departe-

Tijdens één van de vele toespraken op zijn aftcheidsrecepti.e luistert de heer Vis 
gèamuseetd toe. Links op de foto zijn opvolger Joshuas van Aart sen, daarnaast 
mevrouw Vis, de heer Vis, mevrouw Rietkerk en minister Rietkerk 

ment blijft maar herindelen en ge
meenten samenvoegen. Dat wordt niet 
in dank afgenomen. Ook de VVD niet. 
Waarom is dat zo noodzakelijk en 

. waarom wordt dat niet meer aan de 
provincies overgelaten? 

Vis: "Bij de nieuwe regelingen zijn we 
er heel nadrukkelijk vanuit gegaan dat 
bij de gemeentelijke herindelingen een 
veel zwaardere rol aan de provincies 
wordt toebedeeld. Het is de bedoe\ing 
dat in de Tweede Kamer alleen maar 
de allerbelangrijkste principiële kan
ten aan de orde komen. In de nieuwe 
wetgeving wordt de praktische herin-

. deling helemaal naat de proviqcie toe
geschoven: Dat is, dacht ik, ook heel 
juist. De provincie kent in het àlge
meen de problemen van die typische 
gemeenten het best. 
Het nadeel van gemeentelijke herinde
lingen is dat je op de korte termijn 
haast niet met het vingertje naar de 
voordelen kan wijzen. Alleen op de 
langere terinijn krijg je iets, dat nog 
niet helemaal-een bewijs is, maar er 
naar zweemt. Als je nu tegen bepaalde 
gemeenten die zo'n twintigjaar gele
den zijn samengevoegd zou zeggen: 
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Willen jullie nou weer uit elkaar? Dan 
zouden ze zeggen: Geen sprake van. 
Dat vindt men nog erger dan vroeger 
die gemeentelijke herindeling." 

R: Wordt het dan ook gedaan om tot 
een beter bestuursniveau in de ge
meenten te komen? Want hoe krijg je 
kwaliteit in het gemeentebestuur voor 
een dergelijk lage salariëring? 

De Heer .Vis: Ik beantwoord die vraag 
niet helemaal rechtstreeks, want ik ge
loof dat die herindeling als één van de 
belangrijkste positieve resultaten 
heeft dat je in staat bent beter gekwali
ficeerde ambtenaren aan te stellen 
door het bredere draagvlak en dus 
door de mogelijkheid tot een betere sa
lariëring (dus hogere rangen). Verder 
geloof ik niet dat er qua samenstelling 
zoveel verschil is tussen gemeentera
den met 20 tot 30.000 inwoners en ge
meenten van boven de 100.000 zielen. 
De problemen die zich in kleinere ge
meenten voordoen zijn misschien in 
aantal wel geringer, maar hetsoort 
problemen verschilt niet zoveel van el
kaar. Voor de raadsleden, ook in de 
kleinere gemeenten, is een heel zware 



taak weggelegd. Dat betekent inder-
. daad een professionalisering van het 
raadslidmaatschap. We hebben nu al 
de regeling dat wethouders van ge
meenten met meer dan 24~000 zielen 
geacht worden fulltime functies te 
hebben en ik zou de wethouders van 
15 tot 20.000 zielen de kost niet willen 
geven die in feite ook de hele dag hier
aan werken. Alleen voor een honger- · 
salaris, zeg ik maar eventjes. Het ligt 
natuurlijk ook aan de portefeuillever
deling. 
Willen die wethouders vanuit de raad 
behoorlijk tegenspel krijgen, dan moe
ten die raadsleden weten wat de wet
houders weten en kunnen wat de wet
houders kunnen en dat betekent dat ze 
er ook ontzaggelijk veel tijd in moeten 
gaan steken~ In het algemeen gespro- . 
ken is de vraag of je kwaliteit krijgt in 
de raad niet in de eerste plaats van de 
salariëring afhankelijk. Naar mijn ge
voel gaan er mensen in de raad zitten, 
die pas geschikt zijn als raadslid als ze 
er al een tijdje inzitten. Degenen die er 
wél geschikt voor zijn, gaan er niet in
zitten." 
De heer Vis vermoedt dat dit pro
bleem wat sterker in de VVD leeft dan 
in andere partijen. "In de VVD zitten 
we ruim in mensen die bestuurlijk zou
den kunnen functioneren, maar die er 
de voorkeur aan geven dat in het be
drijfsleven te doen. Ik denk; dat daar 
twee à:dènen voor zijn. De eerste re
den is dat deze mensen vinden dat zij 
in het parlementair of gemeenteraads
bedrijf op hun vestje kunnen worden 
gespuugd door mensen waar ze anders 
nauwelijks mee om zouden gaan. Of 
dat gevoel juist is, laat ik in het mid
den, maar het is een heel belangrijk 
punt bij mensen uit het bedrijfsleven. 
En het tweede punt is de salariëring. 
Dat noem ik dus uitdrukkelijk het 
tweede. Gelukkig zijn er ook mensen 
die zeggen: "Als ik het nou leuk vind 
dan zal het me een zorg wezen of ik en
kele tienduizenden guldens per jaar 
minder verdien. Dat kan ik me geluk
kig veroorloven en ik doe het dus ge
woon. Ik besef dat het voor raadsleden 
een geweldig probleem is dat het geen 
full-time job is. Aan de andere kant is 
dat ook weer niet wenselijk, want dan 

functioneren ze niet zoals raadsleden 
behoren te functi~neren, namelijk 
enerzijds als verbinding tussen bevol
king en bestuur, anäerzijds zijn zij ook 
zélf dat bestuur." 

Commandeurschap 

Bij zijn vertrek als secretafis-generaal 
van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken werd dr. A. J. Vis door de Ko
ningin benoemd tot Commandeur in 
de Orde van Oranje Nassau. Minister 
Rietkerk spelde hem de versierselen 
passend bij deze hoge onderscheiding 
op. 
In zijn functie als secretaris-generaal 

. heeft Adriaan Jan Vis zich altijd meer 
bestuurder gevoeld dan manager . 
"Managen is niet mijn sterkste punt. 
Nooit geweest. Het element mensen
kennis speelt bij een bestuurder veel 
zwaarder dan bij een manager. Bij ma
nagen is het kennen van de methode 
belangrijker dan het kennen van men
sen. Wat mij bij mijn afscheid een 
paar keer heel nadrukkelijk is verteld, 
is dat men het zo op prijs heeft gesteld 
dat ik de mensen zoveel de ruimte liet. 
In het algemeen zegt men dat niet te
gen een manager." 

Reny Dijkman • 
Foto's: Miehiel Sab/erolle 

De algemeen secretaris door de knieën· 
·Jf?é mogen danin het compu(ertijdperk leven, waarin alle gegevens in een 
. moordend tempo met een paar toe~sdrukken kunnen worden opgehikt, de 
stemmente/Ierij over de volgorde van de kandidatenlijst in het hoofdbe
stuur gebeurde met de hand. De algemeen secretaris, Wim W:m den Berg, 
zocht daarvoor enige ruimte in de volle vergaderzaal. Voor het uitsplitsen 
van kandidaten verhiefhij zijn rijzige gèstalte en zocht zijn toèvluchtop de 
grond. En Liesbeth van Raalte kon het niet laten om daar éven een snelle 
schets van te maken. De algemeen secretaris door de knieën is tenslotte een 
uniek gezicht.Aan zijn schoeisel is te zien dathij zich tn deze enerverende. 
tijd weer het vuur uit de sloffen heeft gelopen. · 

R.D .• 
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..... Tot aan de gemeemeraadsverkie
. ~zin~n 19maart l986zalin Vrij,. 
,hefd & Democratie. elke veertien·· 
diJgen een raadslid of wethouder 
'schrtjvenOver zijn of haar ge-

<.meente; 8éstuurderen. vankleine 
:plaai$~n en grote gemeenten, / · 

•. part.time of fulltime bezig de Ji-
1Jèra1~ gedáchte uit ttt. dragen, .. · 

· · schèfs~n hun soresen hun moge-
. ·tijkheden;• Zij doen dat niet al-: 
•Je.en voor de. overige wet~ouders . 
•. en raadsleden; maar vMr alle 

VVD-leden. · • .. ·· · ·· 
{)e redactiehèefteerl;selectie ge-

.. maaktvan verte.ge,myoortfigers · 
··.. uttde~e gtoep verspreid over het ·. 

hele land; . ·· . · 

M~ddelburg 
Twee jaar geleden ben ik -.doordat ie
mand tussentijds aft~ad -lid geworden 
van de Middelburgse gemeenteraad. 
De installatie heeft op mij een diepe 
indruk gemaakt. Niet alleen omdat ik 
werd benoemd in mijn geboorteplaats, 
maar vooral omdat ik mij realiseerde 
dat ik lid was geworden van het verte
genwoordigend lichaam dat op de 
rneest directe wijze de democratische 
belangen van de burgers moet bewa
ken. 
De bewaking van die belangen mag ik 
uitvoeren in een uit 25 leden bestaande 
gemeenteraad, waarin de VVD met 
·vijf leden is vertegenwoordigd. Helaas 
nemen wij geen deel aan het college 
van Burgemeester en Wethouders. Die . 
buit is in 1982 door CDA en PvdA bin
nengehaald met respectievelijk 8 en 6 
raadszetels en ieder twee wethouders .. 
Als grotere fractie werkje zonder 
eigen wethouder extra moeilijk. Je 
blijft ondermeer verstoken van dat ex
tra stukje voorinformatie, dat zo essen
tieel kan zijn voor de voorbereiding en 
verdere behandeling van bepaalde on
derwèrpen van beleid. Persoonlijk vind 

. ik trouwens dat voor een goed en de-

mocratisch functioneren van een raad 
een' afspiegelingscollege een goede 
zaak is. 
Een groot deel vanhèt werk als raads
lid wordt gevormd door de commissie
vergaderingen. Dat is de plaats voor 
het stellen van technische vragen en 
om nader op details in te gaan~ Boven
dien vindt daar de uitgebreide discus
sie plaats met de andere partijen. Vóór 
zo'n vergadering.heb je de nodige sta
pels papier doorgewerkt en overleg ge
pleegd met de betrokken ail}btenaren. 
Als in zo'n commissievergadering de 
standpuntèn te zeer afwijken van de 
visie vanjouw fractie, dan blijft de 
mogelijkheid over om in een openbare 
raadsvergadering de discussie te her
openen. In die tussentijd wordt dan 
nog het nodige overleg gepleegd met 
woordvoerders van andere partijen · 
enj of actiegroepen. In de raad heb ik 
zitting in de vfJlgende commissies: Ge
organiseerd overleg, Verkeer, Cultuur 
en Economische Zaken. Op enkele van 
deze onderwerpen wil ik nader ingaan. 

Georg~Jniseerd overleg 

Dat betekent dat we praten over het 
gemeentelijk personeelsbeleid. On
langs ging de discussie over de invoe
ring van de 38-urige werkweek. Het 
college dacht het ei van Columbus ge
vonden te hebben door deze arbeids
tijdverkorting (ATV) door te voeren 
door twee vrijdagmiddagen per maand 
het gemeentehuis te sluiten. Daarmee 
was de essentie van de gedachte áchter 
die arbeidstijdverkorting, namelijk de 
opengevallen uren door nieuwe ar
beidskrachten opvullen wel op een 
hééllaag waakvlammetje gezet. Met 
inachtneming van de 2 %-norm mag 
de ATV niet leiden tot bedrijfstijdver
korting. Maar kennelijk had niemand 
tegen dit voorstel van B & W bezwaar. 
Ook de vakbonden niet, die overigens 
rijkelijk in deze commissie vertegen
woordigd zijn. 
Toen deze. bezwàren door de VVD 
werden geuit, kwam· er applaus. Men 
had duidelijk niet verwacht dat een 
VVD-er zich hierover druk zou ma
ken. Het eindresultaat van deze dis-

14 

cussie was dat de betrokken CDA-wet
houder naar het College terug kon met 
de boodschap dat de invoering van de 
38-urige werkweek nietten koste van 
de bedrijfstijd mag gaan en helemaal 
niet ten nadele van de dienstverlening 
aan de burger. Tenslotte kwam men 
overeen dat via zorgvuldig opgestelde 
schema's de ATV zal worden opgevan
gen. Het was even een leuke overwin
ning. Maar dah is het wel zuur als je 
enige weken later uit de pers moet ver
nemen dat de minister van· Binnen
landse Zaken de gemeenten adviseert 
om een stukje dienstverlening· in te 
perken door desnoods op vrijdagmid
dag te sluiten. In zulke gevallen blijkt 
de afstand tussen politiek Den Haag 
en de lagere overheid veel te groot. 
Ik wil echter als uitgangspunt voor 
ogen houden dat de gemeente in eerste 
instantie er is voor dienstverlening 
naar de burger en dat zij geen werk
verschafster is, zoals soms wel eens de 
indruk wordt gewekt. Maar de ge
meente moet de haar toebedachte ta
ken zo goed mogelijk uitvoeren. 

Verkeerscommissie 

Totaal andere problemen komen bij de 
Verkeerscommissie om de hoek kijken. 

' 

Joan van Dijk 
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Als kersvers gemeenteraadslid kreeg 
ik te maken met een nieuw parkeer I 
verkeersplan voor de binnenstàd. Dat 
hele plan was zeer ingrijpend en het 
stond haaks op de standpunten van de 
VVD, zoals deze zijn verwoord in het 
gemeentelijk verkiezingsprogramma 
'82. Een van de grootste parkeerplei
nen in.de binnenstad zou van 140 lang
parkeerplaatsen slechts 20 plaatsen 
voor een half uur parkeren overhou
den. Dat de daar neringdoende mid
denstan,d over dit onzalig idee niet 
stond te juichen, behoeft geen nadere 
toelichting. 
U begrijpt het al. Er is heel wat afge
praat mét het bedrijfsleven, mét de 
burgers, mét de commissieleden. Ten
slotte kwam als compromis uit de bus 
dat er 90 plaatsen zouden komen, waar 
men twee uur mag parker!!n. We kon
den ons in deze oplossing redelijk vin
den, maar het blijft een compromis. 
Aan de andere kant van de lijn stond 
de PvdA en klein links die liefst de 
hele binnenstad autovrij zouden zien: 

Economie 

Op het gebied van economische zaken 
heeft de VVD-fractie, samen met en
kele leden van de afdeling onder hoog
spanning een nota geconcipieerd, 
waarin vooral de recreatie en het toe
risme naar en voor Middelburg cen
traal stonden. Met zijn vele cultuur
historische erfenissen, goede horeca 
en schilderachtige omgeving heeft 
deze stad mogelijkheden te over om 
daar economisch munt uit te slaan.· 
Bovendien geldt deze lieflijkheid voor 
de hele regio. Het was een gigantisch 
karwei dat binnen twee maanden 
moest worden geklaard. Ons was na
melijk ter ore gekomen dat ambtena
ren, die van het VVD-plan lucht had
den gekregen, met een nota over het
zelfde onderwerp wilden komen. Het 
was voor ons belangrijk om met de 
VVD-visie het eerst naar buiten te ko
men. De nota werd zeer positief door 
de pers ontvangen, maar wat nog be
langrijker is, blijkt dat nu in de ge
meentelijke nota de VVD-suggesties 
tot in detail zijn overgenomen. Op 

deze wijze tracht de VVD-fractie het 
gemis van een wethouder naar onze 
kiezers goed te, maken. 

Onderschat 

Het functioneren binnen een gemeen-
, teraad is een boeiende, maar tijdro
vende bezigheid. Een taak, die- voor 
men er aail begint- gemakkelijk wordt 
onderschat. Je kunt in een meermans
fractie de taken wel verdelen, maar 
toch moet je van alle grote lijnen op de 
hoogte zijn. Daarom is een goede on
derlinge verstandhouding met je frac
tiegenoten en de bereidheid naar el
kaars argumenten te luisteren van es
sentieel belang. Dat geldt trouwens 
ook voor het verkeer met de leden van. 
andere fracties. Na een verhitte dicus~ 
sie brengen we het gelukkig nog altijd 
op nog even rustig met elkaar na te 
praten. Het blijft echter jammer dat 
het met het CDA moeilijk is to~f
spraken te komen, die de Christen-De
mocraten ook 'nakomen als het er écht 
op aan komt tijdens de openbare 
raadsvergadering. 
Tot slot: wat heb je noqig als raadslid? 
Een flinke dosis idealisme, voor de ver
goeding hoef je het echt niet te doen. 
Bereidheid om permanent aan je ken
nis van zaken te blijven werken. Daar
naast een werkgever I geefster, die be
reid is zijn werknemer(neemster) re-
gelmatig vrij te geve~. . . 
Voor het goed functioneren van een 
raad moet bij de verkiezingen kwali
teit voorop staan. Tenslotte springt 
men om met de belangen van de bur
gers en iv een democratie is dat een 
kostbaar goed. Soms kan het ook no
dig zijn om in de praktijk de schone 
verkiezingsprogramma's wat ruimer te 
interpreteren, overigens zonder van de 
echt liberale prin~ipes af te wijken. 

Joan van Dijk 
Gemeenteraadslid Middelburg 
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Agenda Haya van 
Somerenstichting 

•• Devormings-enstholirigsfunctio
nariSvandellfdelmJeJJónQ.~tra- ' •.. 
leof:K«mercentralebnalleinfor-., .·· 

·· matiegevenQ\'erdata, plaát$enettde 
cursusgelden •. · ' · · 

()~ttterluultkk• ' ' 
Cursüsl>ijdrage/100;:'-pêr~lt ' 
R&tterdam;26noveJn,óet,3,10en 1.1 
deceniber(dinsdagavonden) · 
Raalte: 7, 8 februa.ri(Yrijdaaàvond,. 
zaterdag) · 1 : : · ' 

. :e-:•gerne~ltillgwmrN14fi•le~ 
Cursusbijdrage i IOO.~perlm~n ,· 
Bunnik.: l8,19.ápril(vdj~gavond, · . 
zaterdag) . . . · . ··· .. 

• c j o/ i'" 

· Aameltlin.,,. .. · .··.·· 
·. Cursusbijdragenkunnen worden• ·· 

.overgemàalcfopgirorelcenîng . 
36.19.19.7t.n.v.Hay,avanSOmeret~· · 
· $tichtingtè 's-Gravenhageonàerver~ · 
meldingvan:eursusnaalh. plaats ell .· 
<tata. · · · 
Deaanmeldingen dienen U dagen .. 
'VOtitaai!Wmg\rande betréffendeèur· 
sus bij de Haya van SOmerenstich
ting binnen te,F:ijn. · . · · 
Voornadereiriformatiekunt u te,ef<>
nisèhcontactopnemenmetde.Haya 
va:nSo~erensttchting, tel. 010. 
6l41.2l. ·. . 

De beschrijvinJSbrieven voor dè 
72stè Algemene Vergadering 
~(17 -l8januati 1986, Almelo). 
en. de 73ste Algemene Vergad<7 · 
ring(l februari 198()~ Aniers- . 
foort) wor~engepubliceerd iti 
het laatste decembernummer 
van:Yrijheid& Democratie. · 
Ook de amendementenm. b.t:·. 

·· het<>ntwèrpve~ldeZingspro- • .. 
gramma wotdènin dit blad, dat·· · 

· . u rond de Kers~dasen ontvangt, 
.· geplaatst. · 
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Jessica Larive 
I 

Heizeidrama 38 doden, 
vliegrampen honderden do-

. den, aardbeving in Mexico 
duizenden doden. 
De macht van het getal doet 
snel het kleinste vergeten. 
Zeker als de gebeurtenissen 
elkaar in oplopende reeks 
doden opvolgen. Toch roe
pen we het kleinste getal in 
herinnering: Heizeidrama 
38 doden. Voor velen een ge
beurtenis die toch niet hele
maal uit de gedachten ver
dwijnt. 

Kijkers naar de nieuwsuitzendingen 
op die gedenkwaardige dag in mei za- · 
gen de doden vallen. De doden van 
Brussel hebben heel wat losgemaakt. 
Veel is inmiddels gezegd over de v~i
ligheid van stadions. En bij het plan
nen van wedstrijden wordt nu reke
ning gehouden met de veiligheid. Zijn 
de supporters van de twee kampen vol
doende ver van elkaar gezet; kan het 
hekwerk tegen een stootje; staan de 
nooduitgangen een stormloop toe. Vra
gen, die na het Heizeidrama essentieel 
zijn geworden. 
Daarnaast probeert men uitbarstingen 
als in Brussel te voorkomen door su~ 
porters onder con~role te houden: 
fouillering bij het betreden van sport
domeinen op steek- en slagwapens, 
geen drankverkoop meer bij en in sta
dions. In eigen land ligt er een wets-

. ontwerp van de regering om hei ge
bruik van alcohol drastisch aan te pak-

Jessica bestrijdt 
relschoppers 

ken. Geen verkoop meer voor en tij
dens wedstrijden op en om de plaats 
van het sportgebeuren is een element 
uit het voorstel van het kabinet. 
De doorsnee geïnteresseerde hoort vijf 
maanden na de schokkende gebeurte
nissen over een kabinetsplan en bin
nen~ort ook over behandeling ervan in 
de Tweede Kamer. Veel meer komt er 
niet in de openbaarheid. Toch zijn er 
enkelen constant bezig met de veilig
heid op sportvelden. Jessica Larive is 
een van degenen, die zich helemaal in~ 
zet voor het terugbrengen van de 
sportactiviteit op en om sportvelden. 

Uitwassen bestrijden. 

Maanden voor de uitbarsting van ge-
. weid in Brussel werkte zij in de com

missie Jeugd en Sport van het Euro
pees Parlement aan een plan om uit
wassen te bestrijden. Het probleem 
was immers niet nieuw. Het Heizei
drama Jette haar- als rapporteur van 
de commissie- aan tot verhoging van 
het werktempo, dat onder andere leid
de tot het uitbrengen van een interim
verslag deze zomèr. 
Wie in die tijd contact met haar zocht 
belde heel Europa af. Jessie dreef op 
een heilig vuur van plaats naar plaats, 
luisterend en vertellend, mobiliserend 
en plannen smedend. Ze wist dat 
(voetbal)geweld zoals we bij herhaling 
ervaren in Engeland en in eigen land 
met succes is te best~ijden. Hebben de 
Schotten in 1980 met de invoering van 
de "criminaljustice act" niet verbluf
fende gezondmaking van de suppor
terswereld weten te bereiken? Heel · 
strenge alcoholverboden dragen daar
aan bij. Zelfs de buschauffeur, die al
coliol bij zich dragende supporters 
vervoert, is strafbaar. 
Zo'n betrekkelijk eenvoudig succes 
zou ook in andere EG-landen te beha
len moeten zijn. Bij ons lijkt het ervan 
te komen, maar dat stelt Jessica niet 
tevreden. Zij heeft contact met staats
secretaris Van der Reijden, verant
woordelijk voor sport, om hem ertoe te 
bewegen in de eerste helft van 1986, 
wanneer ons land het voorzitterschap 
van de Raad bekleedt, de andere lid-
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staten aan te zetten tot het nemen van 
een aantal maatregelen. En passant 
heeft zij zich verzekerd van de mede
werking van Ed Nijpels. 
Eind deze maand houdt de commissie 
Jeugd ep. Sport een hoorzitting, waar
op deskundigen uit heel Europa ko
men vertellen wat er vanuit hun optiek 
zou moeten gebeuren om de gemeen
schap van het sportgeweld te verlos
sen. En eind dit jaar is het eindverslag 
van Jessie klaar. Over de hoofdlijnen 
ervan zullen haàr collega's in het EP 
geen problemen maken. Heeft het EP 
niet al in juli een rèsolutie aange
nomen, waarin sportgeweld aan de 
kaak werd gesteld? Na de eindrappor
tage gaat het erom Commissie of 
Raad een richtlijn te laten uitvaardi
gen, waarin de lidstaten de verplich
ting krijgen opgelegd om naar eigen 
goeddunken, maar toch met een·maxi
mum aan algemeenheid, wetgevend te 
werken aan onder andere bestrijding 
van voetbalgeweld. 

Voetbal is oorlog 

Met het terugdringen van geweld is de 
sportiviteit nog niet terug op de vel
den. Sterker nog, zolang de sportacti- · 
viteit niet op de velden is terugge
keerd, zal het op de tribunes nooit he
lemaal rustig worden. Zolang trainers 
blijven volhouden dat voetbal oorlog 
is, zullen fanatieke supporters in hun 
betrokkenheid geloven, dat zij aan die 
oorlog moeten deelnemen. 
Een nuchter bekijken van voetbalflit
sen op de buis leert, dat spelers elkaar 
onderuit blijven rammen, met verbe
ten gezichten achter de bal aanjagen 
alsof hun leven ervan afhangt. Aan 
een spelletje voetbal kleven niet te on
derschatten belangen, die niet bijdra
gen aan een snelle mentaliteitsveran
dering. 
Tegen die strom'n inroeien vraagt heel 
wat inzet en doorzettingsvermogen. 
Jessica Larive heeft zich voorgenomen 
om samen met de commissie Jeugd en 
Sport door te bijten, een actiepro
gramma geaccepteerd te krijgen: 
- fair play-campagnes gericht op scho
len en publiek; 



- meer en betere lichamelijke opvoe
ding; 
- meer openbare sportfaciliteiten; · 
- organisatie van contacten tussen 
supportersverenigingen onderl.ing en 
met voetbalclubs; 
- aangepaste politie-opleiding met 
speciale functionarissen; 
- gedragscode voor media die vanda
lisme in beeld brengen; 
- het uitroepen van een Europees 
sport jaar; 
- drie Europese fair play-prijzen voor 
sportlieden, teams en supportsvereni
gingen. 

Maar om te beginnen zouden de EG
lidstaten gezamenlijk voldoende maat
regelen dienen te nemen om het bijwo
nen van een voetbalwedstrijd weer 
aantrekkelijk te maken. Notoire rel
schoppers zoveel op de huid zitten, dat 
de lol van het vernielen van mens en 
materiaal wordt ontnomen. 
Een onmogelijke opgave? Onze verte
genwoordigers in Den Haag en Euro
pa hebben zich voorgenomen de opga
ve tot een goed einde te brengen. 

Jan van de Ven • 

Verkiezingen in Amsterdam 
winst voor de VVD natuurlijk I 

:::;: ... 
:::-~~ 

Rampaanzeggers van de TROS of de 
VARA die regelmatig teleurstellende 
opiniepeilingen uitzenden zijn door de 
uitslag van de deelraadsverkiezingen 
in Amsterdam goed op hun nummer 
gezet. De VVD won in Noord met 
0,5 %. Hetgeen betekende dat de vier-

de zetel- vier jaar geleden een restze
tel- stevig in ons bezit kwam. 
In Osdorp was de winst groter, name
lijk 2,6 %. Jammer genoeg on voldoen-, 
de voor zetelwinst. De liberalen be
houden hun drie zetels, raketten, peti
tionnement, bezuinigingen ten spijt. 

De uitslag in Noord en Osdorp moet 
ons een hart onder de riem steken, ze
ven maanden voor de landelijke ver
kiezingen. Het is onverstandig uit 
deze positieve uitslag conclusies te 
trekken voor de verkiezingen voor ge
meenten en Tweede Kamer. In Am
sterdam gaan we dóór: WERKEN 
AAN DE VERKIEZINGEN. Het 
kán!! 

Pam Evenhuis. • 
kc-voorzitter Amsterdam 
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Manneninde 
huishouding 
Een ijzeren voorwaarde voor herverde
ling van betaald werk ten gunste van 
vrouwen is de herverdeling van onbe
taald werk in de richting van mannen. 

· Het eerste dient onderwerp te zijn van 
bespreking tussen overheid en sociale 
partners, het tweede is een privé-aan
gelegenheid. Maar zullen mannen in
derdaad vrijwillig hundeel van het 
huishoudelijk werk en de verzorging 
van kinderen op zich nemen en zullerr 
vrouwen bereid zijn werk uit handen 
te geven? 
De vraag of en in hoeverre arbeidstijd
verkorting een rol kan spelen in de her
verdeling van het onbetaalde werk is 
vooralsnog onbeantwoord. Ouders van 
thuiswonende kinderen zien het 
meeste heil in verkorting van de werk
dag boven het bekorten van de werk
week of uitbreiding van verlof- of va
kantiedagen, al zullen de wensen indi
vidueel verschillend zijn. Andere mo
gelijkheden die in de beoordeling be
trokken kunnen worden zijn vervroeg
de pensionering en vormen van educa
tief verlof, ouderschaps- en ver
zorgingsverlof. 

Twaalf minuten 

Het verdient zeker aanbeveling de ef
fecten van verschillende vormen van 
arbeidsduurverkorting op de partici
patie in het onbetaalde werk door 
mannen aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Verkorting van de ar
beidsdag heeft als nadeel dat voor ve
len een deel van de vrijkomende tijd 
verloren gaat met het reizen van en 
naar het werk. De voor de man vrijge
komen tijd blijkt bovendien in de 
praktijk voornamelijk te worden be
steed aan recreatieve activiteiten 
waardoor het werk van de huisvrouw 
juist toeneemt en zij extra in haar be
wegingsvrijheid wordt beperkt. De 
vrije vrijdagmiddag levert per uur 
slechts 20 % ofwel12 minuten aan 
huishoudelijke activiteit door de man 

Anita Wagernakers 

op. Bif verkorting van de werkdag is 
dit 16 %of 10 minuten per uur, terwijl 
het percentage bij een vrije maandag
ochtend of een vierdaagse werkweek 
nog lager uitvalt: resp. 13 en 10 %. 
Vaak gaat het dan ook nog om lichte 
werkzaamheden als boodschappen 
doen, koffie of thee zetten, met de kin
deren optrekken of eten koken. 
Ofschoon deze resultaten niet tot opti
misme stemmen is het aannemelijk 
dat een drastischer verkorting van de 
arbeidstijd per dag of week zalleiden 
tot een andere verdeling van de taken 
binnenshuis. Beroepsarbeid geeft over 
het algemeen een iets groterewerk
druk dan huishoudelijk werk in een ge
ziri met kinderen. 
De gemiddelde werkbelasting die 
mannelijke werknemers met kinderen 
ondervinden is groter dan die van moe
ders met een deeltijdbaan ondanks het 
feit dat de werkbelasting van vrouwen 
juist door werkzaamheden buitenshuis 
is toegenomen. Dit komt doordat deel
tijdwerk wordt ingepast binnen het na 

· huishoudelijke arbeid resterende aan
tal uren. 
In theorie zou de beoogde herverde
ling van betaald en onbetaald werk 
over mannen en vrouwen kunnen lei
den tot vermindering van de werkbe
lasting van mannen bij kortere werk
tijden en het verrichten van taken bin
nenshuis. Tegelijkertijd zouden de ar
beidsmogelijkheden voor vrouwen toe
nemen zonder een dubbele b~lasting 
te veroorzaken. In feite komt dat neer 
op een betere spreiding van de werk
.druk voor beiden. 

Meerwaarde 

Uiteraard is eenjuiste vergelijking af
hankelijk van individuele omstandig
heden. Een groot gezin met kleine kin
deren geeft een veel zwaardere belas
ting dan een rustige kantoorbaan en 
omgekeerd is een leidinggevende func
tie van enig gewicht onvergelijkbaar 
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met het werk van een huisvrouw zon
der kinderen. Toch kan spreiding van 
de werkdruk een reden zijn om tot een 
andere taakverdeling binnenshuis te 
komen. Een grotere betrokkenheid 
van mannen bij het huishoudelijk werk 
en bij de verzorging van eventuele kin
deren kan een meerwaarde betekenen 
voor de onderlinge verhouding tussen 
man en vrouw. Dàt en een grotere eco
nomische zelfstandigheid van de 
vrouw bij het verdienen vàn een eigen 
inkomen door werk buitenshuis kan de 
zelfredzaamheid van beide bevorde
ren. 
Mannen die menen niets bij emancipa
tie te winnen zijn wellicht gevoelig 
voor dit argument. 

7eJaarboek 
Het zevende Jaarboek zal. in de
cember a.s. verschijnen. Het 
Jaarboek is zowel qua inhoud 
als vorm belangrijk gewijzigd. 
De voortschrijdende automati
sering heeft het mogelijk ge
maakt de prijs per exemplaar te 
verlagen. Het kan besteld wol
den dooreen bedrag van/ 15,
per stuk over te maken op giro· 

. nummer4018232 t.n.v. VVD
informatierekening 's-Graven
hage, onder vermelding van "7e 
Jaarboek". · 
Besturen van afdelingen, onder
centrales en kamercentrales 
ontvangen zo spoedig mogelijk 
de gebruikelijke exemplaren .. 

• 
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~Vrouwen en het Binnenhof 

Onder deze titel hebben de 
vrouwelijke Eerste- en 
Tweede-Kamerleden zich 
gepresenteerd in een pocket
-boek. Ze hebben allemaal 
meegedaan en ze maken al-
, !en deel uit van het Kamer-
breed Vrouwen Overleg. 
Thans is één op de vijf Ka
merleden vrouw. 

De groei naar dit getal is vooral in de 
60-er en 70-er jaren in een stroomve~-
sQelling gekomen. · 
Een groot deel van deze vrouwen 
tracht elkaar éénmaal per maand te 
ontmoeten om ondermeer de werkom
standigheden te bespreken. CPN (Ina 
Brouwer nam trouwens het initiatief 
tot deze pocket), PSP, CDA, PvdA, 
VVD, D'66, noem ma~r op ... bij dat 
soort gelegenheden doet de politieke 
kleur er niet toe. Het gezamenlijk be
lang staat daar centraal. Het Kamer
breed Vrouwen Overleg kwam tot 
stand op 17 september 1981 op initia
tief van het feministisch blad "Opzij". 
Het voorwoord werd geschreven door 

Els Veder-Smit: .. Macht valt tegen". 

Len Rempt-Halmmans de Jongh: .. Ik 
houd van vechten". · 

<Ie eerste vrouwelijke minister dr. 
Marga Klompé. Mevrouw Klom pé 
wijst de oprichting van een vrouwen
partij van de hand. "Ik ben van me
ning dat man en vrouw elkaar aanvul
len en dat beiden daarom op iedere 
plaats in de samenleving moeten kun
nen samenwerken. In de politiek, iq 
het bedrijfsleven, het samenleven van 
de mensen, in de Kerk ... etc." 
Zo bracht het CDA-Tweede-Kamerlid 
Mieke Anclela-Bauw samen met haar 
man negen kinderen groot. Zij zat vóór 
haar Kamerlidmaatschap in de ge
meenteraad, in de staten en was lera
res. 
Het VVD-Eerste-Kamerlid Els Veder
Smit, die van de zittende vrouwen ver
moedelijk de langste politieke carrière 
achter zich heeft (in de landelijke poli-

LL. .t w -CIJ 
::J 
...1 Stadsherberg 
(.) De Campveerse Toren x Kaai 2, 4351 AA Veere 

w Telefoon 01181 - 291 

tiek achtereenvolgens Tweede Kamer, 
Staatssecretaris, Eerste Kamer) zegt 
op de vraag of het prettig is om macht 
te hebben: "Ach, macht, dat valt zo te
gen. Dat wordt beperkt "door afspra
ken, adviesorganen, overlegrondes, de 
ministerraad en zo meer. Ik ben ook 
niet zo dol op macht, ik wil dat er goe
de beslissingen worden genomen, dat 
je invloed ten goede uit kunt oefenen. 
Macht associeer ik met onvrijheid." 

Woekeren 

Uit alle interviews, gemaakt door zes 
journalisten, blijkt duidelijk dat de 
vrouwelijke Kàmerleden moeten woe~ 
keren met hun tijd. Weinigen.hebben
evenals hun mannelijke:: collega's- al 
zeer jong geweten dat ze beslist Ka
merlid wilden worden. Len Rempt
Halmmans de Jongh wist dat wel sinds 
ze in de NRC de Kamerverslagen van 
Hein Roethof las. "Ik ben een gedre
vene. De Kamer vind ik leuk. Ik houd 
van vechten. Ik houd van de ambian- . 
ce," zegt zij ... "Je moet leren dat de 
grootste succèssen achter de groene 
gordijnen béhaald worden, informeel, 
met de bewindslieden." 
De angst van Rie de Boois dat dit 
boekje een "zielepieten-effect" zou 
kunnen hebben, blijkt ongegrond. 
Het enig nadelige dat men van "Vrou
wen en het Binnènhof' zou kunnen 
zeggen is dat voor politiek geïnteres
eerden de interviews te kort zijn. Ik 
zou van al die vrouwen nog wel méér 
willen weten. 
Het boek kost een tientje en is uitgege
vendoor de Staatsuitgeverij. Boek
nummer ISBN 90 12 05024.3. 

RenyDijkman • 

m 
500 jaar vast gebruik x 
., ... om luyden van qualiteit en (') 
andere passanten te logeeren r-en traetaeren op costelijke spij- c: zen van zee, vee en veldt." 

en -Rustige ambiance m 
voor meerdaags verblijf ." 
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Stemrecht voor Nederlanders 
in den vreemde 

W ij herhalen nog éénmaal 
onze oproep om uw familie
leden, Nederlandse vrien

den en bekenden in het buitenland te 
attenderen op het feit dat zij op 21 mei 
aanstaande voor het eerst deel kunnen 
nemen aan de Tweede-Kamer-verkie
zingen. 
Eindelijk is het zo ver! 
Ook drukken we nog éénmaal de volle
dige procedure af, zodat u thans over 
twee exemplaren beschikt om uit te 
zetten onder Nederlandse VVD-ver
wanten in het buitenland. 
Nederlanders in den vreemde moeten 
om per brief, bij volmacht of in een 
stembureau naar eigen keuze in Ne
derland te kunnen stemmen, zich laten 
registreren tussen 7 december en 24 
maart 1986 bij de Rijksinspectie van 
de Bevolkingsregisters, postbus 
200 ll, 2500 EA 's-Gravenhage. For
mulieren hiervoor kunt u aanvragen 
bij alle Nederlandse Ambassades en 
consulaten en bij elk gemeentebestuur 
in Nederland. Dit standaardformulier 
D 2-l is de sleutel tot uw kiesrecht. 
Wij hadden alle formulieren graag voor 
u afgedrukt, maar omdat het niet het of-

ficiële papier is, wordep ze door som
mige gemeenten geweigerd. 
Stuur de hiernaast geplaatste richtlij
~en mét uw sinterklaassurprise of 
kerstwensen naar Nederlandse libera
len in het buitenland. 

Als u nog vragen hebt, kunt u terecht 
bij: Hugo Dittmar, 070-614121. 
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Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 21 mei 1986 
Wegwijzer voor de buiten Nederland woonachtige kiezer 

1. Wie 'zijn kiesgerechtigd? 

Aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer kunnen met ingang van 1986 ook Nederlanders woonachtig buiten Nederland deelnemen 
(mits zij op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt). Nederlanders woonachtig in de Nederlandse Antillen hebben alleen 
kiesrecht voor de Tweede Kamer als zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond. 

2. De opneming in het kiezersregister 

Om aan de verkiezing te kunnen deelnemen moet u zich laten opnemen in het kiezersregister van de gemeente waar u het laatst voor uw 
vertrek uit Nederland was opgenomen in het bevolkingsregister. Indien u nooit in Nederland hebt gewoond moet u zich laten opnemen in het 
register van de gemeente 's-Gravenhage. 

Om opgenomen te worden in bedoeld kiezersregister moet u ten hoogste ·1ier maanden en ten minste twee weken vóór de dag van de 
kandidaatstelling, d.w.z. tussen 7 december 1985 en 24 maart 1986,.een registratieverzoek indienen bij de RijksinspeetJe van de Bevolkings
registers, postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage. De Rijksinspectie draag( zorg voor doorzending naar de desbetreffende gemeente. Alleen 
indien u dit verzoek tijdig hebt ingediend, kunt u aan de verkiezing deelnemen. Een formulier voor dit verzoek {formulier D 2-1) is bij deze 
wegwijzer gevoegd. Hebt u meer exemplaren nodig, dan zijn deze kosteloos verkrijgbaar bij de Nederlandse ambassades en consulaten en bij 
alle gemeentebesturen in Nederland. 

De verzoeker moet bij de indiening van het registratieverzoek door overlegging van bewijsstukken aan(1emelijk maken dat hij kiesgerechtigd 
is. Als bewijsstuk kan gelden een kopie van een geldig Nederlands paspoort of een recent afgegeven bewijs van Nederlanderschap. 

3. Op welke wijze kunt u stemmen? 

De buiten Nederland woonachtige kiezer kan op drie manieren aan de stemming deelnemen: per brief, bij volmacht of in een stembureau naar 
eigen keuze in Nederland. 
In het hierboven onder 2. genoemde registratieverzoek moet u door het aankruisen van een van deze mogelijkheden aangeven op welke wijze 
u wenst te stemmen. 

a. Stemmen per brief 

Wenst u per brief te stemmen, dan moet u tegelijk met het registratieverzoek het daaraan gehechte verzoekschrift om per brief te stemmen 
(formulier J 13) Inzenden. In dat geval wordt door het hoofdstembureau in de kieskring waar u onder ressorteert, naar het docir u opgegeven 
adres rn net bUitenlana een stembiljet toegezonaen, alsmeae een bnetstemoewiJS. een retourenveloppe en een handleiding. in die handleiding 
wordt aangegeven wat u met deze verschillende stukken moet doen. Het stembiljet dient uiterliJk op de dag der stemming (21 mei) om 
15.00 uur weer door de voorzitter van het hoofdstembureau te zijn terugontvangen. De verzending van het stembiljet naar de kiezer zal uiterlijk 
3 weken vóór de dag der stemming plaatsvinden. Derhalve kan het raddZaam zijn, indien u woont in een afgelegen plaats met een weinig frequente 
postbezorging, een ander adres op te geven waarheen het stembiljet moet worden gezonden. 
U moet echter ook in dat geval het stembiljet zelf invullen! Indien ook aldus niet zeker is dat het stembiljet tijdig terug kan zijn bij het 
hoofdstembureau doet u er beter aan bij volmacht te stemmen. 

b. Stemmen bij volmacht 

Indien u in uw registratieverzoek hebt aangegeven, dat u bij volmacht wenst te stemmen, wordt u door de gemeente waar u zich als kiezer hebt laten 
registreren, zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier (formulier K 9) toegezonden. Op dit formulier kunt u een kiezer aanwijzen die als 
gemachtigde namens u de stem uitbrengt. Het verzoekschrift moet door die gemachtigde worden mede-ondertekend. U dient derhalve het door 
u ingo;vulde formulier door te zenden naar de gemachtigde. Deze moet het na mede-ondertekening toezenden aan de secretarie van de 
gemeente waar u zich als kiezer hebt laten registreren (óók indien de gemachtigde in een andere gemeente woont). Het verzoekschrift 
moet uiterlijk op de 14e dag vóór de stemming (uiterlijk 7 meJ1g86) ter gemeentesecretarie zijn ontvangen. 
De gemachtigde krijgt vervolgens èen zogenaamde volmachtlegitimatiekaart toegezonden, waarmee hij in het gehele land uw stem kan uitbrengen. 

c. Stemmen In een stembureau naar eigen keuze In Nederland 

Indien u in uw registratieverzoek hebt aangegeven, dat u in een stembureau naar eigen keuze in Nederland uw stem wilt uitbrengen, wordt 
u door de gemeente waQr u zich als kiezer hebt laten registreren, zo spoedig mogelijk een aanvraagformulier (formulier J 6) toegezonden. U 
dient dit formulier in te vullen en terug te zenden naar de desbetreffende gemeente. Het moet uiterlijk op de 14e dag vóór de stemming 
(uiterlijk 7 mei 1986) ter gemeentesecretarie z'ijn ontvangen. 
Na inzending van dat formulier krijgt u een zogenaamde kiezerslegitimatiekaart toegezonden op het door u opgegeven adres. Met deze kaart 
kunt u op de dag der stemming (21 mei 1986, tussen 8.00 en 19.00 uur) overal in Nederland in een stembureau uw stem uitbrengen. 

4. Informatie over het Nederlandse kiesstèlsel 

Door het ministerie van Buitenlandse Zaken is een brochure samengesteld, waarin informatie is opgenomen over het Nederlandse kiesstelsel en 
over de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Deze brochure kan door belangstellenden worden aangevraagd bij de 
Nederlandse ambassades of consulaten. 

Uiteraard wilt u graag gebruik maken van .uw stemrecht en uw stem niet onnodig verloren laten gaan 
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In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Bibliotheken 

De destijds door Den Uyl met veel geld ge
subsidieerde openbare bibliotheken verhu
ren momenteel ookcompact-discsen com
puters. En dat alles tegen bijzonder lage 
prijzen. Deze luxe-artikelen ( 19 % BTW) 
behoren m.i. niet thuis in de subsidiesector. 
Bovendien is het uitlenen van compact
discsen grammofoonplaten een grote bron 
van thuis-copiëren. In de redactiekolom-

. men van de plaatselijke pers krijgen bi
bliotheken de ruimte om hun nieuwste 
aanwinst te publiceren. Daardoor zijn zij 
een grote concurrent geworden van boeken
en platenzaken. De bibliotheken hebben 
vrijstelling van BTW en bezorgen zelfs 
thuis met de bibliobus. In deze sectors. v.p. 
meer markt. minder overheid en minder 
subsidie. 
(ingekort) 

G. Molenaar 
Vinkeveen 

Zuid-Afrika 

(Reactie n.a.v. het verslag van Gijs de Vries 
in het 8 oktobernummer) 
Het zou goed zijn als de heer De Vries zich 
eerst wat beteren kritischerover Zuid
Afrika ging oriënteren alvorens er weer iets 
over te zeggen of te schrijven. Laat hij dan 
vooral ook niet vergeten tegelijk na te gaan 
hoe in ons land de RSA stelselmatig in een 
kwaad daglicht wordt gesteld en welk een 
terreur er is tegen alles wat met Zuid-Afri
ka te maken heeft. Dat overtreft verreweg 
de klachten van zijn PFP-vrienden. De 
voorlichting via de media is hier schande
lijk, zonder dat er een droit de réponse be
staat. De terreur tegen alles wat maar iets 

met Zuid-Afrika te maken heeft is onge
hoord: bedreigingen tegen banken, andere 
bedrijven en zalenverhuurders; vernielin
geil bij organisaties en bedrijven; en dan 
geen straf maar wel voor radio ent. v. Het is 
beter daar wat aan te doen dan onzin te ver
kopen over een land aan de andere kant van 
de wereld. 
(ingekort) 

Ir. H. Koornneef 
Englum (Gr.). 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

AMSTERDAM- 22 november. mevr. E. 
Terpstra. Apollo First Hotel. 20.00 uur. Ac
tuele politiek.- 25 november. mevr. A. Lu
cassen-Stauttener. Het Stikkerhuis. 20.00 
uur.- 9 december. A. A. M. E. van Erp. 
Het Stikkerhuis. 20.00 uur.- 16 december. 
dr. R. Braams. Het Stikkerhuis. 20.00 uur. 
ASPERENjHEUKELUM- 22 november. 
mevr. S. van Heemskerck Pillis-Duvekot. 
de Schildkamp. 20.00 uur. Vrede en Veilig
heid. JOVD I.S.M. VVD ASSEN- 14 de
cember. drs. J. F. Scherpenhuizen. Hotel
café De Nieuwe Brink. 19.30 uur. Verkeer, 
infrastructuur Noord-Nederland. VROU
WEN IN DE VVD BERGEN OP ZOOM-
27 november. Mevr. mr. J. E. S. Larive. 
Café de Ster. 20.15 uur. BERGEN OP 
ZOOM- 11 december. dr. P. Winsemius. 
Hotel-café-rest. De Draak. 20.30 uur. Ac
tuele politiek. DORDRECHT- 18 decem
ber. A. Ploeg. Postiljon Motel. 20.00 uur. 
Landbouw. VVD-JONGERENCONTACT 
EINDHOVEN E.O.- 16 december. G. W. 
Keja. Trocadero. 20.00 uur. Mediabeleid. 
EVERDINGEN-HAGESTEIN-VIANEN-
25 november. drs. N. Smit-Kroes. Hotel 
't Zwijnshoofd, Vianen. 20.00 uur. Actuele 
politiek. OC FIVELINGO- 2 december. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbinka en J. W. 
Remkes. Rest. De Bolder, Delfzijl. 20.00 
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uur. Vervoersproblematiek nogmaals onder 
de loupe. KC GELDERLAND- 25 novem
ber. mr. J. G. C. Wiebenga. Sansbeek pa
viljoen, Arnhem. 20.30 uur. Verhoudingen 
gemeenterij rijk, actuele politiek. GE
MERT- 2 december. P. M. Blauw. Hotel 
De Kroon. 20.00 uur. drs. L. M. L. H. A. 
Hermans. Hotel van Marion, Middelhar
nis. 20.00 uur. Jeugdwerkloosheid. VROU
WEN IN DE VVD KENNEMERLAND
ZUID- 22 november. mevr. E. G. Terpstra. 
Ramplaan 108, Overveen. 9.30 uur. Leef
vormen voor ouderen. LIBERALE KRING 
MEPPEL-STEENWIJK- 7 december. J. 
Kamminga. Zaal de Linthorst, Havelte. 
20.00 uur. Actuele politiek. LEEK- 25 no
vember. dr. R. W. de Korte. de Hulst. 20.30 
uur. Midden- en kleinbedrijf en midden
standproblematiek. KC LEIDEN (promo
tie bijeenkomst)- 9 december. drs. 
E. H. T. M. Nijpels. Zalencentrum de Wit
te Kaketoe, Leidschendam. 20.00 uur. KC 
LIMBURG (promotiebijeenkomst)- 2 de
cember. drs. E. H.T. M. Nijpels. In Socio
gebouw, Schinnen. 20.00 uur. MAAS
TRICHT- 22 november. dr. R. W. de Kor
te. Aula/kapel van de juridische faculteit 
van de RU Limburg, Maastricht. 14.00 
uur. Ontwikkelingskansen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen in de regio Z
Limburg. MONTFOORT- 2 december. dr. 
R. W. de Korte. Gouden Leeuw. 20.30 uur. 
Het beleid van de VVD in het huidige kabi
net. OISTERWIJK- 25 november. prof. dr. 
ir. J. J.C. Voorhoeve. De Weijenbergh. 
20.00 uur. Vrede en veiligheid. OC OLD
AMBT- 25 november. R.L.O. Linschoten. 
Hotel de Nederlanden, Winschoten. 20.00 
uur. Actuele politiek. OOST-GRONIN
GEN, Z.O. DRENTHE EN DE JOVD 
AFD. KANAALSTREEK EN Z.O. 
DRENTHE- 22 november. H. Wiegel. Ho
tel Dopper, Stadskanaal. 20.00 uur. Op 
naar de verkiezingen. OSS E.O.- 28 no
vember. De Vijf Europarlementariers en 
mevr. E. Terpstra. Herberghe 't Woud. 
20.30 uur. DISTRICTCENTRALE RIJN
MOND- 2 december. mr. A. H. Kort hals. 
Rest. Engels, Rotterdam. 20.00 uur. 
SMILDE- 16 december. mevr. E. Terpstra. 
Rest. café De Nieuwe Veenhoop. 20.00 
uur. Actuele politiek. KC UTRECHT (pro
motiebijeenkomst)- 29 november. drs. 
E. H.T. M. Nijpels. Inst. voor de autohan
del (IVA), Driebergen. 20.00 uur. 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

American Life Insurance Company, Rotterdam / Restaurant 
Les Arcades, !Jsselstein / Hotel Aux Mille Etoiles, Les Marécot
tes j Restaurant Bistroquet, Den Haag / De Campveerse Toren, 
Veere j Hotel Erenstein, Kerkrade / Inventief b.v., Voorburg I 
Christiaan v.d. Klaauw, Joure I De heer ~: Koudenburg, G<;JeS / 
Leeuwenhorst Congres Center, NoordwiJkerhout I Martma1r 
Partyservice, Luchthaven Schiphol/ F. A.C. M. Nelemans, Gel
lik (België) 1 Het Noorden, Gromogen I Raak Holland b.v., 
Zwolle 1 Vanel, Maassluis I A. Verheul, Óudewater 
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e•••••• .._.. ~-- ._ __ - .._,_ - ------- --
een kompleet programma 
KANT EN KLARE OPLOSSINGEN 
voor een representatieve computer-output 

formulieren met universele bedrukking, 
briefkaarten, etiketten en briefpapier 

nu ook speciale formulieren voor 
de medische branche 

r:: 

vraag een GRATIS 
setje monsters met 
uitgebreide brochure 
aan bij 

antwoordnummer 203 
3140 VB MAASSLUIS 
telefoon (01693) 3760 

TE KOOP 
in LANAKEN {België) 

Unieke, superluxueuze bungalow, prachtig en zeer 
rustig gelegen aan bosrand, door groot natuurgebied 
omgeven en toch maar 10 minuten van Nederlands 
gezelligste stad: Maastricht. 

Interieur: dit voorjaar compleet gerenoveerd. 
Indeling: living met parketvloer, open haard. 
Keuken: prachtige blank-eiken keuken met hetelucht 
oven, vaatwasser, ijskast etc. 
1 gastenverblijf + badkamer met douche. 
1 garderobekamer (kasten de hele kamer rond). 
1 grote slaapkamer + badkamer met ligbad. 
Aparte ruimte voor wasmachine + wasdroger. 
Ruime garage met automatische deur + afstandsbe
diening; geschikt voor 2 auto's 
Tuin + chalet. 
Tuin met bielzen-eethoek en bloembakken + zwem
bad; geheel verlicht + buitendouche. 
Chalet met bar, badinstallatie, sauna, t.v.-aansluiting 
en groot verwarmd terras. 

Eénmalige prijs f 350.000,- k.k. 

Alleen te refereren door zéér geïnteresseerden; tel. 
nummer: 09-3211721433. 

CUUNAIRE KLASSE IN HISTORISCHE 
AMBIANCE 

Een diner, lunch, receptie of bruiloftspartij? 

' 

L 
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Het kan in die volstrekt unieke, 
eeuwenoude sfeer \Un 

Kasteel Duivenvoorde in 
Voorschoten. 

En juist in die niet-geëve 
naarde ambiance verenigt 

Martinoir Party Service 
~k'Mlliteit, ongekende service, 

dynamische creatMteit en 
betrouwbaarheid rond 

Uw tafel. 

Maak \Un Uw gelegenheid 
dé gelegenheid. 

Voor reserveringen 
en informatie: 

~ Martinair partyservice 

020-51 00 701 



Pasklare accommodatie 
~ ' ' ' ' ' ' ' . "' ' ' ' ~ ' " ' 

Scenario: 

PLAN: 
•Internationaal méérdaags 
congres voor de Europese 
partijtop,. 

• Themadag...referendum 
voorkfitlsche conQres~ 
ganger$, · · · · 

• Jóngerenbeteidsweekend. 
lnttoduktie bijzondere 
be.slultVormingsprocedure. 

• Crisls~ijeenl<omst op 
provinciaal, regiooaaf en 
stedelijk niveau. 

IDEE: 
• Dichtbij Schiphol, aanslui;. 
ting met het Europese 
.wegennet. 
Alles onder één dak formule. 
• Democratisch congresse· 
ren d,ni,v. disc.ussiemlcro~ 
foons, gesloten TV~ircult en 
electronisch stemsysteem. 
• Hotel accommodatie voor 
450 personen, spartreerea ... 
tie in overvloed. Privé bars 
voor ongestoord napraten. 
• Gemakkelijk te bereiken, 
zaal- endlscwlsieruimte •···. 
onbéperkt. Optimale dîscre- · 
tie en concentratie. 

Onvoorstelbaar wat t..eeu:. 
· wenhorst COngrès Oenter u ·· 
te bieden heeft. . · .. · ·· 
Alles naar wens. 
Doelgérlohte verzorging en 
l!!&o totaalàao ... uw we"_en. 
aangepàst programma. 
En dat anemaa.l vOQr '(ten , . 
bedrag dat uw budget tllet te' •. .·· 
bovent~aat. ···· ·•·· ·.· .! • • Leeuwenhorstcongre$ een .. ·· 

· ter. Ook in finanéieel opziCht 
~ovitnEtàll d.é l<i!$fils~~ · ... · · ~ < 

Le~uwenhorst CongresC~t~ .. 
. . . ~ 

Kwaliteitswijnen 
uit Spanje. 

Voor liefhebbers van eerlijke Spaanse wijnen 
is er nu goed nieuws. 

De Arnigos de los Vinos de Espana is name
lijk een feit. 

Een club met als doel de mooie wijnen uit 
de beste Spaanse wijnstreken voor u te ontdekken, 
te selecteren en u thuis te bezorgen. Pure Spaanse 
noblesse, maar dan wel voor een vriendenprijs. 

Nadere documentatie over de wijnselectie 
van de Amigos verkrijgt u vrijblijvend via onder
staande coupon of via 05470-71565." 

De Amigos de los AMIGOSdelosvinos 
Vinos de Espafla. Voor 
wie gewend is met volle 
teugen te genieten. 

• op werkdagen van 09.00·l5.30 uur 

r-----------------~~ 

IN~m~ -1 
I Adres·-~--- 1 

I Tel.nr. I 
~~~ -1 
I Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar: I 
L Amigos de los Vin os de Espat1:~osthus 35, 747~ ~GOOR J 

GrandWeekendaux deuxChateaux 

HOTEL ·'*,KASTEEL I 
RESTAURANT ,:ttf" ERENSTEIN restaurant cfuîteau~rcanmY 

Zaterdag: 
aankomst Cháteau Erenstein te Kerkrade. Informatie en reserveringen: 
Diner "Menu des Gourmets". 
overnachting in luxe hotelkamer. Chäteau Erenstein, 
Zondag: Telefoon 045-461333. 
uitgebreid ontbijt. 's Middags met luxe taxi Telex 56348 Erens. 
naar Chäteau Neercanne te Maastricht. r"'".,.,..........,_-------~ 
Aperitief in de grotten van, Neercanne: 
echte Maastrichtse wijn "Riesling van de 
Apostelhoeve ... Diner "Menu du Chäteau 
Neercalme''. Met taxi naar Chcîteau 
Erenstein voor overnachting. 

Maandag: 
uitgebreid ontbijt. 

Dit unieke 2 kastelen-arrangement (incl. 
vervoer) slechts f 355.- p.p. 

GrandWeekendaux deuxChateaux 
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GEZELLIG EN KOMFORTABEL FAMILIEHOTEL 
naast cabinebaan naar sneeuwzeker en zonnig skigebied ( 1100 
- 2300 m). Afdaling tot aan hotel. Skischool, skilopen. 
In hotel alles wat u wenst, o.a. groot zwembad, veel speelruim
ten, kinderoppas, enz. Voortreffelijke keuken en persoonlijke 
verzorging. Kortingen voor kinderen, bijv. tot 6 jaar gratis in 
ouderkamer. In januari en maart arrangementen met half
pension vanaf Fr. 65,- p.p.per dag. Speciale Kerstarrange
menten. 10 Km vanaf Martigny. Altijd bereikbaar per auto of 
trein. Lid Club Kindervriendelijke Hotels in Zwitserland. Ook 

chaletverhuur. HO).Çl **** 
Bel voor vrijblijvende VI~ MiflV<:f~ts 
informatie nu meteen met J ~ 
Elly en Jan Mol (Ned.) w·aar u zich thuisvoelt 
09.412661666 1923 Les Marécottes (Wallis) 

tlnventief 
PENSIOEN CONSULTANTS 

Om uw eigen pensioen kunt u niet heen! 
Zorg nu voor later. 

· Deskundige pensioen-analyse · betaalbare 
aanvullende voorzieningen, gebaseerd op maxi
male zekerheid en rendement · maximaal 
fiscaal voordeel · heranalyse op elk gewenst 
moment · Onze Assurantie-Visie wordt u gaarne 
op aanvraag GRATIS toegezonden. 

I Lidl Van de Wervestraat 15, 227 4 VE Voorburg. 
INBM4 Telefoon 070-87.14.14. Tele·Service 070 · 86.93.93. 

CANADA 
Vraag onze brochures m.b.t. onze "Systematic Withdrawal 
Plans". Een belegging middels eerste klas Canadese Mutu
al Funds, thans in Canada aanzienlijke vrijstellingen van 
"Capital Gain" belastingen. 
Specialisten in adviezen voor Vermogenshandhaving; in Ca
nada worden geen successie- en schenkingsrechten gehe
ven. 

Voor nadere inlichtingen: 
Croydon lnvestment Agencies, 561 Croydon Place, North 
Vaneauver B.C., Canada V7N 2Z9. 

Dat Het Noorden 
de oedkoopste 

heeft kun je och 
zó uitrekenen ... 

De voordeligste ziektekostenpolis komt vanzelf 
boven water als u de premie opvraagt en vergelijkt 
Maar risiko's uitsluiten en dan de premie laag houden kan 
natuurlijk iedereen. 

Voor de meest komplete dekking èn de laagste 
premie kunt u rekenen op Het Noorden. 't Komt omdat 
wij een 'Onderlinge' zijn: géén winsten maar aandeel
houders of overtollige reserves. Ieder jaar een verrekening 
met de aangesloten leden en meestal extra in uw voordeel. 

Waar praten we nog over. Stuur nu de bon naar 
HetNoorden,Antwoordnummer 1039,9700 VKGroningen. 

Het Noorden ~ 
Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij 

Hoornsediep 131 9727 GH Groningen. Telefoon 050-262858 

Het Noorden laat u er beter van worden. 

r.-----------, 
I REKEN MAAR I 
I dat ik de premie én de kompleetbeid van uw ziektekosten- I 

polis zal vergelijken met die van anderen. 

I NAAJA: I 
I STRAAT: ____________ I 
I POSTKODE/PLAAlS: ____________ I 
I AANTAL GEZINSLEDEN: I 

LEEFTIJDEN (TOT 55 JAAR): __________ _ 

I (versturen in een envelop zonder postzegel aan Het Noorden, I 
1 Antwoordnummer 1039, 9700 VK Groningen) 1Je,'1(J J 
~-----------



DE KOOPSOMPOLIS VAN 
AMERICAN LIFE 

MET GEGARANDEERDE UITKERINGEN IN: 

1. Guldens 2. ECU's 3. Dollars 
A merican Ltfe, deel uitmakend van AlG- de Amencan International 

Group -staat volop 1n de belangstelling. Na de succesvolle 
najaarsactie 1984 heeft American Life haar koopsompolis verder ontwik
keld. Naast de mogelijkheid van Investeren 1n guldens of US-dollars kunnen 
uw cliënten nu ook investeren in ECU's, de European Currency Unit. 

GEGARANDEERDE UITKERINGEN 
Geen prognoses: Uw cliënt weet nu precies hoe groot de u1tkenng zal ZIJn. 

DOLLARS OF ECU'S 
De keuze om te profiteren van de hogere rendementen, d1e de 
dollar en de ECU opleveren ten opzichte van de gulden. 

DRIE VORMEN VAN VERZEKERING 
N1et alleen voor koopsommen in "Uidens, maar ook 1n dollars 
en ECU's voeren wij de verzekeringsvormen Gemengd, Spaar
verzekering biJ leven met restitutie- de rest1tutie al dan niet 
op bas1s van 4% s.i.- en de Spaarverzekering biJ leven zonder 
restitutie._ 

VRIJHEID 
Géén verpl1cht1ng om volgend Jaar weer te storten en géén ver
plichting om van de uitkering biJ American Life een lijfrente te kopen. 

FL.l6.305,-
Dat IS bepaald met noodzakelijk. Amencan Ltfe biedt uw cliënt al een 
aantrekkelijk rendement voor koopsommen vanaf f 4.000,-. 

LIJFRENTE IN DOLLARS 
Amencan Ltfe biedt uw elient de keuze zijn liJfrentetermiJnen t.g.t. in 
guldens of dollars te laten u1tkeren. 

Al met al een goede reden om u te laten Informeren over de koopsom
polls van Amencan Ltfe en haar concurrerende premie- en provisie
stelling voornsico-en hardkapitaalverzekenng. Dat kan met de 
aanvraag voor Informatie óf telefonisch 010-33 28 22. 

American Life 
American Life lnsurance Company 

r AANvRAAG voöR iNFoRMATiE--- -- -,,:'J 
I Naam I 
I Adres I 
I Postcode/woonplaats: I 
1 Telefoon I 

0 Stuur ons ..... exemplaren brochure koopsompolis. I 
I 0 Informeer ons over de volgende verzekenngsvorm(en): 

I I 1 0 Neem contact met ons op voor een afspraak. 1 
I Stuur deze aanvraag voor informatie aan: I 
L. 

American Life, Antwoordnummer 24000, 3000 WB Rotterdam. .J ----------------

WAAR KUNNEN UW CLIËNTEN OP REKENEN? 
BIJvoorbeeld de Spaarverzekering met rest1tut1e: Storting van f 16.305,
ln dollars of ECU's met eindleeftijd 65 par: 

Aanvangs
leeftiJd 

35 Jaar 
40 jaar 
45 par 
50 Jaar 
55 jaar 
60 jaar 

Gegarandeerde Uitkering 
in Dollars 1 1n f ') 

60.037 1180.111) 
44.815 1134.445) 
30.929 I 92.787) 
19.750 I 59.250) 
12.284 I 36.852) 
7.832 I 23 496) 

Gegarandeerde Uitkering 
1n ECU's I in f ') 

24.703 
17.821 
12.707 
8.879 

161758) 
144.553) 
131768) 
122.198) 

-Andere eindleeftijden z1jn mogeliJk, de maximum looptiJd is 30 jaar voor 
guldens en dollars; de maximum looptiJd van ECU's is 20 Jaar. 

-Omrekening van de koopsom geschiedt tegen de officiële Wisselkoers 
van de eerste werkdag na ontvangst van de storting; ter vergelljkmg z1jn 
zowel koopsom als gegarandeerde uitkeringen m dit voorbeeld omgere
kend tegen een koers van f 2,50 voor de ECU en f 3,00 voor de dollar.' 

Uitkering op einddatum van een 
ECU- of dollarpolls naar keuze in de 
pollsvaluta of guldens. 
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1 fles Vintage Port Burmester 1960 
verpakt in houten kist 

f 150,- per stuk 

'n origineel cadeau voor een 
geboortedag of 25-jarig jubileum 

relatiegeschenk-kistjes, zowel 
voor wijn als gedistilleerd, kunnen 

met uw naam bedrukt worden 

~ '-'~~.f;~~t·, CW/]Nl(OPERI] van Cf'ETERING b.v. 
Zomerzorgerlaan 26 - 2061 CX Bloemendaal - Telefoon 023-257739 

* voorlichting * individueel * collectief 

PENSIOENADVIEZEN 

* directiepensioen 

J. J. Braskamp 
onafhankelijk pensioenadviseur 

Willaertpad 2, 3055 JR Rotterdam, teL: 010- 228544 

PARK BOSWIJK DOORN 

in uniek woonoord voor ouderen 

TE HUUR/TE KOOP: 2 pers. appartement 

Veel service mogelijk, privacy wordt gerespecteerd. 

Inl.: H. F. Goudsmit, tel.: 02153 - 15170. 

GEEN .. BOODSCHAP", WEL WERKELIJK ORGANISEREN 

HTS-er met jarenlange ervaring in de metaalindustrie, van tekenaar 
via bedrijfsleider tot directeur, helpt tijdelijk mee bij organisatiever
betering. Geen beschouwelijke gedragsadviezen, maar praktische 
aanpak. 

Brieven onder nummer WD 312. 
Bureau van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. 

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 

Vrijheid en 
Democratie 

veertiendaagse uitgave 
van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie 

Nummer 1330 
3 december 1985 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Algemeen redacteur: 
Victor Hafkamp 

Parlementair 
redacteur: 
Miehiel Krom 

Buitenland redacteur: 
drs. Jan van de Ven 

Vormgeving: 
Siem Willems 

Redactie- en 
abonnementenadres: 
Petra Beijersbergen, 
VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage 
Tel.: 070-614121 toest. 17 
Telex 33564 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Stichtingsbestuur: 
Drs. H. B. Eenhoorn 
W. J. A. v.d. Berg 
Mr- J. de Monchy 

Redactieraad: 
Drs. H. B. Eenhoorn, vz. 
W. J. A. v.d. Berg, secr. 
H. F. Heijmans 
H.A. M. Hoefnagels 
Drs. Th. H. Joekes 
J. van Lier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentie-exploitatie 
Bureau Van Vliet b.v. 
Postbus 20, 
2040 AA Zandvoort 
Tel.: 02507- 14745 

Het volgend nummer 
wordt 6 december voor 
kopij gesloten. I. v.m. 
de vele amendementen 
en de beschrijvings
brieven in het midden
katern zult u het pas 
begin januari 1986 
ontvangen. 

Jubileum Haya van Some
renstichting 
(foto's Theo Meijer) 

- Het tienjarig be
staan van de Haya 
van Somerenstich
ting 

- Debat over defen
siebesluiten 

- Afscheid van 
LPC-erHein 
Waalkens 

- Nijpels-Expres in 
Rotterdam 

• Interview met 
staatssecretaris 
VanEekelen --
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Het begon allemaal met de gedachte het tienjarigjubileum van de Haya 
van Somerenstichting eenfeestelijk tintje te geven. Op een goede ma
nier is dat gierend uit de hand gelopen. ,,Jaargangen" cursisten kwa

men elkaar in de wandelgangen tegen. Sommige mensen blijken bij Van Riel 
op cursus te hebben gezeten en "cursussen" nóg. Door die vroegere jaargangen 
liepen de latere heen. Een mens moet zich bhjven trainen. Hersengymnastiek 
is voor ons zo iets als wat olieverversen en doorsmeren voor een auto is. Het 
decor waartegen dit alles zich afspeelde werd gevormd door de grafelijke za
len van het Binnenhof, kortweg samengevat in het begrip Ridderzaal. 

Dáár krijgt minister Riet kerk dit jaar het eerste jaarprogramma 1986 
aangeboden. Dáár prijst minister KorthalsAltes de voortgezette traditie in de 
geest van Haya, die als Kamerlid en als voorzitter is blijven hameren op de 
vrijheid van de media en de kwaliteit van het onderwijs. Hij haalt aan hoe zij 
in de zeventiger jaren de traditie van Van Riel, de kadertraining, entameert en 
voortzet. In 1975 tekenen voorzitter Frits Korthals Altes en algemeen secreta
ris Wim van den Berg de stichtingsacte waardoor de scholings- en vormings
activiteiten binnen de VVD een stevige basis krijgen. In 1981 wordt zij naar 
Haya van Someren vernoemd, als een posthume hommage. Nu krijgen zij van 
Jan Kammingade vijfde sterk herziene druk van "Door Vrijheid Verbonden" 
aangeboden: de leefregels van de club. 

Het is eveneens in de Ridderzaal dat de voormalige topkadercursusleider 
Ed Nijpels zijn inleiding houdt over het liberalismè in een tijd van vernieu
wing en Henk Vonhoff in een geestig betoog de ruim vijfhonderd aanwezigen 
laat terugblikken op dat liberalisme van onze voorouders. Daar ook zit Jan 
Kammin ga het forum voor dat de discussie aangaat over de bereikte resulta
ten van het rapport-Wagner. 

In de wandelgangen kan iedereen informatie krijgen over het jaarpro
gramma van de Haya van Somerenstichting 1986. Daartoe zijn de vijftoptrai
ners Jan Jaap Wessel, Hans van Lier, Dik Dorre paal, Ni co Schraag en René 
Klaassen de gehele dag bereid. Dit jaar komen op de presentatie van Liesbeth 
van Raalte en Hans van den Broek vijfhonderd man af Aan het koud buffet 
kunnen "slechts" 300 man s avonds aanzitten. Al weken van te voren moet 
voor beide evenementen "nee" worden verkocht. 

Deze dag en avond hebben weer eens bewezen wat men ook op alle cur
sussen treft dat liberalen in al hun verscheidenheid het best gedijen in een gro
te saamhorigheid en gezellige ambiance. Cursisten, propagandisten, bestuur
ders, kamerleden en ministers.:. zij waren er allen. Als de VVD weer met 
deze ouderwets blijmoedige instelling de verkiezingen ingaat, moet een voor
treffelijke uitslag voor de hand liggen. 

' 

1 VRIJ 
HEIDe_ 
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Tweede Kamer geeft fiat voor plaatsing 
kruisraketten 

Met een royale meerderheid 
van 80 tegen 69 stemmen is 
de Tweede Kamer accoord 
gegaan met het kabinetsbe
sluit de kruisraketten eind 
1988 in ons land te plaatsen. 
De twee dagen durende de
batten zorgden ditmaal voor 
heel wat minder commotie 
dan de debatten die vorig 
jaar juni hierover werden 
gevoerd. 

Het afgezette Binnenhof bleef- op een 
periodiek terugkerende anti-abortus
demonstratie na - leeg. Ook de tribu
nes toonden een aanblik gelijk aan die 
van een normale vergaderdag. Mient
Jan Faber, Sienie Strikwerda en een 
handvol getrouwen volgden de debat
ten, terwijl buiten de najaarsstormen 
woedden. De zes dissidente CDA-le
den die met een motie van Den Uyl 
meestemden, waarin de plaatsingsbe
slissing werd afgewezen, haastten zich 
te verklaren dat hun meestemmen met 
de oppositie wantrouwen noch afkeu
ring t.a.v. het gevoerde kabinetsbeleid 
inhield. Evenmin werd door de zes de 
legitimiteit van de genomen beslissing 
in twijfel getrokken. 

"Op I november is door dit kabinet de 
Gordiaanse knoop van de Nederlandse 
politiek doorgehakt," sprak Ed Nij
pels in eerste termijn. "Dat was extra 
zwaar in een land dat zo over vredes
en veiligheidsbeleid is verdeeld als het 
onze." 
Hij somde nog eens de aspecten van 
het huidig veiligheidsbeleid op: 

- Twee jaar geleden heeft de regering 
een tienjarenplan voor de conventione-

. Ie defensie opgesteld. Een goed stuk 
werk, realistisch, in overeenstemming 
met onze doelstelling de niet nucleaire 
defensie te verbeteren. 

- Anderhalf jaar geleden heeft het ka
binet met het 1 junibesluit een koers 
van wapenbeheersing ingezet, die een 
soort dubbelbesluit was: een beroep op 

de Sovjet-Unie tot beperking van de 
kernwapendreiging, en de medeqeling 
dat ook Nederland het NAVO-dubbel
besluit zou uitvoeren indien d'e USSR 
de SS-20-dreiging verder zou opvoe
ren. Dat besluit verdiende niet de 
schoonheidsprijs. Maar op 1 november 
heeft de regering de consequentie uit 
het eigen besluit getrokken, omdat de 
USSR niet werkelijk had gereageerd 
op de oproep de SS-20 dreiging niet 
verder te vergroten. 

- Het kabinet heeft eveneens het be
leid inzake de kerntaken vastgesteld. 
Dat onderdeel vindt de VVD niet ide
aal, maar gelukkig is een extra ele
ment toegevoegd: verbetering van de 
I uchtverdediging. 

- De coalitiepartners hebben het be
leidsvoornemen versterkt om na 1986 
de defensie jaarlijks met 3 %reëel te 
verbeteren. 

- De coalitie heeft de weg opengelaten 
voor een betere vervulling in de toe
komst van de nucleaire artillerietaak. 

Kruisvluchtwapens 

De kern van het gevoerde debat betrof 
echter de kruisvluchtwapens. Een par
lementaire nachtmerrie sinds 1979. 
Nijpels typeerde dat in het debat heel 

''\'L·' ·IN· 

juist met: "De VVD is niet verheugd 
en staat niet te juicHen over de plaat
sing yan kruisvluchtwapens. Tevreden 
zullen wij pas kunnen zijn, als er een 
verdrag tot tweezijdige vermindering 
van kernwapens ligt" ... en over het 
dubbelbesluit: "Het Kremlin heeft ze
ventien maanden de tijd gehad om het 
te bestuderen. In wezen was het een 
simpel besluit. Als de Sovjet-Unie de 
SS-20 raketten tot 378 zou beperken, 
zou Nederland afzien van plaatsing. 
Het was dus geen kwestie van gebrek 
aan tijd, maar aan gebrek aan goede 
wil bij het Kremlin." 
Volgens de VVD-fractieleider kon na 1 
november geen sprake meer zijn van 
een deal tussen Den Haag en Moskou, 
maar alleen tussen de Sovjet-Unie en 
de NAVO in Genève. "Het gaat dus 
om wapenbeheersing voor alle plaat
singslanden en niet alleen om onszelf; 
geen bilaterale, maar een multilatera
le benadering." ... "De oppositie 
heeft het kabinet en de regeringspar
tijen verweten de wapenrace aan te ja
gen. Dat is een volstrekt verkeerde 
voorstelling van zaken. Wij voeren een 
politiek van tweezijdige wapenvermin
dering door onderhandelingen, en een 
terughoudende maar noodzakelijke 
defensie-inspanning." 

Reny Dijkman • 

Brochure "Door Vrijheid Verbonden" 
vijfdedruk 

In. de brochure Door Vrijheid Verbonden wordt op bondige'wijze het func
tioneren van de VVD beschreven. Voor bestuursleden die nauw betrokken 
zijn bij de partijorganisatie is deze brochure onmisbaar. 
Sedert de vierde druk die in 1983 werd gepubliceerd, i~ een aantal regle
menten dr~stisch gewijzigd. Ook op andere punten hebben zich in de partij
organisatie veranderingen voorgedaan. De wijziging~n zijn verwerkt in de 
nieuwe, vijfde druk van Door Vrijheid Verbonden. 
De brochure kunt u bes,tellen door f 3,50 over te maken op gironummer 
4018232 t.n.v. VVD-informatierekening 's-Gravenhage, onder Vermelding 
van Door Vrijheid Verbonden. Bij een afname van 10 exemplaren kan 
f 25,- worden overgemaakt. 
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E vqn weggerukt van hun captain's dinner pose
ren hier minister mr. Frits Korthals Altes, drs.' 
Ed Nijpels en kc-voorzitter ir. E. M. Storm 

van Rotterdam. Die maaltijd was een intermezzo tU
dens een twaalf uur durend VVD-werkbezoek aan de 
kamercentrale Rotterdam. De VVD-Kamerleden kon
den 's middags spitsroeden lopen bij het dagelijks be
stuur van het openbaar lichaam Rijnmond (de VVD
fractie is voor opheffing), daarna werden zij door 
B & W van Rotterdam ontvangen. Vervolgens zochten 
de Kamerleden hunfractieleider op die in het World 
TradeCenter een inleiding hield voor leden van het 
WTC en van het Nederlands Centrum voor Directeu-
ren. , 
Penningmeesters van andere kc's moeten hun oor maar· 
eens bij hun collega in Rotterdam te luist(!ren leggen, 
wanneer zij nogeen paar goeie tips voor fundraising 
willen krijgen. 
In de avonduren ging minister Korthals Alt es nog eens 
uitvoerig in op de,door de VVD zo gestimuleerde dere
gulering. Een mottodat de partij al in 1981 in haar 
verkiezingsprogramma voerde. Korthals Alt es wist 
dat op de hem gebruikelijke wijze nogal prikkelend in 
te leiden: "Deregulering . .. waren dat die twee-ver
dieners? Die voordeuräelers? Natuurlijk blinken der
gelijke maatregelen niet uit als het toppunt van dere-
gulering. . . .. / 
De bewindsman wist eenforse rij maatregelen .te noe
men waardoor de deregulering toeslaat. Enkele voor
beelden: de commissie Van der Grinten lichtte alle re
gelingen doo~ die boven de markt hingen. Resultaat: 
de helft ging niet door. Minister Winsemius haalde op 
VROM eenforse streep door tal van detaillistische 
bouwrege/ingen. De sanering van de talloze steunrege
lingen voor het bedrijfsleven heeft geleid tot sterke 
vereenvoudiging. Maar de grootste deregulering heeft 

de commissie Geelhoed veroorzaakt. Elk wetsontwerp 
moet, vóór het naar de mintsterraad gaat, op overbo
dige franje worden doorgelicht. Minister Korthals Al
tes ging verder uitvoerig in op het beleidsplan crimi
na/ite_itsbestrijding. 
Ed Nijpels keerde nog even terug naar het plaatsings
debat (zie elders in dit blad) en brak een lans voor rust 
in het onderwijs. "Rust voor de leerling, rust voor de 
leerkracht en rust voor de ouders," zo sprak hij. Ed 
moet over een visionaire blik hebben beschikt, want 
nog geen week later meldden de kranten dat één op de 
drie lerareneigenlijk het werk niet aan kan. Hij haal
de de steekproeven aan, waaruit bleek dat 7 % van de 
zesde-klassersfunctioneel analfabeet is en 9 %niet 
écht kan schrijven. "De vrijheid op de scholen heeft 
geleid.tot onvrijheid. Met een pretpakket konden de 
leerlingen later niet meer hun keuzevak volgen. Haya 
van Someren heeft al voqr de invoering van de Mam
moetwet gewaarschuwd voor de devaluatie van ons on
derwijs." 
Frappant was ook zijn voorbeeld dat volgens een on
derzoek zwakke leerlingen op een op prestatie gerichte 
school betere prestaties leveren dan op een welzijnsge
richié school. Nijpels besloot zijn speech met een op
roep aan de circa 300 aanwezigen ook bij de komende 
verkiezingen weer moed te tonen. "We hebben in 1982 
onze grootste overwinning geboekt, we trokken de jon
ge kiezerspmdat we duidelijk waren en omdat we de 
moed hadden te zeggen wat nodig is: Als we die moed 
weer hebben, zullen we weer een goed resultaat b'oe
ken. We doen het omdat Nederland ons ook ná 1986 
lief is." 
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Met enige weemoed, maar 
ook tnet hilariteit heeft de 
landelijke propagandacom
missie medio november af
scheid genomen van LPC-er 
Hein Waalkens, die allang 
geleden had aangekondigd 
dat zijn laatste campagne de 
slatenverkiezingen in de 
Flevopolder zou zijn. 

Voor de hilariteit zorgde Hein zelf. 
Voor elke LPC-er lag eenjuten zak 
klaar, gevuld met aardappels, peen en 
uien. "Aardappels", zo sprak Hein 
Waalkens, "omdat ik mijn afkomst 
nooit verloochen als akkerbouwer. De 
peen is, als je hem goed schoonmaakt, 
de kleur van de partij. Het is aan de 
propagandisten om daar de rotte plek
jes uit weg te snijden. En die uien 
schenk ik jullie ... als je die schilt ko
men de af scheidstranen vanzelf 
wel ... "· 
Dit optreden van Hein Waalkensis ty
perend voor zijn functioneren gedu
rende die hele periode die hij binnen 
de VVD actief is geweest. En dat is al 
sinds 1969. Hij heeft nooit de neiging 
gehad een andere partij te kiezen. 
"Vader (Harry Waalkens) zat in de ge
meenteraad en later in de Kamer. Je 
wordt automatisch "besmet". Je rolt 
van het een in het ander. Al heb ik die 
LPC verreweg het leukst gevonden." 

Hein Waalkens' 
vertre\{ als LPC-er 

Combinatie 

Hein Waalkens heeft altijd twee din
gen gecombineerd. Zijn werk als grove 
groenteteler/akkerbouwer enerzijds 
en daarnaast de VVD, die hem vele ja
ren zo'n twee à drie avonden per week 
kostte. Die club was niet iets wat hij er 
"even" naast deed. Dat kan ook niet in 
een gebied als Overijssel met een uit
gestrekte lengte van circa 230 kilome
ter. "Het boeiende is datje in Overijs
sel en de polders zes à zeven verschil
lende bevolkingsgroepen tegen komt, 
die alle om een andere benadering vra
gen." Een paar keer heeft hij na afloop 
van campagnes zo'n veertig propagan
disten bij zich thuis gehad voor een 
barbeque en een excursie over zijn 
land, want Hein Waalkens is terecht 
van mening dat de gemiddelde Neder
lander veel te weinig weet van wat ste
delingen het platteland plegen te noe
men. Hij heeft heel bindend gewerkt. 
Van zijn propagandisten is in al die ja
ren geen kwart gewisseld. "Voor elke 
ondercentrale zitten twee man in de 
propagandacommissie en die hebben 
het beste contact met de eigen men
sen. Twente is nogal CDA-minded, 
maar we hebben toch kans gezien daar 
een aantal nieuwe VVD-afdelingen uit 
de grond te stampen. 
Denk niet dat de mensen het daar 
makkelijk hebben. Eén voorbeeld: ie
mand zou zich kandideren voor de ge
meenteraad als VVD-er. Hij kon dat 
wel doen, maar hij kon verdere promo
tie bij de vrijwillige brandweer dan 
wel vergeten. Dat vond ik belache
lijk." 

Hoogtepunt 

Terugkijkend op zijn LPC-jaren 
noemt Hein Waalkens een spreekbeurt 
van Hans Wiegel in Delden "het abso
lute hoogtepunt". Daarover: "We 
moesten een half uur later beginnen. 
De grote zaal, waar meer dan 1000 
man in gaat, was stampvol. 
Hans was bereid om te wachten tot we 
loudspeakers hadden geïnstalleerd, zo-

dat men hem ook in de belendende Zfl
len kon horen. Op het podium zaten 
we met het bestuur volledig opge
propt. Er kon echt geen man meer bij. 
Ik denk dat er die avond zeker zo'n 
1300 man naar Delden zijn gekomen 
om Wiegel te horen. De bussen arri
veerden uit de hele provincie." 
De vier Noorderlingen: Rienk Oppen
dijk van Veen, Feike van Kammen, 
Teun van Oudheusden en Hein Waal
kens hadden als LPC-ers een heel 
nauw contact. Hein Waalkens: "Heel 
veel dingen bespraken we van te voren 
met elkaar. Vaak aten ze 's avonds bij 
mij en dan reisden we gezamenlijk 
naar de vergadering in Utrecht. We 
komen trouwens nog bij elkaar over de 
vloer." Waarom nokt hij nu af? 
Hejn Waalkens: "Ik vind.dat je nooit 
iets langer dan zesjaar moet doen. An
ders loop je het risico van vermoeid
heidsverschijnselen. Ik heb het wat 
langer gedaan vanwege de verkiezin
gen in de IJsselmeerpolders. Daarna 
had ik graag in de Staten gewild. Dat 
is niet gelukt." Het heeft hem teleur
gesteld, maar niet verbitterd. Hij 
schetst met dierbaarheid hoe op de 
propagandistendag in Zwolle vier col
lega-LPC-leden ondanks al hun werk
zaamheden daar ook naa·r toe kwa
men. Peter Slijpen helemaal uit Bra
bant. "Dat toont het enthousiasme in 
deze club." 
LPC-voorzitter Ben Verwaayen reikte 
Hein de Thorbeckepenning uit. Hier
mee is hij de eerste LPC-er die deze 
onderscheiding krijgt. "Van freewhee
len, nadat je wist dat je op zou gaan 
stappen, was bij jou geen sprake. Je 
hebt doorgewerkt tot vandaag-de-dag. 
Je hebt binne11 die LPC alle stijlen van 
uiterst ludiek tot uiterst zakelijk mee
gemaakt. Je hebt vele voorzitters zien 
komen en gaan. Je hebt die partij een 
meer dan warm hart toegedragen en 
we hopen je binnen de VVD nog vaak 
tegen te komen." 

Reny Dijkman • 
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VVD-gezondheidsspecialist Dick Dees: 

,,De patiënt blijft de baas'' 
Slechts 8% van de mediczj
nen die de gemiddelde Ne
derlander gebruikt, kan hzj 
zonder recept bij de apothe
ker of drogist kopen. In de 
omliggende landen kunnen 
gebruikers 20 tot 30 % van 
hun geneesmiddelen zonder 
tussenkomst van hun huis
arts krijgen. Ook in Neder
land zal dat percentage in de 
vrije verkoop snel moeten 
toenemen. 

Dick Dees hierover: "Die huidige pro
cedure hebben we te danken aan onze 
wetgeving. Daarin is vastgelegd dat 
het overgrote deel van geneesmidde
len alleen via recept verkrijgbaar is. 
Daartoe bestaan veel te ingewikkelde 
lijsten die snel vereenvoudigd moeten 
worden, zodat de consument kan we
ten waarvoor hij eerst naar zijn huis
arts moet of wat hij direct bij apotheek 
of drogist kan kopen." 
Bij Dick Dees staan twee elementen 
voorop: de eigen verantwoordelijkheid 
van iedere volwassene en de kostenbe
sparing. "Aan die kostenbesparing 
voor de cliënt zit natuurlijk ook de 
tijdsbesparing voor zowel arts als ge
bruiker gekoppeld. Uit internationaal 
en nationaal onderzoek blijkt dat de 
patiënt heel goed in staat is zelf te be
palen voor welke klachten hij naar de 
dokter moet en wat hij zelf aan kan. 
Bovendien worden de zogenaamde 
zelfzorgmiddelen net zo goed als de 
recept-geneesmiddelen pas op de 
markt toegelaten, nadat de overheid ~e 
op werking en veiligheid heeft gecon
troleerd. We moeten trachten op dit 
gebied zo snel mogelijk tot deregule
ring te komen. Je zou die scheidslijn 
tussen recept-medicijnen en eigen me
dicatie heel duidelijk kunnen trekken. 
Geneesmiddelen die verslavend wer
ken, geneesmiddelen met een sterke 
werking en middelen die resistentie 
van de ziekteverwekker /bacterie kun
nen veroorzaken, mogen niet worden 
vrijgegeven. Verder laat ik mij niet 
verleiden tot het noemen van voorbeel-

Dick Dees· 

den wat vrijgegeven zou kunnen wor
den. Het gaat nu primair om een poli
tieke beslissing. Maar globaal zou je 
kunnen stellen dat alle middelen vrij 
verkrijgbaar moeten zijn, tenzij zij 
schadelijk zijn." 

Vragen 

Dick Dees heeft hierover onlangs 
schriftelijke vragen aan de staatssecre
taris van Volksgezondheid, Van der 

Reijden, gesteld. Ook wijst hij daarin 
op een motie van hem die al twee jaar 
geleden werd aanvaard en waarin hij 
een patiëntenbijsluiter per geneesmid
del vraagt. Niet in medisch jargon, 
maar in duidelijk Nederlands, zodat 
de consument weet wat hij slikt, drup
pelt of smeert en wat daarvan de bij
werkingen kunnen zijn. 
Verder attendeert hij de staatssecreta
ris op de merkwaardige positie van 
drogisten. Nederland heeft wat voorop 
gelopen qua wetgeving op een Europe
se richtlijn in de maak, die er nu ge
heel niet blijkt te komen. Die Neder
landse wetgeving komt erop neer dat 
nieuwe drogisten na 1993 geen medi
cijnen meer mogen verkopen. Nu de 
andere Europese landen van richtlij
nen in die richting hebben afgezien, 
acht Dees het hoog tijd om het zwaard 
van Damocles boven de hoofden van 
de drogisten weg te halen. Hij bepleit 
een snelle deregulering, anders moe
ten we straks zelfs voor een asperientje 
naar de apotheek. Het is geenszins de 
bedoeling van Dees de mensen meer 
medicijnen te laten consumeren. "De 
omvang van zelfmedicatie is laag. Dat 
moet natuurlijk zo blijven. 
Mijn uitgangspunt is echter: de pa
tiënt is de baas; de arts, apotheker en 
drogist zijn zijn belangrijkste advi
seurs." 

Reny Dijkman • 

Decembernummer V & D pas in 
januari bezorgd 
Het oorspronkelijk op 17 december geplande partijblad zult u vermoedelijk 
pas in de eerste week van januari ontvangen. Het opnemen van de kandida
tenlijst van de Verkiezingsraad, de vele amendementen op het ontwerp-ver
kiezingsprogramma plus de beschrijvingsbrieven voor de algemene verga
dering op 17/ 18 januari in "De Hagen" te Almelo en voor de algemene ver
gadering in "De Flint" te Amersfoort op 1 februari, zorgen voor de nodige 
vertraging. Bovendien belandt V & D tussen'de vele wenskaarten rond de 
jaarwisseling. Dat houdt in dat wij ook met vertraging van de postbestel
ling rond die data rekening hebben te houden. 
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WETHOUDER 
sö:tR!JFT .... 

Tot aan de gemeenteraadsverkie
zingen /9 maart /986 zal in Vrij
heid & Democratie etke veertien 
dagen een raadslid of wethouder 
schrijven over zijn of haar ge
meente. Bestuurderen van kleine 

· plaatsen en grote gemeenten, 
parttime of fulltif11e bezig de li
berale gedachte uit te dragen, 
schetsen hun sores en hun moge
lijkheden. Zij doen dat niet al
leen voor de overige wethouders 
en raadsleden, maar voor alle 
VVD-leden. 
De redactie heeft een selectie ge
maakt van vertegenwoordigers 
uit deze groep verspreid over het 
hele land. 

Voorburg 
't Is zo'n typische randgemeente van 
een grote stad met alle lusten en las
ten, die door de eeuwen heen iedere 
poging tot annexatie met succes heeft 
weten te verijdelen. Niet in de laatste 
plaats door het eigen karakter van het 
oude dorp en de kwaliteit van zijn be
stuurders. 
De dichtstbevolkte gemeente van Ne
derland, veel mensen op een klein 
stukje grond, 4).000 inwoners op 633 
ha. Politiek-historisch een boeiend 
dorp. Alleen de laatste 15 jaar al gever 
een beeld van turbulente ontwikkelin
gen die zelfs de partijtop van de VVD 
tot actie noodzaakten. 
1970- 1974 een plaatselijke afsplit
sing van de VVD als gevolg van aller
lei hevige emotionele gebeurtenissen 
o.a. rondom aanleg van de Utrechtse 
Baan: de liberalen Voorburg. 
1974- 1978 VVD weliswaar de groot
ste partij 8 zetels van de 27, maar geen 
wethouder; die werd door de twee
mans sterke fractie van de liberalen 
Voorburg geleverd. 
1978- 1982 VVD stijgt 1 zetel, libera
len Voorburg worden beslissend ver
slagen en verdwijnen van het politieke 
toneel. 

De confessionelen echter stijgen nog 
harder in de euforie rondom het nieuw 
gevormde CDA, worden de grootste 
fractie, en leveren 2 wethouders aan 
het nieuwe college. 1982- 1986 de 
echte liberale doorbraak (2 zetels 
winst) terwijl het CDA terugzakt op 
het oude niveau. De VVD levert 2 wet
houders aan het college, dat verder is 
samengesteld uit CDA en PvdA en een 
burgemeester van liberale huize. Voor 
het eerst in de geschiedenis van dit 
dorp heeft er een liberaal Sociale Za
ken in zijn portefeuille. 
De drie partijen die in het college zijn 
vertegenwoordigd kwamen in 1982 tot 
een beleidsplan voor 4 jaar, waarin als 
een van de belangrijkste punten is op
genomen het vormen van een beleids
visie ruimtelijke ordening. Dit om de 
schaarse ruimte die er nog is op een zo 
afgewogen mogelijke wijze al dan niet 
in te vullen. De VVD heeft zich steeds 
op het standpunt gesteld dat woning
bouw tot het minimaal noodzakelijke 
moest worden beperkt. Andere partij
en dachten en denken daar op grond 
van het constante aantal van 2.500 wo
ningzoekenden anders over. 

. Een en ander resulteerde na de onder
handelingen in 1982 in het veiligstel
len van het laatste stukje polderland
schap in Voorburg (het grootste nog 
niet bebouwde stukje grond) met daar 
tegenover de inspanningsverplichting 
voor het college om 300- 500 nieuwe 
woningen te realiseren. 
De VVD Voorburg ontpopte zich tot 
een ware groene partij die het begrip 
"ruimte" hoog in het vaandel draagt. 
Het relatief jonge college (gemiddelde 
leeftijd 44) blijkt in de praktijk een 
dynamisch geheel van elkaar respecte
rende bestuurders te zijn. Dit komt 
ook in haar be~tuursdaden tot uiting. 
Veel oud zeer uit het verleden is weg
gewerkt, veel nieuwe taken zijn voort
varend aangepakt, noodzakelijke be
zuinigingen zijn zonder al te veel 
kleerscheuren gerealiseerd, de begro
ting bleef sluitend. Aan de inspan
ningsverplichting is voldaan. 
In de welzijnssector blijken de socia
listische en liberale wethouder hun ge .. 
meenschappelijke noemer niet te ver
loochenen. De samenwerking is zake-
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lijk, creatief en opbouwend. De poli
tieke profilering wil onder deze daad
kracht nog wel eens lijden. 
Een aantal beleidsbeslissingen is in dit 
verband het vermelden waard: 
- de uitbreiding van de sociale dienst 
- de vergroting van de gemeentelijke 
invloed op de woonruimteverdeling 
- de vergaande privatisering van het 
sportcentrum De Vliegermolen 
- de reorganisatie van het ambulance
vervoer. 

Sociale dienst 

Het bleek al spoedig dat de sociale 
dienst te kampen had met een drietal, 
ook in andere gemeenten, niet onbe
langrijke problemen: 
1. gebrek aan menskracht om het toe
nemende aantal cliënten binnen de 
wettelijke taakstelling op te vangen 
2. onduidelijkheid over de feitelijke 
taakinhoud bij de bijstandmaatschap
pelijk werkers 
3. geen mogelijkheden om vermoede 
misbruiksituaties te onderzoeken en 
aan te pakken. 

Na een intensieve beleidsvoorberei
dende periode, waarin raadsleden en 
bijstandmaatschappelijk werkers bij 
elkaar onvermoede kwaliteiten en acti
viteiten ontdekten, werd besloten de 
sociale dienst met 51;; formatie-plaats 
uit te breiden teneinde aan de wettelij
ke taakstelling te voldoen en boven
dien een minimaal extra stukje bege
leiding aan de cliënten te geven. 
Tegelijkertijd werd besloten bij de so
ciale dienst een sociaal rechercheur te 
plaatsen ter 'bestrijding van misbruik 
van sociale zekerheidsrechten. 

Woningbouwverenigingen 

De nieuwe plannen m.b.t. de woon
ruimteverdeling leverden direct na het 
begin van de discussie een curieus 
beeld op: Een VVD die zich sterk 
maakte om de invloed van de gemeen
te te vergroten ten koste van de wo
ningbouwverenigingen en een PvdA 
die zich inzette voor de verdediging 



van de belangen van deze woning
bouwverenigingen. Dat laatste is mis
schien wat minder opmerkelijk als · 
men zich bewust is van de directe ideo
logische banden van PvdA en CDA 
met vele van de woningbouwverenigin
gen. 
Voor een VVD betekent het nogal wat 
om het particulier initiatief in welke 
vorm dan ook aan banden te willen leg
gen. Nu willen woningbouwverenigin
gen in hun presentatie en beleid naar 
vorm en inhoud van plaats tot plaats 
nogal eens verschillen. In dit geval was 
er sprake van een historisch gegroeide 
monopoliepositie van de woningbouw
verenigingen m.b.t. de woonruimte
verdeling van 80 %van de woningen in 
de schaarste sector, volstrekt oncon
troleerbaar en voor de woningzoeken
den niet inzichtelijk. Voor de gemeen
teraad was dit uiteindelijk aanleiding 
om te komen tot een claimrecht voor 
50 %van alle vrijkomende woningen 
in de schaarste sector. Door middel 
van een speciale overeenkomst met de 
gemeente konden de woningbouwvere
nigingen zich vooralsnog vrijwaren 
van het uitoefenen van dit recht door 
de gemeente, waarbij echter wel een 
nadrukkelijke inbreng van de gemeen
te bij woningtoewijzing van woningen 
van de woningbouwverenigingen 
moest worden geaccepteerd. 

Het grote topsportcomplex De Vlie
germolen bleek met eenjaarlijks ex
ploitatietekort van ± f 3.000.000,
( excl. complex Essesteijn) al jaren 
lang een steen om de nek van het ge
meentebestuur van Voorburg. 
Om geloofwaardig te blijven voor an
dere beleidssectoren en bovendien 
noodzakelijke bezuiniging in de nabije 
toekomst te realiseren is het nodig ge
weest het hele gebeuren rond en in de 
Vliegermolen nauwkeurig op zijn fi
nanciële en organisatorische merites te 
bekijken. Een extern bureau werd 
daarbij ingeschakeld. Daarmee is een 
proces op gang gebracht dat uiteinde
lijk moet leiden tot een efficiënt geor
ganiseerde en in vergaande mate ge
privatiseerde Vliegermolen. 

Ten slotte bleek het ambulancevervoer 

in CPA verband (centrale post ambu
lance-vervoer) in de regio Den Haag 
een grote organisatorische en bestuur
lijke warwinkel o.a. als gevolg van een 
voortdurende tegenstelling tussen het 
ambulancevervoer uitgtWoerd door de 
GGD-en en de particuliere vervoer
ders. Dit leidde in de praktijk tot inef
ficiënte bedrijfsvoering en in het ka
der van de vdlksgezondheid ongewen
ste situaties. De tegenstellingen ble
ken zo te zijn ingesleten dat het uiterst 
moeilijk is voor een Voorburgse be
stuurder als voorzitter van de CPA om 
enige helderheid in de problematiek te 
brengen. 

Na besluitvorming die in het kader 
van een gemeenschappelijke regeling 
stapje voor stapje moet plaatsvinden, 
is nu een fase bereikt waarbij barrières 
echt moeten worden geslecht om tot 
resultaten te komen. Dit betreft het 
toelaten van de particuliere vervoer
ders in het spoed vervoer, het onder één 
organisatie brengen van alle GGD-am
bulancediensten en het inkrimpen van 
het aantal vergunningen, bemannin
gen en uitrukpunten. 
Het besturen van een randgemeente 
van een grote stad blijkt een boeiende 
zaak te zijn. Voorburg als bestuurlijke 
eenheid kan vanuit de politiek gezien 
worden als een liberaallichaam met 
sterke confessionele aders, waar be
hoorlijk roodgekleurd bloed doorheen 
stroomt dat af en toe kruipt waar het 
niet gaan kan. Het is zaak dat lichaam 
voor de bestuursperiode na 1986 in 
goede liberale conditie te houden. 

Wethouder Paul Labohm • 
Sociale Zaken, Volksgezondheid 
en Huisvestingszaken 

Waarom zou u geen abonnement 
nemen op de VVD-Expresse?· 
Voor f 50,- per jaar ontvangt u elke week- behalve in de recesperioden
uitvoerige uittreksels uit de speeches van VVD-senatoren en Tweede Ka
merleden, nieuws over het Europarlement en daarnaast heeft u het recht 
om voor ditzelfde bedrag gratis de nieuwe geschriften van de Teldersstich
ting te bestellen. 
De inhoud van de VVD-expresse nummer 100, 15 november 1985,omvat 
de integrale tekst van Ed Nijpels over de defensiebesluiten van l november 
1985. Daarnaast èen samenvatting over de intergouvernementele conferen
tie van de EG en de belangrijkste punten uit de speech van Jessica Larive 
over de sociale gevolgen van nieuwe technologieën. ~ 

De inhoudsopgave van de VVD-Expresse nummer 101, 22 november 1985, 
bevat de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1986, De .problema
tiek van de pensioenbreuk, de behand~ing van de Nota Regionaal Socïaal 

· Economisch Beleid 1986- 1990 en de Milieubegroting en het IMP Milieu
beheer 1986- 1990. 

Kosten! 50,---, per jaar. Opgave bij het algemeen secretariaat WD. post
bus 30836, 2500 GV 's·Gravenhage. Wilt u met betalen s.v.p. wachten op 
de accept~ girokaart die u na aanmeldingwordt toegezonden. 
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Uitvoering Samenwerkings
overeenkomst VVD-JOVD 

Toen op 15 december 1984 
na langdurig en soms moei
zaam overleg, de partij het 
eens kon worden over een sa
menwerkingsovereenkomst 
VVDjJOVD werd daarmee 
een periode afgesloten en een 
start gemaakt met de sa
menwerking die tot prakti
sche uitvoering moest lei
den. 

Twee commissies werden ingesteld, 
waarvan een geleid wordt door Huub 
Jacobse en waarin de JOVD en jonge 
(en iets minder jonge) VVD-ers zitting 
namen. Deze commissie boog zich 
over plannen welke gezamenlijk moes
ten/konden worden uitgevoerd. 
Veelligt op het terrein van vorming en 
scholing en inmiddels is de eerste cur
sus gestart, gecombineerd uit cursus
sen VVD/ JOVD, waarin de Haya van 
Somerenstichting zorgt voor trainers 

Liesbeth van Raalte-Tuijnman 

en inleiders er de JOVD een groot deel 
van de organisatie verzorgt. Ten aan
zien van wederzijdse informatie zal 
aangegeven worden welke cursussen 
over en weer op elkaar aansluiten en 
zal getracht worden gelijke naamge
ving te hanteren. Gedacht wordt ook 
aan een top kadercursus, speciaal voor 
jonge liberaal-denkenden en een cur
sus canvassing. 

Getracht wordt tevens gezamenlijk 
een lijn te volgen voor wat betreft: 
- de opvang en begeleiding 
- de propaganda 
-, het dubbellidmaatschap 

Aangezien de commissie-leden regel
matig moeten terugkoppelen naar hun 
besturen verloopt een en ander wel
licht niet zo snel als men wellicht ge
he>opt had, maar nu is er duidelijk 
sprake van een positieve ontwikkeling. 
De tweede commissie kwam wat min
der vlot van start. Hiervoor werd de 
KC's verzocht een bestuurslid af te 
willen vaardigen, die zich speciaal met 
jongerenbeleid zal bezighouden. 'Deze 
commissie zal voornamelijk als over
legorgaan functioneren om betere 
coördinatie te bewerkstelligen en in
formatie te kunnen uitwisselen. In het 
hoofdbestuur is hiervoor een speciale 
afgevaardigde. 
Samenvattend kan gesteld worden dat 
het besluit in december 1984 ge
nomen, moet gaan leiden tot een goede 
samenwerking tussen de JOVD en de 
VVD, en dat na een wat trage start het 
nu positieve vormen begint aan te ne
men. 

Liesbeth van Raalte-Tuijnman • 

8 

Europa 

Voorspelling van 
staatssecretaris 
Wim van Eekelen 

Wim van Eekelen waagt zich aan een 
voorspelling. Op de Europese top van 
begin december in Luxemburg wordt 
men het eens over het scheppen van 
een interne markt. Mogelijk worden 
de EG-regeringsleiders het ook eens 
over meer zeggenschap voor het Euro
pees parlement. 
Vooruitgang bij het samensmelten van 
tien Europese staten, na I januari 
twaalf. Een voorspelling die inmiddels 
gecontroleerd kan worden, want bij 
verschijning van dit nummer is de top 
ongeveer afgelopen. Wie als laatste 
zijn lijfblad uit de wikkel haalt kan ze
ker de uitspraak van de staatssecreta
ris voor Europese zaken leggen naast 
het kranteverslag over de topontmoe
ting. 
Een voorspelling van een staatssecre
taris komt niet uit de magische glazen 
bol. Dr. W. F. van Eekelen ziet er ook 
niet uit als een waarzegger. Veeleer als 
een geduldig diplomaat, die stapje 
voor stapje zonder veel ophef anderen 
probeert te winnen voor een mening. 
Al eerder schreef ik over plannen om 
de EG om te bouwen tot een Europese 
Unie, te vertalen als: een voor iedereen 
merkbare eenwording. De zes oor
spronkelijke lidstaten zijn voorstander 
van een unie, maar de vier er later bij
gekomen landen gingen met Engeland 
aan het hoofd in de oppositie. 

Haast 

"Nu zijn we zover", aldus Van Eeke
len, "dat de premier van Engeland, en 
met haar de drie andere opposanten, 



het voordeel ziet van een echt interne 
markt. Een hele stap vooruit. Nu zijn 
er tien landen, die aan een totstandko
ming van de interne markt willen mee
werken." En Frankrijk heeft haast. 
President Mitterrand stelde zich ten 
doel een zwaar stempel te drukken op 
de vooruitgang in Europa, maar de 
man vreest niet veel tijd meer te heb
ben. In maart zijn in zijn land verkie
zingen en de ervaring leert, dat de 
Fransen heel wat sneller zijn in het af
werken van verkiezingsuitslagen dan 

Dr. W F. van Eeketen 

de Nederlanders. Vandaar de haast. tooid moeten zijn. Zo luidt de af-
Het is immers niet zeker of het Franse spraak. · 
volk een nieuwe periode met socialis- Voor treuzelaa·rs hoeven we niet meer 
ten aan het roer wil. zo bang te zijn. De staatssecretaris 
De medewerking van Thatcher gekop- leeft in de verwachting, dat de stap 
peld aan de haast van Mitterrand, die naar een interne markt kan worden ge-
Kohl in zijn kielzog heeft, doet de zet met een meerderheid van stem-
hoop leven, dat de regeringsleiders op men. Het krampachtig hangen aan de 
2 en 3 december in Luxemburg de in- unanimiteitsregel heeft- mogelijk-
tergouvernementele conferentie over zijn langste tijd gehad. Er bestaat goe-
de herziening van de gemeenschap af- de hoop in de toekomst op ruime 
ronden met een overeenkomst. schaal besluiten in de Raad bij meer-
Wim van Eeketen wil niet horen van derbeid te kunnen nemen. Aan Neder-
een mislukking. De EG zet een stap land zal het niet liggen. 
vooruit. Elk land is er nu van over- Het begrip interne markt is al enkele 
tuigd, dat alleen met versterking van malen genoemd. Wat verstaat Van Ee-
de interne markt het spook van de kelen daaronder? Onder andere het 

, werkloosheid kan worden bestreden. opheffen van belemmeringen aan de 
Het inzicht, dat de enorme werkloos- grens. Het opheffen van controles, niet 
heidin Europa in hechtere samenwer- alleen voor mensen die de zon aan de 
king valt aan te pakken, leefde overi- andere kant van de streep warmer vin-

gel aansprakelijkheidskwesties voor 
het geval er iets mocht misgaan·. 
Juichkreten uit Luxemburg over af
spraken betreffende de interne markt 
en meer medezeggenschap voor het 
Europees parlement maken van Euro
pa nog niet wat het moet wezen. Met 
het aannemen van een basispakket 
voor het einde van ditjaar mogen we, 
vindt Van Eekelen, al blij zijn. Dat is 
te vergelijken met die ene zwaluw, die 
weliswaar nog geen zomer maakt 
maar wel een hoopgevende lente aan
kondigt. 
Naast de ontwikkeling van een interne 
markt vragen nog tal van andere knel
punten om een oplossing. Zij staan di
rect of indirect met de markt in ver-
band. Een markt zonder een monetair 
stelsel, zonder een gezamenlijke ont
wikkeling van technologie, zonder een 
gelijke aanpak van milieu-zaken, zon
der vervoerbeleid ook, rammelt ajs een 
oude fiets. 
De laatste vergadering van de trans
portraad is echter hoopvol verlopen. 
De Raad zal, mede onder druk van een 
uitspraak van het Europese Hof, pro
beren eveneens in 1992 een vrije ver
voermarkt tot stand te brengen. 

Bevoegdheid 

gens allang bij de oudste zes partners. den dan thuis, maar ook voor vervoer- Het optimisme van Wim van Eeketen 
Zei niet Hans Nord tijdens de cam- ders van vlees en gewassen die een wordt enigszins getemperd door het 
pagne voor de verkiezing van het EP aanzienlijk deel van onze export uit- tweede onderdeel van het basispakket, 
telkens weer: Europa is het antwoord maken. Het opheffen van technische de mede-wetgevende bevoegdheid van 
op de werkloosheid. Twee jaar geleden drempels door normen en standaarden het Europees parlement. Dat is op dit 
al en toen niet voor het eerst wees de op elkaar af te stemmen (een autotele- moment een twistappel tussen de in 
eerste generatie Europeanen op de foon, die in heel Europa werkt; een te- Luxemburg vergaderende vertegen-
noodzaak van diepgaande samenwer- levisietoestel, dat waar dan ook bruik- woordigers van regeringen. Nederland 

.·.·.· king. Een deels glazig kijkend gehoor baar is). Gelijkschakelen van fiscale is voor een nauw omschreven gelijke 
..... ·. dwong vervolgens tot omstandige uit- heffingen (btw-systemen). behandeling in wetgevende sfeer. Een 
:;:;:;: leg, want te velen kijken niet verder Als Nederland per 1 januari EG-voor- te vooruitstrevende gedachte, zo valt 

jjj~j~j ~~~e~;s1t~~~::~~~~~~ v~~~ ~:td;~~~grip ~~~~r ~so;~:~ ~:::ra~,h~~::fi~~~w~~- ~i~~= ~~~~~~~~:~~~:;~~~:~~e0nn~:~-n-

·:

li.:_:l• .. =.:,:,!.:;l:.:•::. r~~g~~~g~rJ~7~~i~i~~ ~1:rf~l~~;§Jg~r~r~i~Ë~ :{:g~~~~~t~fii~~g~§~t:-
. van Eeketen mogen we nu gaan bele- langrijkste deel bij elkaar op bezoek staatssecretaris Van Eekelen. 
··'""' ven hoe eensgezind de regeringsleiders gaan in de vakantie, laat die mensen Komt de top niet uit dit netelige pro-
[) zeggen, dat het witboek voor de inter- dan zonder hindernissen de grens over bleem dan loopt Nederland de kans bij 
~ ne markt de komende jaren invulling rijden. Stem voor het gemak reis- en wijze van huiswerk een oplossing te 
~ gaat kdjgon. In 1992 zou do ma. kt •ol- ancloco mzokodngon op el ha< af. Ro- m: wo kon. "Ga nu n;ot do mogo-
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lijkheden van het voorzitterschap van 
de Raad overschatten." Een waar
schuwing vooraf van de man, die zich 
een radertje in het geheel weet. Hij zal 
al blij zijn als ons land een steentje kan 
bijdragen aan de marktordening. 
"Aangezien iedereen vóór die markt 
is, hebben wij voor elke maand van ons 
voorzitterschap een vergadering ge
pland van de marktraad. Verder staat 
onze regering in doorlopend contact 
met Luxemburg, dat op dit moment 
het voorzitterschap bekleedt, en Enge
land, dat na ons aan de beurt komt. Dit 
overleg moet zorgdragen voor een soe
pel doorlopend beleid." 
Wat nu als de Europese top niets ople
vert? Een kennelijk onzeker makende 
opwerping, want de heilig in Europa: 
gelovende staatssecretaris antwoordt 
met een vraag: "Er zal toch wel iets 
uitkomen? We zijn het zo eens over het 
marktbeleid. Mocht het overleg onver
hoopt tegenvallen dan zullen we er als 
voorzitter van de Raad het beste van 
moeten maken." Een niet onaanzien
lijke opgave. 
Ondanks een mogelijke tevredenhed 
over het topoverleg mogen we niet uit 
het oog verliezen, dat een echte stap 
vooruit bestaat uit het aannemen van 
het complete basispakket. Het uitwer
ken van een interne markt alleen bete
kent, dat- en zeker als de Raad over
gaat op het nemen van meerderheid,s
besluiten- het parlement zijn greep op 
Europa kwijt raakt. In een dergelijke 
afgang degradeert ook de Commissie, 
aangezien parlement en Commissie 
van elkaar afhankelijk zijn. In deze 
context zou Hans Nord zeggen: Dan 
wordt de EG hetjachtterrein van na
tionale bureaucratieën. 
De actuele EG-politiek laat zich het 
duidelijkst in een volgende vergelij
king samenvatten. Een arts zegt tot 
een beenloze patiënt: Je hebt welis
waar twee kunstbenen nodig, maar 
door omstandigheden kan ik er een ge
ven. Ben je nu niet heel blij? Heb je 
iets om op te staan. 
De sukkelaar zal met een poot tot hin
kelen in staat zijn. Of voortdurend op, 
zijn gezicht vallen. De laatste kans 
lijkt mij het grootst. 

Jan van de Ven • 

• 

• 

In Kasteel-Hotel-Restaurant 
Havesathe de Havixhorst 
wordt u als een vorst verwend 

Havesa/he de Havixhorst, gelegen in het noorden van de driehoek 
Zwolle-Meppel-Hoogeveen, net even buiten het dorpje De Wijk, is één van 
de weinige gelegenheden in Nederland waar een officieel kasteel-hotel
arrangement wordt geboden 

Dit monument, dat de laatste twee eeuwen het adellijke geslacht De 
Vos van Steenwijk herbergde, heeft een ingrijpende verbouwing achter 
de rug De kamers en de suite werden limietloos aan de kwaliteits
eisen van een modern vier sterren hotel met internationale allure 
aangepast Elke kamer heeft een eigen bar, rv, telefoon, badkamer met 
ligbad en toilet, U kunt kiezen uit logies met uitgebreid ontbijt, half- of 
volledig pension. En wat het eten en drinken 
betreft; we hebben een gestaag groeiend 
aantal gourmets als vaste gast, 4ie niet 
alleen voor de prachtige Drentse natuur 
naar De Wijk komen 

Hoewel de prijzen anders doen ver-
moeden, is Kasteel-Hotel-Restaurant Have

, sathe de Havixhorst niet bedoeld voor het 
grote publiek, maar uitsluitend voor de 
kritische gast met 'n fijne neus voor de 
goede dingen des levens 

De gast zoals u? 

Kasteel-Hotel-Restaurant 
Havesathe de Havixhorst 
'Benelux Hotel Classificatie •••• 

Propriëtaire: )os A.C. Wijland 
Lunch: maandag t/m vrijdag 
Diner: elke dag 
Reserveren gewenst 

Schiphorsterweg 34-36, 7957 NV De Wijk (Dr.), Telefoon 05224-1487 
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• Wat begon als een speelse gedachte is 
gerealiseerd. Het JO-jarig bestaan 
van de Haya van Somerenstichting 
gaat van start. Hans van den Broek 
opende de bijeenkomst in de Ridder
zaal met enkele huishoudelijke mede
delingen . 

• Ed Nijpels, Loek Hermans en Henk 
Vonhoff beten die ochtend het spits af 
Loek alsforumvoorzitter, Eden Henk 
als kruidige inleiders over het libera
lisme . 

• De eerste exemplaren van de .. spelre-
gels" binnen de VVD .. Door Vrijheid 
Verbonden" geeft voorzitter Jan Kam
minga aan Frits Korthals Alt es en 
Wim van den Berg. De laatste heeft 
zijn geesteskind geheel herzien, want 
er is in de partij wel het nodige veran
derd de laatste twee jaar . 

• Een overzicht van de Ridderzaal tij-
dens de inleiding van Ed Nijpels . 

• Alle sprekers en inleiders kregen als 
dank een kist Westlandse druiven. 
Hier worden ze gekeurd door Henk 
Vonhoff. het Pvd4-Kamerlid Ary van 
derHek en Rudolf de Korte. 



.JO jaar 

Het cateringsbedrijfVan der Valk 
verzorgde hetfeestelijk buffet. Dat 
gebeurde op dèzelfde perfecte wij
ze als waarop het bedrijf de gehele 
dag alle gasten aan de verfijnd ge
dekte tafels had gelaafd en ge
voed. 
Na het voorgerecht traden Heddy 
Lester en Frank Affolter op voor 
een korte tour de chant. De avond
muziek tijdens het buffet en het 
dansen werd verzorgd door de 
M. C. C. Big Band en het Combo 
Van Dijk. 

Haya van Somerenstichting 



® 
Canvassing was een van de hoofdmot
to's in één van de andere zalen. Hoe 
spreek jè mensen aan en hoe moet je 
het beslist niet doen? Op de voorgrond 
Ben Verwaayen en Jan Kamminga be
zig met de video waarop dat haarfijn 
uit de doeken wordt gedaan. 
® 
De vliegende equipe die geluidloos al
len binnenleidden en hielpen. Of het 
nu een I ange zit in de tochtige ont
vangsthal was of achter de kas met de 
consumptiebonnen. Het gebeurde al
lemaal even stralend. vlnr: Bedankt 
Babs, Hubert, Sandra, Petra, Kees. 
Petra, Géraldine, Tineke, Wil/, Ma
rie-José, Herman en Andreas veel was 
mogelijk dankzij jullie . .. 

• Jan Kamminga leidt de studiebijeen-
komst in de middagÛz. Ruim tweeën
eenhalf uur werd gesproken over de 
aanbevelingen van de commissie Wag
ner. Wat kon inmiddels worden gerea
liseerd en wat is in de nabije toekomst 
wenselijk en mogelijk? 

• Voor Koos Rietkerk is het eerste 
exemplaar van het jaarprogramma 
I 986, waarin allevormings-en scho
lingsactiviteiten en -mogelijkheden 
voor het verkiezingsjaar zijn opge
nomen. Hij ontvangt het uit handen 
van Liesbeth van Raalte, voorzitter 
van de Haya van Somerenstichting. 

• Na alle discussies en informatie in de 
wandelgangen opent Liesbeth het 
feestelijke deel van de avond. 

®ene 
twee beelden van de sfeer tijdens het 
buffet. Henk Vonhoff, Mieke Kam
minga, vice-premier Gijs van Aarden
ne met tegenover zich Loek en Esther 
Hermans. Aan een andere tafel verma
ken Ingrid en Ed Nijpels zich, daar
naast Liesbeth van Raalte, Guus Zou
tendijk. Hanneke en Wim van Eeke-
l en. Tegenover Ed zit Hans Dijkstal. • Ed Nijpels opent met Liesbeth van 
Raalte het bal. 
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Afghanistan ... wat blijft van dátland over? 

Voor de Sovjets in 1979Af
ghanistan binnen vielen, 
leefden in Afghanistan 16 
miljoen mensen. Sindsdien 
zijn 1 miljoen inwoners ge
dood, 3 miljoen gevlucht 
naar Pakistan, I ,9 miljoen 
naar Iran en zijn in het bin
nenland permanent 2 tot 3 
miljoen mensen op de 
vlucht. 

Al deze feiten werden door de heer 
Khalili, politiek secretaris van de Ja
miat Islami, een der belangrijkste ver
zetsorganisaties tijdens zijn bezoekaan 
Nederland nog eens op een rij geze_t. 
En dat is heel nuttig, want- hard ge
zegd- een al zes jaar durende oorlog is 
voor de landen die buiten schot blijven 
"geen nieuws" meer. Het VVD-Twee
de Kamerlid prof. dr. ir. Joris Voorhoe
ve houdt zich intensief met de hulp 
aan Afghanistan bezig. "Daar dreigt 
de vernietiging van een heel volk," 
zegt hij, "want de Sovjet-Unie pro
beert het verzet te breken door de bur
gerbevolking te verjagen en te terrori
seren. Via luchtbombardementen 
moorden zij hele dorpen uit. Vanuit 
vliegtuigen strooien zij kleine mijnen, 
vaak in de vorm van plastic speelgoed. 
Ik heb nog nooit een land gezien, waar 
zoveel mensen armen of benen misten. 
Daarnaast veroorzaakt men met opzet 
hongersnood door de veldgewassen 
plat te branden, de veestapels te doden 
en de irrigatiekanalen op te blazen." 
Tijdens zijn bezoek aan Nederland 
heeft Khalili gesmeekt om humanitai
re hulp. Ook bracht hij als laatste 
nieuws dat de Sawjets hun oorlogshan
delingen verdubbeld zoniet verdrie- · 
dubbeid hadden op Afghaanse grond. 

Revolutie 

Afghanistan heeft een zware tol moe
ten betalen voor het feit dat de Af
ghaanse legerofficieren hun opleiding 
tientallenjaren achtereen in Rusland 
voltooiden. De revolutie van 1978 
waarbij het leger de macht greep was 

een communistische revolutie, die op 
zeer weinig steun in het uitgestrekte 
land kon rekenen. D_oor het leger was 
het land in de machtssfeer van de Sov
jet-Unie gekomen. De burgeroorlog 
brak uit en toen de Afghaanse commu
nisten deze in 1979 dreigden te verlie
zen, greep de Sovjet-Unie in en stuur
de 85.000 man troepen. "De Sovjet
Unie," vertelt Voorhoeve, "heeft zo
wel strategische als economische be
langen in Afghanistan. Strategisch 
"prikken" de Russen in de zwakke 
plèkken van de Derde Wereld. Met 
een gebied als Afghanistan zit men 
nog maar een paar honderd kilometer 
verwijderd van de Perzische Golf en 
de Straat van Hormoez, de halsslaga
der voor de olievoorziening van Japan 
en West-Europa. De Sovjet-Unie heeft 
vliegvelden en raketinstallaties in een 
geannexeerd deel van Afghanistan 
aangelegd en -geïnstalleerd. Econo
misch is het interessant vanwege de 
zeer grote aardgasproduktie en de gro
te Afghaanse koper- en uraniumvoor
raden. Door deze bronnen is deze oor
log voor de Sovjet-Unie minder duur 
dan hij lijkt." 

Schreeuw 

De schreeuw om hulp naar het vrije 
Westen en Amerika vertegenwoordigt 
het overgrote deel van de bevolking. 
Hoewel de Sovjet-Unie steeds vernie
tigender wapens inzet, thims ook op 
weerloze burgers, heeft het Afghaans 
verzet nog 80 % van het land in han
den. Dat verzet vecht voornamelijk 
met Sovjetwapens door Russische con
vooien te overvallen en te doden. Pas 
de laatste maanden heeft het de be
schikking over enig luchtdoelgeschut 
tegen bombardementen. David be
vecht Goliath. 
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Hulp 

Vorig jaar is Joris Voorhoeve in het 
noorden van Pakistan geweest, waar 
veel vluchtelingen wonen. Hij heeft er 
een pleegzoon aan overgehouden. Sha
rif, thans 8 jaar. Het kind kwam met 
ernstige schotwonden in de onderbuik 
en een bajonetsteekwond in zijn arm 
ons land binnen in samenwerking met 
het Komité Afghanistan Vrij. Vijf ope
raties heeft hij achter de rug en mis
schien moet hij nog eenmaal onder het 
mes. Hij slikt nog veel medicijnen. 

. Maar verder gedijt de 8-jarige in het 
gezin Voorhoeve voorspoedig. Sharif is 
nog niet de beelden kwijt van de oor
log, van de bommen die zijn ouders 
doodden en het doodschieten van een 
broer en zus. Daarvoor wordt hij the
rapeutisch behandeld. Zijn oudere, . 
overlevende broer, die, door hem over 
de grens te dragen ook zijn redding 
werd, heeft Voorhoeve gevraagd de 
zorg voor Sharif op zich te nemen. 
Sharifs broer keerde na zijn bezoek 
aan Nederland terug naar het verzet. 
Met Sharif gaat het dus goed, maar 
miljoenen Afghanenwachten op hulp. 
Voor hoeve: "De grootste bedreiging is 
het verlies van mensenlevens door hon
ger. Masood, een van de verzetslei
ders, zei onlangs tegen een Westerse 
journalist: "Ik lig niet wakker van het 
gebulder der kanonnen, maar van het 
hongergehuil van de Afghaanse kinde
ren." Nederland heeft op dit gebied 
een traditie op te houden met het ge
ven van humanitaire hulp. Vooral nu 
de winter valt, zijn voedsel, kleding, 
genees- en verbindmiddelen broodno
dig. De Nederlandse overheid geeft 
hulp via de Verenigde Naties aan de 
opvang van vluchtelingen in· Pakistan 
en· Iran. In Nederland bestaat de parti
culiere stichting: "Help de Afghanen" 



( Alexanderstraat 2, 2514 JL Den 
Haag, postgiro: 825631 ). 
Deze stichting, waarvan Voorhoeve 
voorzitter is, heeft inmiddels al een 
vrouwelijke arts gezonden naar het 
Afghaanse grensgebied. Zij biedt hulp 
in drie verschillende ziekenhuizen 
(meisjes en vrouwen moeten volgens 
de Islamitische gebruiken van dat 

land door een vrouwelijke arts worden 
behandeld). Daarnaast heeft de stich
ting een paar kleine voedselprojecten 
opgezet en stuurt zij medicijnen. 
Thans is zij bezig met een nieuwe 
hulpmethode. Dankzij defensiestaats
secretaris Van Houwelingen kan de 
stichting een groot aantal hospitaal
bedden, schoenen, ... e.d. naar de· 

vluchtelingen zenden. Ze zitten erom 
te springen. Ook u kunt met een gift 
helpen, want het ligt in de bedoeling 
om zoveel mogelijk permanent te on
dersteunen in deze uitzichtloze oorlog. 

Reny Dijkman • 

Staatssecretaris Scherpenhuizen 
krijgt eerste voetgangersonderscheiding 

Staatssecretaris Jaap Scherpenhuizen is door de voet
gangersvereniging VBV als eerste onderscheiden we
gens zijn verdiensten voor de voetgangers. De prijs, die 
vorig jaar werd ingesteld, bestáat uit een beeldje dat· 
is vervaardigd door Jan van lpenburg. 
Drs. Jaap Scherpenhuizen ontving de onderscheiding 

uit handen van voorzitter P. Allewijn.' Hij kreeg het 
wegens zijn inzet voor het tot standkomen van de 30 
kilometerregeling en het doorzettingsvermogen dat 
hij heeft getoond bij het ontwikkelen van voorzienin
gen in het verkeer voor gehandicapten. 
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Liberaal kunstbeleid 
gericht op de toekomst 

Is het toeval, dat er in Gemeenteraden, Provinciale Staten 
en Staten-Generaal een toenemende belangstelling van libe
ralen voor de kunst zichtbaar is? 
Is het toeval, dat de culturele commissie van de VVD de 
laatste jaren zo actief is geworden? 
Is het toeval, dat op 16 november jl. de Teldersstichting sa
men met de Boekmanstichting een studiedag over liberale 
kunstpolitiek organiseerde, die zich in een grote belangstel
ling mocht verheugen en die bijzonder succesvol is verlo
pen? 
Betekent het, dat liberalen er eindelijk achter zijn geko
men, dat kunst van grote betekenis voor de samenleving is? 

H et antwoord op deze vragen 
is ronduit nee. Van oudsher 
hebben vele vooraanstaande 

liberalen in woord en daad op het gro
te belang van kunst gewezen, in hun 
persoonlijk leven, in de maatschappe
lijke functies, die ze vervulden en in de 
politiek. Zij het, dat in die laatste hoe
danigheid altijd enige terughoudend
heid was te bespeuren. Immers, libera
len zijn altijd wat huiverig voor te gro
te staatsbemoeienis geweest. 
De grotere aandacht, die in de partij 
en bij liberale politici en bestuurders 
te bespeuren valt is veeleer het gevolg 
van een tweetal ontwikkelingen in de 
laatste decennia. In de eerste plaats is 
dat de cultuurcrisis in brede zin, die 
zichtbaar is in alle westelijke, welva
rende landen en zeker ook in Neder
land. 
Een cultuurcrisis, die veroorzaakt 
wordt door het door velen afstand ne
men van vroegere structuren in de sa
menleving, zoals kerk, gezin en andere 
sociale structuren, en door het ter dis
cussie stellen of zelfs verlaten van be
staande normen en waarden zonder 
dat daarvoor al duidelijke, nieuwe so
ciale structuren in de plaats zijn geko
men en een nieuw stelsel van normen 
en waarden is gegroeid, dat in brede 
kring wordt geaccepteerd. Deels ten
gevolge daarvan en deels toevallig 
wordt onze samenleving gelijktijdig 
geconfronteerd met een zeer snelle 
ontwikkeling op diverse terreinen van 
de wetenschap, met name de technolo
gie. 

In de tweede plaats baart de na-oor
logse ontwikkeling, waarin de overheid 
een zo overheersende rol in de samen
leving is gaan spelen, liberalen grote 
zor,gen. Vandaar het streven van de 
VVD om de rol van die overheid sterk 
terug te dringen. 
Die beide ontwikkelingen zijn voor de 
kunst en voor het kunstbeleid van gro
te betekenis. 

Toekomstgericht beleid 

De sterk veranderde samenleving eist 
een eigen ruimte op, waarin kunst en 
cultuur zich kunnen ontwikkelen en 
die ruimte zal door de overheid ge
schapen moeten worden. Maar vooral 
zal het kunstbeleid toekomstgericht 
moeten zijn. Op de bovengenoemde 
studie-dag sprak Nijpels over de sa
menwerking van de ontwikkelingen op 
terr.einen als kunst en cultuur, weten
schap, onderwijs, economie en te.chno
logie. 
De wisselwerking tussen deze sectoren 
zalleiden tot een kunst en cultuur, 
waarvan wij ons nu nauwelijks een 
voorstelling kunnen maken, hoewel de 
eerste signalen al zichtbaar zijn. Men 
denke aan de sterk toegenomen 
"thuisconsumptie" van kunst en cul
tuur, maar ook aan ontwikkelingen als 
"computerkunst". Omdat liberale po
litiek niet gericht is op het maken van 
blauwdrukken voor de toekomst, maar 
op het creëren van voorwaarden (waar 
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dat nodig is) om de ontwikkelingen 
mogelijk te maken, wordt in liberale 
kring nadrukkelijk stilgestaan bij de 
vraag, hoe het overheidsbeleid dien
aangaand zal moeten zijn. Zo ook op 
18 november jl., toen in de Kamer ge
sproken werd over de Notitie "Cul
tuurbeleid" en het onderdeel "Kunst 
en Cultuur" uit de begroting van 
WVC. 
Bij die gelegenheid heb ik getracht het 
bovenstaande uit te drukken in concre
te uitgangspunten voor het overheids
beleid en te vertalen naar enkele secto
ren van de kunst. 
Die uitgangspunten zijn: terugdringen 
van de rol van de overheid, meer ruim
te voor het marktmechanisme in de 
meest brede betekenis van het woord, 
een grotere eigen financiële verant
woordelijkheid van kunstenaars en 
kunstinstellingen, minder regelgeving, 
kwaliteit als criterium voor overheicts
subsidiëring en geen inhoudelijke be
oordeling van kunst door de overheid. 
Een minder overheersende rol van de 
overheid kan bereikt worden door het 
beleid te richten op een sterkere, di
recte relatie tussen het publiek (de 
vraagzijde) en de kunstenaar (de aan
bodzij de). De vraagzijde zou gestimu
leerd moeten worden,door aan de ba
sis, in het onderwijs meer aandacht 
aan kunstonderwijs te geven. Even
zeer is van belang, dat er meer reke
ning gehouden wordt met wat het pu
bliek wil. Dat is een verantwoordelijk
heid van de kunstenaars zelf, maar ook 
de overheid zou dat bij haar beslissin
gen over subsidiëring moeten doen. 
Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd, 
dat er geen ruimte zou moeten zijn 
voor experimentele kunst, die niet di
rect een publiek weet te trekken, maar 
wel van belang kan zijn voor de ont
wikkeling van de kunst. 
De wens van het publiek kan ook beter 
tot uitdrukking komen door niet zo
zeer via overheidssubsidie te financie
ren, maar door culturele uitgaven als 
aftrekpost voor de belastingen te ac
cepteren. Immers, dan kan men zelf 
kiezeh. 
Het beleid voor de aanbodzijde zal pri
mair gericht moeten worden op het 
vergroten van de eigen financiële ver-
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antwoordelijkheid van de kunstenaar 
of de kunstinstelling. Dat betekent af
stappen van subsidiesystemen, die als 
een automatisme worden beschouwd 
en kiezen voor tijdelijke ondersteu
ning, bijv. via stipendia, beurzen en 
opdrachten, en voor een systeem van 
budgetfinanciering. 

Andere werkwijze 

Bij subsidiëring zal kwaliteit als crite
rium moeten gelden, beoordeeld door 
onafhankelijke en deskundige advi
seurs. Dat zou de Raad voor de Kunst 
moeten zijn, maar dan wellicht in een 
andere samenstelling en met een ande
re werkwijze. 
Verbetering van het kunstvakonder
wijs is daarbij dringend gewenst. De 
toenemende belangstelling van het be
drijfsleven voor kunstsponsoring kan 
voorts een grote stimulans betekenen. 
Het toelaten van naamsvermelding 

van de kunstsponsor op televisie is een 
eenvoudige, volstrekt aanvaardbare 
maatregel, die de kunst direct dient. 
Wie zou daar nou iets tegen kunnen 
hebben? Omdat de Beeldende Kunste
naarsregeling (BKR) een bijzonder 

ongelukkige combinatie is gebleken 
van een sociale regeling met een in
strument voor beeldend kunstbeleid 
pleit de VVD voor afschaffing van de 
BKR onder gelijktijdige uitbouw van 

het beeldend kunstbeleid op WVC. 
Kunstenaars moeten daarbij terug 
kunnen vallen op het sociaal zeker

heidsstelsel als vangnet met financiële 
ondersteuning in de beroepskosten in
dien er sprake is van een tijdelijke te
rugval. 
Daarmee kan een einde komen aan de 
waanzinnige situatie, dat de overheid 
grote hoeveelheden kunstwerken op 
moet slaan in kelders en containers. 
Het BKR-werk, dat nu in bezit is van 
de overheid en niet gebruikt wordt 
( 150.000) kan wellicht het beste terug
gegeven worden aan de kunstenaars. 
Maatregelen zoals de bovengenoemde 
kunnen ertoe bijdragen, dat het kunst
beleid fundamenteel verandert in die 
zin, dat de rol van de overheid minder 
overheersend wordt en dat de maat
schappij zelf de uitdaging van een fas
cinerende toekomst kan aannemen. 
Dan zal het belang van kunst en de 
voortrekkersrol, die de kunst zo vaak 
gehad heeft, wederom blijken. Het is 
een geruststellende gedachte te besef
fen, dat in de liberale visie de mensen 
zelf hun toekomst bepalen. Wij heb
öen vertrouwen in de mensen en dus 
ook in de toekomst. Dat betekent voor 
de VVD niet, dat we kunnen stilzitten. 
De levendige discussie op de studie
dag van de Teldersstichting en Boek- · 
manstichting moet in eigen kring wor
den voortgezet teneinde passende ant
woorden te vinden op de vragen, waar
voor VVD-b.estuurders gesteld wor
den. 

Hans Dijkstal 
VVD- Tweede-Kamerlid • 
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hervormingen 
Op 9 en 10 november jl. werd 
in Dordrecht het najaars
congres van de onafhanke
lijke liberale jongeren, de 
JOVD, gehouden. Naast de 
spreekbeurten van CDA-mi
nister De Ruiter, de liberale 
minister Korthals Alt es en 
D'66 senator Glastra van 
Loon, sprak traditiegetrouw 
ook JOVD-voorzitter Julius 
Remarque het congres toe. 

Remarque stond voornamelijk stil bij 
het meer betrekkenvan de burgers bij 
de politiek en de groeiende on beheers
baarheid van het overheidsapparaat. 
"Democratie is niet een spelletje om 
de macht tussen 150 kamerleden, een 
handjevol ministers en enkele hon
derdduizenden ambtenaren". Aan de 
hand van enkele anecdotes maakte Re
marque duidelijk, dat de politiek bijna 
geen greep meer heeft op de burocra
tie. Hij riep "politiek Den Haag" op 
om serieus werk te maken van deregu
lering, privatisering en decentralisatie. 

·.·.·.· "Het belangrijkste is misschien nog 

JOVD-voorzitter Julius Remarque 
(Foto: Hans van Dijk) 

alle wildgroei te verwijderen. 
"Reorganisatie van overheidsdiensten 
zou een geweldige bijdrage kunnen le
veren aan het dichter bij elkaar bren
gen van politiek en burgers, net zoals 
veel voorstellen uit de JOVD-resolutie 
Demostaat die kloof pogen te over
bruggen", aldus JOVD-voorzitter Re
marque in zijn congresrede. 

wel de reorganisatie van de rijksover- De behandeling van deze resolutie, ge-

maatschappelijke veranderingen aan. 
De JOVD vindt dat de politiek op haar 
verantwoordelijkheid moet worden ge
wezen. Het is te laat als politici straks 
voor voldongen feiten komen te staan, 
tegen die tijd heeft de politiek de 
greep op bestuur en samenleving ver
loren. 

Demostaat 

Omdat we het moeten aandurven ons 
democratisch bestel aan te passen aan 
de nieuwe eisen, poogt de JOVD mid
dels de op het congres vastgestelde re
solutie Demostaat hiertoe een bijdrage 
te leveren met de volgende voorstellen: 

- Elke openbare functie in Nederland 
moet in principe worden vervuld op 
grond van persoonlijke kwaliteiten en 
niet door geboorte. Dat moet ook gel
den voor het staatshoofd. Het huidige 
moderne koningschap dat Nederland 
kent, is echter vooralsnog aanvaard
baar, mits daarbij dan wel alle politie
ke invloed van de Koning( in) wordt 
uitgesloten. De Koning( in) maakt dan 
dus ook geen deel meer uit van de re
gering. 

- Er moet een door de Tweede Kamer 
gekozen minister-formateur komen, 
die in beginsel de minister-president 
wordt. De Tweede Kamer en de Se
naat moeten een gewijzigde taakop
dracht krijgen; de Tweede Kamer 
moet een beleidsbepalende en wetge
vende taak krijgen en de Senaat moet 
een controlerende taak krijgen. 

.·.·.· heiden het verminderen van het aan- schreven door een hoofdbestuurscom- - Het kiesstelsel moet worden herzien. 
~~) tal ambtenaren", aldus de JOVD-voor- missie, was het belangrijkste politieke Gedeeltelijk moet een districtenstçlsel 

:::::: ~~~;~j~i~e~~~~;~;~o;~t=~~~~~ ~i~f:~ Jana~e~~:re~~::~~of8~~ r;~~~~ de ~~~~~np~~1:~::~ eenn d~e ;~~~~~~i;~r- ::: 
der ambtenaren. "Het gaat daarbij eerste organisaties die zich bezighield tijen moet door evenredigheid worden ::: 
niet om de koffiejuffrouwen en por- met ingrijpende staatsrechtelijke her- bepa!ild. jjj 
tiersdieer bij de overheid zijn uitge- vormingen. ·.· 
gaan, maar om h6ger personeel, be- Ook qu zijn de uitgangspunten, die tot - Het aantal zetels in de Tweede Ka- ~~~ 
leidsambtenaren en rapportenschrij- het schrijven van deze resolutie heb- mermoet worden uitgebreid naar 200 -~.:,··=:~:;::··:· 
vers". Volgens Remarque zouden mid- ben geleid, de nieuwe eisen die worden zetels. Aan de voorkeursstem moet 
deis de methode van het bureau gesteld aan de democratie in de steeds een veel groter gewicht worden toege-
Mckinsey alle ministeries systema- sneller veranderende samenleving. kend. Ook zal er een volksinitiatief ~ 

~ tisch moeten worden uitgekamd om Hijgend rennen bestuurders achter de moeten worden ingevoerd; een groep ~ 
m ~ 
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kiesgerechtigden, in omvang even 
groot als de kiesdeler bij de laatste 
parlementsverkiezingen, kan hierbij 
een voorstel aan de Kamer doen en bij 
aanvaarding hiervan tot wet worden 
verheven. 
Tenslotte moeten gemeenteraden en 
provinciale staten ~indende voor
drachten kunnen indienen over de be
noeming van burgemeesters en com
missarissen van de Koningin. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Nogmaals werd op het JOVD-congres 
duidelijk, dat geweldloze burgerlijke 
ongehoorzaamheid in bepaalde geval
len een aanvulling op de parlementaire 
democratie is, in die gevallen waarbij 
de parlementaire democratie onvol
doende" volksvertegenwoordigend" 
werkt. Belangrijke voorwaarden zijn 
dan echter wel, dat er sprake moet zijn 
van een achterhaalde norm of van ge
wetensbezwaar. Met name aan de eer
ste voorwaarde voldoet burgerlijke on
gehoorzaamheid niet in het kader van 
het "raket'tenbesluit". Voorbeelden 
waarbij wel sprake kan zijn van bur
gerlijke ongehoorzaamheid zijn eutha
nasie en abortus. 
Binnen afzienbare tijd zal de JOVD 
naar "politiek Den Haag" komen om 
te praten over de door de JOVD voor
gestelde staatsrechtelijke hervormin
gen. De JOVD hoopt dat zij, net zoals 
met de in het verleden aangedragen 
staatsrechtelijke hervormingen, een 
zinvolle bijdrage kan leveren om ons 
democratisch bestel aan te passen aan 
de nieuwe eisen van de samenleving. 
Het ziet er echter niet naar uit, dat dit, 
zoals in 1966, aanleiding zal zijn tot 
het oprichten van een nieuwe politieke 
partij. De JOVD kan in ieder geval te
rug kijken op een politiek vruchtbaar 
najaarscongres 1985. 

Arthur Fickel 
JOVD Hoofdbestuur • 

Oneerlijke 
concurrentie 
moetworden 
gestopt 

E en motie van het VVD-Tweede
Kamerlid Broos van Erp, ge
steund door het PvdA-Kamer

lid Hummel vraagt om een zodanige 
uitbreiding v.an de wet dat stichtingen 
en verenigingen zich alleen binnen 
hun doelstellingen met horeca-activi
teiten kunnen bezighouden. 
De Horeca is hiermee zeer gelukkig. 
Jarenlang heeft zij vele bruiloften en 
partijen haar deur voorbij zien gaan 
naar de kantines van verenigingen. 
Met lede ogen zag zij daardoor een 
omzet van circa 3 miljard gulden te
recht komen in de kassen van de kimti
nes en buurthuizen waar de consump
ties aanzienlijk goedkoper over de 
toonbank konden gaan dan in de Hore
ca zelf. Door deze 18.000 tot 20.000 
vaak al gesubsidieerde verenigingen 
door de lokale overheid loopt het rijk 
niet alleen een groot bedrag aan belas
tingen en sociale premies mis, maar 
laat de overheid ook de kans onbenut 
12.000 volledige (horeca)banen te be-~ 
zetten. Werk dat thans door vrijwilli
gers in de kantines wordt gedaan. 
Lang, heel lang, heeft het Bedrijf
schap Horeca haar vertrouwen gehad 
in de lokale overheden, die deze oneer
lijke concurrentie in de eerste plaats 
hadden moeten afremmen en stoppen. 
Op dat niveau gebeurde er niet veel. 
Men liet dit verschijnsel, dat zich met 
name voordoet in de sociaal-culturele 
sector, rustig gedijen. 
Na een mondeling overleg kwam 
Broos van Erp met zijn motie. Tijdens 
dat overleg wees Broos van Erp nog 
eens op de schriftelijke vragen die hij 
samen met zijn VVD-collega Jos van 
Rey aan staatssecretaris Piet van Zeil 
had gesteld over het toekennen vanho
recavergunningen aan verenigingen. 

De staatssecretaris had ondermeer ge
antwoord dat het besloten karakter 
van een sportkantine niet verloren gaat 
wanneer introductie binnen zekere 
grenzen mogelijk is. Broos van Erp wil 
nu écht duidelijkheid. Het lijkt hem 
de juiste weg dat te doen via de drank
en horecawet. Hij voelt er niets voor 
om te wachten tot de regering haar al
coholmatigingsbeleid presenteer~ en in . 
gang zal zetten. Trouwens, lang wach
ten trekt de strop rond de Horeca al
leen maar verder aan. Jos van Rey 
merkte op dat 25 %van alle faillisse
menten in de regio Maastricht in de 
Horeca-sector liggen. 
Het wachten is nu op sne-lle voorstellen 
van de staatssecretaris. 

Reny Dijkman • 

Jaarprogramma Haya 
van Somerenstichting 
1986 
Op 23 november heeft Liesbeth 
van Raalte het eerste exemplaar 
van het jaarprogramma 1986 
aangeboden aan Koos Rietkerk. 
Dit handboek met praktische 
tips voorvormings-en scho
lingsfunctionarissen kan wor
den besteld door een bedrag van 
f 4,50 over te maken op girore
kening 36.19.19. 7 t.n.v. Haya 
van Somerenstichting te 's-Gra
venhage, onder vermelding van 
jaarprogramma. 
In het jaarprogramma is een 
overzicht opgenomen van alle 
trainingen die in de afdeling, 
ondercentrale of kamercentrale 
georganiseerd kunnen worden. 
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Nijpels-Expres in Helmond 
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. ·N· . . . . a ee·. "zeer geslaagd.·. bezoek 
. . van een tiental VVD- Tweede-

·.. , .Kamerlrden aande kc-De" 
/J.Qsch "Stroomden ~ avonds:350 leden 

.'e!l bèlangstellenden naar het Hel-
·. mondse .. Speelhuis". KC-voorzitter 
· }:6n Hoesvroeg daar nog eens de spe
.· cia/e.·aanfÜlcht voi)r de Brabantse Ka:. 

merlûlen in dit .. wingewest". , 
Ti/dehde inleiding van Ed Nijpels 
onderbrak een jongeren-actiegroep 
hem ~'egel matig. Ed gaf één:van hen 

' toen ket woord, waarna een vertegen
wóordiger·van deze groep de vergade
ring toesprak ovèr de 'problematiek 
rond'hèt jeugdloon voor 15:., 16.., en 

• 17-jarigen. Na repliek van Ed Nijpels .. 
1 JeeerfJe de rust weer. -De afdeling Hel
·monrJ1çon _die àvond acht jongeren 

·JjQeken, die spontaan lid ván de VVD. 
''lverdèn. · 

I' : • 

Wils van Voorn • 
( i 

Agenda Haya van Somerenstichting 

Cursussen voor Kandidaat-Ge
meenteraadsleden 
* In de Agenda van de Haya 
van Somerenstichting worden 
i.v.m. de beperkte plaatsruimte 
geen aankondigingen meer op
genomen van cursussen voor 
Kandidaat-Gemeenteraadsle
den. 

* De vormings- en scholings
functionaris van de afdeling en 
ondercentrale of kamercentrale 
kan alle informatie geven over 
data, plaatsen en de cursusgel
den. 

Onderhandelen 
Cursusbijdrage f I 00,- per 
persoon 

Raalte: 7, 8 februari (vrijdag
avond, zaterdag) 

Managementtraining voor 
raadsleden 
Cursusbijdrage f I 00,- per 
persoon 
Bunnik: I8, I9 april (vrijdag
avon,d, zaterdag) 

Liberalisme I 
Cursusbijdrage f I 0,- per per
soon 
Apeldoorn: 20 januari I986 
(maandagavond) 

Presentatietechniek, deel IJ 
Cursusbijdrage i 60,--:- per per
soon 
Apeldoorn: 3I januari I986 
(vrijdag), I februari I986 (za
terdag, gehe~e dag) 

Vervolgcursus discussietech
niekll 
Cursusbijdrage f 60,- per per
soon 
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Koog ajd Zaan: 22 en 29 janua
ri I986 (woensdagavond), 5 fe
bruari I986 

Aanmeldingen 
Cursusbijdragen kunnen wor
den overgemaakt op giroreke
ning 36.I9.I9.7 t.n.v. Haya van 
Somerenstichting te 's-Graven
hage onder vermelding van:· 
Cursusnaam, plaats en data. 
De aanmeldingen dienen 14 da
gen voor aanvang van de betref
fende cursus bij de Haya van 
Somerenstichting binnen te 
zijn. 
Voor nadere informatie kunt u 
telefonisch contact opnemen 
met de Haya van Somerenstich
ting, tel. 070-6I4I2l. 



Klagen over 
binnenste 
buitengrens_ 

Het overwippen van de grens 
geeft niet altijd een vakan
tiegevoel. Grensbewoners er
varen vaak, dat de grenspaal 
nog steeds een hinderpaal is. 
Praten over eenwording, pri
ma, maar het bestaan van 
EG of Benelux krijgt pas ge
stalte als het dorp aan de 
andere kant van de kalklijn 
zonder rimram is te berei
ken. 

Hoe hinderlijk voor velen grenspassa
ge kan zijn bleek tijdens de laatste ver
gadering van de interparlementaire 
Beneluxraad, waar parlementsleden 
uit België, Nederland en Luxemburg 
spraken over een rapport, dat vanuit 
de boezem van het Europees parle
ment tot stand is gekomen. Het rap
port bevat een klachtenlitanie om van 
achterover te slaan. "Slechts een deel 
van die klachten is reëel," vertelt Dick 
Dees. Er bleven echter voldoende prik
kelende voorbeelden over om de Bene
luxraad aan het denken te zetten. 
Niet iedereen ondervindt irritatie aan 
de grens. Ook Dick Dees had er tot 
voor kort niet bij stilgestaan, dat er 
problemen konden zijn. Hij is zelf 
grensbewoner. Zijn woonplaats Breda 
ligt dicht genoeg bij de streep om bij 
het missen van een afslag op de snel
weg in België te belanden. Dick kreeg 
het rapport uit Straatsburg en na le
zing trok hij op informatie uit. Wat 
bleek? De klachten komen voor een 
belangrijk deel bij de Kamers van 
Koophandel en bij ambtenaren van 

Dick Dees 

grensgemeenten, Baarle-Nassau bij
voorbeeld. (Wandelend inBaarlegaat 
de argeloze talloze malen zonder het te 
weten van Nederland naar België en 
omgekeerd.) 
Klachtenontvangers weten niet goed 
raad met klagers. Om een bevredigen
de oplossing te bereiken is de mede
werking van de administratie aan de 
andere kant van de grens nodig. Dus 
blijven klachten liggen, want ambte
naar of Kamer van Koophandel kan 
niet het werk van een minister doen. 

Klachtencommissie 

Te dol, meent Dick Dees. Hij stelde 
zijn collega's van de raad daarom voor 
een Benelux-klachtencommissie in het 
leven te roepen. Een orgaan van drie 
landen, dat met medewerking van de 
parlementen gemakkelijk toegang 
heeft tot ministers, die vereenvoudi
gingen tot stand kunnen brengen. "In 
onze vergadering van maart '86 komt 
het onderwerp weer aan bod. Tegen 
die tijd kan er een uitgewerkt plan 
voor een klachtencommissie, inclusief 
reglement, klaarliggen." 
Alweer een instantie, een nieuwe pa
pierwinkel? Nee, men wil op Benelux
niveau een brievenbus beschikbaar 
hebben, die parlementen informatie 

verschaft over knelpunten. Op voor
stel van Dees heeft de raad besloten, 
dat het adres van de interparlementai
re raad (Paleis der Natie, 1000 Brus
sel) nu al kan fungeren als centraal 
punt voor grieven. 
Verder is te verwachten, dat de parle
menten van België, Nederland en 
Luxemburg in grote eensgezindheid 
druk op hun regeringen zullen uitoefe
nen om knelpunten aan de grenzen 
weg te nemen. Op vier punten kan aan 
verbetering worden gewerkt: harmoni
satie van regelgeving, zodat barrières 
bij de grensovergang worden geslecht; 
vereenvoudiging van regelgeving en 
vermindering van bureaucratie; betere 
voorlichting aan burgers, bedrijfsle
ven, douane en overheidsinstanties; 
een betere rechtsbescherming voor 
personen en bedrijfsleven. 
Klachten over optreden van douaniers 
komen uit het midden- en kleinbedrijf, 
van bandjes en andere muziekgezel
schappen, organisatoren van evene
menten, landbouw en gemeenten. 
Dees: "Een gemeente als Baarle-Nas
sau heeft veel hinder van het ondoor
dringbare bos van regels en documen
ten. Boeren uit het grensgebied klagen 
ook steen en been. Zij moeten aan tal 
van voorwaarden hebben voldaan, 
voordat zij een beest aan de andere 
kant van de grens in een wei mogen 
zetten. En dan al die anderen: een 
monteur, die voor een klus met gereed
schap naar de andere kant van de 
streep wil; het bandje, dat muziekin
strumenten meesleept en er niet bij 
stilstaat, dat de veel gebruikte brood
winning zonder inachtneming van 
voorschriften als smokkelwaar wordt 
aangemerkt; de organisator, die voor 
een expositie met een grote tent de 
grens over wil." 

AT A-carnet 

Zij kennen niet de eenvoudige weg van 
het A TA-carnet, dat zonder in- en uit
voer rompslomp de mogelijkheid biedt 
met gereedschap, instrumenten en an
dere waar naar het buurland te reizen. 
Als zij het carnet wel,kennen bestaat 
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de kans, dat aan de grens een douanier 
staat, die er niet van op de hoogte is. 
De douanier maakt van een eenvoudi
ge passage vervolgens een langdurige 
gebeurtenis door een kast leeg te trek
ken voor uit- of inklaring. 
Toch behoort het genoemde carnet al 
jaren tot de algemeen geldende regel
geving in de Benelux. Zonder nu een 
beschuldigende vinger naar een deel 
der grensbewaking te willen richten, 
niet iedereen miskent het carnet, past 
de constatering, dat de ondoorzichtig
heid van de papierwinkel kennelijk zo 
groot is dat zelfs grenscontrolerende 
ambtenaren er geen wijs uit kunnen. 
Het lijstje van klagers kan overigens 
met andere voorbeelden worden aan
gevuld. Zo kreunen bijvoorbeeld bin
nenschippers al jaren over verschillen 
in regelgeving in Nederland en België. 
Binnenschippers zouden graag zien, 
dat zij zonder administratieve hinder
nissen de dieselolie om hun schepen 
varende te houden van het ene naar. 
het andere land mogen vervoeren. 
Vandaar het verzoek vanuit de parle
mentaire afvaardiging aan het comité 
van ministers om werk te maken van 
eenvoudiger regelgeving, afstemming 
van regels en vermindering van bu
reaucratie. 
"Jammer eigenlijk, dat niemand tot 
dusver ons, de interparlementaire Be
neluxraad, met klachten heeft bena
derd. Wij werken op Beneluxniveau en 
zijn meer dan locale organen in staat 
oplossingen aan te dragen. Had men 
eins eerder benaderd, dan zouden al 
problemen de wereld uitgeholpen 
zijn", zegt Dick Dees. 
Een uitspraak, die zich laat toetsen 
aan de snelheid waarmee in de nabije 
toekomst hindernissen worden opge
ruimd. Klagers weten nu van de brie
venbus in Brussel en mogelijk werken 
zij indirect mee aan versnelling van 
een eenvoudiger grenspassage. De 
sympathie van de parlementen is bij 
voorbaat aan hun zijde. 

J. van de Ven • 

In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
I 00 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentie komen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Raadslidmaatschap en 
Fulltimebaan 

Misschien is voor sommigen het niet moge
lijk beidefuncties te combineren. Als dit 
echter voor alle (aspirant) GR-lede'n van de 
VVD zou gelden dan was het bijzonder 
slecht. 
Juist de jongere VVD-ers die midden in het 
bedrijfsleven staan kunnen een gunstige in
vloed hebben op de ontwikkelingen in de 
gemeentepolitiek. Te veel ouderen voeren 
daar het vaandel. Minder breedvoerig ge
leuter en directer op de kern van proble
men ingaan. 
In Prinsenbeek ( 10.000 inwoners) is het 
fractievoorzitterschap. naast eenfulltime 
baan en een tijdrovende studie wél uitvoer
baar. Aspirant-gemeenteraadsleden laat u 
niet afschrikken. Het werk is interessant. 
Heb oog voor werkelijk belangrijke zaken. 
dan lukt het ook met de te besteden tijd 
wel. 

Dan van der Kooij 
Prinsenbeek 

Folder 

Hiermede betuig ik mijn instemming met 
de ingezonden brief van de heer J.J. Meijer 
te Naarden onder de kop .. WD moet te
rug". Ook ik ben van meningdat het ver
spreiden door de leden van een aantrekke
lijkefolder waarin duidelijk wordt ge
maakt wat er in de kabinetsperiode door 
het huidige kabinet en niet in het minst 
door de VVD is bereikt van groot nut kan 
zijn. Maar zo'nfolder moet er dan wel op 
korte termijn komen! 

K. van Ri)singe 
's-Gravenhage 

22 

Zedelijkheidswetgeving 

Ondanks het grootste respect voor/ninister 
Korthals Alles acht ik het volstrekt onver
antwoord de bepalingen betr. seksuele om
gang 12- tot 16-jarigen uit de strafwet te 
schrappen. Volwassenen zouden dit kunnen 
zien als een vrijbriefvoor het plegen van 
ontucht met kinderen. De omvang van de 
eventueel aan te richten schade laat zich 
niet schatten; mogelijk wordt het kind voor 
zijn I even seksueel verziekt. In geval van 
bijv. duidelijke uitlokkingdoor een puber 
kan de officier seponeren, maar men mag 
in dezen geen risico's nemen. Het betoog 
van mevr. Remptvoor radio en televisie 
(o.a. in discussie met twee psychologen, die 
het met haar volslagen oneens waren) was 
onthutsend.A/sof liefde onlosmakelijk ver
bonden zou zijn met seksualiteit. Moge de 
minister dit wetsvoorstel intrekken! 

Mr. J.H.M. Toxopeus Pott 
Paterswo/de 

Zedelijkheidswetgeving 

Het niet meer strafbaar stellen van sex tus
sen volwassenen en minderjarigen vanaf 12 
jaar lijkt mij een zeer kwalijke zaak, 
waarvan de kinderen de dupe zullen wor
den. Ze moeten het dan nog wel zelf leuk 
vinden, maar hoe peil je dat, vroegeen 
CDA-Kamerlid zich terecht verbijsterd af 
Hij had ook niet de hoogdravende lectuur 
gelezen, waar mevrouw Rempt haar .. wijs
heid" vandaan haalt. Wij staan al bekend 
als het Eldorado voor dieven, moordenaars 
en druggebruikers. Daar kan dan nu nog 
bij: kinderlovers, kom naar Nederland; we 
hebben ze al vanaf 12 jaar. Hopelijk zijn er 
voldoende redelijke mensen in de Kamer, 
die zich tegen deze wetswijziging zullen 
verzetten. De VVD lijkt liberalisme en los
bandigheid te verwisselen, wat zeker geen 
stemmenwinst zal opleveren. 

Zedelijkheidswetgeving 

S. de Graaf 
Oostkapelle 

Staatssecretaris mevrouw Kappeyne van 
de Coppello vindt het nodig om volwassen 
vrouwen in bescherming te nemen tegen het 
seksistisch gedrag van manlijke collega's 
en chefs binnen hun werkkring. Dit komt 
zo vaak voor. Dat moet maar eens straf-
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baar worden gesteld. Dinsdagavond 5 no
vember I 985 verklaart mevrouw Rempt in 
.. Den Haag vandaag" dat zij het niet nood
zakelijk vindt kinderen beneden de 16 jaar 
in bescherming te nemen tegen volwasse
nen die met deze kinderen seksuele om
gang hebben. Zij verklaart dat de VVD er 
geen behoefte aan heeft dit nog langer 
strafbaar te stellen. Het komt zo vaak voor. 
De wet moet nu maar eens aangepast wor
den. Is de VVD dolgedraaid? 

Naschrift redactie 

W. Hoogendoorn 
Vlissingen 

Door eenzijdige benadering in de media 
heeft mevrouw Rempt geen enkele kans ge
kregen de vele andere ook in haar ogen be
langrijker facetten van dit wetsontwerp- dat 
nog niet bij de Kamer ter behandeling ligt -
toe te lichten. Minister Korthals Altes heeft 
inmiddels toegezegd dat hij bereid is het be
trokken wetsartikel in te trekken bij gebrek 
aan maatschappelijk draagvlak. Ook me
vrouw Rempt is het daar volledig mee eens. 
De VVD heeft hiermee aangetoond te luis
teren naar wat in de samenleving leeft. Een 
uitvoerig interview met Minister Korthals 
Altes treft u in het volgend partijblad. 

Frappez Toujours! 

Mijn briefin V & D van 22 mei 1984. waar
in ik pleitte voor langer werken heeft in dit 
blad geen enkele reactie gekregen. In de 
dagelijkse praktijk is zich echter wel een 
tendens gaan ontwikkelen contra de zo ge
roemde ATV. Ik probeer het daarom nog 
maar eens met een verwijzing naar het be
toog van Philipstopman Dekker tijdens het 
I 3 november in het Haags Congresgebouw 
gehouden symposium. Hij stelde daar dat 
verdergaande ATV een belangnjke bljd~a
ge kan leveren aan de stijging van de werk
loosheid. En verder: .. Omdat Nederlandse 
produkten te duur worden, kiezen steeds 
meer klanten voor produkten uit landen 
met een 60-urige werkweek. De Nederland
se produkt en zien zich gedwongen uit te 
wijken naar landen met een gunstiger ar
beidsmarkt." Doe daar wat mee, VVD! 

Mr.A.W.M. Niemeyer 
Zwolle 

Bezetting Thorbeckehuis 

De heer Kamminga was bereid de bezetters 

te woord te staan. In de Nederlandse demo
cratie bestaan er voldoende mogelijkheden 
voor fatsoenlijke vormen van meningsui
ting. De VVD belegt regelmatig openbare 
bijeenkomsten waarop haar beleid bespro
ken (zonodig aangevallen) kan worden. Is 
dan een meer principiële houding t.a.v. ac
tievoerders die de grenzen van hetfatsoen 
overschrijden. niet meer voor de hand lig
gend? De beschreven vernielingen, de dief
stal van de VVD-vlag en de bezetting zijn 
in mijn ogen ordinaire strafbare feiten die 
niet door enig politiek doel kunnen worden 
gerechtvaardigd. 

Werkgelegenheid 

P.A. Me/se 
Werkendam 

Degenen die werken zijn bevoorrecht daar 
zij een dagvulling hebben. Werklozen, 
jammergenoeg een groot aantal in Neder
land. zouden maar wat graag een baan 
hebben (althans het merendeel). Met het
geen WJ. Jansen schreef (V & D 5-1 I-'85). 
ben ik het niet eens. Het aantal werkenden 
mag dan op een gegeven moment toenemen, 
werkzoekenden naar bepaalde banen in 
handel en industrie hebben daar geen baat 
bij. Zij zullen dus werkloos blijven en dat 
is een trieste zaak. Omscholing is een goe
de zaak, maar de oudere en langdurige 
werklozen zitten in een lastige situatie. 
Voor hen dient de VVD eveneens op te ko
men. Voor een redelijk inkomen voor deze 
categorie behoren de VVD en andere par
tijen te vechten. 

Rectificatie 

TonHuiskes 
Straatsburg 

In Vrijheid & Democratie van 
19 november is op pagina 9 het 
verkeerde telefoonnummer ver
meld voor de aanmelding van 
adspirant-burgemeesters en de 
deskundigen bank. 
De medewerkster van Loek 
Hermans, Ineke Horst, is be
reikbaar van maandag t/m don
derdag van 10.00 tot 14.00 uur 
op 070- 614911, toestel 2670. 

In deze rubriek worden alleen aankond i
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

AMSTERDAM- 9 december. A. A. M. E. 
van Erp. Het Stikkerhuis. 20.00 uur.- 16 
december. dr. R. Braams. Het Stikkerhuis. 
20.00 uur. JOVD I.S.M. VVD ASSEN- 14 
december. drs. J. F. Scherpenhuizen. Ho
tel-café De Nieuwe Brink. 19.30 uur. Ver
keer, infrastructuur Noord-Nederland. 
BERGEN OP ZOOM- 11 december. dr. P. 
Winsemius. Hotel-café-rest. De Draak. 
20.30 uur. Actuele politiek. BAARN- 20 
januari. mr. A. H. Korthals. Brandpunt. 
20.15 uur. Criminaliteit en algemene poli
tiek. BRUSSEL- 16 december. mr. J. G. C. 
Wiebenga. Hotel Charlemagne. 20.15 uur. 
Algemene politiek. DIEPENHEIM- 16 de
cember. mevr. H. J. H. den Ouden-Dek
kers. Hotel-café-rest. Roelof sen. 20.00 uur. 
Onderwijs. DORDRECHT- 18 december. 
A. Ploeg. Postiljon Motel. 20.00 uur. Land
bouw. VVD-JONGERENCONTACT 
EINDHOVEN E.O.- 16 december. G. W. 
Keja. Trocadero. 20.00 uur. Mediabeleid. 
OC FRANEKER- 16 december. mr. A. H. 
Korthals. Trebol te Harlingen. 20.00 uur. 
Criminaliteit en vandalisme. OC HOEK
SCHE WAARD- 10 januari. mr. F. Kort
hals Altes. De Vijf Schepen, Mijnheeren
land. 20.00 uur. Actuele politiek. KC GRO
NINGEN (promotiebijeenkomst)- 20 de
cember. drs. E. H. T. M. Nijpels. Het Pos
tiljon Motel, Haren. 20.00 uur. Actuele po
litiek. LEEK- 6 januari. J. Kamminga. 
Corso Theater. 20.30 uur. Algemene poli
tiek. LIBERALE KRING MEPPEL
STEENWIJK -7 december. J. Kamminga. 
Zaal de Linthorst, Havelte. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. KC LEIDEN (promotiebij
eenkomst)- 9 december. drs. E. H.T. M. 
Nijpels. Zalencentrum de Witte Kaketoe, 
Leidschendam. 20.00 uur. ROLDE-GIE
TEN-ANLOO-GASSELTE-NORG- 13 ja
nuari. drs. J. F. Scherpenhuizen. Hotel 
Braams, Gieten. 20.00 uur. Algemene poli
tiek. ROLDE- 24 januari. A. J. Even huis. 
Hotel Erkelens. 20.00 uur. Algemene poli
tiek. SMILDE- 16 december. mevr. E. 
Terpstra. Rest. café De Nieuwe Veenhoop. 
20.00 uur. Actuele politiek. SON EN 
BREUGEL- 9 december. dr. R. Braams. 
Zaal Pieter Brueghel. 20.00 uur. Econo
mie, milieu en energie. VELSEN- 14 ja
nuari. mr. A. H. Korthals. Theeschenkerij, 
Velserbeek. 20.00 uur. Criminaliteit. VOR
DEN - 13 januari. A. Ploeg. Hotel Bakker. 
20.00 uur. Algemene politiek en landbouw. 
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INTERNATIONALE 
SCHOOL~~==~~~ 

BEVERWEERD 
In het groene hart 
van Nederland 

Middelbare school met internaat voor jongens en meisjes 

* Nederlands Voortgezet Onderwijs 
Erkende Mavo-opleiding met mogelijkheden tot aansluiting op 
Amerikaans of internationaal onderwijs. 

* Senior High School 
Opleiding voor Amerikaanse colleges en universiteiten. 

* Internationaal Baccalaureaat 
V. W.O.-diploma, erkend door Nederlandse en buitenlandse 
universiteiten. 

- Intensieve studiebegeleiding 
- Uitgebreid sportprogramma 
- Kreatieveen muzische vorming 

Brochure en informatie: 
Internationale School Beverweerd 

3985 RE Werkhoven/Bunnik 
tel. 03437- 1341 of 1597 

WFSIDUIN HäiÊL 
heeft het wel! Een uitstekend verzorgd kerst

arrangement aan zee. Reserveer: 01185-2510 I 
telex 30186. Koudekerke bij Vlissingen . 

......... een "ZEELANDHOTEL" ............... . 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Internationale school Beverweerd, WerkhoveniBunnik I Bonzai 
Cultuur Centrum, Veenendaal I BovagiRai, Amsterdam 1 J. J. 
Braskamp, Rotterdam I Restaurant La Cloche, Leiden I Dia
monds Manufacturi!lg, Rotterdam I Elba b.v., Westbroek 1 De 
~ee~ H. F. Goudsm_It, La_ren I De Havixhorst, De Wijk 1 In 
t S1lverhuys Juwelier R1kkoert, Schoonhoven I Koninklijke 

Wessanen, Amstelveen I Klokkenmakerij van der Meulen, 
Scharsterbrug I Rijko Handelsonderneming, Tifburg I Bureau 
Rijnvel~, Strijen I Wijnkoperij van Tetering, Bloemendaal I 
Westdum Hotel, Koudekerke I St. Zomerland Wassenaar, Was
senaar I Zwijgers Interieurb0uw b.v., Veghel 

ZILVER KOOP JE IN SCHOONHOVEN 
Hter vmdt u de grootste col/eet te hedendaags zilver van Nederland 

Een Amsterdams staand horloge in zilver, 

een exclusref tdeel 

"IN 'T SILVERHUYS" 
Haven 1 + 5- Schoonhoven, 
tei.:01823-2651 

Een fraa1e collectie anttek Nederlands zilver vindt u in het 
Edelambachtshuis op de Haven 13, Schoonhoven. 
Vervaard1gmg van speelale opdrachten, tevens vakkundige goud en Zilverrestauraties en 
verz1lvenngen door onze edelsmeden 

BONSAI CULTUUR 
CENTRUM VEENENDAAL BV 
KERKEWIJK 115 VEENENDAAL TEL. 08385-23711-28567 

JAPANSE MINIATUUR BOMEN tN LANDSCHAPPEN 
-ENIG IMPORTEUR MET DIRECTE PARTICULIERE VERKOOP IN JAPANSE 

VERKOOPRUIMTE. 

-WELLICHT VOOR U EEN IDEE MET HET OOG OP DE KOMENDE 

FEESTDAGEN ALS PERSOONLIJK- OF RELATIEGESCHENK EEN 80NS~l TE 

GEVEN. 
-BoMEN VANAF ZEER TOEGANKELIJK~ PRIJZEN TOT BIJZONDERE 

SOLITAIREN ZIJN VOORHANDEN EN WOROEN VOORZIEN VAN DUIDELIJKE 

OMSCHRIJVING EN VERZORGINGSHANDLEIDING. 

-ONS ASSORTIMENT OMVAT VERDER GEREEDSCHAPPEN EN SCHALEN, OOK 

VOOR IKEBANA. 
- Wu VERZORGEN TEVENS EXPOSITIES, KANTOOR- EN HUISINRICHTING EN 

ONTWERP/ AANLEG VAN JAPANSE TUINEN. 

-VERDER ORGANISEREN WIJ CURSUSSEN BoNSAI, IKEBANA EN 5UMI-E. 
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HOE GEVEN WE ONZE ECONOMIE MEER VAART? 

Het gaat weer beter met onze economre 
Oe bedrqvigherd neemt toe. 

Dat is ook op de weg te zren al dat extra goederen
en personenvervoer gebeurt nu eenmaal vooral met de auto. 

De auto als economische motor. 
Oe auto rs voor onze economre een 

belangrijke motor. Van het personenvervoer 
komt 75% voor rekenrng van de auto. 
Bednjven, overheden, horeca en recreatie, ze 
zouden niet goed kunnen werken als de auto 
er nret was. De auto levert miljarden guldens 

belastrnggeld op, vra brandstof-accrjns, wegen
belasting, B1W, enzovoort. 

De auto verschaft ook werk. 
Bijna 350.000 mensen verdrenen er, drrect en 

rndirect, hun brood aan. 
Het belangnjkste 

is mrsschien nogwel het vracht
vervoer, waarin Nederland ook 
rnternatronaal een belangrijke 
rol speelt 

Met alle rnkomsten 
en werkgelegenherd van dien. 

De vrachtauto neemt meer dan 
ons land vervoerde gew1cht voor ZIJn 

Stilstand is achteruit~g, 
Oe belangrijke bijdrage die de auto levert aan onze 

economie, kan alleen tot stand komen als de auto ook rnder
daad kan rijden. 

Stilstand is achterurtgang Fries leveren 1n Nederland 
een jaarlrjkse vertraging op voor het goederenvervoer van 
2.1 mrljoen uur. De drrecte frnancrële schade voor het gehele 
autoverkeer bedraagt rurm 700 miljoen gulden. 

Er moet dan ook méér gedaan worden aan wegen 
bouw Er rs 300 miljoen gulden per jaar méér nodrg, om nood
zakelijke plannen te realrseren. Zoals het nu gaat lopen we 
onze achterstand te langzaam m. 

Verder zullen we ervoor moeten zorgen, dat ook de 
brnnensteden voor de auto bererkbaar blrjven Oe wrnkels en 
de bednjver1 111 de binnenstad kunnen beslist nret zonder auto 

Auto's zijn voor vooruit~g, 
Oe auto-industne pakt de problemen, dre natuurlijk 

ook aan de auto vastzrtten. voortvarend aan Erzrjn opvallende 
successen geboekt op het gebred van veilrgherd. energre 
besparing en beschermrng van het milieu. Maar als het gaat 
om het onderhouden en verbeteren van het wegennet, dan 

Toeneming verkeerintensiteit di i jaar 81 5 pct. 

Files groeien met 
de economie mee 

Van een onzer verslaggevers 

zal de politiek in moeten 
springen Zodat onze 
economre meer vaart 
kan krijgen 
Met de auto I 

[[öVAG·RAI ] 
D1t IS een publ1kat1e van BOVAG en RAl. 
Postbus 7389.1007 JJ Amsterdam 

Aantal, duur en lengte van de 
files in ons land zijn de eerste zes 
maanden van dit jaar met dertig 
tot vijftig procent toegenomen, 
wergeleken met 1984. Auto'szijn 

voor vooruitgang. 
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/ /j,l Voedsel voor mens en dier, 
" '· dat is eten en drinken 

voor W essanen. 

WESSANEN 
meer dan twee eeuwen 

koopmanschap en 
ondernemingsgeest. 

Postbus 410 
1180 AK Amstelveen 

Postbus 630 
1500 EP Zaandam 

MAKERS VAN SPECIAAL MEUEHLAIR 

VOOR KANTOOR EN 
PRAKTIJK INRICHTING 

• Ontwerp en uitvoering 
• Optimale realisatie van uw plannen 
• Kwaliteit en vakmanschap 
• Zéér verantwoorde pnjzen 

Belt u eens, voor een vrijblijvende offerte of 
afspraak. 

Zwijgers Interieurbouw b.v. 

Postbus 321, 5460 AL Veghel Telefoon 0413ü-67673- 66704 

,--
1 
---------• Bezoek onze 

.... 
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DIAMANT EN JUWEELTENTOONSTELLING 
IN ROTTERDAM 

• Alle informaties 
• Groothandelsprijzen 
• Lid Diamantbeurs 

• Diamantslijperij 
• Aan- en verkoop van beleggings

diamanten op kommissiebasis 

• Geopend ma. t/m za. van 9.30 tot 17.30 uur, vrij. tot 21.00 uur 

I Diamonds· Manufacturing Rotterdam 

' 

Kipstraat 7b - 3011 RR Rotterdam 
Tel. OIO - 13.45.50 - Telex 23764 DMR NL ---------- ,; 

\ 
I 
I 
I 
I 
I 
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VEILIG en ONBEZORGD WONEN in 
SERVICEFLAT ZOMERLAND 

op één van de aantrekkelijkste plekjes in 

WASSENAAR 
Naast de dierentuin ligt de fraaie serviceflat Zomerland, die aan de 
bewoners een ideale manier van wonen biedt: 
- Prachtige huurflats met veel comfort; 
- Veel aandacht voor de veiligheid van de bewoners; 
- Aantrekkelijke gemeenschappelijke faciliteiten; 
- Grote mate van privacy; 
- Unieke wandelmogelijkheden. 
Binnenkort komen enkele flats beschikbaar. Brochure op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Voor inlichtingen: Directie Stichting Zomerland, Raaphorstlaan 
25, Wassenaar. Tel.: 01751-77241. 

ORIGINELE FRIESE KLOKKEN 
worden bq ons rèeds raren op ambachtelqke wirze gemaakt. 
zowel uurwerken als mass1ef e1ken kasten. 
U kunt biJ ons uw eigen klok samenstellen door b.v kast en 
WijZerplaat zelf UI! te zoeken of een besch1ldenng naar eigen 
keuze. Komt u eens geheel vrqblqvenrl onze collectie beZich
tigen of vraag even een folder aan 
Vanzelfsprekend kunnen WIJ ook uw ant1eke klok restaureren. 

KlokkenmakeriJ V.d. GMeuJett 
Roazebosk 13. 8517 HA Scharsterbrug, tel 05138-2751 
vanaf rotonde Jou re nchtmg Scharsterbrug 
Zaterdags tot 17 00 uur open 

11 111 I 

Boerenhekken Tuinpoortjes 
Sierafscheidingen Afrasteringen 
Rozenpoortjes Trapleuningen 
ook met: automatische- en afstandsbediening 

audio- en video communicatie 
Sierhekken tegen inbraak 

voor ramen en deuren. 

Showroom ook 's zaterdags geopend van 10.00-15.00 uur. 

~~~·:•;~b~ :: s;e~. 
Burg. Huydecoperweg 4-6, 3615 AD Westbroek (Utrecht), 03469-2041 





Wij verzorgen uw familie-, gemeente-, club- of 
verenigingswapen of -embleem. 

* Gegoten of geslagen penningen 
* Porseleinen of keramische borden 
* Tegeltableaus 
* Glas-in-lood medaillons 
* Bronzen deuropeners 
* Glasgravures 
* Tinnen borden 0 36 cm 
* Bronzen plaquettes 
* Handgeschilderd op hout 

Restauratie van antieke bronzen en tinnen voorwerpen 

Haagsemarkt 22. Postbus 9520, 4801 LM Breda, tel.: 076 - 132153 

CANADA 
Vraag onze brochures m.b.t. onze "Systematic Withdrawal 
Plans". Een belegging middels eerste klas Canadese Mutu
al Funds, thans in Canada aanzienlijke vrijstellingen van 
"Capital Gain" belastingen. 
Specialisten in adviezen voor Vermogenshandhaving; in Ca
nada worden geen successie- en schenkingsrechten gehe
ven. 

Voor nadere inlichtingen: 
Croydon lnvestment Agencies, 561 Croydon Place, North 
Vaneauver B.C., Canada V7N 2Z9. 

Kwaliteitswijnen 
uit Spanje. 

Voor liefhebbers van eerlijke Spaanse wijnen 
is er nu goed nieuws. 

De Amigos de los Vin os de Espana is name
lijk een feit. 

Een club met als doel de mooie wijnen uit 
de beste Spaanse wijnstreken voor u te ontdekken, 
te selecteren en u thuis te bezorgen. Pure Spaanse 
noblesse, maar dan wel voor een vriendenprijs. 

Nadere documentatie over de wijnselectie 
van de Amigos verkrijgt u vrijblijvend via onder 
staande coupon of via 05470-715 6'S.* 

De Amigos de los AMIGOSdelosvinos 
Vinos de Espana. Voor 
wie gewend is met volle 
teugen te genieten. 

• op werkdagen van 09.00-15.30 uur 
~.------------------l 

Naam _ P\' I -------------------[ 
[Adres-------------[ 

ITel.nr. --------------1 
1 Beroep __________ ------1 
I Stuur deze hon in een gefrankeerde envelop naar: I 
L Amigos de los Vin os de Espaîia, Postbus 3'), 7470 AA GOOR J 
------------------
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Onze liberale minister van Justitie, mr. Frits Korthals Al
tes. is de afgelopen maanden permanent in het nieuws ge
weest. Niet alleen in zijn eigen sector ontplooit hij grote ac
tiviteit. Hij is ook de liberale spil geweesi tijdens het kabi
netsoverleg over het kruisvluchtwapen-plaatsingsbesluit. 
Hoog tijd dus om een vraaggesprek te houden over defensie, 
criminaliteitsbestnjding, de door hem gecoördineerde dere
gulering, de uit zijn context gerukte zedelijkheidswetgeving 
en de komende verkiezingen. 

Minister Korthals Altes: 
,,Plaatsingsbesluit 
is niet terug 
te draaien'' 

B egin november kreeg minister 
mr. Frits Korthals Altes alle lof 
vanuit de liberale hoek voor de 

door hern geleverde VVD-"tegen
stoom" binnen het kabinet tegen de al 
te eigenzinnige solistische neigingen 
van premier Lubbers (zie ook het 
hoofdartikel in V &D van 19 november 
jl.). Hoe komt het dat hij zich met de
fensie bezig houdt? 
Korthals Altes: "Mijns inziens is tij
dens de kabinetsformatie ver-
standig geopereerd. Men ging uit van 
de stelling: Wil je het CDA achter een 
NAVO-politiek krijgen zoals de VVD 
dat voorstaat, dan moetje dat beleid in 
en tegen het CDA niet door VVD-mi
nisters laten verdedigen. Dat geeft 
grote moeilijkheden. De combinatie 
De Ruiter (die algemeen wordt gezien 
als iemand die kritisch tegenover be
wapening staat) en Van den Broek (die 
wordt beschouwd als iemand die net 
als de VVD de eenheid binnen het 
bondgenootschap doorslaggevend 
acht) is dus tegenover de CDA-Twee
de-Kamerfractie met haar dissidenten 

de gunstigste combinatie om resulta · 
ten te boeken. Die combinatie had 
echter tot nadeel dat de VVD alleen 
met Ontwikkelingssamenwerking ver
tegenwoordigd was in de buitenland
groep en niet op ministerieel niveau in 
het defensieveld.Vanaf het allereerste 
begin is toen door de Tweede-Kamer
fractie aan mij gevraagd om specifiek 
defensie in de gaten te houden. Met de 
hulp van vooral Joris Voorhoeve en Al
hert Jan Evenhuis is het mij dus moge-

I 
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lijk gemaakt om op dit punt enigszins 
te sturen en het liberale standpunt in 
het kabinet te brengen ... " 

R: Maar je bent er toch ook speciaal 
voor naar Washington geweest? 

FKA: Nee, dat was een uitnodiging 
van vice-president Bush om over terro
rismebestrijding te spreken. Maar ik 
heb toen ook een aantal besprekingen 
gevoerd met het State-department 
over de kruisvluchtwapens en over het 
belang dat het verdrag, dat we inmid
dels hebben getekend, in overeenstem
ming zou zijn met de NAVO-procedu
res vanwege de Grondwetsvraag. 
Om het politieke evenwicht weer te 
herstellen, dat bewust bij de kabinets
formatie was verlaten, is toen de zoge
naamde Pentagijs (een combinatie van 
Pentagon (vijfhoek) en Gijs (Van Aar
denne)) gekomen: een vijfhoek waar
bij twee liberale ministers werden in
gewijd in alle overwegingen met be
trekking tot het plaatsingsbesluit. An
ders zou je daarover in het kabinet 
nooit overeenstemming kunnen krij~ 
gen. In de tijd dat we het 1 junibesluit 
aan het voorbereiden waren, heeft dat 
uitstekend gewerkt. Eind oktober 
heeft het dus niet gewerkt, in die zin 
dat het CDA inderdaad heeft getracht 
ons voor voldongen feiten te plaatsen 
binnen het kabinet." 

R: De Pvd4 maakt straks die kruisra
ketten tot een van haar voornaamste 
campagnepunten in de verkiezingen. 
Als de socialisten regeringsverant
woordelijkheid krijgen, komen- zo 
zeggenze-die kruisvluchtwapens er 
niet. Vind je dat de VVD van deze 
zaak ook een verkiezingspunt moet 
maken? 

FKA: "Aannemend dat tegen die tijd 
het verdrag geratificeerd is, is het voor 
ons een gedane zaak. Daar komen we 
niet op terug. Verdragen die gesloten 
zijn, daar moetje niet op terugkomen. 
Je kunt toch ook van de bondgenoten 
niet vergen dat hier een hele infra
structuur voor de plaatsing van kruis
vluchtwapens wordt aangelegd en wij 
dan tegen de tijd dat die klaar is als-
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nog'nee'zeggen.~ee,vooronszalde 
inzet vaii de verkiezingen zijn: het 
voortzetten van het beleid zoals dat 
door het kabinet Lubbers/Van Aar-
denne is gevoerd en dat is dan voorna
melijk het sociaal-economische beleid. 
Tegen die tijd weten we ook in hoever
re we met onderwerpe"n als de wet Ge
lijke Behandeling en Euthanasiewet
geving verder zijn gekomen in deze 
combinatie. Ik zeg niet dat dit persé 
verkiezingsissues zouden moeten wor
den, omdat het tere onderwerpen zijn, 
waar je nou niet zo gemakkelijk de 
boer mee op gaat, maar het zal zeker 
een rol spelen. Hoewel, ik heb altijd 
nog hoop- en tegen de tijd dat dit arti
kel verschijnt weten we misschien 
mee~;- dat het kabinet op die gebieden 
toch ook nog met een initiatief komt. 

R: Zowel wat betreft euthanasie als 
Gelijke Behandeling? 

FKA: Beide. In de discussie met de 
Kamer over de Wet Gelijke Behande
ling is gezegd dat in het kabinet de dis
cussie zal worden verbreed. Dat is dus 
ook gebeurd tot alle terreinen, waarop 

·•" discriminatie zal kunnen plaatsvinden. 
Dat is dezelfde lijn die ook de VVD
fractie volgt. Ik sluit niet uit dat de 
fractie er eerder uit is dan het kabinet. 
Voor een homogeen opererend liberaal 
gezelschap is het natuurlijk makkelij
ker met een wetsontwerp te komen 
dan wanneer je elkaar op bepaalde on
derdelen moeilijk kunt vinden, zoals in 
het kabinetsberaad is gebleken." 

Zedelijkheidswetgeving 

De storm rond één bepaling in een 
nieuwe wetgeving op het gebied van 
zware zedenmisdrijven, is inmiddels 
weer geluwd. De opgeklopte sfeerma
kerij rond de 12- tot 16-jarigen heeft 
de bewindsman wat verbaasd. 
Korthals Altes: "Ik vind het ergjam
mer dat zo ontzettend veel aandacht 
juist op dit ene onderdeel van het wets
ontwerp is gevallen, omdat er namelijk 
veel meer in staat. Van belang is dat 
elke seksuele handeling die tot stand 
komt door overwicht, aanbieding van 
geschenken e.d. strafba~r zou blijven. 
Seksuele handelingen op basis van 
vrijwilligheid zouden niet meer een 
strafbaar feit in de zin van het Wet
boek van Strafrecht zijn. Het ziet er 
nu naar uit dat geme~nschap met een 
minderjarige tussen 12 en 16 jaar, net 

Mr. Frits KorthalsAites 

als nu, weer een klachtdelict wordt. 
Persoonlijk vond ik het meer de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders, op
voeders en kinderen en nfet in de eer
ste plaats van de overbeid. De kern 
van de zaak is, dat de hele wetgeving 
op het gebied van zware zedendelicten 
wordt gemoderniseerd en juist op tal 
van punten wordt aangescherpt. Juist 
ook ter bescherming van de mensen. 
Men zal zich herinneren dat we vorig 
jaar die afschuwelijke kwestie hebben 
gehad met die aanrander in Amster
dam, die moest worden vrijgelaten we
gens cellengebrek onder andere om
dat op dit de.li.ct onvoldoende lange ge
vangenisstraf stond. Dat is één van de 
zaken die wordt veranderd. Het ver
schil in strafmaat bij aanranding en 
verkrachting zal komen te vervallen. 
Er zit een aantal elementen in die voor 
de bescherming van vrouwen van 
groot belang is. Het wetsontwerp ligt 
nu nog voor advies bij de Raad van 
State. Daarna zullen we in het kabinet 
pas definitief een beslissing nemen hoe 
het bij de Kamer zal worden inge
diend." 

De zaak Hans Kok 

R: Verwacht je dat er bij het nader on
derzoek naar feiten en omstandighe
den bJj de dood van Hans Kok in een 
politiecel toch nog strafbarefeiten 
naar voren komen? 

FKA: Verwachten niet. Maar bij een 
echt open onderzoek mag je nooit bij 
voorbaat iets uitsluiten. Uit de rappor
ten van de patholoog-anatoom en de 
toxicoloog van het Gerechtelijk Labo-
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ratorium blijkt dat er geen sprake is 
geweest van uitwendig of ander ge
weld. De verschijnselen wijzen in de 
richting van langzaam toenemend 
zuurstofgebrek. Als oorzaak daarvan 
wordt vergiftiging ats meest waar
schijnlijke mogelijkheid genoemd. De 
bevindingen laten geen andere moge
lijkheden als waarschijnlijk over. Geen 
mathematische zekerheid dus, zoals 
wanneer sprake is van een messteek 
door het hart, maar ook geen andere 
kans dan die vergiftiging. Wel is van 
belang dat wordt nagezocht of het niet 
verstrekken van matrassen, de kwestie 
van het ontbijt e.d. te wijten zijn aan 
bewuste nalatigheid, te hoge werk
druk, organisatorische problemen of 
een combinatie daarvan. Afhankelijk 
van die bevindingen kan worden na
gegaan of mensen wegens falen een 
disciplinaire correctie behoeven of dat 
de organisatie moet worden verbeterd. 
Dat is een zaak van de burgemeester 
als beheerder van de Gemeentepolitie. 
Daarnaast is voor mijn rapportage aan 
de Tweede Kamer, van belang of na
der onderzoek de gebleken tegenstel
lingen tussen verklaringen in arrestan
tenbewaarders en politie enerzijds en 
arrestanten anderzijds kan ontregelen 
en de juiste toedracht aan het licht kan 
brengen. Dat is mijn verantwoordelijk
heid. 

R: Heeft het cellentekort ermee te 
maken?. 

FKA: Zeker. Een. groot deel van de 
cellen, dat bestemd is voor arrestan
ten tijdens het politieverhoor, wordt 
nu langdurig gebruikt voor voorlopige 
hechtenis van gedetineerden die in een 
huis van bewaring thuis horen, waar 
meer voorzieningen zijn. Daardoor 
wordt de werkdruk groot en worden de 
gedetineerden op mindere wijze be
handeld dan de wet gebiedt. ~aar 
twee kanten zal ons nieuwbouwplan 
voor het gevangeniswezen de kwaliteit 
van de rechtsstaat verbeteren: dege
nen die langer dan enkele dagen van 
hun vrijheid beroofd moeten worden, 
vinden weer plaats in een huis van be
waring- de aldus vrijkomende politie
cellen maken het mogelijk dat de 
werkdruk voor de arrestantenbewaar
ders aanvaardbaar wordt en politie en 
Justitie de gearresteerde inbreker, 
aanrander, vandaal of zakkenroller 
weer voor eerste verhoor in he.t politie
bureau kan insluiten. Op die wijze 
wordt de rechtsstaat weer geloofwaar
dig. 

iiii.''''''''''''''''''''''''''''''·''' 



Criminaliteitsbestrijding 

Het meest wordt onze bewindsman op 
Justitie echter aangesproken over de 
bestrijding van criminaliteit en vanda
lisme. 

FKA: ,.,Op dat punt hebik-inede 
dankzij de steun van de motie-Nijpels 
-mijn plan kunnen lanceren. Dat 
werkt natuurlijk niet onmiddellijk. We 
zijn volop bezig met de voorbereiding 
van een meerjarenprogramma, maar 
een aantal experimenten loopt al. Op 
dit punt moet zeker dit kabinetsbeleid 
worden voortgezet, want de belang~ 
rijkste resultaten moeten nog komen. 
Maar toch ... als je nu kijkt naar het 
beleid rond de Amsterdamse Zeedijk, 
waar men de drugshandel aan het te
rugdringen is, dan vind ik dat er een 
wijziging is gekomen in de mentaliteit 
van het bestuur. Men laat het niet 
meer gelaten over zich heenkomen. 
Dat betekent natuurlijk niet dat van 
vandaag op morgen die veiligheid er 
is. Wél hebben we ook weer een betere 
controle op het openbaar vervoer en 
successievelijk moeten we het terrein 
weer heroveren. Wat ik toch ook wel 
wil benadrukken, is dat we als Neder
landse samenleving wat meer zelfdis
cipline moeten tonen. Het is natuurlijk 
heel makkelijk om te beweren: er moet 
meer aan veiligheid gebeuren. Maar 
wie van onze lezers heeft nooit ver
keerd geparkeerd of is nooit nog eens 
even snel door een rood stoplicht gere
den en heeft daarmee óók meegedaan 
aan de verlegging van de normen? Dat 
zijn allerlei punten die ook het politie
apparaat en het gerechtelijk apparaat 
verstopt en overbelast hebben. Daar
door zijn zaken, die echt van wezenlijk 
belang zijn, niet of te weinig aan bod 
gekomen. Functioneel toezicht en een 
preventief beleid zijn heel essentieel. 
Alcohol bij sportgebeurtenissen'is de 
motor van de criminaliteit. ledereen 
weet ook hoe gevaarlijk de combinatie 
alcohol en verkeer is. We zullen op dat 
gebied inderdaad een ontmoedigings
beleid moeten voeren. In absolute ver
boden geloof ik niet, maar preventief 
kan veel gebeuren. We moeten ook een 
beroep doen op het verantwoordelijk
heidsgevoel van de horeca." 

Deregulering 

Deregulering is één van de stokpaard-
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jes van dit kabinet. De coördinerende 
minister daarvoor is Korthals Altes. 
Heel veel staat op de rails. Hij heeft 
een nieuw plan in ontwikkeling. "Mi
nister Rietkerk en ik hebben nu een 
beleid ontwikkeld om de enorme 
stroom van circulaires te gaan terug
dringen. Vooral in de onderwijssector 
weet men hoe verschrikkelijk dat is. 
Eén van de voorstellen die we doen, is 

. dat elke circulaire zijn maximum-gel
digheidsduur moet vermelden, die 
nooit langer mag zijn dan vier jaar. Als 
men na vier jaar vindt dat die duur 
moet worden verlengd, dan zal dat uit
drukkelijk moeten worden toegelicht 
en ook waarom men dan in die tussen
tijd niet is gekomen met een Algeme
ne Maatregel van Bestuur. Op die wij
ze willen we bewindslieden en ambte
naren zich ervan bewust laten worden 
dat elke keer als ze met een circulaire 
komen zij tóch weer die regelzucht 
vertegenwoordigen. De bestaande cir
culaires moeten nu ook in kaart wor
den gebracht en geregistreerd. Elke 
circulaire die niet in de registratie 
voorkomt, verliest daarmee automa
tisch zijn geldigheid. Die kan de prul
Iemand in." 

Mafia 

In zijn beleid geeft de minister van 
Justitie grote prioriteit aan de zware 
criminaliteit, vooral de handel in ver
dovende middelen. Dat is toch de mo- ' 
tor van de zogeheten "drugs-related 
crime". "Een groot deel van de onvei
ligheid in de grote steden wordt ver
oorzaakt door mensen die geld nodig 
hebben voor hun dagdijkse portie he
roïne. Nu komt daar de laatste tijd de 
cocaïne bij en die werkt ook nog de ge
welddadigheid in de hand omdat het 
een agressieverwekkend verslavend 
middel is. Daar zullen we hard tegen 

f 
moeten optreden. De hoeveelheden 
die uit Zuid-Amerika komen zijn heel 
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groot. Ik denk dan ook dat we heel 
sterk onze internationale samenwer
king moeten intensiveren, omdat dit 
probleem ook in de Verenigde Staten 
en in Engeland speelt. De organisatie 
die daar achter zit, is waarschijnlijk 
nog veel harder en agressiever dan de 
organisatoren van de heroïnehandel. 
Het is een agressieve mafioze groep." 

De minister kampt met één probleem: 
tijdgebrek. Heel veel heeft hij op de 
rails gezet. "Als je aantreedt heb je 
eigenlijk geen minuut te verliezen. Je 
moet meteen hard aan de slag, maar 
tegelijkertijd hebje-als je van buiten
af komt- een inwerkperiode nodig. 
Het voordeel van een tweede periode 
is datje bent ingewerkt en gelijk op 
volle kracht kunt beginnen." 
Als deze coalitie na de verkiezingen 
terugkomt, zou Korthals Altes- desge
vraagd- het liefst terugkeren op Justi
tie. Over de mogelijke voortzetting 
van de regeringscombinatie CDA
VVD is hij zeer optimistisch. "Blij
kens de opiniepeilingen hebben wè ons 
dieptepunt gehad. Men zegt dat we 
weer in de lift zitten. Maar het is geen 
lift. Het is een trap, die we zelf op 
moeten klimmen. Met grote inspan
ning, maar ik ben ervan overtuigd dat 
het lukt. Op ee·n zetel meer of minder 
wil ik niet worden gevangen, maar om
streeks de 36 wordt het wel." 

R: Tot slot heb jij nog een advies aan 
het kader; wat kan men het beste doen 
in de campagne? 

FKA: Bij de VVD is toch altijd het 
beste gevallen dat de partij als één 
man achter haar lijsttrekker blijft 
staan, ook als er wel eens momenten 
zijn van kritiek. In de verkiezingscam
pagne zullen we als een man moeten 
staan achter degene die politieke lei
ding geeft aan de partij dus in dit ge
val achter lijstaanvoerderEd Nijpels. 

Reny Dijkman • 
4 december 1984 

500 jaar vast gebruik 

..... om luyden van qualiteit en 
andere passanten te logeeren 
en tracteeren op costelijke spij-
zen van zee, vee en veldt." 

Rustige ambiance 
voor meerdaags verblijf 
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Voor de laatste keer tijdens deze kabinetsperiode werden 
vóór het Kerstreces de Algemene Politieke Beschouwingen 
in de Senaat gehouden. Dr. G. Zoutendijk, de liberalefrac
tieleider indeEerste Kamer, blikte bij die gelegenheid te
rug op het gevoerde kabinetsbeleid, sprak zich uit vóór een 
voortgezette coalitie CDA- VVD na de verkiezingen, maar 
veroordeelde scherp de uitlatingen van CDA-minister Deet
man die de onafhankelzjke VVD-opstelling ten aanzien van 
sommige immateriële zaken sterk bekritiseerde tijdens een 
spreekbeurt. · 

Zoutendijk: 
,,Liberale beginselen zijn 
voor ons te belangrijk'' 

D e VVD zal ook in de ko
mende kabinetsperiode 

tt ' een loyale coalitie-part-
nér zijn. Deze loyaliteit mag echter 
niet ten koste gaan van het realiseren 
van beleidsvoornemens op immate
rieel terrein, waar in de samenleving 
een ruime meerderheid voor bestaat. 
Daarvoor zijn de liberale beginselen 

voor ons te belangrijk. Ik heb mij dan 
ook erg verbaasd over de opmerkingen 
van minister Deetman, die de VVD zo 
ongeveer het recht ontzegde om sa
men met de oppositie tot regelgeving 
te komen op voor liberalen belangrijke 
terreinen als gelijke behandeling en 
euthanasie. Een dergelijke opmerking 
had ik niet verwacht van een represen-~ ~ ~ 
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tant van een· partij die tot in het recen
te verleden er nimmer v-oor is terugge- · 
deinsd zaken te doen met de oppositie_, 
bijvoorbeeld op het terrein van de me
dia. Wanneer dit kabinet er niet in 
slaagt een ook voor de VVD bevredi
gende oplossing te formuleren op be
langrijke immateriële beleidsterrei
nen, dan zijn wij van mening dat er 
sprake is van een vrije kwestie, waarbij 
initiatieven vanuit de Tweede Kamer 
met hulp van de oppositie mogelijk en 
toelaatbaar zijn," zo besloot de heer 
Zoutendijk zijn inbreng in eerste ter
mijn. 
Daaraan voorafgaand had hij een 
zorgvuldige balans opgemaakt van 
hetgeen door dit kabinet tot stand was 
gebracht. Daarover was de VVD-Se
nator aanmerkelijk positiever. "Inclu
sief de voorgenomen bezuinigingen 
voor 1986 heeft het kabinet in vier jaar 
tijd 35 miljard omgebogen. Dat is een 
gigantische operatie die respect af
dwingt en uiteraard voor velen pijnlij
ke gevolgen heeft gehad. Ondanks 
deze ombuigingen zullen de collectie
ve uitgaven in 1986 22 miljard hoger 
zijn dan in 1982 en zullen zij reëel met 
11;2 %zijn gestegen. De voornaamste 
oorzaak daarvan ligt in wat genoemd 
wordt open einde uitgaven, zoals de 
bijstand, de individuele huursubsidie, 
enzovoort. Door het vaststellen van 
wettelijke rechten wordt de flexibili
teit beperkt en een element van ver
starring geïntroduceerd. Datgene wat 
sociaal gewenst is, kan in sommige ge
vallen de economische groei belemme
ren met als uiteindelijk effect dat ook 
degenen voor wie de maatregelen zijn 
bedoeld, er niet beter van zullen wor
den. Het betreft hier erg moeilijke af
wegingen, maar die zullen wél moeten 
worden gemaakt." 

Werkloosheid 

G uus Zoutendijk ziet in ar
beidstijdverkorting niet d~ 
oplossing voor het verder te

rugdringen van de werkloosheid. "In 
toenemende mate blijken de groeibe
lemmerende effecten van dit middel te 
gaan overheer,sen. De knelpunten ont
staan door het niet op elkaar afge
stemd zijn van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, aanwezigheidsproble
men, hogere overheadkosten. Voor al
gehele arbeidsduurverkqrting lijkt het 
einde voorlopig wel bereikt, mede ge
zien de situatie in het met ons concurre-
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rende buitenland. Bij verder forceren 
dreigt een opwaartse druk op de lonen 
en als dat doorzet een nieuw proces 
van uitstoot van arbeid. Het middel 
wordt erger dan de kwaal. Hogere eco
nomische groei is het beste structurel~ 
middel om de werkloosheid tegen te 
gaan. Elke procent groei levert niet al
leen direct circa 45.000 nieuwe ar
beidsplaatsen op, maar leidt boven
dien tot minder werkloosheidsuitgaverr 
dus tot lagere arbeidskosten, waardoor 
minder uitstoot van arbeid zal plaats
vinden ... " 
Een punt waar hij jaar na jaar op moet 
hameren blijft de veel te geringe tijd 
die de Eerste Kamer rest voor het be
handelen van wetsontwerpen. In het 
recente verleden kon de Senaat nog 
tussen Kerst en Oudjaar bijeenkomen 
om een fase van de Tweeverdienerswet 
te behandelen, omdat deze in het nieu
we jaar van kracht zou moeten wor
den. En nu wéér lag er op de valreep 
de stelselwijziging ziektekostenverze
kering, die onmogelijk nog behandeld 
kon worden en komt nog de stelselwij
ziging sociale verzekering. Zoutendijk 
heeft er een hard hoofd in of dat nog 
vóór de verkiezingen lukt. 

Rekenkamer 

H et aantal ambtenaren moge 
dan bij de lagere overheden 
zijn teruggelopen, van het 

streven van het kabinet om ook de 
rijksambtenaren getalsmatig terug te 
dringen is niets terecht gekomen. Inte
gendeel: daar steeg het aantal in deze 
kabinetsperiode van 175.000 tot 
178.000. Volgens Zoutendijk is ook 
daar een daling met 3 à 4 %via na
tuurlijk verloop per jaar mogelijk in
dien de interne mobiliteit verbetert en 
de bedrijfsvoering efficiënter wordt. 
Er moet een einde komen aan de 
stroom van circulaires die de rijksover
heid over het land uitwaaiert en er zal 
deskundig moeten worden geautoma
tiseerd. "Wat dat laatste betreft spre
ken de rapporten van de Algemene 
Rekenkamer boekdelen: veel duplica
tie, onafgemaakte projecten, niet wer
kende systemen, kortom veel knoei
werk, weinig kwaliteit en onnodig hoge 
kosten. Bij de overheid valt nog gewel
dig veel te automatiseren; automati
sche tekstverwerking, elektronische 
post, eenvoudig toegankelijke compu
terarchieven, dit alles staat nog in d.e 
kinderschoenen· ... Het geheel van ef-
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ficiëntie bevorderende maatregelen 
zou op den duur wel eens zo'n 20 % be
sparing kunnen opleveren, aldus een 
uitgelekt rapport van het bureau 
McKinsey ... " 

De toenemende vergrijzing van de Ne
derlandse bevolking en het hierop niet 
adeq1,1aat inspelen van de overheid ver
vullen hem met grote zorgen ... "Als 
er niets gebeurt, zullen de premies bij 
een gelijkblijvend stelsel met 38 % 
moeten stijgen ... Zou bij de in de ko
mende jaren te verwachten grotere 
economische groei toch niet aan fonds
werving t.b.v. de AOW moeten wor
den gedacht?", zo vroeg hij het kabi
net. "Een dergelijk fonds zou in de 
moeilijke periode van 2010 tot 2030 
kunnen worden aangesproken." ... 
"Zal op termijn de VUT, thans al bijna 
onbetaalbaar, niet moeten worden af
geschaft en ligt een flexibele pensioen
leeftijd met daaraan aangepaste pen
sioenen niet veel meer voor de hand?'' 

Vandalisme en criminaliteit 

D e VVD-fractieleider juicht het 
toe dat minister Korthals Al
tes van Justitie zich volledig 

inzet voor het terugdringen van de stij
gende criminaliteit, maar uit zijn nota · 
"Criminaliteit en Samenleving" blijkt 
dat deze bewindsman geen ijzer met 
handen kan breken. Het verontrust 
Zoutendijk dat in toenemende mate 
misdrijven uit politieke motieven wor
den gepleegd: "Van deze daders ont
breekt meestal elk spoor. Het lijkt wel 
of alle normen gaan vervagen: brand~ 
weerlieden zetten hun eisen kracht bij 
door met gemeentemateriaal en op 
kosten van de belastingbetaler vernie
lingen in het Amsterdamse stadhuis te 
verrichten en daarbij zelfs ambtena
ren te molesteren. Het schijnt alle
maal te kunnen. In Woensdrecht kun
nen actievoerders schijnbaar onge
straft doorgaan met het aanrichten 
van vernielingen. Voorlichtingsavon
den over kernenergie worden onmoge
lijk gemaakt. Uit het ministerie van 
Economische Zaken worden docu
menten gestolen en de dieven zijn on
vindbaar maar smaken wel het genoe
gen dat de minister ter verantwoor
ding wordt geroepen in de Tweede Ka
mer. Het is de vraag of, gezien het in
ternationale karakter van sommige 
soorten van criminaliteit, het wel zo 
verstandig is de personencontrole aan 

de grenzen te verminderen." 
Indien dat door de EG onvermijdelijk 
is, vraagt Zoutendijk zich af of dan 
een verplichte legitimatie niet een 
noodzaak wordt. 
"De emotionele bezwaren hiertegen 
zullen afgewogen moeten worden te
gen de praktische voordelen en vooral 
de noodzaak tot criminaliteitsbestrij
ding. Ondanks mijn betrokkenheid bij 
de problematiek van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer heb ik 
de uit dien hoofde aangevoerde bezwa
ren nooit onderschreven." 

NAVO 

H ij toonde zich gelukkig met 
het kabinetsbesluit ten aan
zien van de plaatsing van 

kruisvluchtwapens. "De prijs van deze 
zesjaar aarzeling, van deze Allein
gang in de NAVO om binnenlandse
politieke redenen, is hoog geweest: een 
gespleten samenleving, irritatie bij de 
bondgenoten, wellicht enig blijvend 
verlies van invloed in de NAVO en het 
afstoten van twee kerntaken die van 
militair belang worden geacht ... " 
Zoutendijk bepleitte een öeter voor
lichtingsbeleid in Nederland over de 
betekenis van het bondgenootschap. 
"Alleen samen met de Verenigde Sta
ten zal West-Europa zich op den duur 
politiek staande kunnen houden tegen 
de expansiezucht van de Sowjet-Unie. 
Dit is de essentie van ons veiligheids
beleid en dit zal steeds weer opnieuw 
moeten worden 'uitgelegd. Het is in het 
belang van de Sowjet-Unie de NAVO
bondgenoten uit elkaar te spelen, om 
met ieder van hen apart te onderhan
delen en zodoende de Westeuropese 
landen van de Verenigde Staten los te 
weken. Het beïnvloeden van de publie
ke opinie in West Europa is daarbij 
voor de Sawjets een ~elangrijk middel 
dat in onze open democratie gemakke
lijk kan worden toegepast. Even leek 
het erop dat de Sowjet-Unie hierbij 
succes zou hebben wat Nederland be
treft; uiteindelijk is de minister-presi
dent gelukkig zo verstandig geweest 
om niet op een vage uitnodiging in te 
gaan." 
Zoutendijk benadrukte dat bij zijn 
fractie geen twijfel bestaat- evenmin 
als bij de Raad van State- dat het 
plaatsingsbesluit en het met de Ver
enigde Staten te sluiten verdrag met 
enkelvoudige meerderheid (dit in te
genstelling tot de door de oppositie 
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verlangde tweederde meerderheid) 
kunnen worden goedgekeurd. 

Lof 

D e balans opmakend van drie 
jaar kabinetsbeleid sprak hij: 
"Ruim drie jaar geleden wa

ren de overheidsfinanciën praktisch 
on beheersbaar geworden en nam de 
werkloosheid met ongeveer 15.000 
personen per maand toe. Dank zij een 
moedig, realistisch en gedetailleerd 
regeerakkoord is het kabinet in staat 
geweest een consistent beleid te voe
ren; het is daarbij onaangename maat
regelen niet uit de weg gegaan. Het 
kabinet verdient hiervoor lof. De resul
taten zijn niet uitgebleven. De collec
tieve lastendruk en het financierings
tekort zijn aanzienlijk gedaald en de 
stijging van de werkloosheid heeft 
plaats gemaakt voor een gestage lang
zame daling. De economische toe
stand is thans veel gunstiger." 
Minder succesvol noemde hij het kabi
netsresultaat op het gebied van de de
regulering en het doorbreken van de 
sociale verstarring. Maar hij had ook 
kritiek: "Soms is dit kabinet duidelijk 
de verkeerde kant uitgegaan en zijn 
bepaalde regels nog ingewikkelder en 
minder begrijpelijk geworden. De 
tweeverdienersregeling is daar een 
duiddijk voorbeeld van. Tegen deze 
regeling is trouwens ook het principië
le bezwaar in te brengen dat de over
heid materiële gevolgen verbindt aan 
de wijze waarop mensen hun persoon
lijk leven inrichten door het introduce
ren van een moeilijk te objectiveren 
begrip als 'economische eenheid'. 
Voor mij gaat de overhèid hier een stap 
te ver." 

Een voortzetting van het huidige soci
aal-economisch beleid zal op hoofdlij
nen in een volgende kabinetsperiode 
moeten worden voortgezet, was de 
conclusie van de VVD-Eerste-Kamer
fractievoorzitter. "Slechts een coalitie 
van CDA en VVD zal hiertoe in staat 
zijn en daarom zal er alles aan gedaan 
moeten worden om te bereiken dat 
deze coalitie bij de aanstaande verkie
zingen de meerderheid behoudt. Ge
zien de successen van het kabinetsbe
leid en het optimisme ten aanzien van 
de economische ontwikkelingen moet 
dit mogelijk zijn." 

Reny Dijkman • 
Foto: Ruben Schipper 

Pensioenen 
in discussie 
Vergrijzing 

De vergrijzing van de Nederlandse be
volking die de komende decennia over 
ons zal komen, heeft een groot aantal 
maatschappelijke en financiële conse
quenties. De financiële cons~qu~~t.ies 
zijn te overzien als de overheid tiJdig 
beleidsmatig rekening houdt met de 
demografische ontwikkelingen. De 
vergrijzing zal vele collectieve voor
zieningen duurder maken. Deze extra 
financiële last zal te dragen zijn als ge
pensioneerden van de toekomst (de 
huidige dertigers) zelf in staat zijn 
deze last te dragen. Dat kan als men 
over een goed inkQmen, een goed pen
sioen, beschikt. 

Pensioenbreuk 

Veel mensen bouwen anno 1985/1986 
een pensioen op, al zijn er grote ver
schillen in kwaliteit van pensioenrege
lingen. Veel mensen lopen evenwel als 
ze van baan wisselen of werkloos wor
den een kwaadaardige pensioenbreuk 
op. De VVD-fractie in de Tweede Ka
mer is van mening dat deze problema
tiek moet worden opgelost. Mensen 
zullen voldoende pensioenrechten 
moeten kunnen opbouwen en geen on
nodig pensioenverlies leiden door een 
pensioenbreuk. Omdat daarmee is te 
voorkomen dat ze in de toekomst af
hankelijk zullen zijn van de overheid 
en een extra druk zullen zetten op de 
omvang van de collectieve uitgaven. 
Al vele jaren zijn werkgevers- en werk
nemersorganisaties samen met de 
overheid aan het bekijken hoe m.n. de 
problematiek van de pensioenbreuk is 
op te lossen. 25 oktober jl. heeft de 
SER een advies uitgebracht over de 
problematiek van de pensioenbreuk. 
Een advies dat vergezeld ging van aan
bevelingen van de Stichting van de Ar
beid. 
Wat is die pensioenbreuk, en om hoe
veel verschillende vormen gaat het? 
Bij pensioenbreuk loopt men pensioen
verlies op. Het gaat dan met name om 
de volgende verschillende vormen van 
pensioenverlies. 

6 

1. Men loopt pensioenverlies op als 
men bij ontslag minder dan evenredi
ge premievrije rechten mee krijgt. 
D.w.z. als men minder pensioenrech
ten heeft opgebouwd dan het geval 
zou zijn als jaarlijks een even groot 
deel van het aantal pensioenjaren 
wordt opgebouwd. 
2. Het pensioen wordt steeds minder 
waard als men geen toeslagen ont
vangt, uit de overrente, na pensione
ring, zoals gepensioneerden die tot 
hun 65ste jaar bij datzelfde pensioen
fonds verzekerd zijn geweest. (na 10 
jaar is bij 4 % inflatie zo'n onaange
paste aanspraak nog maar 66 % waard 
van wat het in het begin was). 
3. Ontwaarding van slapersrechten 
door inflatie. (slapers zijn zij die, ge
durende een vroegere baan pensioen
rechten hebben opgebouwd bij een 
pensioenfonds waar ze op dit moment 
niet meer pensioenrechten opbouwen). 
4. Pensioenverlies treedt op als bijv. 
gedurende een periode van werkloos
heid de pensioenopbouw niet wordt 
voortgezet. 

Deze vormen van pensioenverlies zijn 
te voorkomen als: 
1. in de pensioen- en spaarfondswet 
wordt bepaald dat men bij beëindiging 
van een dienstverband evenredige pre
mievrije rechten mee moet krijgen; 
2. bij de toeslagverlening uit de over
rente, zowel de slapers als alle reeds 
ingegane pensioenen gelijk worden be
handeld. (non-discriminatie bepaling); 
3. de wettelijke belemmeringen wor
den weggenomen om opgebouwde 
pensioenrechten (eigen spaarpot) bij 
wisseling van baan mee te nemen naar 
de nieuwe werkgever, om te worden 
gebruikt voor het inkopen in de daar 
bestaande pensioenregeling. 

Spaarpot 

Het genoemde SER-advies adviseert . 
unaniem de onder 1 en 3 genoemde 
punten wettelijk te regelen. De VVD
fractie is van mening dat het kabinet 
zo snel mogelijk op die punten met 
wetsvoorstellen naar de Kamer moet 



''\' 

komen. Bij het SER-advies kwam ook 
de Stichting van de Arbeid met enige 
aanbevelingen. De Stichting is van 
mening dat er zo snel mogelijk een cir
cuit van reserve-overdrachten moet 
worden opgezet zodat werknemers bij 
wisseling van werkkring hun opge
bouwde pensioenrechten (spaarpot) 
kunnen meenemen naar de volgende 

Agenda 
Hayavan 
Somerenstichting 

Cursussen voor Kandidaat-Gemeente
raadsleden 
• De vormings-en scholingsfunctiona
ris van de afdeling en ondercentrale of 
kamercentrale kan alle informatie ge
ven over data, plaatsen en cursusgel
den. 

Canvassing 
Cursusbijdrage I 30,- per persoon 
Zeist: 13, 20 en 27 januari (maandag
avonden) 
Rotterdam: 24,25 januari (vrijdag
avond, zaterdag) 
K. C. Dordrecht 
Delft: 31 januari, I februari (vrijdag
avond, zaterdag) 
Arnhem: 8 februari (zaterdag) 

Onderhandelen 
Cursusbijdrage I I 00,- per persoon 
Rotterdam (K.C. Dordrecht): 12, 19, 
26 februari, 5 maart (woensdagavon
den) 

werkgever. Daarnaast beveelt de 
Stichting aan om bij wet de mogelijk
heid te openen om pensioenregelingen 
die de pensioenopbouw voor werklozen 
voortzetten (voor bepaalde duur) hier
voor een financiële bijdrage te geven 
uit de rentebaten van het Fonds Voor
heffing Pensioenverzekering. De 
VVD-fractie is ee,n groot voorstandster 
van deze aanbevelingen. Het complete 
SER/Stichtingspakket is een goed 
doordacht pakket, waarin wettelijke 
maatregelen en afspraken tussen so
ciale partners een oplossing bieden 
voor de problematiek van de pensioen
breuk. 

Stok achter de deur 

Het SER/Stichtingspakket bestaat in 
belangrijke mate uit maatregelen die 
werkgevers en werknemers vrijwillig 
overeen moeten komen. Die vrijwillig
heid is een goede zaak, maar houdt 
wel het gevaar in zich dat het niet ge
beurt. Dat gevaar doet zich m.n. voor 
t.a.v. een tweetal zaken. Allereerst de 
positie van de eerder genoemde sla
pers. De Stichting van de Arbeid wijst 
een wettelijke non-discriminatie bepa
ling, maar beveelt het.bedrijfsleven 

Raalte: 7, 8 februari (vrijdagavond, za· 
terdag) 
Boskoop: 14, 21, 28 januari, 4 februari 
(dinsdagavonden) 

Managementtraining voor raadsleden 
Cursusbijdrage I I 00,- per persoon 
Bunnik: 18, 19 april (vrijdagavond, za
terdag) 

Liberalisme I 
Cursusbijdrage I I 0.- per persoon 
Apeldoorn: 20 januari (maandagavond) 

Presentatietechniek, deel/I 
Cursusbijdrage I 60,- perpersoon 
Apeldoorn: 31 januari (vrijdag), 
I februari (zaterdag, gehele dag) 
Utrecht: 16; 23, 30 januari 
(maandagavonden) 

Vervolgcursus discussietechniek 11 
Cursusbijdrage I 60,- per persoon 
Koog a/ d Zaan: 22 en 29 januari 
(woensdagavonden), 5 februari 

Aanmeldingen 
Cursusbijdragen kunnen worden over
gemaakt op girorekening 36.19.19.7 
t.n.v. Haya van Somerenstich"ting te 's-
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wel aan hier via vrijwillige afspraken 
het pensioenverlies bij wisseling van 
baan zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ook het circuit van reserve-overdrach
ten dat moet worden opgezet, dient op 
basis van vrijwilligheid te gebeuren. 
Tijdens de begrotingsbehandeling So
ciale Zaken heeft de Tweede Kamer
fractie van de VVD het standpunt in
genomen dat het totale SER/Stich
tingspakket een goede oplossing biedt 
voor het probleem van de pensioen
breuk als dat complete pakket, ook de 
vrijwillig te maken afspraken, in zijn 
geheel wordt gerealiseerd. 
Als de aanbevelingen m.b.t. het cir
cuit van reserve-overdrachten en de 
behandeling van slapers in de praktijk 
niet worden ingevuld, is het noodzake
lijk deze zaken in de Pensioen- en 
Spaarfondswet te regelen. Het on
recht van de pensioenbreuk heeft al 
veel te lang bestaan en wij kunnen het 
ons gezien de demografische ontwik
keling niet langer permitteren grote 
groepen mensen met onvolledige pen
sioenaanspraken ten laste van de on
der druk staande collectieve middelen 
te laten komen. 

Robin Linschoten • 
VVD- Tweede Kamerlid 

Gravenhage onder vermelding van: cur
susnaam, plaats en data. 
De aamneldingen dienen drie weken 
voor aanvang van de betreffende cursus 
bij de Haya van Somerenstichting bin-
nen te zijn. · 
Voor nadere informatie kunt u telefo
nisch contact opnemen met de Haya 
van Somerenstichting, tel. 070-614121. 

Jaarprógramma 1986 
Haya van Someren
stichting 
/4,50 

Het handboek met praktische tips voor 
vormings- en scholingsfunctionarissen 
en informatie over alle trainingen kan 
·worden besteld door een bedrag van 
I 4,50 (of een veelvoud) over te maken op 
gironummer 36.19.19.7 t.n.v. de Haya 
van Somerenstichting te 's-Gravenbage, 
onder vermelding van jaarprogramma. 

Voor degenen die in 1986 in afdelings-, 
o.c.- of k;c.-verband cursussen willen or
ganiseren met advies en financiële steun 
van de Haya van Somerenstichting is dit 
jaarprogramma een "must". 

VRIJ 
HElD._ 

DEMo
CRA'riE 

17 I 24 december 1985 
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Stem op een landelijke lijst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 

In een aantal provincies kampt men ook deze keer weer bij 
de gemeenteraadsverkiezingen tegen de zogenaamde 
"plaatselijke" lijsten. Voor ieder die actiefmee wil helpen 
de komende gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te 
maken, plaatsen wij hieronder een aantal argumenten van 
de VVD-fractievoorzitter te Halsteren, mevrouw mr. I. M. 
A. Helmig-Mat hijsen. Zij maakte een grondige inventarisa
tie. Met haar toestemming publiceren we uit het blad van de 
kc- Tilburg een deel van haar artikel. 

plaatselijke fractievoorzitter. Er wordt 
immers door de parfij een liberaal ge
meenteprogramma opgesteld. De ge
meentepolitiek wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd en vooral aan de libera
le beginselen getoetst. (Elk gemeente
programma wordt vóór het onder de 
vlag van de VVD uitkomt, getoetst 
door het landelijk bestuur en daartoe 
opgezonden aan de algemeen secreta
ris. Hij bekijkt of het program niet in 
strijd is met het landelijk program of 
met de liberale beginselen. In het op-

Argumenten om op een landelijke en voeren van plaatselijke actiepunten 
niet op een plaatselijke partij te stem- e.d. is men natuurlijk volkomen vrij. 
men: Het ontwerp-gemeenteprogramma, 
I. Een plaatselijke politieke partij is afkomstig van de Vereniging van Sta-
sterk gebonden aan één persoon. ten en Raadsleden, beoogt een raam-

I'. Neem nou bijv. Gemeente belangen, werk te geven dat door de gemeenten 
die drijft grotendeels op de fractie- zelf als uitgangspunt kan worden ge-
voorzitter, een plaatselijk goed bekenJ bruikt. redactie) Het is vanzelfspre-
de en populaire man. Stel nu dat deze kend dat de plaatselijke raadsleden dit 
om de een of andere reden als lijsttrek- globaal onderschrijven en uitvoeren, 
ker afvalt, bijv. vanwege zijn hoge ou- aangepast aan de plaatselijke omstan-
derom: wie geeft mij als kiezer nu de digheden. 
garantie dat deze partij dezelfde koers 2. De VVD is voor een program-colie-
blijft volgen? Zijn opvolger, eenjonge ge op zo breed mogelijke basis. Men 
man met weinig ervaring, zou wel eens de nodige informatie vandaan? Men is wil samenwerken om met goede wil tot 
met andere ideeën kunnen komen. U aangewezen op wat de gemeente ad- overeenstemming te komen over het 
hebt dus als kiezer geen enkele garan- hoc als zodanig verstrekt of moet het programma. Politieke verschillen in 
tie dat uw wensen worden vervuld halen bij het VNG, welke informatie opvatting kunnen door stemming in 
waarom u op deze plaatselijke lijst wel goed is. Maar men mist het directe het €olie ge resp. de raad worden beslo-
s temde. contact met raadsleden uit buurge- ten. 
2. De politieke leider van een andere meenten, leden van het provinciaal be- 3. De VVD-fractie neemt deel aan het 
partij, bijv. Leefbaarheid (in dit geval stuur enjof eventueel Tweede Kamer- driemaandelijkse platformoverleg van 
is dat erg duidelijk) stelt zijn EIGEN leden. Men mist een platformoverleg de ondercentrale.l)aardoor kan zij di-
programma samen, naar hij zegt in de- om in breder verband te praten over recte informatie krijgen of overleg ple-
mocratisch overleg met zijn leden. actuele politieke zaken. gen met raadsleden uit de regio, met 
Maar gelooft u mij, hij is degene die provinciale bestuurders en leden van 
zijn wil oplegt aan zijn partij. En hij Een plaatselijke groepering werkt dus de Tweede Kamer. Binnen de VVD 
maakt dat ook duidelijk in de gemeen- als het ware met oogkleppen op. Men bestaat de Vereniging van Staten- en 
teraad. Hij voert alleen het woord en ziet en let alleen op de plaatselijke be- Raadsleden. Zit men met een pro-
zijn fractiegenoten krijgen geen kans langen zelf, terwijl men het breder bleem, dan kan me11 direct naar Den 

.. ·.·.· hun standpunt naar voren te brengen. verband, intergemeentelijk of provin- Haag bellen en daar doet men alle 

! 

:;;;;;; 3. Een plaatselijke partij heeft vaak ciaal vaak niet beseft. Globaal zijn dit moeite om te helpen of de _juiste weg te ··· 
· · · geen regels of statuten. Het lidmaat- m.i. fundamentele verschilpunten tus- wijzen. ::: 
~~/ schap is dan ook meestal goedkoop. sen stemmen op een plaatselijke partij 4. Natuurlijk behoef ik u niet te ver- ··· 

:::1:: ~~~j:~~tt ::~~~~~~: ~~~ ~f;~j~e~f ~~t s~::~;; ~~~.n landelijke partij in ~~~~e~a~e~~-Vn"a~ ;~ja~~:ennl~~;~~=~ ~~~ 

! .. !/,i.!. ~~~~E~l~~É~YEf~~:; Voordelen landelijke partij :u~:;, ~:;~~;:.:~:~~~ten, die ~ 
Of maar ten dele kan Waarmaken. 1 Het gemeenteprogramma. d1't Mr I MA Helmz'g- 11athz'J'sen :3:· 

~ 4. Waar krijgt een plaatselijke partij ~ordt niet uitsluitend bepaald door de Ge~si • . . JY.I• ! 
~ ~ ~ 8 (vervolg op pag. 9) ~ 

~ . ;§I 

~~~!;!Sj~il!~~BSjil]il]B:@Sj83Jo~CS:o$l~o$l$lCS:o~~ 
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Amendementen 
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73ste algemene vergadering, 
1 februari 1986 



BESCHRIJVINGSBRIEF 

BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING 
(72ste algemene vergadering) 
te houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 1986 in cultureel cen
trum De Hagen te Almelo (Schouwburgplein 1). 

AGENDA: 

......... vrijdag 17 januari, aanvang 14.00 uur 

!.Opening. 

2. Vaststelling verkiezingsprogramma 1986-1990. 

Behandeling van 14.00 uur- 18.00 uur. 
N.B. De op het ontwerp-programma ingediende amendementen c.q. 
moties zijn op de volgende pagina's van dit blad afgedrukt. Tevens 
wordt een overzicht gegeven van de procedure van de behandeling. ') 

. . . . . . . . . vrijdag 17 januari, aa~vang 19.30 uur 

3. Voortzetting van de behandeling van agendapunt 2. 
Behandeling van 19.30 uur- 22.30 uur. 

. . . . . . . . . zaterdag 18 januari, aanvang 9.30 uur 

4. Voortzetting van de behandeling van agendapunt 2. 
Behandeling van 9.30 uur- 13.00 uur. 

......... zaterdag 18 januari. aanvang 14.00 uur 

5. Voortzetting van de behandeling van agendapunt 2. 
Behandeling van 14.00 uur- 17.30 uur. · 

6. Eindstemming. 

7. Sluiting (18.00 uur). 

') 
Procedure van de behandeling. 

Het hoofdbestuur van de VVD: 
J. Kamminga, voorzitter, 
W.J.A. van den Berg, 
algemeen secretaris. 

1. De !.,den van de commissie Verkiezingsprogramma 1986-1990 
zullen ter vergadering adviseren met betrekking tot amendementen 
c,.q. moties. Hun schriftelijk advies zal bij de aanvang van de 
vergadering beschikbaar zijn. N.B. In teksten van enige amendementen 
c.q. moties zijn om redactionele redenen wijzigingen aangebracht. 

2. Als de tijd, gereserveerd voor de behandeling van een hoofdstuk, 
wordt overschreden, dan worden de resterende amendementen c.q. 
moties verwezen naar de leden van de commissie 
Verkiezingsprogramma 1986-1990. 

3. Als de behandeling van een hoofdstuk voortijdig wordt afgerond, 
dan zal met de behandeling van het volgende hoofdstuk eerder worden 
aangevangen. 

4. Het hoofdbestuur maakt gebruik van de mogelijkheid nota's van 
wijzigingïn te dienen. Deze nota's worden t.z.t. aan de afdelingen en 
centrales toegezonden. 

5. Het tijdschema is als volgt 

vrijdagmiddag -
vrijdagavond 
zaterdagmorgen
zaterdagmiddag -

4uren 
3uren 
31/2 uur 
3 1/2 uur 

Totaal14 uren 
beschikbaar. 

(zie uitslag 
amendementencommissie): 
(alg., hfd.2, hfd.3 en deel hfd.4) 
(deel hfd.4, hfd.5 en deel hfd.6) 
(deel hfd.6, hfd. 7 en deel hfd.8) 
(deel hfd.8, hfd.9 en sluiting) 
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N.B.1: 
De aandacht van de afdelingen wordt gevestigd op art. 20 van de statu
ten en op art. 49.1 t/m 49.4 van het huishoudelijk reglement van de 
partij, die als volgt luiden: 

20. L Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend 
door afgevaardigden van de afdelingen. 

20.2. Voor iedere vijftig leden van een afdeling per 1 januari 
onderscheidenlijk 1 juli van het lopende jaar wordt een stem uitge
bracht; daarbij wordt het aantalleden van elke afdeling naar boven af
gerond tot vijftig of een veelvoud daarvan. 

20.3. Voor afdelingen die na 1 januari onderscheidenlijk 1 juli van het 
lapende jaar zijn opgericht of waarvan de grenzen na die data zijn ge
wijzigd, wordt het aantal stemmen op de in artikel20.2 bepaalde wijze 
vastgesteld op grondslag van het aantalleden dat eenweek voor de 
dag van de vergadering tot de afdeling behoort. 

20.4. De aspirant-leden worden voor de bepaling van het ledental van 
' een afdeling als bedoeld in artikel20.2 en 20.3 buiten beschouwing ge
laten. 

20.5. De afgevaardigden van een afdeling worden benoemd door dele
denvergadering 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 artikel 20.5 van 
de statuten, benoemt de ledenvergadering een of meer plaatsvervan
gers, al dan niet per afgevaardigde . 

49.2. Indien de ledenvergadering meer dan een afgevaardigde be
noemt, 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 afgevaardig
den 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 afge
vaardigde geen stemmen meer mag uitbrengen. 

N.B.2: 

hfdst. 
nr. 

alg. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

totaal 

hfdst. 
nr. 

alg 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

totaal 

Uitslag amendementencommissie (7 december 1985) 
en time-tabie algemene vergadering 

in %van in%van 
aantal v0or het totaal aantal na het restant 

7 0,60 0 0 
75 6,41 33 8,17 

154 13,16 63 15,59 
204 17,44 56 13,86 
107 9,15 32 7,92 
158 13,50 65 16,09 
127 10,85 37 9,16 
152 12,99 76 18,81 
186 15,90 42 10,40 

1170 100,00 404 100,00 

%restant behandeling afgerond voorstel 
per hoofdstuk in minuten op a.v. in uren 

0 0 1/2 
44,00 68,63 1 
40,91 130,96 2 
27,45 116,42 2 
29,91 66,53 1 
41,14 135,16 2 
29,13 76,94 11/4 
50,00 158,00 3 
22,58 87,36 11/4 

34,53 840 14 



~ 2~: -.Overheid 
' < 

·en 'democratie ,., 
209 

afdeling Leiden/commissie Binnenlandse Zaken (2246): 
2e alinea als volgt wijzigen: Besluitvorming over concrete 
projecten geschiedt mede aan de hand van door externe bu
reaus opgestelde kosten I baten-analyses. 

210 

1. commissie Binnenlandse Zaken (2381 ): 

Toevoegen na ,.efficiency": mede te dien einde wordt een 
personeelsdienst voor de rijksdienst als geheel opgericht. 

2. afdelin~ Amsterdam (2750): 
Toevoegen na ,.efficiency" Het Overheidspersoneelsbeleid 
kent geen ongelijke behandeling t.a.v. werving, selectie en 
uitzending van personeel. 
Positieve actie is gerechtvaardigd teneinde achterstelling 
ongedaan te maken. 

21 Oa (nieuw punt) 

kamercentrale Limburg (2821 ): 

Toevoegen tussen punt 210 en 211: 
Vermindering van het aantal ambtenaren en trendvolgers, 
zoveel mogelijk door afvloeiing volgens natuurlijk verloop, 
bevordering van het gebruik der VUT -regeling door de , ,ou
dere werknemer", echter zonder dat gedwongen ontslagen 
plaatsvinden. 
De kwaliteit van het overheidsapparaat behoeft voortduren
de aandacht. De personen die o.a. door automatiseringspro
cessen in achterstand geraken zullen bij- of omgeschoold 
moeten worden. Naast de noodzakelijke bijscholing zal ook 
voldoende aandacht geschonken moeten worden aan de 
ontwikkeling I ontplooiing van de eigen verantwoordelijkheid 
en creativiteit. Bij noodzakelijke overplaatsing zal gestreefd 
moeten worden naar herplaatsing in een functie die het best 
bij de betrokkene past, getoetst aan de aard en aanleg van 
de persoon. 

211 

1. commissie Binnenlandse Zaken (2382): 

Wijzigingen van 211, alsmede verwerking daarin van een 
deel van 416, met enige uitbreiding; nieuwe tekst: 
Voor de vermindering van arbeidsuren voor de door de rijks
overheid uitgevoerde taken wordt in totaliteit een gemiddel
de van 2 % per jaar als norm aangehouden; de vermindering 
moet op sociaal-verantwoorde wijze worden doorgevoerd. 
Per onderdeel kan de vermindering groter zijn (bijv. als ge
volg van decentralisatie of afstoting van taken; zo ook bij 
personeelsformaties van centrale diensten, tegenover hand
having van de buitendienst) dan wel kleiner (bijv. bij politie, 
rechterlijke macht en gevangeniswezen, waarbij groei op 
haar plaats kan zijn). mits gebaseerd op taakstellende ana
lyses. 

2. afdeling Rotterdam (721 ): 

3e en 4e zin: ,.Voor de taken ... wordt bedoeld" wijzigen 
in: "Op basis van onderzoek door externe deskundigen stelt 
de regering binnen een half jaar na haar aantreden een taak
stellend percentage vast waarmee het totaal aantal arbeids
uren bij de Rijksoverheid jaarlijks afneemt, onafhankelijk van 
de afname door decentralisatie en privatisering. De gemid
delde besparingsnorm van 2 % blijft gehandhaafd tot het 
nieuwe taakstellende percentage is vastgesteld." 
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213 

afdeling Rotterdam (723): 

Toevoegen aan de opsomming voorafgaand aan het laatste 
streepje: 
- welke de gevolgen voor reeds bestaande regelgeving zijn. 

214 

afdeling Leiden (2247): 

Schrappen: gehele tekst. 

217 

kamercentrale Haarlem (2798): 

Laatste zin vervangen door: ... Aan de hand hiervan dient 
het overheidsoptreden beoordeeld en waar nodig bijgesteld 
te worden ... 

217a (nieuw punt) 

commissie Binnenlandse Zaken (2385): 

Er zal worden onderzocht of samenbundeling van departe
menten kan leiden tot betere coördinatie op de verschillende 
beleidsterreinen en daarmede tot grotere doelmatigheid. 

219a (nieuw punt) 

bestuur Ver. van Staten- en Raadsleden (201 ): 
De hoofdkenmerken van het waterschapsbestel dienen in 
een kaderwet te worden verankerd. 

220 

1. afdeling Zoetermeer (428): 

Systematisch en bij voortduring moet worden nagegaan 
welke taken, met de daarbij behorende verantwoordelijkhe
den en bevoegdheden (a. provinciale autonomie) kunnen 
worden overgedragen aan de lagere overheden. 

2. commissie Binnenlandse Zaken: 

Schrappen laatste zin. 

220a (nieuw punt): 

commissie Binnenlandse Zaken (2387): 

De WO staat een systematisch samenhangend herinde
lingsbeleid voor, met name ter versterking van de autonomie 
der gemeenten, mede in het kader van de decentralisatie. 
Andere factoren dan het inwonertal behoren daarbij ook een 
belangrijke rol te spelen, zoals de functie van de gemeente, 
de geografische en sociale gesteldheid, de verwevenheid 
van voorzieningen met buurgemeenten en de financiële ge
volgen. 

221 

1. Bestuur Ver. van Staten- en Raadsleden/KC Den 
Haag (202): 

Wijzigen in: Geen taken worden overgedragen zonder dat 
garanties bestaan voor de daarbij behorende overdracht van 
geldmiddelen ter financiering van de personele en materiële 
taakinvulling. Het aantal specifieke uitkeringen wordt zoveel 
mogelijk beperkt. 

2. afdeling 's-Gravenzande (1214): 

2e volzin wijzigen in: ,.Het aantal specifieke uitkeringen, 
voor zover geen doeluitkeringen, wordt zoveel mogelijk be
perkt". 

3. KC 's-Gravenhage (2850): 

Wijzigen in: Het aantal specifieke uitkeringen wordt zoveel 
mogelijk beperkt door overheveling naar de algemene uitke
ring van het Provincie- en Gemeentefonds. De verhoging 



van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds dient ge
paard te gaan met een evenredige verlaging van de OGB-Ii
mieten. Tegelijkertijd moet de centrale regelgeving verdwij
nen. 

222a (nieuw punt) 

commissie Binnenlandse Zaken (:2390): 
Gedeconcentreercie rijksdiensten behoren over het alge
meen te worden gedecentraliseerd tot provinciale diensten. 

222b (nieuw punt) 

commissie Binnenlandse Zaken (2391 ): 
Op daarvoor in aanmerking komende werkterreinen kan ver
gaande decentralisatie, waarbij ook de provincie geen regel
gevende taak houdt of krijgt, eerst bij wijze van proef wor
den toegepast voor een aantal gemeenten; indien de proef 
slaagt, wordt die decentralisatie uitgebreid tot andere, uit
eindelijk tot alle gemeenten. 

223a (nieuw punt) 

KC 's-Gravenhage (2851 ): 
In het kader van het Grote Steden Beleid wordt met voor
rang bezien welke taken en I of grotere beleidsmatige en fi
nanciële bevoegdheden overgedragen kunnen worden naar 
de grotere gemeenten. Hiertoe wordt in het regeerakkoord 
een concreet programma en een planning opgenomen. 

223b (nieuw punt) 

KC 's-Gravenhage (2852): 
Gemeentelijke taken die in overheersende mate aan rijksre
gelen zijn gebonden, worden door het rijk overgenomen, 
danwel worden de kosten van deze voorzieningen en van de 
uitvoering (apparaatskosten) geheel respectievelijk even
wichtiger in verhouding tot de centrale regelgeving door het 
rijk vergoed. Dit geldt in het bijzonder voor de uitvoering van 
de bijstandswet, de R.W.W. e.d. 
Toelichting: 
Als het rijk centraal zoveel wil regelen dat er geen of nage
noeg geen gemeentelijke beleidsruimte resteert, moet het· 
rijk Of de gemeenten er geheel niet bij betrekken dànwel de 
gemeenten niet in onevenwichtige mate laten betalen voor 
rijksbeleid. De gemeentelijke invloed op bijstandsuitkerin
gen en R. W. W.-uitkeringen rechtvaardigt niet meer dat ge
meenten 10% van de uitkeringen en de apparaatskasten 
geheel (!)voor hun rekening moeten nemen. 

225 

commissie Justitie (2407): 
De tweede zin kan vervallen. 

226a (nieuw J)Untl: 

.afdeling Huissen (2037): 
Aansluitend op een kroonberoep moet een procedure voor 
een administratieve rechter mogelijk zijn. 

227 

1. afdeling Apeldoorn (856): 
Schrappen 2e zin: "Voorkomen ... gemaakt." 

2. afdeling Groningen (2103): 
Laatste zin wijzigen in: Indien op een verzoek of beroep niet 
binnen een bij wet te bepalen termijn is beslist, wordt het 
geacht te zijn ingewilligd. 

6 

227a (nieuw punt): 

KC 's-Gravenhage (2853): 
Als sluitstuk op de (rechts-)zekerheid van de burger vervult 
het instituut Nationale Ombudsman een zeer nuttige func
tie. Met voortvarendheid zal gewerkt worden aan een uit
breiding van de ombudsfunctie voor de lagere publiekrech
telijke overheden. Voor de hieraan verbonden kosten worden 
de gemeenten schadeloos gesteld, waar reeds een lokale 
ombudsfunctie bestaat neemt het Rijk de lasten over. 

228 

afdeling Dordrecht (2303): 
Toevoegen: Extra middelen moeten worden aangewend om 
de civiele verdediging op een aanvaardbaar niveau te bren
gen. 

230 

1. afdeling Amsterdam (2751 ): 
Toevoegen nieuwe eerste zin: De overheid als werkgeefster 
dient ten aanzien van arbeidstijdverkorting- inclusief loonin
levering en herbezettingsafspraken- een voorbeeldfunctie 
te vervullen t.o.v. de private sector. 

2. kamercentrale Leiden (2827): 
Wijzigen in: "De beloningsstructuur van de overheid moet 
zodanig zijn dat de bestuurders en ambtenaren een in verge
lijking met het bedrijfsleven gelijkwaardige salariëring kan 
worden geboden." 

230a (nieuw punt) 

afdeling Arnhem (1368): 
"Ambtenaren dienen zich loyaal ten opzichte van de gestel
de taken op te stellen. Indien zij dat niet willen of kunnen, 
dienen zij hieruit de consequenties te trekken." 

230b (nieuw punt) 

afdeling Dordrecht (2304): 
toopbaanplanning dient mogelijk te zijn voor ambtenaren op 
elk niveau. 

230c (nieuw punt) 

afdeling Amsterdam (2752): 
De rechtspositie van staten- en raadsleden wordt verbeterd. 

230d (nieuw punt) 

commissie Binnenlandse Zaken (2393): 
Aan de herbenoemingsprocedure van burgemeesters moet 
een wezenlijke betekenis worden toegekend. 

230e (nieuw punt) 

commissie Binnenlandse Zaken (2394): 
Door wetswijzigingen dient het (niet-verplicht) beslissend 
referendum op lokaal, regionaal en provinciaal niveau moge
lijk te worden gemaakt. 



3. Rechtsstaat en 
rechtsontwikkeling 

301 

1. kamercentrale Dordrecht 12815): 
Schrappen: .. -het bewust en op ethische ... te onder
gaan-". 
Toevoegen nieuw punt: .,Voor liberalen is burgerlijke onge
hoorzaamheid dan alleen aanvaardbaar, indien personen, 
die gedwongen worden actief te handelen en daarbij in ge
wetensnood zouden komen, op geweldloze, openlijke en 
weloverwogen wijze de wet overtrede_n, omdat alle legale 
middelen voor wetswijzigingen zijn uitgeput. Zij zullen ver
volging aanvaarden, bereid zijn hun straf te ondergaan. 

2. afdeling Sneek 11019): 
Als t/ m verzekerd: schrappen. 

3. afdeling Zoetermeer 1429): 
Schrappen de laatste twee volzinnen vanaf .. De overheid 
dient niet de belaidsvrijheid te hebben ... " 

4. afdeling Laren-Blaricum 1471 ): 
Laatste deel van de voorlaatste zin schrappen: , , tenzij tI m 
gevergd". 

302 

1. afdeling Doetinchem 1562): 
Wijzigen in: Het verdient aanbeveling te bezien of de invoe
ring van een constitutioneel Hof wenselijk is. Dit instituut 
kan dan voorzien in de lacune die er bestaat, vanwege de 
bepaling in de Grondwet, dat de rechter niet aan de Grond
wet mag toetsen. 

2. afdeling Delft 12591 ): 
.. Het verdient aanbeveling een buiten het overheidsapparaat 
staand lichaam met die taak te belasten" schrappen. 

3. afdeling Voorburg 11046): 
Schrappen: 3e regel: Het verdient aanbeveling t/ m belas
ten. 
Daarvoor in de plaats: Het verdient aanbeveling een onaf
hankelijk adviesorgaan met de beoordeling van de effectivi
teit te belasten; de bepaling van de aanvaardbaarheid blijft 
taak van de volksvertegenwoordiging. 

304 

1. commissie Justitie 1241 0): 
Dit punt dient te vervallen. 

2. afdeling Wageningen 11965): 
Het adoptierecht aan gehuwden dient versoepeld te worden. 
De huidige, vaak te lange, juridische en administratieve pro
cedures moeten sterk vereenvoudigd worden. 
Het belang van het te adopteren kind dient in alle gevallen 
voorop te staan. 

305 

commissie Justitie 12411 ): 
Dit artikel kan vervallen. 

306 

afdeling Bergen op Zoom I 1811 ): 
Schrappen: .,in al te grote mate". 

7 

310 

1. commissie Justitie (2413): 
Na de eerste zin wijzigen als volgt: 
Alimentatieverplichtingen dienen te worden beperkt tot de 
tijd die de alimentatiegerechtigde nodig heeft om weer voor 
zichzelf te kunnen zorgen, mede in aanmerking genomen de 
op hem of haar rustende taak tot verzorging van de kinde
ren. Ook een al te grote teruggang in levensstandaard dient 
te worden vermeden. . 
De alimentatiebetaling kan worden vastgesteld voor een ter
mijn van ten hoogste 6 jaar; deze termijn kan telkens met 
ten hoogste 6 jaar worden verlengd indien de alimentatiege
rechtigde aantoontdaarvoor nog in aanmerking te komen. 
Bij ze.er korte huwelijken moet een zeer korte termijn van ali
mentatiebetaling mogelijk zijn. 

2. afdeling Noordoostpolder I 117): 
Schrappen: van maximaal 12 jaar- in bijzondere gevallen 
door de rechter eventueel te verlengen tot 18 jaar-

3. afdeling Smilde 160): 
2e zin: .,Aiimentatieverplichtingen ... partners" schrappen 
en vervangen door: 
De duur van de alimentatieverplichtingen t.a.v. de echtge
noot/noteis afhankelijk van de duur van het huwelijk en 
wordt door de rechter bepaald met inachtneming vé)n de 
persoonlijke omstandigheden van de betrokken partners. 
Eventuele pensioenaanspraken zijn eveneens afhankelijk 
van de duur van het huwelijk en worden door de rechter be
paald. T.a.v. de kinderen blijft de alimentatieverplichting be
staan tot ze meerderjarig zijn of in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien. 

Toevoeging van een nieuw punt: 
Alimentatierecht en alimentatieverplichtingen dienen ook te 
gaan gelden voor andere samenlevingsvormen dan het hu
welijk, waarbij dezelfde regels moeten gaan gelden als in 
geval van een huwelijk. 

312 

afdeling Voorst 11086): 
Toevoegen aan de 3e zin: ", waarvan de effectiviteit kan 
worden vergroot door toepassing van snelrecht. " 

313 

afdeling Brunssum 1146): 
Toevoegen: Met kracht zal een aangepaste strafmaat ver
meden moeten worden. 

315 

afdeling Zoetermeer 1430): 
Geheel schrappen. 

318 

afdeling Amsterdam 12401 ): 
Dit punt schrappen. 

319 

Grqep Nederland 11546): 
Toevoegen: Daarom moet de EG toetreden tot de Europese 
Conventie inzake de Rechten van de Mens. 

320 

afdeling Naarden I 1267): 
Dit punt geheel schrappen .. 



322 

afdeling Apeldoorn (859): 

De zinsnede .. daarbij rekening houdend met de individuele 
draagkracht" laten vervallen. 

326 

afdeling Son en Breugel (635): 

Dit punt schrappen. 

327 

1. afdeling Groningen (2107): 

Schrappen: 2e zin Vreemdelingen ... uitgewezen. 
2. afdeling Apeldoorn (860): 

2e alinea als volgt wijzigen: .. Vreemdelingen die zich binnen 
vijf jaar na hun toelating schuldig maken aan een misdrijf, 
kunnen als onderdeel van de door de rechter aan hen op te 
leggen straf, terstond na ommekomst van de hun opgelegde 
straf uit ons land worden uitgewezen." 

3. afdeling Amersfoort (1843): 

Vervallen het woord .. terstond" in de 2e zin. In plaats daar
van toevoegen: .. in beginsel". 

328 

1. afdeling Naarden ( 1269): 

Wijzigen in: Ter uitwerking van de desbetreffende grond
wettelijke bepaling (zie ook punt 877) dient de overheid 
maatregelen te treffen ter voorkoming (en in voorkomend 
geval ter bestraffing) van elke vorm van discriminatie. 

2. kamercentrale Friesland (2777): 

Wijzigen in: De in ons land reeds getroffen maatregelen ter 
voorkoming van discriminatie van personen op grond van 
hun geestelijke of maatschappelijke overtuiging, huidskleur, 
ras, nationaliteit, taal, seks, seksuele geaardheid, burgerlij
ke staat of welke andere grond dan ook, dienen verbeterd te 
worden. 

3. afdeling Amsterdam ( 1793): 

Toevoegen: De overheid dient wettelijke maatregelen te tref
fen etc. etc. 

330 

1. commissie Justitie (2426): 
Dit artikel kan vervallen. 

2. afdeling Zeist (303): 

Laatste zin schrappen. 

332 

afdeling Bolsward (1870): 

De laatste zin: .. Ondernemingsraden krijgen het adviesrecht 
bij personeelregistraties" moet vervallen. 

334/336 

afdeling Vlaardingen (1637): 

Toevoegen: Smartegeld is een poging tot enige vergoeding 
van soms grote materiële en geestelijke schade als gevolg 
van misdrijven of overtredingen. De juridische smartegeld
procedures die soms jaren duren, moeten drastisch worden 
bekort en de bedragen aanmerkelijk worden verhoogd. 

334 

commissie Justitie (2418): 
De tweede zin in dit artikellaten vervallen. 
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335 

1. afdeling Rotterdam (729): 

Dit punt schrappen. 

2. afdeling Apeldoorn (862): 

Wijzigen in: .. Bij de bestrijding van (seksueel) geweld wordt 
gedacht aan de bescherming van alle categorieën van 
slachtoffers". 

336a nieuw punt 

KC 's-Gravenhage (2855): 
- De groeiende bewustwording van de mens voor de rech

ten van ander leven vergt rechtvoorzieningen ter bescher
ming en bevordering van het welzijn van dieren. De toena
me van de aantallen van vee en huisdieren vereist ook, dat 
houders of bezitters hun verantwoordelijkheid nakomen. 

- Evenzo dienen onze fauna en flora te worden beschermd, 
niet alleen tegen stroperij, doch evenzeer tegen vernie
ling. 

- Het beleid zal mede gericht zijn op het bevorderen van in
ternationale acties in dezelfde zin. 

337 

afdeling Arnhem ( 1371 ): 

Als laatste zin toevoegen: .. Daarnaast dient geïntegreerd 
gehandeld te worden en moet verkokering voorkomen wor
den". 

340 

afdeling Arnhem (1373): 

Als laatste zin toevoegen: .. Daarvoor moet binnen de organi
satie rekening gehouden worden met de aanwezigheid van 
vrouwelijke ambtenaren". 

342 

1. afdeling Dordrecht (2311 ): 

Geheel schrappen. 

2. OCZ.W.Salland(251): 

Schrappen eerste zin na het woord .. verbeterd" regel 3 en 
4, hiervoor in de plaats komt: .. door de politiezorg zoveel 
mogelijk op te dragen aan de gemeenten". 

3. bestuur Ver. van Staten- en Raadsleden (203): 

Wijzigen in: De efficiency van het politie-apparaat en de ef
fectiviteit van het politie-optreden moeten worden verbe
terd. Daartoe dienen alle beschikbare mogelijkheden op het 
gebied van opleiding, permanente scholing, inzetbaarheid, 
coördinatie en promotie te worden benut, die beide soorten 
van politie in staat stellen om ondanks de gescheiden orga
nisatie als een eenheid te functioneren. Dat kan ... gedaan. 

4. KC 's-Gravenhage (2856): 

Wijzigen laatste zin: Aan de bestaande bevoegdheidsverde
ling tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Justitie op het gebied van de politie wordt niet getornd.' 

342a (nieuw punt) 

afdeling Groningen (2111 ): 

Politiefunctionarissen dienen zich loyaal ten aanzien van on
der democratisch controle genomen beslissingen op te stel
len. Indien zij dat niet willen of kunnen, dienen zij hieruit de 
consequenties te trekken. 

343 

afdeling Oss e.o. (1935): 

Schrapping van dit punt. 



344 

afdeling Zeist (304): 
Tussen eerste en tweede zin een nieuwe zin toevoegen: 
Opsporing, vervolging berechting en executie van straf be
horen op elkaar aan te sluiten en wel zo, dat in geen van de 
vier genoemde stadia capaciteitsproblemen hetzij tot (grote) 
vertraging hetzij tot kwaliteitsvermindering van het functio
neren van het strafrechterlijk systeem leiden. 
Het is in het bijzonder enz. 

345 

afdeling Barendrecht (899): 
Dit punt laten vervallen. 

346 

ondercentrale Heuvelrug-Noord (2695): 
Na het woord rechtspositie toevoegen: dan wel arbeidsom
standigheden. 

347 

1. afdeling Uithoorn (399): 
Schrappen van de laatste zin. 

2. commissie Justitie (2419): 
Laatste regel: de woorden .,te drukken op" vervangen door 
.. mede gedragen te worden door". 

347a (nieuw punt) 

afdeling Groningen (2112): 
Het moet mogelijk zijn dat vandalisme en criminaliteit bij 

. sportwedstrijden via een snelrechtprocedure worden be
l straft. 

348 

1. afdeling Rotterdam (731 ): 
Dit punt schrappen: 
Toelichting: 
Er is geen behoefte aan het stimuleren van .. eigen richting" 
en als dat niet bedoeld wordt, dan is de tekst te .,dienderig" 
geformuleerd. 

2. afdeling Delft (2597): 
Toevoegen: .,Getuigenhoring zonder confrontatie met de be
klaagde moet mogelijk worden gemaakt''. 

348a (nieuw puntl 

kamercentrale Limburg (2822): 
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer dient te bevorderen dat bij het opstellen van 
bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. en de reali
satie van woningbouwprojecten en stadsvernieuwing reke
ning wordt gehouden met enige ruimtelijke mogelijkheden 
tot preventie van misdrijven, zoals ook is bepleit i~ het be
leidsplan Samenleving en Criminaliteit (pag. 70). 

349 

commissie Justitie (2420): 
Eerste zin vervallen. 
Tweede zin vervangen door: .,De wettelijke regeling ten 
aanzien van particuliere bewakings-en beveiligingsdiensten 
moet worden verbeterd nu deze diensten een steeds be
langrijkere plaats zijn gaan innemen". 

9 

349a (nieuw punt) 

commissie Politie (781 ): 
De reservepolitie wordt gehandhaafd. Voor het functioneren 
worden de noodzakelijke middelen beschikbaar gesteld. 

350 

ondercentrale Gouda e.o. (2548): 
Toevoegen: De strafmaat voor handelaren in drugs dient in 
overeenstemming te zijn met de strafmaat in de ons omrin
gende landen. 

351 

afdeling Hilvarenbeek ( 111 0): 
Wijzigen in: Maar daar kan het niet bij blijven. Naast betere 
en intensievere voorlichting over de schadelijke gevolgen 
van het druggebruik moeten voor druggebruikers, die te 
kennen geven waarlijk gemotiveerd te zijn om van hun ver
slaving af te komen, de mogelijkheden voor medische be
handeling en begeleiding en in het bijzonder die voor het on~ 
dergaan van een ontwenningskuur worden versterkt. 

352 

1. commissie Justitie (2421 ): 
Wijzigen in: 
.. Drugsverslaafden, die strafbare feiten plegen om aan 
drugs te komen moeten verplicht kunnen worden zich te la
ten behandelen. De overheid moet er voor zorgen dat de ge
vangenissen voldoende capaciteit hebben om drugsver
slaafden die weigeren zich te laten behandelen danwel een 
aangevangen behandeling afbreken, op te vangen". 

2. ondercentrale Gouda e.o. (2549): 
Toevoeging: Daarbij is een gedegen begeleiding en eventue
le (her)scholing gericht op een verantwoorde terugkeer in de 
samenleving noodzakelijk. 

354 

afdeling Den Bosch (2170): 
Toevoegen: .. Er dient een vereenvoudiging te komen van de 
procedures ten behoeve van internationale gegevensverge
l ijking". 

357 

1. commissie Justitie (2425): 
Eerste zin vervangen door: .,De strafwetgeving in Europa 
moet worden geharmoniseerd". 

2. afdeling Amsterdam (2402): 
.,Meer mogelijkheden tot verbeurdverklaring van bezittingen 
van beroepsmisdadigers" schrappen. 

357a (nieuw punt) 

afdeling Zeist (306): 
Aan bestrijding van milieucriminaliteit zal verhoogde priori
teit gegeven moeten worden. Opleidingsprogramma's zullen 
de kennis van de reguliere politie dienaangaande moeten 
verbeteren. De instellin'g van het milieubijstandsteam ver
dient adhesie. 



4. Economie 
en werkgelegenheid 

403 

1. afdeling Voorst (1092): 
Laten vervallen de zin: .,Door het hoge arbeidsaanbod ... 
structureel van aard.·· 

2. afdeling Rotterdam (732): 
3e zin wijzigen in: Voor een duurzame ... moet gestreefd 
worden naar een evenwicht tussen het benaderenvan uit
breidings-en vernieuwingsinvesteringen enerzijds en het 
stimuleren van consumptieve bestedingen anderzijds. 
3. afdeling Voorst (1092): 
Laten vervallen laatste zin: .,Afhankelijk van ... conjunc
tuurbeleid." 

404 

kamercentrale Drenthe (2811): 
Schrappen 3e regel: hiervoor te lezen: ., ... voortgaand 
zorgvuldig loonoverleg in combinatie met ver- ... 

405 

commissie Binnenlandse Zaken·(2395): 
Wijzigen van regels 1 t/m 7 in: De WO streeft, onder hand
having van de noodzakelijke vermindering van het financie
ringstekort, naar een jaarlijkse verlaging van de belasting
en premiedruk voor de burgers, welke- bij een economische 
groei van 2 %-handhaving van lonen en uitkeringen op ten 
minste het huidige koopkrachtpeil mogelijk maakt. Daardoor 
kan het veel te grote verschil tussen bruto- en netto-inko
men van lieverlede worden verminderd; zulks is dringend 
geboden ... 

406 

1. Sociale Commissie (2429): 
In de eerste zin worden de woorden: tot 4 . . . 1990 ge
schrapt. 

2. ondercentrale Zutphen (27471: 
Oe zinsnede: .,gestreefd naar een vermin'dering van het fi
nancieringstekort van de gehele overheid tot 4 à 4,5 %van 
het nationaal inkomen in 1990." vervangen door: .,de ver
mindering van het financieringstekort van de gehele over
heid met tenminste 1 % per jaar tot ten hoogste 4 % van het 
nationaal inkomen in 1990 als uitgangspunt genomen." 

409 

1. Financieel-Economische Commissie (2449): 
Schrappen 1 e zin. 

2. Financieel-Economische Commissie (2449): 
Schrappen 2e zin. 

415 

1. afdeling Geldermalsen (94): 
De eerste zin: .,Daar waar privatisering ... systematisch 
doorgevoerd." laten vervallen. 

2. afdeling Rotterdam (735): 
Toevoegen: Bij het kostendekkend maken dient primair te 
worden gestreefd naar het verlagen van de kosten. Het dek
kend maken door inkomsten te vergroten via tariefsverho-

gingen dient aan stringenterbeleids-en controlemaatrege
len te worden gebonden. 

416 

afdeling Delft (2601 ): 
Schrappen gehele tekst. , 
Toevoegen: .,Als gevolg van een vermindering van taken, 
voortvloeiende uit de besluitvorming over de beleidsanaly
ses, wordt het arbeidsvolume bij de overheid en in de ge
subsidieerde en gepremieerde sector, gerekend naar het to
taal aantal gewerkte arbeidsuren, teruggebracht." 

417 

1. afdeling Leiden: 
Schrappen: Laatste gedachtenstreepje .,de controlebe
voegdheden t/m doelmatigheidsonderzoek". 

2. KC 's-Gravenhage (2861 ): 
Toevoegen na laatste gedachtenstreepje: 
- een meer terughoudende opstelling van de overheid bij 

garantieverleningen (o.m. exportkredietverzekering I. 

420 

afdeling Voorschoten (1455): 
De laatste zin .,De controlefunctie ... gericht." schrappen. 

422 

Financieel-Economische Commissie (2454): 
Dit punt schrappen. 

423 

Financieel-Economische Commissie (2455): 
Dit punt schrappen. 

424 

afdeling Heemskerk (1710): 
- .,het Ministerie van Economische Zaken" vervangen door 

.,één Ministerie" 
- ("in overleg met 0 & W") lateh vervallen 

.425 

10 

1. kamercentrale Dordrecht (2816): 
Wijzigen in: De huidige WIR-regeling dient onverkort ge
handhaafd te blijven uitgaande van situatie maart 1986. 

2. afdeling Rotterdam (739): 
2e zin: .,De WIR-kleinschaligheidsvoorziening ... gehand
haafd".: schrappen. 

3. commissie Midden- en Kleinbedrijf (2050): 
Aan de zin .,De WIR-kleinschaligheidsvoorziening ... ge
handhaafd" toevoegen de woorden .,en verhoogd". 

426 

afdeling Den Helder ( 1884): 
Toevoegen: Protectionisme binnen de EG en daarbuiten, 
moet bestreden worden. 

430 

afdeling Baarn (49): 
De zin: "Deeltijdarbeid moet daarom bevorderd worden" 
schrappen. 



432 

afdeling Groningen (2118): 
Wijzigen: .,Oe prikkel ... scholingsfaciliteiten" vérvangen 
door: De prikkel tot deelnemen aan het arbeidsproces vanuit 
een, RWW-uitkering wordt waar mogelijk versterkt; langdu
rig werklozen, die een geringe kans op werk hebben gezien 
de arbeidsmarktsituatie dienen ruime her- en omscholings
mogelijkheden te krijgen. 
Zeker t.a.v. jongere langdurig werklozen dient na verloop 
van tijd van een verplichting tot (om)scholing sprake te zijn. 

435 

1. afdeling Tilburg (24): 
Dit punt geheel schrappen. 
2. afdeling Naarden (1275): 
Schrappen vanaf .,maximaal". 
Toevoegen: Deze regeling mag niet leiden tot concurrentie
vervalsing. 

3. Financieel-Economische Commissie (2457): 
Laatste zin schrappen. 

438 

afdeling Amsterdam (1797): 
Schrappen: .. verzelfstandiging van uitkeringsrechten". In
voegen na .. gekozen voor": .. zelfstandige uitkeringsrech
ten" 

441 

afdeling Voorst ( 1 096): 
Laten vervallen: Laatste zin: .,Indien dit door ... te worden 
verleend." 

442 

afdeling Naarden (1279): 
Schrappen tweede zin. Toevoegen aldaar: In het kader van 
punt 405 dient de kinderbijslag (die inkomensonafhankelijk 
moet blijven) geleidelijk te verminderen. ' 

443 -------------------------------------
1. afdeling Amsterdam (1798): 
Invoegen na ,,pensionering": .. evenals naar de invoering 
van partnerpensioen voor langdurig samenwonenden". 
2. afdeling Uithoorn (403): 
Toevoegen: Overweyende de evidente onrechtvaardigheid 
van het ontbreken van een weduwnaarspensioen, dient ons 
streven- mede in het kader van het emancipatiebeleid- ge
richt te zijn op het binnen deze kabinetsperiode tot stand 
brengen van een pensioenvoorziening voor weduwnaren. 

444 

KC 's-Gravenhage (2864): 
Schrappen van de laatste zin. 

447 

ondercentrale Gouda e.o. (2553): 
Schrappen: De laatste volzin. 

448 

Financieel-Economische Commissie (2461 ): 
Laatste zin vervangen door: Daarbij wordt met name ge
dacht aan de positieve waarde van beloningsverschillen die 
samenhangen met verschillen in marktomstandigheden, 
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zoals schaarse deskundigheid, verantwoordelijkheid, moei
lijke arbeidsomstandigheden en prestaties. 

449 

Org. Vrouwen in de VVD (6): 
Eerste zin veranderen als volgt: Het inkomensbeleid dient 
zodanig te zijn dat een ieder de mogelijkheid geboden wordt 
zich een inkomen te verwerven. 

452 

commissie Binnenlandse Zaken (2398): 
Toevoegen tussen 4e en 5e zin: Zolang de resultaten van 
pakketvergelijkend onderzoek niet bekend zijn of (nog) geen 
aanleiding geven tot een andere koers, dient de ontwikke
ling bij de overheid gelijke tred te houden met die in het be
drijfsleven. 

455a (nieuw punt) 

afdeling Meppel (337): 
Verdere verlaging van het minimumjeugdloon dient te wor
den voorkomen. 

456 

Sociale Commissie (2438): 
Laatste zin vervalt. 

457 

1. afdeling Delft (2608): 
Dit punt geheel schrappen. 

2. afdeling Dordrecht (2315): 
Eerste zin wijzigen in: De uitgaven voor inkomenssubsidies, 
uitgezonderd de individuele huursubsidie, worden door mid
del van een ... enz. 
3. Sociale Commissie (2439): 
Schrappen: ... en uiteindelijk onderdeel ... bijstandswet. 

459 

1. afdeling Cromstrijen ( 1166): 
De tweede zin: .,Daarbij ... aftrekfaciliteiten." vervangen 
door: Daarbij wordt er naar gestreefd om de tarieven ~erug 
te brengen, met evenredige aanpassing van de schijven en 
onder vermindering van aftrekfaciliteiten. 

2. afdeling Assen ( 114): 
Laatste zin kan vervallen. 

462 

afdeling Oud-Beijerland ( 1335): 
Wijziging: .,opnieuw bezien" wijzigen in .,ernstig herover
wegen" 

463 

1. KC 's-Gravenhage (2866): 
Na .,de rechtsbescherming van de belastingplichtige wordt 
verbeterd" tussenvoegen: Onder andere wordt wettelijk ge
regeld dat op bezwaarschriften binnen 3 maanden moet 
worden beslist bij gebreke waarvan in het bezwaar is tege
moetgekomen. 

2. afdeling Dordrecht (2316): 
Toevoegen: Het griffierecht verschuldigd inzake het voeren 
van een fiscale procedure mag niet worden verhoogd. 
Motivatie: In steeds meer gevallen blijkt dat belastingaan
slagen - met name opgelegd door lagere overheden -tot on
juiste bedragen worden opgelegd, en bezwaarschriften on-



zorgvuldig worden behandeld. Het rechtsgevoel van de be
trokken contribuabelen wordt hierdoor gefrustreerd. Het 

, griffierecht mag geen belemmering vormen voor deze bur
gers om een rechterlijke toetsing te zoeken. 

464 

afdeling Geldrop ( 1501 ): 
Toevoegen: Bij de terugbetaling van teveel betaalde 
(loon)belasting dient geen ondergrens te worden gehan
teerd. 

466 

afdeling Oosterhout ( 1588): 

Na de eerste zin vervolgen met: ,.De WD streeft er naar de 
dubbele druk van de vennootschapsbelasting en de inkom
stenbelasting op te heffen, waardoor aandelenbelegging 
aantrekkelijker wordt en de onderneming gemakkelijker aan 
eigen vermogen kan komen t.b.v. investeringen." 

467 

1. KC 's-Gravenhage (2868): 

Schrappen 1 een 2e zin. 

2. commissie Midden- en Kleinbedrijf (2053): 

De zin: ,.het verdient aanbeveling ... objectsubsidies" ver
vangen door: ,.Wel worden onevenwichtigheden in indeling 
in B. T.W.-tarieven, waardoor concurrentieverhoudingen 
worden verstoord, alsmede extra-administratie en controle 
bij bedrijfsleven en overheid wordt veroorzaakt, opgeheven. 
Het budgettair neutraal zijn van het onderbrengen van goe
deren en diensten in het verlaagde B. T.W.-tarief wordt- zo
nodig- opgevangen door verhoging van dit tarief." 

3. kamercentrale Dordrecht (2818): 

Schrappen 2e zin: .. Het verdient aanbeveling ... objectsub
sidies". 

467a (nieuw punt) 

ondercentrale West-Betuwe (2491 ): 

De onderhoudskosten van de eigen woning moeten weer af
trekbaar gemaakt worden, zonder dat daarbij het forfait ge
lijktijdig wordt verhoogd. 
Deze maatregel is o.a. noodzakelijk om de werkloosheid in 
de bouw te bestrijden en het zogenaamd zwartwerken te
gen te gaan. 

469 

afdeling Zuidhorn (1616): 

Schrappen: het hele punt. 

470 

1: Belastingcommissie, ondersteund door de koepel
commissie FES (582): 
Toevoegen aan de eerste zin: ..... , waarbij niet wordt ge
tornd aan de huidige, wettelijke limieten en willekeur en on
aanvaardbare tariefverhogingen zijn uitgesloten. Het opper
vlaktestelsel dient, als zijnde strijdig met deze doelstelling, 
te worden afgeschaft.'' 

2. KC 's-Gravenhage (2869): 

Wijzigen laatste zin in: De O.G.B. wordt niet vervangen door 
een inkomsten-afhankelijke heffing en evenmin wordt een 
stelsel-wijziging doorgevoerd die de gemeenten zou nopen 
tot drastische verhoging van de O.G .. B. (als voorzien in het 
Rapport Christiaanse). 

3. KC 's-Gravenhage (2870): 
Toevoegen: Waar van Rijkswege belastbare objecten buiten 
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de heffing worden gehouden, zoals de ,.diplomatieke vrij
stelling", neemt de Staat de betaling over. 

470a (nieuw punt) 

afdeling Baflo (1758): 

Ter versoepeling van bedrijfsovername worden bedrijfsver
mogens vrijgesteld van successierechten. 

470b (nieuw punt) 

afdeling Laren/Blaricum (480): 

De overdrachtsbelasting dient afgeschaft te worden. 



5. Werk en bedrijf 
in regio en sector 

502a (nieuw punt) 

afdeling Leeuwarden ( 1685): 
, , Ter stimulering van investeringen ter verbetering van het 
vestigingsklimaat voor bedrijven moet het voorwaarden
scheppend beleid worden gehandhaafd". 

506 

1. afdeling Rotterdam (750): 

Laatste zin inkorten tot: Voor toekomstige spreiding komen 
alleen nieuwe dienstonderdelen en diensten in aanmerking. 
2. KC 's-Gravenhage (2873): 

Schrappen 2e zin en toevoegen: Als uitvloeisel van het 
spreidingsbeleid zijn bijzondere maatregelen nodig om de 
sociaal-economische knelpunten in de donorgebieden op te 
heffen en de marktsector aldaar extra te versterken. 

3. ondercentrale Gouda e.o. (2555): 

Toevoegen: Bij de spreiding van rijksdiensten zal rekening 
worden gehouden met de belangen van een goede en effi
ciënte bedrijfsvoering. 

507 

Financieel-Economische Commissie (2465): 

Dit punt schrappen. 

510 

1. afdeling Leiden (2262): 
Voorvoegen: De huidige identiteit van het (detail-) 
handelsonderwijs dient behouden te worden. 

2. afdeling Zuidhorn (1617): 

Schrappen vanaf: .. Het cursorisch ondernemersonder
wijs ... t/ m ...... van het profijtbeginsel". 

513 

afdeling Bergen op Zoom (913): 

Weglaten de tweede zin. 

514 

1. kamercentrale Limburg (2823): 

Wijzigen in: Het starten van een eigen bedrijf met behoud 
van uitkering dient slechts met terughoudendheid te worden 
toegelaten, waarbij met name aspecten van concurrentie
vervalsing en levensvatbaarheid zwaar dienen te wegen. 
Voor bedrijven met een innoverend karakter en een goed 
toekomstperspectief zal een (beperkte) starterssubsidiere
geling de aanloopfase kunnen overbruggen, naast reeds be
staande fiscale regelingen en kredietfaciliteiten. 

2. Financieel-Economische Commissie (2466): 

Laatste zin schrappen. 

517 

commissie Landbouw (850): 

Na .. beter te worden benut" toevoegen: .. met name gaat 
daarvoor de aandacht uit naar uitbreiding van belastingvrije 
reservering in een voorziening ten behoeve van assurantie 
eigen risico". 
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518 

afdeling Groningen (2127): 

Dit punt schrappen. 

520 

afdeling Aalsmeer (1860): 

Toevoegen: 
- In de glastuinbouw zal de overheid stimulerend moeten 

optreden betreffende nieuwe vormen van energie opwek
king zoals warmte-kracht-koppeling d.m.v. stoom en 
gas turbine eenheden. 

521 

commissie Landbouw (851 ): 

Toevoegen: .. Introductie van een vestigingsregeling voor 
land- en tuinbouwbedrijven wordt in principe afgewezen". 

522 

ondercentrale België (2482): 

.. Op Europees niveau dient Nederland, mede ten dienste 
van het eigen nationale belang, zich krachtig in te zetten 
voor aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid aan economische realiteiten. 
Het bestaan van een gemeenschappelijke markt zonder 
grensbelemmeringen is voor de Nederlandse land- en tuin
bouw van het grootste belang." 

523 

afdeling Boarnsterhim ( 1134): 

Schrappen: Ook de stimulering van de aanwending van 
meer cultuurgrond voor de commerciële houtproduktie ver
dient aanbeveling. 

525 

1. amendementen-commissie: 

Wijzigen in: Verschuivingen naar andere produktiesdienen 
vooral te worden bevorderd door een meer samenhangend 
EG-markt- en prijsbeleid. Een en ander in relatie tot de prijs
vorming op de wereldmarkt. Aan de medeverantwoordelijk
heid van de betrokken sector zal niet zijn te ontkomen. Bij de 
besluitvorming dient mede in beschouwing te worden ge
nomen dat de Europese consument een zeer gevarieerd 
voedselpakket wordt aangeboden tegen redelijke prijzen. 

2. afdeling Boarnsterhim (1136): 

Toevoegen: Het behoud van het systeem van exportrestitu
ties is van groot belang voor onze nationale concurrentiepo
sitie en voor de werkgelegenheid op het platteland. 

526 

afdeling Dordrecht (2320): 

Schrappen laatste zin: In ... worden. 

540/543 

afdeling Leiden (2267): 

Laten vervallen punten 540 en 543. 
Nieuwe tekst: .. Het openbaar vervoer, het particulier ver
voer, het goederenvervoer en het parkeren in de steden zijn 
onderdeel van één samenhangend beleid. 
Zowel kwalitatief goed openbaar vervoer als goede parkeer
voorzieningen (voor auto en fiets) voor bezoekers en be
roepsvervoer voor het bereiken van winkels en kantoren. 
Een vlotte afwikkeling van het doorgaand verkeer door mid-



del van groene golven, met daarnaast in woongebieden een 
verkeersbeleid ondergèschikt aan de leefbaarheid". 

540a (nieuw punt) 

afdeling Groningen (2129): 
Ook het beheer van het streekvervoer dient zoveel mogelijk 
te worden gedecentraliseerd. Exploitatie van de NS-neven
lijnen en het streekvervoer wordt bedrijfsmatig geïnte
greerd. 

546 

afdeling Arnhem (1383): , 

Als lflatste zin toevoegen: 
"Waar mogelijk worden militaire vliegvelden hierbij inge
schakeld". 

546a (nieuw punt) 

Groep Nederland ( 1552): 
Er is een grote overcapaciteit in de binnenvaart. Sanerings
programma's dienen hier met kracht en voortvarendheid uit
gevoerd te worden. Mede daarom is het noodzakelijk dat 
open concurrentie en vrijheid van dienstverlening ook in het 
Noord-Zuid verkeer hersteld worden. 

547 

afdeling Den Bosch (2172): 
Toevoegen: "Binnen de Europese Gemeenschap dient een 
liberalisering plaats te vinden van de rijtijdenwetten en het 
rijtijdenbesluit". · 

550a 

afdeling Arnhem (1384): 

"De WO is voorstandervan een aanpassing van de maxi
mum snelheden in Nederland aan de geldende regels in de 
ons omringende landen. In ieder geval dienen, waar moge
lijk, de snelheidsbeperkingen op de autosnelwegen te wor
den gewijzigd in een systeem van advies-snelheden." 

550b (nieuw punt) 

kamercentrale Drenthe (2812): 
"De maximum snelheid dient in overeenstemming te zijn 
met het type weg waarop gereden wordt". 

551 

afdeling Stad Delden (112): 

Toevoegen: De prijsstelling van energie, en met name geldt 
dit voor de kosten- en tariefstructuur in de elektriciteitssec
tor, dient zodanig te zijn dat het Nederlandse bedrijfsleven 
concurrerend met het buitenland kan blijven produceren. 

551a (nieuw punt) 

ondercentrale 't Groene Hart (2569): 
De aardgasproduktie voor zowel het klein- als het grootver
bruik dient te worden gekoppeld aan de prijs van meerdere 
energiedragers. 

553 

afdeling Rotterdam (751): 
4e zin: In de komende ... worden gemaakt, schrappen: 
"onder voorwaarde ... afval". 
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556a (nieuw punt) 

afdeling Gouda (1189): 
Het zallagere overheden worden verboden -mede met het 
oog op een verbetering van de concurrentiepositie van het 
bedrijfsleven- winstneming te plegen uit het eigen energie
bedrijf. 

560 

afdeling Tilburg (26): 
Dit punt schrappen. 

565 

afdeling Rotterdam (752): 
2e zin schrappen. 



·6~ ·:·Onze omgeving 

601 (nieuw punt) 

1. afdeling Boarnsterhim ( 1139): 

De overheid dient een zeer terughoudend beleid te voeren bij 
het verwerven van cultuurgronden ten behoeve van het in
richten van natuurgebieden en bij het opleggen van ge
bruiksbeperkingen op grond van ecologische en landschap
pelijke motieven. 
2. afdeling Boarnsterhim (1140): 

Als het gaat om de inrichting en het beheer van de ruimte, 
dient prioriteit te worden gegeven aan economische ontwik
kelingen. Waar dat maatschappelijk verantwoord is, dient te 
worden gestreefd naar behoud van zeer waardevolle natuur
lijke elementen en landschappelijke waarden. 

604 

1. KC 's-Gravenhage (2876): 

Toevoegen na bedrijfsterreinen: met behoud of verbetering 
van de bestaande stedebouwkundige structuur en de kwali
teit van leefmilieu en in samenspraak met de bevolking. 

2. KC 's-Gravenhage (2877): 

Toevoegen: het behouden van de oorspronkelijke structuur 
van de binnenstad naast herstel van panden met monumen
tale en beeldbepalende waarde alsmede de bouw van nieu
we panden in goede harmonie met de omgeving. 

605 

commissie Ruimtelijke Ordening (2064): 

Dit punt schrappen. 

608 

1 . afdeling Zuidhorn ( 1621 ): 
Schrappen vanaf: .. Dit kan inhouden ... tI m ... , stedelijke 
gebieden". 
2. afdeling Vlaardingen (1640): 

Toevoegen na .,steden"; maar ook het bieden van meer 
bouwmogelijkheden aan kleine gemeenten. 
3. afdeling Hoorn ( 1892): 

Toevoegen: Groei-kernen en -steden, die een belangrijke bij
drage leveren c.q. leverden, aan het tegengaan van het ver
schijnsel.suburbanisatie, worden in staat gesteld de hen op
gedragen taak op verantwoorde wijze af te ronden. Rijk en 
Provincie hebben hierin gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

610 

1. commissie Ruimtelijke Ordening (2067): 

Eerste zin schrappen. 

2. afdeling Amsterdam (2403): 
.,met name op aspecten als voldoende maar niet overmatige 
inspraak en rechtsbescherming" !)Chrappen. 

611 

commissie Ruimtelijke Ordening (2068): 

Wijzigen in: .. De regeling van planschade moet worden ver
beterd. Door planologische maatregelen veroorzaakte, dui
delijk aantoonbare schade, dient op financiële basis te wor
den vergoed". 
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613 

KC 's-Gravenhage (2882): 

Toevoegen: De plannen voor een kustlokatie tussen Den 
Haag en Hoek van Holland worden onder meer getoetst op 
ruimtelijke, milieuhygiënische, natuurwetenschappelijke en 
verkeerskundige wenselijkheid en haalbaarheid en bij een 
positieve conclusie uitgevoerd. De financiering wordt gere
geld in samenwerking met het bedrijfsleven onder door de 
overheid te stellen voorwaarden. 

614 

1. afdeling Delft I Cie Milieuhygiëne (2611 I 1854): 

Splitsen van dit artikel, teneinde de twee genoemde projec
ten niet te onderwerpen aan dezelfde besluitvorming. 
2. kamercentrale Haarlem (2800): 

De algemene vergadering van de WD, op 17 en 18 januari 
1986 te Almelo bijeen: 
gezien, 
De in de 33ste jaarlijkse algemene vergadering gedane uit
spraak (welke zij hierbij ten overvloede bekrachtigt), 
..... Dat toekomstige verkiezingsprogramma's ... niet ... 
extreme standpunten moeten behelzen omtrent zaken, 
waarover de gedachtenwisseling in de partij nog niet is af
gerond" ... , 
besluit derhalve, 
Punt 614 betreffende al dan nietinpolderen van de Marker
waard uit het ontwerp-verkiezingsprogramma te schrappen 
en verzoekt het hoofdbestuur 
Op korte termijn gelegenheid te bieden voor een gedegen 
gedachtenwisseling in de partij, met daarop aansluiterfde 
oordeelsvorming. 

3. ad hoc werkgroep MarkerwaardiCie Verkeer en 
Waterstaat (1853al125al 1776a): 

Het voornemen om de Markerwaard in te polderen wordt zo 
spoedig mogelijk uitgevoerd. De financiering wordt geregeld 
in samenwerking met het bedrijfsleven, onder door de over
heid te stellen voorwaarden. 

4. commissie Ruimtelijke Ordening (2070): 

In beginsel wordt overgegaan tot de aanleg van de Marker
waard. Over het tijdstip van aanleg en over de inrichting zal 
nog nader besloten worden. 

5. kamercentrale Gelderland (2766): 

De zin .,Er wordt geen polder Markerwaard tot stand ge
bracht" vervangen door: .,Inpoldering van de Markerwaard 
wordt niet zonder meer afgewezen, indien de multifunctio
nele wenselijkheid daartoe bestaat en private financiering 
mogelijk is". 

6. afdeling Deventer (253): 

Tekst vervalt en vervangen door: .,De noodzaak om door 
middel van drooglegging te komen tot de polder Marker
waard dient te worden heroverwogen. De financiële haal
baarheid en de aspecten van natuur, milieu, visserij, land
bouw, waterberging en waterrecreatie dienen hierbij zwaar
wegende afwegingsfactoren te zijn". 

614a (nieuw punt) 

afdeling Bellingwedde (624): 

De Wet op de Waterhuishouding dient het kader te bieden 
voor een planmatige aanpak; de toenemende behoefte aan 
zoet water maakt een snelle totstandkoming noodzakelijk. 

625 

afdeling Rheden/Rozendaal (843): 

Na .. -bodemverontreiniging" toevoegen aan de opsomming 
het woord: -.,geluidsoverlast". 



628 

afdeling Zoetermeer (442): 
Toevoegen: Om een gedecentraliseerde uitvoering daadwer
kelijk mogelijk te maken verstrekt het Rijk waar nodig finan
ciële steun aan de lagere overheden om de milieuwetgeving 
loyaal te kunnen uitvoeren. 

630 

afdeling Barendrecht (907): 

Dit artikellaten vervallen. 

632 

afdeling Oud-Beijerland ( 1337 ): 
Toevoegen: De overheid zal zijn verantwoordelijkheid t.a.v. 
het nakomen van internationaal overeengekomen verplich
tingen niet beperken tot het opnemen van gemaakte afspra
ken in nationale wetgeving, doch ook de financiële conse
quenties aanvaarden ongeacht of uitvoering plaatsheeft op 
rijks, provinciaal dan wel gemeentelijk niveau. 

635 

kamercentrale Friesland (2770): 

Toevoegen: .. Daarbij dienen de gevolgen voor economie, 
werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden op het platte
land meer aandacht te krijgen". 

641 

afdeling Boarnsterhim (1151 ): 

Invoegen na recreatief medegebruik: Gestreefd wordt naar 
beheersorganen waarin naast de formele beheerder ook de 
medegebruikers zijn vertegenwoordigd. 

642 

afdeling Boarnsterhim ( 1152): 

Dit punt schrappen. 

643 

afdeling Groningen (2137): 

Toevoegen: Er dient geen Waddenwet te komen, het be
staande instrumentarium biedt daarvoor voldoende moge
lijkheden. 

644 

commissie Ruimtelijke Ordening (2072): 

Tweede zin schrappen. 

645 

commissie Ruimtelijke Ordening (2073): 

Wijzigen in: In verband met de belangrijke positie van het 
midden- en kleinbedrijf in stadsvernieuwingsgebieden, 
moet de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken 
aan de stadsvernieuwingstondsen verhoogd w~rden. 

646 

1. afdeling Naarden ( 1911 ): 

Dit punt laten vervallen. 

2. afdeling Vlaardingen ( 1642): 

Schrappen: Laatste zin en deze vervangen door: 
De leefmilieuverordening en het voorkeursrecht gemeenten 
mo13ten worden opgeheven. 

647 

afdeling Leeuwarden (1689): 

Dit punt dient te vervallen. 

648 

1. afdeling Naarden (1913): 

Toevoegen: .. Deze oplossingen mogen echter geen verdere 
bevóorrechting van de grote steden ten opzichte van de ove
rige steden en dorpen betekenen". 

2. afdeling Amsterdam (2757);. 
Toevoegen: De grote steden krijgen meer bestuurlijke en fi
nanciële armslag. 

649 

1. Koepelcommissie Financiële, Economische en Socia
le Zaken (2441 ): 

Invoegen als eerste punt vóór 649: Zo snel mogelijk moet op 
het gebied van de huren de marktwerking worden hersteld. 
De huurliberalisatie, zoals deze van 1967 tot 1979 (zonder 
enig bezwaar) in grote delen van ons land van kracht is ge
weest en daarbuiten ook voor huren boven bepaalde gren
zen, dient op korte termijn weer in werking te worden ge
bracht, waarbij dan uiteraard de bijbehorende wetgeving op 
het gebied van de huurbescherming, zoals die toen ook 
gold, weer van kracht dient te worden, terwijl voorts de wet
geving op de planologische herziening dient te worden aan
gepast. Vel'l.(olgens dient periodiek te worden onderzocht, 
tot welke gebieden en tot welke huurklassen deze huurlibe
ralisatie kan worden uitgebreid. 

2. Koepelcommissie Financiële, Economische en Socia-
le Zaken (2442): , 

Invoegen als tweede punt vóór punt 649: De huurharmoni
satie dient in versneld tempo, en wel voor een belangrijk 
deel nog in de komende kabinetsperiode, geheel te worden 
voltooid. Daarbij dient tevens te worden onderzocht, of de 
z.g. minimaal redelijke huren niet iets meer aan de gemid
delde huren van soortgelijke woningen dienen te worden 
aangepast. 

3. afdeling Leiden (2276): 

Toevoegen: De 1/3,2/3 regeling betreffende het aanspre
ken van de algemene bedrijfsreserve van woningbouwvere
nigingen bij renovatie dient drastisch herzien te worden. 

650 

· ondercentrale Waterweg Noord (2657): 
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Toevoegen na .. bouw": De welstandscommissies worden 
uit de Woningwet geschrapt. 

651 

1. afdeling Alphen a I d Rijn ( 1491 ): 

Huidige tekst schrappen. 
Nie'uwe tekst: Er behoort vrije woonplaatskeuze voor wo
ningzoekenden te zijn. 

2. Financieel-Economische Commissie (2471 ): 

Derde regel: korte vervangen door lange. 

3. afdeling Voorburg (1060): 

Toevoegen regel 3, na .. hebben": nog gedurende 5 jaa~. 
4: afdeling Naarden (1297): 

Toevoegen: Deze regels dienen alleen te gelden voor gesub
sidieerde woningen. 



652 

afdeling Voorschoten (1465): 
De hele tweede volzin (..Er moeten ..... gehandicapten") 
schrappen en vervangen door: ,.Het woningaanbod dient 
gevarieerd te zijn rekening houdend met inkomen en gewen
ste woonvormen"; 

653 

belastingcommissie (583): 
Laten vervallen de laatste drie woorden van de derde: ..... 
en fiscale maatregelen". 

655a (nieuw punt) 

afdeling Naarden (1298): 

Een stelsel van tijdelijke woonvergunningen voor gesubsi
dieerde woningen (bijv. per 5 jaar) kan een liberaal alterna
tief zijn voor de door ons niet gewenste huurbelasting. 

655 

Koepelcommissie Financiële. Economische en Sociale 
Zaken (2443): 

Tweede en derde zinsnede laten vervallen. 

656 

Koepelcommissie Financiële. Economische en Sociale 
Zaken (2444): 

Wijzigen in: Geleidelijke vermindering van de objectsubsi
die. Ook de subjectsubsidie (individuele huursubsidie) zal 
geleidelijk dienen te worden verminderd. Waar zich bij dat 
laatste sociaal moeilijke of onaanvaardbare gevolgen zou
den voordoen, dient deze subsidie tot onderdeel gemaakt te 
worden van de systematiek van de algemene bijstandswet. 

656a (nieuw punt) 

Koepelcommissie Financiële. Economische en Sociale 
Zaken (2445): 

Een woonbelasting en een verplichte doorstromingsregeling 
worden afgewezen. 

657 

1. afdeling Amsterdam (2404): 

Dit punt schrappen. 

2. afdeling Dordrecht (2328): 

Geheel schrappen en vervangen door: Er dient ook in de 
praktijk een keuzevrijheid te zijn tussen het huren en het ko
pen van een woning. 
Daartoe zijn onder meer de volgende maatregelen noodzake
lijk: 
- de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente onverkort 
handhaven 
- het instellen van landelijke uniforme gemeentelijke garan
tievoorwaarden 
- het verbieden van gemeentelijke verkoopregulerende be-
palingen . 
- het verbieden van gemeentelijke vestigingsvoorschriften. 
3. afdeling Groningen (2138): 

Toevoegen: Gestreefd wordt naar beperking van de bijko
mende kosten bij koop en verkoop van woningen (over
drachtsbelasting). 

658 

1. kamercentrale Haarlem (2802): 
a) Schrappen van de eerste zin (regels 1 t/m 3) 
b) Toevoegen aan de laatste zin (regel 7): ... Aan huurders 
van particuliere woningen wordt een wettelijk voorkeurs
recht tot koop gegeven, met bescherming van de financiële 
en andere belangen van de eigenaar ... 

2. afdeling Dordrecht (2329): 
Laatste zin geheel schrappen. 

3. afdeling Leiderdorp (793): 

Laatste zin schrappen. 
Toevoegen 1 e nieuwe zin: Indien çle plaatselijke woning
situatie zulks toelaat, wordt huurders van woningwetwonin
gen de mogelijkheid geboden hun woning te kopen. 

659 

1. afdeling Middelburg ( 1903): 

Dit punt dient te vervallen. 

2. afdeling Vught (1420): 

Toevoegen: tussen de woorden ,.bouw" en ,.van" de woor
den .. en op bouwgrond". 

661 

afdeling Leiden (2279): 
Toevoegen: Waar erfpacht wordt toegepast dient afkoop van 
de canon mogelijk te zijn. 

662 

afdeling Apeldoorn {877): 

Dit punt dient te vervallen. 

664 

1. afdeling Dordrecht (2331): 

Geheel schrappen en vervangen door: 
Gezien de monopoliepositie van gemeenten, dient de prijs 
van bouwrijpe grond voor gesubsidieerde woningen genor
meerd te worden. 
2. commissie Volkshuisvesting (169): 

,.De prijs van de grond" vervangen door: .. De verwervings
prijs van de grond". 

·665 

afdeling Schiedam (1442): 

17 

Het gehele punt schrappen. 

666 

afdeling Budel ( 1124): 

Dit punt dient te vervallen. 

667a (nieuw punt) 

commissie Volkshuisvesting ( 171): 

,.De deregulering wordt krachtig voortgezet en uitgebreid 
tot subsidieregelingen en woonruimte-regelgeving. Wel
standscommissies worden uit de woningwet geschrapt". 



7. Onderwijs 
en wetenschap 

703a (nieuw punt) 

Groep Nederland ( 1556): 

Teneinde de studie- en de ontplooiingskansen te optimalise
ren dient nu op korte termijn de erkenning van diploma's 
binnen de Europese Gemeenschap, zoals in het Verdrag van 
Rome vereist, ten spoedigste volledig uitgevoerd te worden. 
De mogelijkheden van studie van Nederlanders in het bui
tenland, zowel als van buitenlanders in Nederland, dienen 
verruimd te worden. 

706a (nieuw punt) 

afdeling Voorburg (1065): 

Subsidiëring van scholen per leerling zal verder worden 
doorgevoerd, opdat tussen scholen onderling meer concur
rentie optreedt en particuliere initiatieven meer kans krijgen. 
Veranderingen van bovenaf zijn minder toegesneden op de 
mogelijkheden van een specifieke situatie, dan de initiatie
ven van ouders en leerkrachten. 

707 

1. afdeling Groningen (2140): 

Wijzigen in: Van belang is dat het basisonderwijs, het voort
gezet onderwijs en het hoger onderwijs goed op elkaar aan
sluiten. Dat vereist dat de eindtermen van het voortgezet 
onderwijs en deingangsniveaus van het hoger onderwijs op 
elkaar worden afgestemd. 
Voor het hoger onderwijs moet het invoeren van ingangsse
lecties per studierichting en per school worden overwogen. 
2. afdeling Broek in Waterland (2780): 

Wijzigen in: Van belang is dat het basisonderwijs, het voort
gezet onderwijs en het hoger onderwijs goed op elkaar aan
sluiten. Dat vereist duidelijk te formuleren eindtermen zowel 
voor het basisonderwijs alsook voor het voortgezet onder
wijs. Deze eindtermen dienen afgestemd te zijn op even
eens duidelijk te formuleren ingangsniveaus bij het vervolg,. 
onderwijs. 

. Het verwerven van een diploma, gebaseerd op het landelijk 
gecontroleerd eindexamen, geeft recht op toelating tot de 
vervolgopleiding, waarvoor de leerling I student is voorbe
reid. 

3. kamercentrale Haarlem (2803): 

Toevoegen in de zin: 
... Dat vereist dat de duidelijk te formuleren eindtermen 
van basis- en voortgezet onderwijs en de eveneens duidelijk 
te formuleren ingangsniveaus bij het hoger onderwijs, op el
kaar worden afgestemd ... 
. . . Voor het hoger onderwijs moet het invoeren van in
gangsselecties worden overwogen en het systeem van lo
ting verdwijnen ... 

709 

afdeling Baarn (52): 

Dit punt schrappen. 

712 

afdeling Marurn (129): 

Schrappen van het gehele punt. 

18 

712a (nieuw punt) 

kamercentrale Drenthe (2813): 

Ter handhaving van een evenwichtige spreiding van onder
wijsvoorzieningen op plaatselijk en regionaal niveau hebben 
kleine scholen- mits onderwijskundig verantwoord- be
staansrecht. 

714 

kamercentrale Gelderland (2767): 

Bestaande tekst vervangen door: .. De overheid draagt zorg 
voor goede lichamelijke oefening en creatieve vorming op 
scholen bij voorkeur door vakleerkrachten." 

717 

1. afdeling Broek in Waterland (2785): 

Toevoegen na .. Nederlandse taal": .. en cultuur". 
2. afdeling Zoetermeer (446): 

Laatste zin schrappen. 
3. afdeling Delft (2615): 

Toevoegen: .. Voor die buitenlanders die daartoe de wens te 
kennen geven, moet de mogelijkheid geschapen worden 
hun kinderen het OETC-onderwijs buiten de normale school
uren te laten volgen." 

718 

afdeling Groningen (2143): 

Toevoegen: Dit mag niet gepaard gaan met klassenvergro
ting. 

720 

KC 's-Gravenhage (2891 ): 

Toevoegen na .. organiseren": Experimenten zullen moeten 
voldoen aan vastgestelde eisen van tijdsduur, uitvoerbaar
heid binnen de normale beschikbare lestijd, mogelijkheid 
voor de leerlingen tot doorstroming en behalen van diploma. 
Doelstellingen van de experimenten moeten duidelijk wor
den aangegeven. Experimenten zullen geëvalueerd moeten 
worden aan de hand van objectieve toetsingscriteria. 

721 

afdeling Meppel (351 ): 

Toevoegen nieuwe.1e en 2e zin: Het rendement van de 
HAVO dient te worden verhoogd door verlenging van de leer
weg met één jaar en integratie met het vwo tot voorberei
dend hoger onderwijs (nieuw lyceum). Voordat tot integrale 
invoering kan worden overgegaan dienen projectscholen er
varingen op te doen m.b.t. de effecten van het VHO. 
Daarnaast moet de inhoud van het MAVO ... verder 72 1 
bestaand. 

722a (nieuw punt) 

Groep Nederland ( 1557): 

Teneinde de concurrentiepositie van Nederland niet te ver
zwakken en om een ieder bewust te laten zijn van de ver
schillende aspecten van de Europese cultuur dient het on
derwijs in de moderne talen. met name ook van het Frans, 
verruimd en verbeterd te worden. 

723 

afdeling Broek In Waterland (2787): 
Wijzigen .. in de loop der jaren" in: .. uiterlijk na twee jaar". 



724 

afdeling 's-Gravenzande ( 1240) 
Laatste zin toevoegen: .. alsmede het formuleren van exa
meneisen". 

725 

1. KC 's-Gravenhage (2895): 
Toevoegen na .. ontwikkeling van" de bovenbouw van het 
lbo. 

2. afdeling Hoogezand I Sappemeer ( 1670): 
Schrappen alles wat na (KMBO) komt. 

730 

ondercentrale de Vlietlanden (2500): 
Aanvullen met: De overheid zal hierbij een ondersteunende 
rol vervullen. 

732 

afdeling Leiden.(2281 ): 

Toevoegen: de studenten-voorzieningen dienen op een vol
doende niveau gehandhaafd te blijven. 

738 

afdeling Leiden (2282): 
Schrappen: ... (bezoldigde) ... 

742a (nieuw punt) 

KC 's-Gravenhage (2897): 
Volwassenenonderwijs dient ook op te leiden tot erkende di
ploma's. 

748a (nieuw punt) 

KC 's-Gravenhage (2899): 
Bij decentralisatie I deregulering dient de overheid te waken 
dat aan centraal vastgestelde deugdelijkheidseisen wordt 
voldaan. De arbeidsvoorwaarden van onderwijsgevenden 
dienen evenals die van het overheidspersoneel'centraal ge
regeld te blijven en te worden vastgesteld in het kader van 
het Georganiseerd Overleg. 

749 

afdeling Rotterdam (764): 
Schrappen: ... "en de provinciale" ... 
Toevoegen: In het openbaar onderwijs dient de medezeg
genschapsraad van de afzonderlijke scholen meer bevoegd
heden te krijgen t.a.v. personeelsbeleid en de besteding van 
het door de overheid op leerlingbasis vastgestelde budget. 

754 

afdeling Delft (2619): 
Na .. coördinatie" schrappen en vervangen door: .. De pri
maire verantwoordelijkheid ligt bij de vakdepartementen. 
Coördinatie voor beleidsterreinen die departement-over
schrijdend zijn geschiedt door het ministerie van EZ, dat 
daartoe over het geschikte apparaat dient te beschikken." 

758 

afdeling 's-Gravenzande (1242): 
Toevoegen: .. Prioriteit moet worden toegekend aan onder
zoek naar en toepassing van biologische naast chemische 
bestrijdingsmiddelen voor gewassen''. 

19 

760 

kamercentrale Leiden (2828): 
Wijzigen in: .. Het onderzoek naar vervangende methoden 

. voor het gebruik van proefdieren moet gestimuleerd worden; 
'(inter)nationale richtlijnen, die vaak dierproeven als kwali
teitscontrolemiddel voorschrijven dienen aan nieuwe weten
schappelijke, dierproefbeperkende inzichten, te worden 
aangepast." 

761 

1. afdeling Hengelo Ov. (259): 
In de zinsnede achter het tweede gedachtenstreepje 
schrappen: .. en in het bijzonder het bijbrengen van de be
ginselen van het programmeren." 

2. KC 's-Gravenhage (2901 ): 
Schrappen 1 e zin laatste alinea: In toenemende mate zal de 
computer moeten worden gebruikt voor de ondersteuning 
van vormen van onderwijs met specifieke aandacht voor de 
individuele leerling, vooral. door het registreren van leervor
deringen aan de hand van regelmatige toetsing. Deze aan
pak levert een wezenlijke bijdrage aan de realisering van de 
doelstellingen van het basis- en speciaal onderwijs en kan 
eveneens betekenis hebben voor toepassing in het voortge
zet onderwijs. 

765 

1. afdeling Arnhem (1395): 
Dit punt schrappen. 

2. afdeling Oosterhout ( 1599): 
Gehele punt te vervangen door: .. Voor opleidingen, waaraan 
vanuit de maatschappij nagenoeg geen behoefte bestaat, 
dienen de mogelijkheden te worden beperkt door het ver
minderen van het aantal opleidingsmogelijkheden en het in-
stellen van een numerus clausus". , 

765a (nieuw punt) 

afdeling Delft (2621 ): 
•• Er wordt gestreefd naar een stelsel van studiefinanciering 
dat onafhankelijk is van het inkomen van de ouders van de 
student." .. 

765b (nieuw punt) 

ondercentrale de Vlietlanden (2501 ): 
Studiefinancieringssystemen dienen aan de leerling I stu
dent ruime mogelijkheden te laten, om zelf bij te verdienen 
tot het bijstandsniveau. 

766 

afdeling Apeldoorn (879): 
4e regel na .. beroepenvoorlichting" een punt. 

769 

KC 's-Gravenhage (2903): 
Dit punt schrappen. 



8. Welzijn 
en gezondheid 

800 (nieuw punt) 

Koepelcommissie Welzijn (1817): 

.,De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en groei 
naar volwassenheid van jeugdigen, ligt bij de natuurlijke 
leefverbanden en milieus waarin jeugdigen verkeren (te we
ten gezin-buurt-school-werk-vrije-tijds organisaties). Grote 
waarde wordt gehecht aan het goed functioneren van deze 
milieus.'' 

800a (nieuw punt) 

Koepelcommissie Welzijn (1820): 

.,Aan jongeren die problemen hebben en zelf niet in staat 
zijn deze op te lossen (drugsverslaafden, jeugdigen uit min
derheden, langdurig werklozen, randgroepjongeren), dient 
de overheid in haar beleid extra aandacht te schenken." 

805 

Koepelcommissie Welzijn ( 1822): 

Schrappen: na .,opgevangen" tot en met .,algemene voor
zieningen." 
Toe te voegen: na .. opgevangen" de woorden: .. door alge
mene voorzieningen die toegankelijk gemaakt dienen te 
worden voor de opvang van deze specifieke groeperingen." 

805a (nieuw punt) 

Koepelcommissie Welzijn (1823): 

.. Het welzijnswerk wordt zoveel mogelijk gedecentraliseerd 
naar gemeenten en provincies, de rijksmiddelen worden 
overgeheveld naar gemeente- en provincie-fonds." 

806 

afdeling Voorschoten (1466): 

Na het laatste woord .,blijven." een nieuwe zin luidende: 
.,Maatregelen met een preventief karakter kunnen dit beleid 
ondersteunen"; 

807 

1. ondercentrale Goeree Overflakkee (2674): 

Schrappen: Het verplicht stellen van een loondienstverband 
voor medische beroepen is daarbij niet noodzakelijk. 
Toevoegen: Stimulering van arbeidstijdnormalisatie voor 
medici waardoor een betere instroom van het groeiend aan
tal werkloze medici zal ontstaan. Tevens zal hiervan een 
kwaliteitsverhogend effect uitgaan. 

2. afdeling Rotterdam (767): 

Toevoegen: Academische Ziekenhuizen moeten in de toe
komst worden ondergebracht in de sector Volksgezondheid, 
met een aparte financiering van het wetenschappelijk on
derwijs en onderzoek vanuit de sector Onderwijs. 

808 

1. afdeling Uithoorn (411 ): 

Vervangen van het gehele punt door: .,Indien mankracht
planning in de gezondheidssector noodzakelijk is dient dit te 
geschieden op basis van planningscriteria. Daarin is niet al
leen een rol weggelegd voor ziekenfondsen maar voor alle 
ziektekostenverzekeraars. 

20 

Mogelijkheden hiervoor bestaan in de huidige wetgeving 
voor een breed veld van de gezondheidszorg. 
Binnen de normen dienen instellingen en beroepsbeoefena
ren de vrije keuze van medewerkers te hebben." 

2. commissie Volksgezondheid (1425): 

De huidige wettelijk verankerde contractsdwang en toela
tingsdwang voor de ziekenfondsen dienen te worden afge
schaft. 
De tijdelijke bevoegdheid van de ziekenfondsen te bepalen 
of, en zo ja met welke, nieuw gevestigde beroepsbeoefena
ren zij overeenkomsten willen sluiten, dient te worden ver
vangen door een Algemene Maatregel van Bestuur geba
seerd op de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg. 
De desbetreffende artikelen van deze Wet worden vereen
voudigd. 

809 

afdelir\g Amersfoort ( 1852): 

Laatste 3 zinnen schrappen. 

'810 

1. afdeling Leeuwarden ( 1693): 

Dit punt dient te vervallen. 

2. commissie Volksgezondheid (1427): 

Met kracht moet de toetsing van de gezondheidszorg op 
doelmatigheid worden bevorderd, naast de inmiddels op 
gang gekomen toetsing op de kwaliteit. 

810a (nieuw punt) 

afdeling Zaanstad (558): 

Er dient toetsing plaats te vinden over de effectiviteiten van 
de Regionale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezond
heidszorg-voorzieningen (RIAGG). 

811 

commissie Volksgezondheid (1428): 

De oorspronkelijke tekst vervalt. Nieuwe tekst: Overeen
komstig de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg beslissen 
de provincies en gemeentenover de planning van de voor
zieningen binnen de door het Rijk te stellen financiële gren
zen en planningscriteria. Deze Wet wordt vereenvoudigd. 
De exploitatiekosten worden beheerst door de tarieven- en 
verzekeringswetgeving. Streeksgewijze verschillen in de 
ziekenfondspremie worden mogelijk gemaakt indien lagere 
kosten het gevolg zijn van kostenbeperkende maatregelen in 
de regio. 

812 

afdeling Doetinchem (572): 

Toevoegen: Er moet duidelijkheid komen over de conse
quenties op langere termijn voor die mensen die vanuit de 
vrijwillige ziekenfondsverzekering naar de particuliere ziek
tekostenverzekering moeten overstappen. 

813 

commissie Volksgezondheid (1430): 
Wijzigen in: Aangezien de gezondheidszorg voor ITet leeu
wendeel wordt gefinancierd uit (sociale) verzekeringsgel
den, dient men daaruit de consequentie te trekken, dat so
ciale partners medeverantwoordelijkheid dienen te dragen 
voor het beleid. De samenstelling van de besturen van de 
ziekenfondsen dient in qie zin te worden aangepast. 

814 

1. commissie Volksgezondheid ( 1431 ): 

Indien mensen zijn geïndiceerd voor een voorziening waarop 



zij volgens een verzekering aanspraak kunnen maken, maar 
bij hen de voorkeur bestaat elders geholpen te kunnen wor
den, dan dient deze andere wijze van hulp door het zelfde 
verzekeringsargaan te worden gefinancierd binnen financië
le grenzen en indien deze hulp op een aanvaardbaar peil 
staat. 
Met name wordt hier ondermeer gedacht aan verpleging 
thuis. 
2. afdeling Haren ( 1877): 

Toevoegen: Dagbehandeling in de ziekenhuizen moet bevor
derd worden. 
3. Koepelcommissie Welzijn (1826): 
Toevoegen: ,.Het verdient aanbeveling de wenselijkheid te 
onderzoeken van het verzorgend verlof in bijzondere geval
len." 

815 

afdeling Oud-Beijerland ( 1342): 

De tweede zin vervalt. 

816 

Koepelcommissie Welzijn (1827): 

Schrappen van dit punt. 

816a (nieuw punt) 

kamercentrale Limburg (2826): 

Er dient een kwaliteitsbevorderend honoreringssysteem 
voor de zelfstandige werkers in de gezondheidszorg te wor
den ontworpen. 

817 

afdeling Apeldoorn (880): 

2e zin moet luiden: ,.De instroom van beroepsbeoefenaren 
binnen de gezondheidszorg dient te worden vrijgelaten" 

819 

afdeling Groningen (2145): 

Toevoegen: na ... op elkaar af te stemmen. : De overheid 
voert een actief ontmoedigingsbeleid t.a.v. alcoholgebruik 
en gaat het roken in openbare ruimten tegen. 

820 

ondercentrale Goeree Overflakkee (2675): 
Wijzigen in: Alternatieve geneeswijzen dienen onbevooroor
deeld onderzocht te worden op hun effectiviteit. 
In de opleiding tot arts dient de mogelijkheid geschapen te 
worden kennis te nemen van deze geneeswijzen. 

822 

commissie Volksgezondheid (1436): 

In de tweede zin het zinsdeel ,.inzage in medische registra
tie"" vervangen door ,.recht op inzage van het eigen medisch 
dossier, al dan niet via een tussenpersoon". 

823 

kamercentrale Haarlem (2804): 

Na de tweede zin, waarvan het laatste woord ,.leven" is, 
toevoegen: ... ,.Wettelijke bepalingen, die personen alléén 
op grond van een bepaalde leeftijd uitsluiten van het vervul
len van een functie waartoe zij wel in staat zouden zijn, die
nen in een aantal gevallen te worden versoepeld" ... 

21 

824 

afdeling Rotterdam (769): 
Wijzigen in: De overheid bevordert de actieve deelname van 
bejaarden aan onze samenleving en in het bijzonder aan de 
besturen van bejaardenvoorzieningen en de paritaire bestu
ren van (bedrijfs)pensioenfondsen. 

824a (nieuw punt) 

Koepelcommissie Welzijn (1828): 

..Gestreefd zal worden naar verzorgingshuizen, waarbij de 
bejaarden in hun laatste levensfase zo weinig mogelijk over
geplaatst worden naar verpleegtehuizen. De individuele 
geïndiceerde extra benodigde verpleegkundige hulp wordt, 
naar analogie van de verpleeghuishulp, als individueel plus
pakket geleverd." 

825 

1. afdeling Delft (2624): 

Laatste zin: ,.Met name ... blijven wonen" schrappen en 
vervangen door: ,.Het streven is erop gericht oudere part
ners zo lang mogelijk bij elkaar te laten wonen. Ook indien 
opname in een bejaardentehuis noodzakelijk is geworden, 
moet er naar gestreefd worden partners niet te scheiden. 
Dat geldt evenzeer voor diegenen die een andere samenle
vingsvorm hebben dan het huwelijk." 

2. Koepelcommissie Welzijn (1829): 

De laatste zin schrappen en vervangen door een nieuwe zin: 
.. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk thuis zelfstan
dig blijven wonen, waar nodig kan het flankerend beleid ge
organiseerd op lokaal niveau de nodige ondersteuning ge
ven. 

825a (nieuw punt) 

kamercentrale Friesland (2774): 

De normen voor woonvormen voor zintuigelijk gehandicap
ten dienen op die groep afgestemd te zijn. 

828 

afdeling Oosterhout NBr (1601 ): 

Ná de laatste zin toevoegen: .. Betere coördinatie van hulp
verleners is geboden, waardoor een betere kwaliteit hulpver
lening wordt bereikt." 

830 

afdeling Zuidhorn (1629): 

Schrappen: eerste zin. 

831 

Werkgroep Gehandicaptenbeleid (2370): 

Laatste zin wijzigen: De Wet Arbeid Gehandicapten Werk
nemers (WAGW) en scholingsmaatregelen zijn daarbij on
misbare schakels. 

832 

afdeling Oosterhout NBr (1602): 

Ná de laatste zin toevoegen: De hiervoor wettelijk vastge
stelde bedragen voor vergoeding extra bouwkosten dienen 
regelmatig te worden getoetst aan de realiteit. 

833 

Werkgroep Gehandicaptenbeleid (2371 ): 

Voorstel: na bejaardenzorg: ,kruiswerk en particulier initia
tief. Rest van de zin laten vervallen. 



836a (nieuw punt) 

Werkgroep: Gehandicaptenbeleid (2374): 

Het systeem van verstrekkingen in natura dient zoveel mo
gelijk omgebouwd te worden tot verstrekking van geldelijke 
doeluitkeringen voor de gehandicapten, die als gewone con
sument beschouwd dienen te worden. 
Er dient één coördinatiepunt per gemeente te zijn, waar des
gewenst deskundig advies kan worden ingewonnen. 

837 

afdeling Naarden (1916): 

Vervangen door: .. Het cultuurbeleid behelst enerzijds de he
dendaagse cultuuruitingen (o.a. kunst) in haar immense ver
scheidenheid en anderzijds de materiële voortbreng-
selen van vroegere generaties (archeologie, archieven, ge
bouwde monumenten, stads- en dorpsgezichten, histori
sche structuren en landschappen, cultuurhistorische musea 
etc.), die onze huidige identiteit in de toekomst moeten on
dersteunen. Cultuur( beleid) is noodzaak, geen luxe waarop 
in tijden van economische teruggang zonder bezwaar bezui
nigd kan worden." 

838 

afdeling Middelburg ( 1904): 
De tweede zin vervalt. De derde zin begint aldus: .. De over
heid laat zich over kwaliteit adviseren enz." 

839 

1. afdeling Doetinchem (573): 

Wijzigen: De kennis van kunst e(l cultuur wordt daartoe een 
onderdeel van de opleiding van onderwijsgevenden en de 
kennis van kunst en cultuur in het basis- en voortgezet on
derwijs zal door vakleerkrachten gegeven worden. 

2. Groep Nederland ( 1558): 

Toevoegen: Aangezien de cultuur van de overige landen van 
Europa mede tot ons erfgoed behoort, dienen de mogelijk
heden verruimd te worden daarvan kennis te nemen, met 
name in het kader van de Raad van Europa en Europese Ge
meenschap. 

841 

afdeling Arnhem (1400): 

Wijzigen na eerste regel: Het financiële draagvlak kan ver
breed worden door sponsoring en bijdragen uit het bedrijfs
leven. Giften en schenkingen voor doeleinden van kunst en 
cultuur dienen fiscaal aftrekbaar te blijven. De overheid 
tracht waarborgen te scheppen voor een zo groot mogelijke 
diversiteit op cultureel gebied en schept financiële ruimte 
voor experimenten, kunstvernieuwing en onderzoek. Voorts 
beschermt zij de auteursrechten, opdat de kunstenaar een 
vergoeding ontvangt voor geleverde prestaties. 

843 

1. afdeling Groningen (2147): 

Wijzigen in: De huidige BKR-regeling wordt omgebouwd tot 
een regeling met tijdelijke werkingsduur (bijv. 5 jaar). 

2. afdeling Apeldoorn (881 ): 

De eerste zin dient als volgt te luiden: De zogenaamde Beel
dende Kunstenaars Regeling (BKR) dient geleidelijk te wor
den omgebogen tot een ondersteuningsregeling voor be
roepskunstenaars wier vakbekwaamheid in voldoende mate 
is aangetoond (zoals de regeling oorspronkelijk ook heeft ge
functioneerd). Voor de in de loop der jaren verworven kunst
werken dient in overleg met de betrokken kunstenaars zo 
nodig en mogelijk een andere bestemming gevonden te wor
den. 

22 

847 

afdeling Apeldoorn (882): 

Twèede zin kan vervallen. 

850 

1. afdeling Hoogeveen (2399): 

Vervallen: en op welke wijze die kunnen worden ingedamd. 

2. afdeling Alblasserdam (1790): 
Schrappen: laatste zin. (De overheid ... ) 

851 

Koepelcommissie Welzijn (1833): 

Schrappen: .. door de overheid" 

854 

1. afdeling Apeldoorn (884): 

Voorlaatste regel: na .. wordt" het woord .. mede" plaatsen. 

2. afdeling Naarden ( 1311 ): 

Toevoegen: ... plannen. Er dienen ook voor de recreatie
vaart voldoende voorzieningen te zijn, passend in het milieu
beleid. 
3. afdeling Leiderdorp (802): 

Toevoegen als laatste zin: De provincie krijgt een coördine
rende taak toebedeeld. 

855 

afdeling Oss e.o. (1946): 

Toevoegen: Daarnaast dient ook het houden van vakantie in 
Nederland te worden gestimuleerd. 

856 

kamercentrale Friesland (2776): 

Vóór 856 toevoegen: Emancipatie richt zich niet alléén op 
vrouwen, maar op alle groepen, die een achterstand heb
ben. Emancipatiebeleid kan alleen succes hebben als man
nen en vrouwen hierbij even sterk worden betrokken; ieder 
heeft gelijke rechten, kansen en plichten. 

857 

kamercentrale Gelderland (2768): 

Toevoegen: .. Met name de regeling van het weduwnaars
pensioen dient verbeterd te worden." 

860 

afdeling Hardenberg (1702): 

Toevoegen: Mogelijkheden voor her-, om- en bijscholing die
nen te worden vergroot. 

861 

1. afdeling Groningen (2150): 

Wijzigen in: Kinderopvangmogelijkheden, particulier, indivi
dueel en (in beperkte mate) gesubsidieerd, moeten toegan
kelijk zijn voor alle ouders die daar behoefte aan hebben. 
In de eerste plaats wordt dit mogelijk gemaakt door algeme
ne financiële maatregelen (belasting), in de tweede plaats 
door, waar nodig, oprichting en instandhouding van gesub
sidieerde kinderdagverblijven. De ouderlijke bijdrage daar
voor dient gebaseerd te zijn op de werkelijke kosten. Het in
stellen van continuroosters op scholen moet zowel vanuit 
emancipatorisch als onderwijskundig opzicht worden gesti
muleerd. 



2. afdeling Leiderdorp (803): 

Tweede zin schrappen. 

863 

afdeling Hoogezand/Sappemeer (1678): 
Schrappen: "Een aan termijn gebonden voorkeursbehande
ling van de vrouw wordt gerechtvaardigd bij een keuze tus
sen vrouwen en mannen bij gelijke kwaliteit." 

866 

afdeling ·s-Gravendeel (2302): 
Wijzigen in: De overheid zal een voorwaardenscheppend be
leid moeten ontwikkelen ten behoeve van de emancipatie 
van de vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Activitei
ten met betrekking tot deze emancipatie zullen zoveel moge
lijk in eigen kring en onder begeleiding vanuit de eigen etni
sche groep afkomstige vrouwen ontplooid dienen te worden. 

868a (nieuw punt) 

afdeling Amsterdam ( 1801 ): 
Regionale- en lokale omroep, gefinancierd uit reclame-in
komsten, dient te worden toegestaan. 

869 

afdeling Amsterdam (1802): 
Toevoegen na- in de weg worden gelegd- : zoals een ver
bod op ondertiteling en van op Nederland gerichte reclame. 
Er wordt principieel geen onderscheid gemaakt tussen com
merciële en niet-commerciële omroep. De Omroepwet en de 
Telegraaf- en Telefoonwet etc. etc. 

870 

1. afdeling Amsterdam (1803): 

Toevoegen: en het toestaan van gesponsorde programma's. 

2. afdeling Groningen (2151'}: 
Toevoegen: Kijk- en luistergelden worden niet verhoogd. 

875 • 

afdeling Delft (2632): 

Dit punt schrappen. 

876 

afdeling Son en Breugel (696): 

· Het hele punt schrappen. 

876a (nieuw punt) 

afdeling Dordrecht (2350): 

"Openbare bibliotheken zijn voorzieningen, waar de burger 
recht op heeft. Van de gebruikers mag echter verwacht wor
den dat zij een redelijke eigen bijdrage leveren in de kosten 
van deze voorzieningen." 

878 

afdeling Haarlem (2806): 

Toevoegen na de zin: Intercultureel onderwijs voor alle Ne
derlanders is een goede zaak: 
... "Met erkenning van de omstandigheid dat de Neder
landse samenleving multi-etnische aspecten heeft, mag het 
Nederlandse karakter ervan toch wel de meeste nadruk krij
gen" ... 

23 

879 

1. afdeling Delft (2634): · 

Toevoegen: "Derhalve moeten er mogelijkheden worden ge
schapen voor die etnische minderheden die dat willen, om 
OETC buiten schooltijd te volgen''. 

2. afdeling Oss e.o. ( 1954):. 
Toevoegen: Binnen de volwasseneneducatie wordt aan
dacht geschonken aan alfabetisering. Nederlandse taal en 
de bevordering van integratie in de Nederlandse samenle
ving. 

880 

afdeling Hoorn (1899): 

Dit punt geheellaten vervallen. 

881 

afdeling Delft (2636): 

.. Onderzocht moet ... bepaalde leeftijd" vervangen door: 
,.In Nederland verblijvende minderjarige kinderen moeten, 
vanaf een nog nader te bepalen leeftijd, in aanmerking kun
nen komen voor een zelfstandige verblijfstitel". 

882 

1. ondercentrale Heuvelrug Noord (2700): 

Het geheel schrappen. 
2. afdeling Haren (1880): 

Schrappen: .. en te vereenvoudigen". 

3. afdeling Bolsward (1872): 

Toevoegen: Hierbij dient de overheid er op toe te zien dat 
deze vorm van ondernemerschap aan dezelfde eisen is on
derworpen als die waaraan de autochtone ondernemers 
moeten voldoen. 

883 

afdeling Gouda ( 1194): 

Dit punt schrappen. 



9. ·Nederland 
, en de wereld 
902 

afdeling Delft (2638): 
Schrappen: .,Daarom beschouwt de WD ... niveau van be-,. 
wapening". 

903 

afdeling Delft (2639): 
Volledig schrappen. 

910 

afdeling Leiden (2286): 
Schrappen eerste zin. 

91 Oa (nieuw punt) 

afdeling Groningen (2154): 
Procedures t.a.v. toelating van vluchtelingen en asielaanvra
gen moeten worden bekort, zowel in het belang van de 
vluchteling als van de rechtsorde. 

911 

afdeling Oss e.o. (1957): 
Toevoegen: In dit kader wordt het Nederlandse lidmaat
schap van de Unesco aan een kritische evaluatie onderwor
pen en indien nodig beëindigd. 

914 

Groep Nederland ( 1560): 
Aanvulling: .,Het midden- en kleinbedrijf zal bij dit en andere 
communautaire programma's op technologisch vernieu
wend gebied zowel bij de opzet alsook bij de uitvoering 
nauw betrokken dienen te zijn. Tevens dienen de resultaten 
van deze programma's binnen het bereik van kleinere bedrij
ven te komen". 

918 

afdeling Delft (2640): 
Toevoegen als eerste regel: .,Belangrijke bezuinigingen kun
nen worden bereikt door de uitvoerende organisatie van de 
EG efficiënter te maken. Daarbij dient o.a. aandacht te wor
den besteed aan het aantal ambtenaren van de EG, de wijze 
en de plaats van vergaderen etc.". 

919 

1. ondercentrale Luxemburg (2743): 
Wijzigen en opnemen vóór punt 918: De ruimte die ontstaat 
door het, door de Raad te realiseren, achterblijven van de 
landbouwuitgaven, kan worden besteed voor nieuw beleid. 
Dit kan ook worden gefinancierd uit de ruimte, die ontstaat 
door bestaand Europees beleid te schrappen of doordat het 
in de plaats komt van bestaand nationaal beleid, waarvan de 
financiering dan naar de EG wordt overgeheveld. Dit houdt 
echter tevens in dat op het EP een evenredig zwaardere ver
antwoordelijkheid rust die kosten tegenover de belastingbe
taler te verantwoorden. Daarbij kan het EP zich niet onttrek
ken aan de financieel-economische realiteit zoals die door 
de Ministers van Financiën van de Lidstaten aan het begin 
van de begrotingsprocedure passend dient te worden gepre
senteerd. 

24 

2. Groep Nederland (1564): 
Toevoegen na de eerste zin: Het onderscheid tussen ver
plichte- en niet-verplichte uitgaven op de EG-begroting 
dient te worden opgeheven. Zowel de inkomsten- als de uit
gavenkant van de begroting dient aan democratische con
trole onderhevig te zijn. 

922 

afdeling Brussel (1363): 
Toevoegen: De werkdruk van het Hof van Justitie dient te 
worden verlicht door de instelling op korte termijn van een 
"rechtbank van eerste i11stantie", welke belast zal worden 
met de behandeling van ambtenarenzaken en zaken welke 
een uitvoerig onderzoek van de feiten vergen waaronder met 
name mededingingszaken. 

926 

ondercentrale Luxemburg (2745): 
Aan laatste regel toevoegen: en het slechten van BTW en 
andere barrières. 

927 

1. ondercentrale Hoeksehe-Waard (2665): 
Schrappen: .,en versterking". 

2. Groèp Nederland (1568): 
Toevoegen: De totstandkoming van Europese Televisie moet 
krachtig worden bevorderd, omdat deze het Europees besef 
kan versterken en kan bijdragen tot versterking van de elek
tronische- en filmindustrie in Europa. 

3. ondercentrale Luxemburg (2746): 
Nieuwe laatste zin toevoegen: Daarbij moet worden bena
drukt dat het patroon van deze culturele pluriformiteit een 
totaal andere is c.q. kan zijn dan het patroon van de grenzen 
van de Lidstaten. 

928 

afdeling Rotterdam C'173): 
2e zin schrappen. 

930 

commissie Ontwikkelingssamenwerking (230): 
Het huidigè punt 930 hoort thuis bij punt 901. Nieuwe tekst 
voor punt 930: Doel van ontwikkelingssamenwerking is ver
zelfstandiging van mensen en landen. Ontwikkelingssa
menwerking is een zaak zowel van solidariteit als van we
derzijds politiek en economisch belang en gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid. Het ontwikkelingsbeleid moet 
steeds gericht zijn op de werkelijke behoeften van de ont
wikkelingslanden en op de ontplooiing van het individu. 

931 

afdeling Amsterdam ( 1805): 
Wijzigen in: De omvang van de ontwikkelingsbegroting 
moet ten minste 1 ,5 %van het netto nationaal inkomen blij

,ven bedragen. De financiering van een deel van de hulpin
spanning met kapitaalmarktmiddelen wordt in de komende 
kabinetsperiode teruggebracht. 

932 

afdeling Voorschoten (1475): 
Aan het einde toevoegen: .,In gevallen waarin bilaterale hulp 
effectief is verdient deze voorrang''. 



933 

commissie Ontwikkelingssamenwerking (232): 

Toevoegen na de eerste zin: Aandacht voor ondernemer
schap op lokaal niveau en hulp bij de opbouw van een brede 
onderwijsstructuur en van specifieke bedrijfsopleidingen 
zijn in dit verband van groot belang. 

935 

KC 's-Gravenhage (2913): 

Toevoegen: Het geven of verlengen van ontwikkelingshulp 
zal extra kritisch moeten worden bekeken als blijkt dat on
danks de wetenschap daarover door ernstige ecologische 
verstoring van het natuurlijke leefmilieu het voedselarsenaal 
in relatie tot de bevolkingstoename door eigen optreden in 
gevaar komt. 

936 

afdeling Voorschoten (1476): 

De gehele tekst schrappen. 

940 

1. commissie Ontwikkelingssamenwerking (236): 

Dit punt schrappen. 

2. OC Wassenaar (2540): 

Wijzigen in: De maatschappelijke effecten van de ontwikke
lingssamenwerking dienen zwaar te wegen. Van wezenlijk 
belang hierbij zijn de aanpak van het verstedelijkingsvraag
stuk, goede gezondheidszorg en drinkwatervoorziening, als
mede positieverbetering van vrouwen. 

941 

afdeling Amsterdam (1808): 

De laatste zin schrappen. 

942/949 

kamercentrale Haarlem (2807): 

Programmapunten 942 t/m 949 samen te vatten in één 
punt: -..... Het beleid van ons land blijft- zoveel mogelijk in 
Europees verband- gericht op bevordering c.q. herstel van 
vreedzame en stabiele verhoudingen, waaronder in het Mid
den-Oosten, en op eerbiediging van de rechten van de mens 
over de gehele wereld. 
Helaas laat een en ander in tal van landen te wensen over. 
Het grootste aaneengesloten gebied waar de mensenrech
ten voortdurend en ernstig worden geschonden wordt ge
vormc;l door het Oostblok. 
Voorts kunnen in min of meer willekeurige volgorde landen 
en gebieden worden genoemd als het bezette Afghanistan, 
Zuid-Afrika, Indo-China, Midden-Amerika en een (kleiner 
geworden) aantallanden in Zuid-Amerika" ... -

943 

afdeling Spijkenisse (821 ): 

Wijzigen in: De onafhankelijkheid van Afghanistan, Estland, 
Letland en Litouwen dient te worden hersteld. Alle troepen 
van de USSR behoren Afghanistan én de Baltische staten te 
verlaten. De vluchtelingen moeten naar hun land kunnen te~ 
rug keren. De volkeren van Afghanistan, Estland, Letland en 
Litouwen zullen dan in vrijheid een nieuwe regering moeten 
kunnen kiezen. Een politieke regeling van de oorlog in Af
ghanistan en de beëindiging van de bezetting in de Balti
sche staten zal respectievelijk de instemming moeten heb
ben van de Afghaanse vrijheidsstrijders en de oorspronkel-ij
ke volkeren van de Baltische staten. 
Nederland dient de hulp aan vluchtelingen en andere oor
logsslachtoffers te vergroten. 

25 

Ons land moet in het Oost-West overleg voortdurend op 
beëindiging van de interventie en bezetting aandringen. 
Zolang deze wrede oorlog in Afghanistan én de bezetting 
van Estland, Letland en Litouwen voortduurt is géén ver
gaande ontspanning van de betrekkingen met de USSR mo
gelijk. 

946 

1. afdeling Leiden (2289): 

Schrappen: laatste zin. 

2. commissie Defensie (185): 

In de ,5e regel van onder het woord .. Palestijnse" schrappen 
en achter .. verlangens" toevoegen: van allen in de regio. 

947 

afdeling Soest/Soesterberg (224): 

Gehele tekst laten vervallen. 

950 

1. kamercentrale Leiden (2831 ): 

Wijzigen in: .. Het proces dat in gang is gezet door de ak
koorden van Helsinki vormt een graadmeter voor de verhou
dingen tussen Oost en West. Voor behoud van vrede en vei
ligheid dienen deze akkoorden te worden nageleefd. De po
sitie en rol van de burgers, de veiligheid en met name de 
vrije communicatie tussen landen en volkeren zijn voor de 
VVD van belang voor duurzame vrede en veiligheid". 

2. commissie Defensie (186): 

Oe laatste twee woorden .. worden gebracht" schrappen en 
vervangen door: zijn, op een zo laag mogelijk niveau van be
wapening. 

952 

afdeling Delft (2644): 

Wijzigen in: .. Voorzover de bepalingen van het ABM-verdrag 
worden nageleefd staat de WD in principe positief tegen
over een onderzoek naar de mogelijkheden van verdediging 
tegen kernraketten, zoals beoogd door het strategisch de
fensie-initiatief van de V. S. De onderzoeksresultaten moe
ten steeds worden beoordeeld aan de hand van de volgende 
criteria: • 
- kan het de stabiliteit in de krachtsverhoudingen b_evorde
ren; 
- is het effectief; 
- is het betaalpaar; 
- kan het tweezijdige vermindering van kernwapens verge-
makkelijken; 
- kan het de veiligheid van West-Europa verhogen; 
- worden geen internationale verdragen geschonden; 
- wordt de samenhang van de NAVO-lidstaten positief be-
ïnvloed. 
Het zal nog tot begin van de jaren negentig duren voordat 
duidelijk is of aan deze criteria wordt voldaan". 

955 

afdeling Delft (2646): 

Toevoegen na .,afhankelijkheid van kernbewapening": .. Dit 
doel komt eerder dichterbij door gezamenlijke NAVO-stap
pen dan door eenzijdige Nederlandse stappen". 

956a (nieuw punt) 

afdeling Rijswijk (1518): 

Teneinde het hoofd te bieden aan het toenemend internatio
naal terrorisme dient het werk van de n'ationale inlichtingen
en veiligheidsdiensten te worden geïntensiveerd, terwijl 
daarnaast zeer grote aandacht moet worden besteed aan 
opleiding en uitrusting van parate terreurbestrijdingseenhe
den. 



960 

afdeling Apeldoorn (889): 

Dit punt geheel schrappen. 

960a (nieuw punt) 

commissie Defensie (195): 

Bij investeringsbeslissingen moet rekening worden genou
den met standaardisatie en Europese samenwerking, naast 
militaire noodzaak, financiële haalbaarheid en nationale in
dustriële betrokkenheid. Tevens moeten bij de besluitvor
ming de consequenties voor het personeel en de exploitatie 
worden betrokken. 

961 

afdeling Ermelo ( 1 1 76): 

Wijzigen in: De civiele verdediging dient verder te worden 
ontwikkeld en te worden geïntegreerd in het huidige veilig
heidsbeleid. 
De afstemming, in het kader van het staatsnoodrecht, van 
de diverse bevoegdheden dient reeds in normale omstan
digheden te zijn geregeld. 

962 

afdeling Delft (2652): 

.. In principe ... worden gerealiseerd" vervalt. Na .. dienst
plicht voor vrouwen", .. moet" i.p.v ... kan". 
Toevoegen na .. moet worden betrokken": .. Er dient te wor
den gezocht naar mogelijkheden om door dienstplichtigen 
tijdens de dienstplicht opgelopen maatschappelijke achter
stand op evenwichtige wijze te compenseren. Hierbij kan 
met name worden gewezen op voorzieningen voor dienst
plichtigen die na hun eerste oefening werkloos zijn". 

963 

1. afdeling Ermelo ( 1177): 

Dit punt laten vervallen. 
2. kamercentrale Dordrecht (2820): 

Wijzigen in: Beroepsmilitairen die zich niet loyaal ten op
zichte van hun gestelde taken willen of kunnen opstellen, 
dienen de consequenties hieruit te trekken. 

964 

1. commissie Defensie ( 198): 

Wijzigen in: Door de operationele taak van de krijgsmacht 
worden aan de militairen eisen gesteld, die een specifieke 
positie rechtvaardigen. Deze operationele taak kan alleen 
dan worden uitgevoerd indien grote aandacht wordt besteed 
aan opleiding en motivatie van het personeel. De rechtsposi
tie van het militaire personeel dient te worden verbeterd en 
een rechtvaardiger beloning te worden verwezenlijkt. Dit 
geldt eveneens voor gewezen militairen. 
2. Homowerkgroep ( 172): 

Toevoegen na compenseren: .. Geweld ten aanzien van 
dienstplichtigen wordt bestreden". 

26 



BESCHRIJVINGSBRIEF 

BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING 
(73ste algemene vergadering) 
te houden op zaterdag 1 februari 1986 in cultureel centrum De Flint te 
Amersfoort, aanvang 10.30 uur precies (inschrijven vanaf 9.45 uur). 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Zo nodig: gelegenheid voor de zittende leden die zich bereid hebben 
verklaard een kandidatuur voor een verkiesbare plaats in overweging 
te nemen en die overeenkomstig artikel19.2 juncto artikel18.3 van 
het reglement op de kandidaatstelling voor leden van de Tweede Ka· 
merder Staten-Generaal (verder aan te duiden als TK) hebben meege
deeld dat zij in deze algemene vergadering het woord wensen te voe
ren, het woord te voeren en die inlichtingen te verstrekken waar de ver
gadering om vraagt. 

3. Beraadslaging en besluit over de technische inrichting van de in te 
dienen kandidatenlijsten (combinaties van rijkskieskringen) (artikel 
19.3TK). 

N.B. a. Voor het Technisch Advies waartoe de 70ste algemene verga
dering heeft besloten wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 
1323 van 18 juni 1985 (bijlage). 
N.B. b. Voor de verdeling van de rijkskieskringen in de vijf combinaties 
(waartoe de 70ste algemene vergadering besloot) wordt verwezen naar 
bijlage I. 
N.B. c. Ingevolge artikel19.3 TK is voor elk besluit inzake de techni
sche inrichting van de kandidatenlijsten dat afwijkt van een besluit dat 
ter" zake door de verkiezingsraad was genomen, een meerderheid van 
twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen vereist: bij gebreke 
van zodanige meerderheid blijft het besluit van de verkiezingsraad in 
stand en wordt dit onherroepelijk. 

4. Definitieve vaststelling van de in de onderscheiden kieskringen in te 
dienen kandidatenlijsten (artikel19.3 TK). 
N.B. d. Voor de door de verkiezingsraad opgestelde kandidatenlijsten 
wor'dt verwezen naar bijlage 11. 
N.B. e. Ingevolge artikel19.3 TK (met overigens inachtneming van ar
tikel19.4 TK) worden deze kandidatenlijsten vastgesteld uitsluitend 
door over elke plaats, achtereenvolgens van de eerste tot en met de 
laatste, te besluiten overeenkomstig artikel 76 en de overige artikelen 
van hoofdstuk XIV van het huishoudelijk reglement, met dien verstan
de evenwel dat voor een verandering in de door de verkiezingsraad in
gevolge artikel18.4 TK samengestelde lijsten een meerderheid van 
twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen is vereist. 

5. Sluiting door de voorzitter. 

Het hoofdbestuur van de VVD: 
J. Kamminga, voorzitter, 
W.J.A. van den Berg, alge-
meen 
secretaris. 

Hoofdlijnen procedures 73ste algemene vergadering. 

Procedure stemoverdracht en vertegenwoordiging. 

WAARSCHUWING: Voor deze bijzonderealgemene vergadering 
geldt een andere regeling inzake het uitbrengen van stemmen 
van de afgevaardigden dan bij de reguliere algemene vergaderin
gen. Niet alleen gelden de artikelen 20 van de statuten en 49.1 
t/m 49.4 h.r. (zie onder de beschrijvingsbrief voor de 72ste alge
mene vergadering) maar ook de artikelen 10 en 19 TK. 

1. Voor wat de stemoverdracht betreft, wordt verwezen naar artikel 19 
juncto artikel10 TK dat bepaalt dat een afgevaardigde ten hoogste 
vijftien stemmen mag uitbrengen. 
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2. Eveneens bepaalt artikel10 TK dat een afgevaardigde namens ten 
hoogste zes afdelingen de onder 1 genoemde stemmen mag uitbren
gen. 

3. Bij de inschrijving zullen de stemboekjes voor de afgevaardigden 
klaarliggen, waarbij verwacht wordt dat de afgevaardigden- gelet op 
artikel49.4 h.r.-zullen kunnen aantonen dat zij gerechtigd zijn de 
stemmen van een bepaalde afdeling te mogen uitbrengen. 

4. Bij overschreiding van de aantallen als onder 1 en 2 genoemd zullen 
aan de afgevaardigden door de medewerkers van het algemeen secre
tariaat slechts zoveel stemboekjes worden uitgereikt als reglementair is 
toegestaan! 

Stemprocedure. 

Voor wat de stemmlngen in deze buitengewone algemene verga
dering betreft, wordt verwezen naar de artikelen 19.3 en 19.4 van 
het reglement TK en naar de artikelen 76 en 77 van het huishou
delijk reglement. 

1. Indien de algemene vergadering voor een plaats uitsluitend de door 
de verkiezingsraad voorlopig gekandideerde persoon voor die 
plaats voordraagt, wordt die persoon voor die plaats definitief kandi
daat gesteld (art. 76.2 h.r.). 

2. Een verandering in de door de verkiezingsraad samengestelde lijst 
van kandidaten is slechts mogelijk met een meerderheid van twee der
den van de uitgebrachte geldige stemmen (art. 19.3 TK). 

3. Zodra ook maar een afgevaardigde over een bepaalde plaats stem
mi!lg vraagt, vindt danook een vrije stemming plaats, waarbij elke 
stem, uitgebracht op een op de groslijst voorkomende kandidaat, gel
dig is (art. 76.3 h.r.). 

4. Behaalt vervolgens bij deze eerste, vrije, stemming de door cl€ ver
kiezingsraad gestelde kandidaat een meerderheid groter dan een derde 
van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt geen herstemming 
plaats en is het besluit van de verkiezingsraad onherroepelijk. 

5. Behalen bij een eerste vrije stemming andere kandidaten dan de 
door de verkiezingsraad gestelde kandidaat gezamenlijk meer dan 
twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt- zo dit 
nog nodigis-bij de volgende en eventueel daarop volgende stem
ming( en) bij gewone meerderheid bepaald wie door de algemene ver
gadering definitief is gekandideerd. 

6. Op de tussenstemming(en) zijn de artikelen 74.2, 74.3, 74.4 en 74.5 
h.r.van toepassing. 

7. Indien de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 19.4 TK, 
een voorlopige kandidaat volgens het besluit van de verkiezingsraad 
door een andere kandidaat heeft vervangen, kan de algemene verga
dering vervolgens met gewone meerderheid van stemmen besluiten dat 
de vervangen voorlopige kandidaten op de lijst een plaats naar bene
den opschuiven; 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 algemene verga
dering een andere kandidaat heeft gesteld dan de verkiezingsraad. 

8. Indi<2n bij een stemming of een tussenstemming, onder 5 en 6 
genoemd, tussen twee personen de stemmen staken, zal door de voor
zitter van de algemene vergadering door middel van loting worden be
paald welke persoon als eerste kandidaat dient te worden aangemerkt. 
Een en ander is naar strekking in overeenstemming met artikel 7 6. 7 
h.T. 

9. Het hoofdbe~tuur stelt voor dat in de algemene vergadering wordt 
gestemd met gebruikmaking van stembriefjes zoals geregeld in art. 
76.4 juncto 72.3 en 72.4 h.r. 

N .8. Kandidaten voor een verkiesbare plaats zijn van deelne
ming aan deze algemene vergadering uitgesloten. 

Bijlage!: 
Overzicht van de door de verkiezingsraad vastgestelde combinaties in
gevolge artikel 16.1 onder 4 B TK juncto Technisch Advies onder 8 en 
9. 
De percentages geven aan het percentage van het totaal aantal VVD
stemmen (1.899.346) dat in de desbetreffende rijkskieskring en combi
natie in 1982 is behaald. 



Combinatie A: de rijkskieskringen: 

I 's-Hertogenbosch 7,40% 
11 Tilburg 6,08% 
XII Middelburg 2,52% 
XVIII Maastricht 5,61% 

Combinatie B: de rijkskieskringen: 

III Arnhem 
IV Nijmegen 
XIII Utrecht 

7,25% 
5,20% 
7,80% 

Combinatie C: de rijkskieskringen: 

VII Leiden 
VIII Dordrecht 
V Rotterdam 

8,77% 
8,43% 
2,69% 

Combinatie D: de rijkskieskringen: 

IX 
x 
XI 

Amsterdam' 
DenHelder 
Haarlem 

3,96% 
6,89% • 
8,18% 

Combinatie E: de rijkskieskringen: 

XIV Leeuwarden 3,39% 
XV Zwolle I 6,09% XIX Lelystad \ 
XVI Groningen 3,08% 
XVII Assen 3,03% 
VI DenHaag 3,63% 

21,61% 

20,25% 

19,89% 

19,03% 

19,22% 

Voor een aantal plaatsen worden de combinatiesAt/mE 
samengevoegd. 

Bijlage 11: 
Besluit van de verkiezingsraad m.b.t. de in te dienen kandidatenlijsten, 
genomen op zaterdag 14 december 1985 ingevolge artikel18.4 van 
het reglement op de kandidaatstelling voor leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

A. In volgorde van landelijke voorkeur: 

1. Nijpels 
2. Smit-Kroes (v) 
3. De Korte 
4. Bolkestein 
5. Hermans 
6. Evenhuis 
7. Voorhoeve 
8. Koning 
9. Dees 

10. Schoo (v) 
11. Ginjaar-Maas (v) 
12. Van Eekelen 
13. Ploeg 
14. Terpstra (v) 
15. Weisglas 
16. Linschoten 
17. Franssen 
18. Braams 
19. Blauw P.M. 
20. Korthals 
21. Van Rey 
22. Te Veldhuis 
23. Scherpenhuizen 
24. Wiebenga 
25. De Grave 
26. De Beer 
27. Rempt-Halmmans de Jongh (v) 
28. Van Erp 
29. Jorritsma-Lebbink (v) 
30. Van Heemskerck Pillis-Duvekot (v) 
31. Van Hoof 
32. Dijkstal 
33. Kamp(v) 
34. Nijhuis 
35. Lauxtermann 
36. Blaauw J.D. 
37. Den Ouden-Dekkers (v) 
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38. Luchtenveld 
39. Keja 
40. Joekes 
41. Swart 
42. Termeer-van Valburg (v) 
43. Bruggeman 
44. Pruijs 
45. Ten Wolde 
46. Van der Kooij 
47. Remkes 
48. Lucassen-Stauttener (v) 
49.Bakhoven 
50. Muntinga 
51. Metz 
52. Ferrier (v) 
53. Groetenboer 
54. Ten Veen 
55. Van Beek 
56. De Bakker 
57. Van der Stoel 
58. Cevaal 
59. Dedden 
60. Korsten 

B. In volgorde van de in de onderscheiden kieskringen en combinaties 
van kieskringen in te dienen kandidatenlijsten overeenkomstig het 
technisch advies. Achter de naam van de kandidaat is het rangorde getal 
tussen haakjes vermeld. 

Op de plaatsen 1 t/m 3 de navolgende 3 voorlopige kandidaten in een 
vaste volgorde in alle 19 rijkskieskringen. (kopgroep) 

1. Nijpels 
2. Smit-Kroes (v) 
3. De Korte 

(1) 
(2) 
(3) 

Op de plaatsen 4 t/m 7 in vijf combinaties van kieskringen in door de 
kamercentrales te bepalen volgorde voor de rijkskieskring in een 
combinatie: 

A B c 
4. Bolkestein (4) Hermans (5) Voorhoeve 
5. De es (9) Ploeg (13) Koning 
6. VanRey (21) Terpstra (v) (14) Ginjaar-Maas (v) 
7. Te Veldhuis (22) Braams (18) Weisglas 

D E 
4. Schoo (v) (10) Evenhuis (6) 
5. Franssen (17) Van Eekelen (12) 
6. Blauw P.M. (19) Linschoten (16) 
7. Korthals (20) Scherpenhuizen (23) 

Op de plaatsen 8 t/m 24 de navolgende 17 voorlopige kandidaten in 
een vaste volgorde in alle 19 kieskr;ngen. 

8. Wiebenga (24) 
9. De Grave (25) 
10. De Beer (26) 
11. Rempt-Halmmans de Jongh (v) (27) 
12. Van Erp (28) 
13. Jorritsma-Lebbink (v) (29) 
14. Van Heemskerck Pillis-Duvekot (v) (30) 
15. Van Hoof (31) 
16. Dijkstal (32) 
17. Kamp (v) (33) 
18. Nijhuis (34) 
19. Lauxtermann (35) 
20. BlaauwJ.D. (36) 
21. Den Ouden-Dekkers (v) (37) 
22. Luchtenveld (38) 
23. Keja (39) 
24. Joekes (40) 

Op de plaatsen 25 t/m 28 in vijf combinaties van kieskringen de 
navolgende kandidaten op vaste plaatsen. 
(N.B. De vijf kandidaten voor een plaats van de zelfde rangorde op de 
vijf combinaties van negentien rijkskieskringen zijn onderling (dus 
horizontale uitwisseling) uitwisselbaar. Wisseling van kandidaten in een 
combinatie -dus verticale uitwisseling- is echter niet mogelijk!). 

(7) 
(8) 
(11 
(H 



A B c 
25. Bruggeman (43) Termeer·v.V (v) (42) Pruijs 
26. Muntinga (50) Lucassen-S (v) (48) Bakhoven 
27. Van Beek (55) Ferrier (v) (52) Ten Veen 
28. Van der Stoel (57) Korsten (60) Cevaal 

D E 
25. Ten Wolde (45) Swart (41) 
26. Van der Kooij (46) Remkes '(47) 
27. Metz (51) Grootenboer (53) 
28. De Bakker (56) Dedden (59) 

Op plaats 29 in elke kieskring een kandidaat naar eigen voorkeur 
van de centralevergadering van de kamercentrale. 

(44) 
(49) 
(54) 
(58) 

Deze kandidaat dient bij de algemeen secretaris bekend te zijn op de 
avond van 1 februari .1986. 
Van de kandidaat moet naam, voorletters, geboortedatum en adres 
worden opgegeven. 
Op de plaats 30 in elke rijkskieskring de zelfde kandidaat (als 
lijstduwer): J. Kammingate Groningen. 
(Dit is een nader technisch advies: wijkt af van het door de algemene 
vergadering vastgestelde technisch advies.) 

C. Het aangaan uan een lijstencombinatie. Ingevolge art. 16.1 onder 4c 
uan het reglement op de kandidaatstelling voor leden uan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

De verkiezingsraad adviseert de algemene vergadering om geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid om een lijstencombinatie als 
bedoeld in de Kieswet (artikel H 11.2) met andere politieke partijen of 
groeperingen aan te gaan. 
Toelichting: 
De VVD heeft sed!!ft haar oprichting immer op eigen kracht aan de 
verkiezingen deelgenomen. Er is geen reden om thans van die lijn af te 
wijken. 
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Teldersstichting en 
Liberaal Kunstbeleid 

De studiedag "Liberaal 
Kunstbeleid" die dit najaar 
door de Teldersstichting sa
men met de Boekmanstich
ting is georganiseerd, is een 
eclatant succes geworden. 

Directeur dr. Klaas Groenveld van de 
Teldersstichting is over het resultaat 
zeer tevreden: "Het is van belang dat 
de VVD naast de vele accenten op de 
koude sanering zich ook eens grondig 
verdiept in een 'warme' sector zoals 
kunstbeleid". De Boekmanstichting, 
een gesubsidieerde instelling die we
tenschappelijk onderzoek doet op het 
gebied van cultuurpolitiek, organi
seerde drie van dergelijke themada
gen. Eén dag voor de PvdA in samen
werking met het wetenschappelijk bu
reau van de socialisten, de Wiardi 
Beckmanstichting, één dag tezamen 
met het wetenschappelijk bureau van 
het CDA voor de Christen-Democra
ten en als sluitstuk samen met de Tel
dersstichting voor liberalen. 
"Het sloot precies aan op een verzoek 
van de culturele commissie van de 
VVD, die zo graag een Geschrift over 
Kunstbeleid wilde laten uitgeven. Dat 
konden we echter in de al gemaakte 
planning er niet meer bij hebben. 
Daarom hebben we met beide handen 
dit aanbod van de Boekmanstichting 
aangenomen. Als prélude op deze dag 
hebben wij een heel nummer van Libe
raal Reveil tot themanummer Kunst
beleid gemaakt. Hoewel kunstbeleid 
volgens velen laag op de prioriteiten
lijst van de VVD staat, heeft de op
komst en de deelname aan deze the
madag verre onze stoutste verwachtin
gen overtroffen. De liberalen kwamen 
in zo groten getale op dat we uit moes
ten wijken naar de Odeonzaal in Am
sterdam. Bleef bij de andere partijen 
het aantal deelnemers rond de 80, de 
VVD nam met maar liefst 125 deelne
mers actief deel aan de discussie." 

Liberaal Kunstbeleid 

Wat is nou precies een liberaal kunst
beleid? Voor het eerst werd daar een 
volle dag over gediscussieerd. De voor
drachten werden o.a. gehouden door 

prof. dr. J. A. A. van Doorn (Liberalis
me en Cultuurpolitiek), waarop werd 
gereageerd door Jan Kassies, directeur 
van het Instituut voor theateronder
zoek en voorzitter van de Hoekman
stichting. 
Van Doorn, tevens lid van het curatori
um van de Teldersstichting, zag voor 
alledrie de grote partijen een taak 
m.b.t. het kunstbeleid weggelegd. De 
PvdA ter bescherming van de avant 
gardistische kunst; het CDA zal zich 
op kunnen blijven werpen voor het 
normbesef in de kunst. De VVD dicht
te hij de taak toe het cultureel erfgoed 
te beschermen. Professor Van Doorn 
toonde zich geen enthousiast aanhan
ger van de vercommercialisering in de 
cultuur. "Sky Channel is geen liberale 
optie." Wel noemde hij sponsoring een 
redelijk alternatief om aan fondsen te 
komen. 
De juiste definitie van een liberaal 
kunstbeleid kon op deze themadag 
niet worden gegeven. Over de invul
ling daarvan wordt door liberalen heel 
verschillend gedacht. Deze dag leidde 
veeleer tot een inventarisatie van alle 
ideeën. Hij was ook niet bedoeld om 
tot beleidsconclusies te komen. 
De voordracht van Henk Vonhoff over 
Liberaal Kunstbeleid van Provincie en 
Gemeente met een reactie daarop van 
het Amsterdams Gemeenteraadslid 
Jan Meurs plus de daarop volgende 
discussie toonden aan dat velen in de 
zaallokale VVD-bestuurders waren 
met kunstbeleid in hun portefeuille. 
Zwaar speelde de vraag welke criteria 
op lokaal niveau moeten gelden en dui
delijk kwam het dilemma naar voren 
dat men enerzijds de subsidiepot be
heerst, maar anderzijds als liberaal 
géen inhoudelijke beoordeling wenst 
of kan gexen. Daaraan ontkomt men 
zoveel mogelijk door externe raden om 
advies te vragen. 
Vonhoff constateerde gelaten dat het 
Nederlands parlement, anders dan an
dere parlementen in de buurlanden, te 
weinig doordrenkt is met kunst en lite
ratuur. 

Onwerkbaar 

Ed Nijpels schetste in een afsluitende 
speech een toekomstbeeld. Na het 
mislopen van de doelstellingen van de 
BKR, was de liberale leider van me
ning dat de nog 160.000 opgeslagen 
kunstwerken thans het best aan de 
kunstenaars zelf zouden kunnen wor
den teruggegeven. Hij uitte kritiek op 

het functioneren van de Raad voor de 
Kunst. "Deze Raad zou veel meer aan 
kwaliteitsbewaking moeten doen." En 
hij schetste een moedig toekomst
beeld: "Kunstonderwijs zou al op de 
basischolen moeten worden gegeven. 
Mensen vormen hun voorkeuren im
mers op jonge leeftijd. Daarom kun
nen we niet vroeg genoeg beginnen 
met kinderen in aanraking te brengen 
met kunst en cultuur." Hij toonde zich 
warm voorstander van sponsoring. 
"Nieuwe technieken creëren nieuwe 
beroepen, nieuwe kunstvormen en mu
ziekinstru,menten. Omgekeerd in dit 
proces van wederkerige beïnvloeding 
krijgt de technologie een impuls van
uit de hoek van creatieve mensen. 
Naast het voortschrijden van de kille 
techniek neemt bij de mensen ook de 
behoefte aan warmte, emoties en ex
pressie daarvan toe. Dat kunst en cul
tuur meer verstrengeld raken met an
dere sectoren van de samenleving is 
zeer de moeite waard en draagt bij tot 
het algemene beschavingspeil van de 
samenleving." 

Bundel 

Tegen de zomer zal de Teldersstich
ting in samenwerking met de Boek
manstichting een bundel (geschrift) 
publiceren, waarin alles wordt opge
nomen: de inhoud van Liberaal Reveil, 
de speeches, de discussies en een paar 
epilogen. Directeur Groenveld: "We 
zullen een aantal mensen vragen wat 
zij na deze discussie als lijnen voor de 
toekomst zien." 
De Teldersstichting heeft met deze 
themadag kunstbeleid in de roos ge
schoten. Als onafhankelijke liberaal
wetenschappelijke stichting signaleert 
zij steeds weer, zoals Groenveld dat 
uitdrukt "bepaalde problemen in de 
samenleving. Niet alleen gericht op de 
VVD. Een wetenschappelijk bureau 
moet communiceren met de weten
schappelijke wereld, universiteiten en 
het bedrijfsleven; het moet openstaan 
voor wat er leeft in die samenleving in 
totaliteit." 
In 1986 zijn weer een aantal publika
ties van de schaars bemande, maar 
kwalitatief goede stichting te verwach
ten en in voorbereiding. 
Degenen die de rapporten wenst te 
ontvangen of donateur willen worden, 
kunnen hierover telefonisch inlichtin
gen krijgen: 070-631948. 

9 a_ 
DEMr 
CRA'IIE 

Reny Dijkman • 

17/24 december 1985 



Op 25 november 1985 werd in de Tweede Kamer de voort
gangsnotitie gehandicaptenbeleid besproken. In een helder 
betoogstelde de VVD woordvoerster Erica Terpstra dat 
ook in een tijd dat de financiële middelen beperkt zijn, er 
toch mogelijkhèden genoeg zijn voor een krachtige voort
zetting van het beleid, gericht op het slechten van de letter
lijke en figuurlijke drempels waar mensen met een handi
cap tegenop lopen. De VVD bepleitte daartoe tal van concre
te maatregelen, in lijn overigens met het ontwerp-verkie
zingsprogramma, waarover ook de Gehandicaptenraad zich 
inmiddels waarderend heeft uitgesproken. Hieronder een 
samenvatting van de hoofdlijnen van de VVD-inbreng. 

Deuren open, drempels weg 

Erica Terpstra 

I n de visie van de VVD is een mens 
met een handicap allereerst een
gelijkwaardig - mens en daarbij 

heeft hij/zij "toevallig" ook een han
dicap, waarmee in de samenleving let
terlijk en figuurlijk rekening moet 
worden gehouden. Niet de gehandi
capte mens hoeft zich eenzijdig aan te 
passen aan de samenleving, het moet 
een wisselwerking zijn waarbij de sa
menleving zich evenzeer moet aanpas
sen aan die mensen. Daar heeft het 
lange tijd aan-geschort en daar schort 
het nog steeds aan: het wordt ho~g tijd 

i: :i 

voormensen 
~-">• <r••~· e ' ". n 

meteen 
handicap 

dat de samenleving letterlijk en fi
guurlijk toegankelijk wordt voor alle 
burgers, inclusief burgers met een 
handicap! De VVD pleit dan ook voor 
betere, gedereguleerde regelgeving 
voor de letterlijke toegankelijkheid op 
micro-niveau (aanpassing woning, 
meer toegankelijke openbare gebou
wen) en op macroniveau (openbaar 
vervoer, inrichting leefomgeving) 
enerzijds, en anderzijds voor de fi
guurlijke toegankelijkheid: het kap
pen van het oerwoud aan ondoorzich
tige en vaak daardoor ontoegankelijke 
regelgeving met betrekking tot het 
voorzieningenjverstrekkingenbeleid. 

De bezem door wirwar van 
regelgeving: echte deregulering 

Het is treurig te vernemen dat de 
grootste problemen rond de aanpassin
gen van een woning, als gevolg van de 
bureaucratische procedures en het 
heen en weer sturen van dikke dossiers 
van het ene naar het andere kantoor en 
weer terug (en vaak dan nog weer eens 
van voren af aan) nog steeds niet zijn 
opgelost. Het gevolg is dat mensen die 
dringend een aanpassing van hun huis 
nodig hebben, onnodig maanden moe-
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ten wachten tot er uiteindelijk iets ge
beurt. De voorbeelden van mensen die 
daardoor te lang in een revalidatie
oord of verpleeghuis moeten verblij
ven in afwachting van het gereed ko
men van de aanpassing zijn legio. De 
VVD heeft dan ook een hele reeks de
reguleringsvoorstellen gedaan die erop 
gericht zijn dat men voortaan op snelle 
en doeltreffende wijze geholpen 
wordt, via één loket, i.p.v. via een groot 
aantal beoordelende en toetsende in
stanties. De staatssecretaris zegde toe 
de concrete voorstellen van de VVD 
serieus te overwegen en er nog voor de 
zomer over te rapporteren. De al even 
concrete dereguleringsvoorstellen 
t.a.v. de voorzieningen/verstrekkin
gen, alsmede het functioneren van 
GMD, GAK en andere uitvoeringsor
ganen vonden eveneens een "welwil
lend oor", al zal de feitelijke realise
ring ervan nog heel wat voeten in de 
aarde hebben. 

Aanpassingen voor publiek 
toegankelijke gebouwen 

Erica Terpstra benadrukte dat een sa
menleving pas echt toegankelijk is in
dien men niet alleen zelf een aange
paste woning bewoont, maar ook bij 
zijn buren op bezoek kan gaan en net 
als elke andere burger toegang heeft 
tot voor publiek toegankelijke gebou
wen. 
De VVD acht het daarom van
zelfsprekend dat een serieuze poging 
wordt gedaan tot enerzijds toeganke
lijk-vriendelijke nieuwbouw van "ge
wone" woningen en anderzijds 4.at op 
zijn minst in het Rijksbouw-besluit 
een algemene toegankelijkheidseis 
wordt opgenomen. "Dat moet even 
vanzelfsprekend zijn als eisen t.a.v. 
brand-veiligheid etc.", aldus Erica 
Terpstra die hierover een motie in
diende die zonder enige twijfel de 
steun van de kamermeercl~;-heid zal 
krijgen, zodat een begin wordt ge
maakt met werkelijk "inclusief be
leid": overheidsbeleid voor alle bur
gers inclusief mensen met een handi
cap. 



Pluim voor Jaap Scherpenhuizen 

Staatssecretaris Jaap Scherpenhuizen 
kreeg van praktisch alle politieke par
tijen in de Kamer een welverdiende 
pluim voor zijn beleid t.a.v. verkeers
veiligheid, juist omdat hij een van de 
zeer weinige bewindslieden is die bij 
alle beleidsplannen heel nadrukkelijk 
de mensen met een handicap betrekt. 
Hij werd als voorbeeld gesteld voor de 
andere bewindslieden en dag mag
hier- nog wel eens extra worden geme
moreerd. 
Toegankelijkheid van de samenleving 
staat of valt eveneens met toegankelijk 
openbaar vervoer. Niet alleen voor de 
rolstoelgebruikers, ook voor de groei
ende groep ouderen die in toenemende 
mate instap-problemen hebben bij 
bus, tram en trein. Het door Neelie 
Smit-Kroes gesubsidieerde experi
ment met de lage vloerbus in Nieuwe
gein vond waardering, maar de Kamer 
wilde eigenlijk nog een stap verder: 
voorgesteld wordt om op enkele plaat
sen in het land waar aanwijsbaar een 
concentratie gehandicapten is (bijv. 
Arnhem) enkele zgn. "lift bussen" in
zetten. Toen de minister daarop voor
zichtig positief reageerde, werd daar
op kamerbreed met instemming gerea
geerd. De VVD-motie, waarin wordt 
uitgesproken dat in de toekomst geen 
nieuwe treinstellen meer zouden mo
gen worden ontworpen en aangeschaft 
zonder te voldoen aan redelijke eisen 
van toegankelijkheid, kan zeker op 
brede kamersteun rekenen. 

Doventolken 

Gebrek aan communicatie kan een 
even grote barrière zijn als een letter
lijke drempel. De VVD-fractie acht 
het onbegrijpelijk dat nog steeds niet 
voldoende wordt onderkend dat een 
doventolk even essentieel is voor doven 
als een hoorapparaat voor een slecht
horende, een bril voor een slechtziende 
of een rolstoel voor iemand die niet 
kan lopen. In afwachting van een 
structurele oplossing voor de financie-

ring van deze doventolkendienst heeft 
de VVD het initiatief genomen samen 
met het CDA te komen tot een amen
dement op de Begroting WVC tenein
de f 400.000,- voor 1986 daarvoor 
beschikbaar te stellen. De grote schare 
doven die in de vergaderzaal dankzij 
enkele doventolken het debat volgde, 
waren hoorbaar verheugd. 

Ouders met een gehandicapt kind 
thuis 

Door het ontbreken van financiële te
gemoetkoming voor de extra kosten in 
de thuissituatie moeten mensen nogal 
eens besluiten tot uithuisplaatsing van 
hun gehandicapte kind of partner. De 
VVD heeft al eens een motie-Kamp in 
de Kamer aangenomen gekregen 
waarin wordt gevraagd om een finan
ciële tegemoetkoming voor de thuis
verpleging, resulterend in een enkel 
proef-project. Zelfs in België wil men 
een soort conventie van de ziektekos
tenverzekering afsluiten waarbij een 
hulpverlening op maat wordt opgezet 
en waarin de kosten op forfaitaire ba
sis worden terugbetaald. Idem denkt 
men aan een vorm van fortaitaire toe
lage als het om verzorging thuis gaat, 
omdat men ook daar onderkent dat het 
niet alleen uit menselijk oogpunt wen-

se lijk is, maar bovendien een veel 
duurdere intramurale opname kan 
voorkomen. Al jaren bepleit de Kamer 
een praktische oplossing. Bij dit debat 
werd een kamerbrede motie inge
diend, waarin uitgesproken wordt dat 
er nu genoeg gepraat, onderzocht, ge
rapporteerd is en dat die tegemoetko
ming aan ouders met een gehandicapt 

. kind thuis er thans daadwerkelijk 
moet komen. 

Zwakzinnigenzorg in de knel 

Net als vorigjaar heeft de VVD het 
voortouw genomen voor die zwaar 
hulpbehoevende pupillen in instellin
gen voor de zwakzinnigenzorg. De 
VVD acht het onaanvaardbaar dat 
deze verstandelijk gehandicapten door 
de voorgenomen nieuwe budget-kor
tingen, in combinatie met de slechts 
ten dele herbezetting van de arbeids
duurverkorting getroffen zullen wor
den in de zo zeer personeels-gebonden 
zorg in de puur primaire levenssfeer. 
Door een gedifferentieerde budget
korting in de intramurale gezond
heidszorgvoor te stellen, hoopte de 
VVD woordvoerster een concrete op
lossing te bieden voor deze zwakste 
groep. 

• 
"' Inhoud VVD-Expresse· · 

De inhoud van de VVD-Expresse nummer 102: Begroting Volkshuisvesting, 
Verhaalplicht in Algemene Bijstandswet, UCV Sociale Zaken en Werkgele
genheid, Begroting Onderwijs en Wetenschappen, Begroting Nederlands
Antilliaanse Zaken, UCV Conventionele verdediging en "emerging techno
logies", uit het Europees Parlement: Samenwe'king tussen industrie en on
derwijs op het gebied van nieuwe technologieën, Begi'otingstoelichting In
terdepartementaal Welzijn. 
De inhoud van VVD-Expresse nummer 103: Algemene Beschouwingen 
Eerste Kamer, Begroting Onderwijs en Wetenschappen, Economische Za
ken-Aldel, Wetsontwerp Sociale Werkvoorziening en nota B-categorie, Af
handeling zgn. Groene Schema's, UCV Rijksregeling Basiseducatie, We
tenschapsbeleid, Rijkswegenfonds 1986, Onderwijsvoorrangswet. 
U kunt abonnee worden voor f 50,- per jaar. Opgave bij het algemeen se
cretariaat VVD, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. Wilt u met beta
len s.v.p. wachten op de acceptgirokaart die u na aanmelding wordt toege
zonden. R.D. • 
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In de huidige politieke situatie is alert zijn en snel reageren van wezenlijk 
belang. De VVD laat dit zien. . 
Ed Nijpels bewees dit tijdens de promotiebijeenkomst van de kamercentra
le Utrecht te Driebergen. Een Porsche van de Rijkspolitie .. lanceerde" hem 
tot vóór het podium. Deze happening vond plaats in de overvolle zalen van 
het Instituut voor deAutohandel. Het thema was aktuele politiek, aktueler 
kan het niet. 

Peter Vermij • 
Foto: Joost Maathuis 

Kandidaat- ~
stelling Landelijk 
Bestuur" Vrouwen 
inde VVD" 
Door het tussentijds aftreden van me
vrouw M. van Grotenhuis van Onstein 
is in het Landelijk Bestuur een vacatu
re ontstaan van secretaris Politiek. 
- Aangeslatenen bij de Organisatie 
"Vrouwen in de VVD" kunnen zich, 
via de Adviesraadsleden in hun regio 
of het Landelijk·Bestuur, als voorlopig 
kandidaat voor deze vacature aanmel
den tot 20 januari 1986. 
In de Adviesraadsvergadering van 21 
maart zal de benoeming plaatsvinden. 
Uw aanmelding dient vergezeld te 
gaan van een korte levensbeschrijving. 
- Tot het maken van een voordracht 
zijn bevoegd zowel het Landelijk Be
stuur als drie leden van de Adviesraad 
(statuten "Vrouwen in.de VVD", arti
kel9,6). Degenen die zich als voorlo
pig kandidaat hebben gemeld, zullen 
te zijner tijd wellicht als definitieve 
kandidaten in de benoemingsprocedu
re worden betrokken. 
- In 1986 zijn in het Landelijk Be
stuur periodiek aftredend: 
1. Mevr. J. E. de Bruin-Scheepens, 
vice-voorzitter (herbenoembaar) 
2. Mevr. W. D. Klijn-van Woerden, 
2de secretaris, (niet herbenoembaar) 
3. Mevr. A. A. Aeyelts Averink-Win
semius, penningmeester (herbenoem
baar) 
4. Mevr. A. Wagemakers-Muller, 
secretaris Propaganda (niet herbe- ·.·.·.·. 

; ~~~~;~~:~~~;:;~~V(~~'~:' ;11 
} 6. C. Schut-v. Proosdy, Vorming en ·.·.·.·. 1 Scholing (herbenoembaar) ~t:~ 

j - ;;~~1i.~~::~;~:~::i;:~~F3 1 
ili B.A. H. M. Lok-Knap • m 
·~ 1 ste secretaris ~ 

~ I 
~ 12 lm 



Criminaliteits- en vandalismebestrijding staan hoog op het 
prioriteitenlijstje van de liberale ministers Korthals Altes 
en Rietkerk en van de liberale fracties, maar zij kunnen het 
niet alleen. De mogelijkheden tot bestrijding van onveilig
heid beginnen vaak om de hoek volgens de afdeling Zee
vang: 

Snelveranderende 
. . . . 

maatschappij is 
voedingsbodem vandalisme 

W e zijn van mening, dat naast 
de interesse voor onze eco
nomie, de werkloosheidsbe

strijding de rentelasten op de staats
schuld er evenzeer een gerichte aan
dacht moet komen op de toenemende 
onveiligheid in onze samenleving, 
waarbij juist in de toename een grote 
bedreiging van onze cultuur schuil 
gaat. 
Hard komt het aan als een schoolkind 
bemerkt, dat z'n fiets gestolen is en 
niemand er iets aan doet, als een auto
bezitter ontdekt, dat z'n auto weer be
schadigd en leeggeroofd is en een win
kelier ziet dat z.'n met zoveel zorg op
gebouwde etalage weer leeg gestolen 
is, om van andere delicten maar te 
zwijgen. We lijken niet bij machte om 
het euvel te keren en er is zelfs een de
monstratie van onmacht waarneem
baar. 
De vernielingen, de berovingen, de ter
reur en alles wat daarmee samenhangt 
tasten onze vrijheid aan en bedreigen 
eveneens onze economie. Vooral de ou
deren onder ons zijn zeer bezorgd en 
vele alleenwonenden zijn bevreesd 
voor wat hen kan overkomen. Er 
schuilt een aansluitend gevaar in de 
leidzaamheidsgedachte, dat we er mee 
zouden moeten leven. 
Nee, dit moeten we niet en het is een 
zeer goede politieke zaak als de VVD 
juist in de komende maanden indrin
gend kenbaar maakt hoezeer, waarom 
en op welke wijze zij de toenemende 
onveiligheid wil tegengaan. 

Dat vraagt om meer dan toename van 
celruimte, meer en beter georganiseer
de politie en kan gevonden worden in 
een reeks van maatregelen o.m. op de 
terreinen van welzijn en het onderwijs, 

maatregelen met een opvoedende ver
beterende strekking waarvan duidelij
ke preventieve werking uit gaat. 
Het komt ons voor dat de voedingsbo
dem waarop vandalisme, diefstal, in
braak, terreur en al die nare zaken 
kunnen tieren in de loop van één of 
twee generaties steeds gunstiger is ge
worden. We zijn op eeri zo snelle wijze 
geconfronteerd met mechanisatie, 
automatisering en de daarmee samen
hangende welvaart, dat we de scha
duwzijde van deze veranderingen in 
ons levenspatroon in zijn totaliteit on
voldoende hebben herkend. Mede 
daarom hebben we verzuimd tijdig 
maatregelen te nemen tegen de nadeli
ge welvaartsverschijnselen. 
Voor we het wisten waren er de no
zems, de provo's, de krakers, de drugs, 
het ziekteverzuim, de hart- en vaat
ziekten enz. enz. en al vrij spoedig 
werd er geconstateerd, dat een ander 
type kind de scholen ging bevolken. 
Een type dat behendig was in het nale
ven van de eigen verlangens en het 
naar de hand zetten van de onderwijs
gevenden. 
Een stelselmatige gestadige beïnvloe
ding ten goede vooral van onze jeugd 
op welzijns-, sport- en onderwijsgebied 
moet genoemde voedingsbodem zoda
nig meehelpen wijzigen, dat vandalis
me (e.d.) geleidelijk wordt terugge
drongen. Vooral op de basisschool kan 
hiermee veel worden bereikt. 

Maatregelen zouden kunnen bestaan 
uit: 
- Een duidelijk overheidscantact met 
de sportbonden om te bereiken, dat de 
sportverenigingen hun aandacht voor 
de gedragsmogelijkheden van hun le
den gaan opvijzelen. 

Een goed doorwrocht subsidiebeleid 
om vooral jeugdigen de gelegenheid te 
geven tot een brede culturele ontwik
keling (kunst, sport, enz.). 
- Het inrichten en verbeteren van 
speelplaatsen en speelterreinen met 
uitgekiende speelvloeren en uitgezoch
te speelapparatuur, cross-banen enz. 
- Het schoonhouden van eigen school
pleinen (plantsoenen) door de jeugd 
zonder chemische middelen. 
- Het schoonmaken van bekladde mu
ren, 't liefst zonder kosten voor de ge
meenschap. 
- Een verbeterde omgang tussen ou
deren en jongeren, enz. enz. 

Van deze en soortgelijke maatregelen 
gaat een mate van preventie uit. Vor
mend zullen we aan het werk moeten 
om wat verloren ging geleidelijk terug 
te winnen. Natuurlijk ligt de eerste 
verantwoordelijkheid bij de ouder(s). 
Daarnaast is er het onderwijs met als 
eerste kanshebber het basisonderwijs, 
waarbij de betrokkenheid van de ou
ders zeer gewenst is. Ofschoon het vor
mende preventieve verhaal voor alle 
vormen van onderwijs aanwezig is, be
perken wij ons hier tot enkele gedach
ten binnen het basisonderwijs. 

Gezond gedrag 

De basisschool komt met een nieuw 
thema in de gewijzigde vakkenopstel
ling: "Bevordering van gezond ge
drag". Dit fenomeen boeit ons. 
Als je iets bevorderen moet, zul je 
eerst moeten weten, wat je bevordert. 
We vermoeden, dat het streven naar 
gezondheid gezond gedrag bevordert. 
We pretenderen niet hier eenjuiste 
omschrijving te kunnen geven wat ge
zondlteid is, maar het heeft wel te ma
ken met het lichamelijk-geestelijk wel
bevinden, het zich houden en verhou
den tot anderen en tenminste de moge
lijkheid om zich nu en later in de maat
schappij te kunnen handhàven. Het 
komt ons daarnaast voor dat vermo
gens als vlijt, gehoorzaamheid, zorg
vuldigheid, doorzettingsvermogen, 
moed en concentratie ook met gezond-

13 ..... 
DEMo
CRA'IIE 

17 I 24 december 1985 



heid te maken hebben en bij onze 
schooljeugd in het gedrang zijn geko
men. Het gewetenswekken de, wat wel 
maar vooral wat niet mag is gaande-
weg versluierd. ' 
Zonder ook maar in het minst de tota
le inhoud die aan het basisonderwijs te 
geven is uit het oog te verliezen zijn 
het vooral de expressievakken van wel
eer die eigenschappen kunnen helpen 
ontwikkelen en gezond_gedrag kunnen 
bevorderen. Daarom staan wij even 
stil bij enkele expressievakken. 
De handvaardigheid wordt op menige 
school niet verwaarloosd. De omgang 
met matèrialen en gereedschap is een 
vormend aangelegenheid voor 't kind 
en de maatschappij maar het vak ver
onderstelt inzicht, vaardigheid en een 
warm hart bij de leerkracht. Menige 
handvaardigheidskast of andere op
stelling ziet er qua inhoud geteisterd 
uit. Dat is jammer, want zo komt de 
opvoedende taak in gedrang. 
In prachtige letters stond er vroeger 
"zingen" op het rooster. De zang 
groeide uit tot algemeen vOJ:mende 
muziekonderwijs. Bijzonder veel kin
deren blijven verstoken van echt alg. 
vorm. muziekonderwijs en lopen daar
door vormingskansen mis. Art. 10 
punt 3, van het basisonderwijs spreekt 
van aandacht ondermeer voor de mu
ziek. Dit lijkt onseen behoorlijke af
slanking en het kan inhouden dat er 
nauwelijks meer in de scholen zal wor
den gezongen. 
Zijdelings zij hier opgemerkt, dat het 
ritmische tafels dreunen een verleden
tijdse aangelegenheid is, die het reken
onderwijs verzwakt en de kinderen de 
broodnodige stem-oefening onthoudt. 
De gemeenschap moet een ongekend 
hoog bedrag voor logopedische hulp op 
tafel brengen. De preventie komt niet 
tot zijn recht. 
Voortglijdend naar het bewegingson
derwijs herinneren we ons dat in de ja
ren '70 eens een representatief aantal 
van onze Hollandse dienstplichtigen 
zijn getest op ondermeer hun gymnas
tische vaardigheden. De uitslag was 
zonder meer bedroevend en bij een 
aantal van "onze bloem der natie" ble
ken reeds de aanlegfactoren voor hart
en vaatziekten aanwezig te zijn. Vele 

van de vroegere dienstplichtigen staan 
thans voor de klas en moeten ook de 
bewegingsscholing van de kinderen 
verzorgen. 
De nota bewegings-
armoedig onderwijs is in vele laden 
verdwenen. De contourennota be
steedde nauwelijks één regel aan de 
gymnastiek en vragen aan de ministers 
hebben nooit tot iets geleid. 
Hier willen wij stellen, dat bewegings
armoedig onderwijs tendeert naar op
voedkundig armoedig onderwijs, 
waarbij rijke preventiemogelijkheden 
voor onze volksgezondheid niet wor
den benut. Dit kost onze samenleving 
ontstellend veel geld want we zijn wel 
goed in het verlenen van hulp, maar 
niet in het voorkomen van noden. 
Wijlen Prof. Bladergroen moet al wan
hopig geweest zijn door het wanbegrip 
toen zij opmerkte: "Als het kind de 
school binnenkomt, hangt het niet al
leen z'n jasje maar ook zijn lichaam 
aan de kapstok." (in de scholen zien 
we steeds vaker jasjes op de grond lig
gen.) 
Dat het ook anders kan werd in Frank-
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rijk bewezen. De Fransen hebben al
tijd grote belangstelling voor de gym
nastiek op de scholen gehad en zij wis
ten met een goed verzorgd dagelijks 
gymuur het ziekteverzuim onder de 
kinderen tot een welhaast onbegrijpe
lijk minimum terug te brengen en met 
de motorische ontwikkeling verband 
houdende leerprestaties sterk te verbe
teren. De gymnastiek sluit zo aan bij 
de innerlijke behoeften van het leren
de kind en heeft zulke onderschatte 
mogelijkheden om kinderen harmo
nieus te helpen opgroeien, dat dit vak 
grote prioriteit verdient. 
Aanvullend mag wel worden gesteld, 
dat harmonieus opgroeiende kinderen 
zich doorgaans gelukkig voelen en niet 
zo snel tot vandalisme geneigd zijn. 

Wat het onderwijs betreft beperken we 
ons hier tot het basisonderwijs, vooral 
omdat we vermoeden dat de strekking 
van dit artikel duidelijk is. Wel vragen 
we ons af: "Wie moeten expressievak
ken op de scholen controleren?" Hoe is 
het met de deskundigheid van onze 
rijksinspecties op dit gebied en lopen 
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hun ministerieel gerichte hoofden niet 
om vanwege de personeels-en huisves
tingsproblemen? 

Het bovenstaande biedt de VVD een 
handreiking om aan het Nederlandse 
volk duidelijk te maken hoe het vanda
lisme enz. volgens onze afdeling Zee
vang aangepakt moet worden en hoe 
een omvattend beleid gericht moet 
zijn op het terugdringen van de onvei
ligheid. 

C. Marré • 
secretaris afdeling 
Zeevang 
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Contributie 
1986 
Mocht u uw'VVD-lidmaat
schapsbijdrage voor 1986 nog. 
niet hebben voldaan dan ver
zoekt de penningmeester u 
vriendelijk dat zo spoedig moge
lijk te doen via de daartoe bijge
sloten acceptgirokaart op het 
partijblad van 19 november jl. 

In deze ingezonden brievenrubriek 
worden reacties van ten hoogste 
100 woorden opgenomen. 
Langere brieven worden door 
de redactie ingekort. Aanvallen op 
personen of afschriften van 
correspondentiekomen niet voor plaatsing 
in aanmerking. 
De rubriek is alleen voor leden, bestemd. 
Plaatsing betekent niet dat de redactie het 
met de inhoud eens is. 

Para-commercialisme 

Hedenmiddag om halftwee zag ik een 
vrachtauto van een groothandel in dranken 
het Provinciehuis in Zwolle verlaten. 
Je vraagt je af wat doen ze daar? 
Ik heb een paar suggesties: I. ·ze verzuipen 
de .. meetwinst" van de gasbedrijven. 2. Ze 
drinken zo veel dat de kleinhandelaar het 
niet aan kan. 3. Ze verzuipen de winst van 
de kleinhandelaar. 4. Ze verzuipen de 
winst van het Horecabedrijf 5. Gesanctio
neerde diefstal van de belastingbetaler. 
Sijmen-betaal. 

Ambtenarenbeleid 

ir. W. Enklaar 
Zwolle 

Het is een liberaal onwaardig zich in het 
.. overleg" met de diverse ambtenarenbon
den zo feodaal en dictatoriaal op te stellen, 
als door de heer Rietkerk is gedaan. Indien 

dit het liberalisme van de jaren tachtig is, 
houd ik mijn hart vast voor de nu volgende 
regeerperiode. Pas nu realiseer ik me hoe 
onverstandig het is geweest in 1975. na het 
vervullen van de militaire dienstplicht, niet 
voor een goed salaris in het bedrijfsleven te 
hebben gekozen, maar te kiezen voor de ze
kerheid van het ambtenarenschap. Dit 
laatste biedt al jaren geen enkele waarborg 
meer. 
(ingekort) 

A. W. M. ter Ellen 
Strijen 

Liberale vrouwen 

De vrouwen die in de twintiger jaren (zie 
interview mevrouw Wind) hebben gevoch
ten, moeten wel achterlijk zijn geweest, 
want het vrouwenkiesrecht was reeds in 
/9/9 tot standgekomen De rest van het be
toog is navenant. Mijn werkzaamheden 
hebben mij in aanraking gebracht met ge
zinnen uit alle lagen der maatschappij en 
op grond daarvan kan ik u verzekeren dat 

· bedoelde schildering nergens op berust. 
Emancipatie is vanuit liberaal standpunt 
natuurlijk van harte toe te juichen. In het 
verleden is daarvoor van onze kant echter 
heel wat meer gedaan. dan door de tegen
woordige propagandisten. die n.m.m. in 
hoofdzaak voor de tribune werken. Men 
late aan de vrouwen de volle vrijheid zelf 
te bepalen of men wil werken of zich uit
sluitend aan het gezin wil wijden. Het is 
echter on-liberaal dat de staat h~t voor
touw neemt. 
(ingekort) 

J. H. M. van Reeuwijk 
De Hoeve 
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Schoonheid en Vakmanschap 
Distinctie en Betrouwbaarheid 
Stijlprodukteh uit de Meesterhanden van Klok
kenmaker CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW. 
Kruisstraat 5 te Joure (bij de Kolk), Friesland. 
05138-4390 
Open huis elke zaterdagmiddag van 14.00 uur 

. tot 17.00 uur. Door de week op afspraak. 
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Dikbilrunderen 

Tijdens de behandeling van de landbouw
begroting in de Tweede Kamer kondigde 
staatssecretaris Ploeg van Landbouw re
gels aan die het fokken met dikbilrunderen 
aan banden gaan leggen. Een dikbil is ech
ter niet. zoals Ploeg zegt, een zielige crea
tie, maar een eersteklas stuk rundvee. Vol
gens mij heeft Ploeg zich te veellaten op
jutten door actievoerders van .. lekker 
dier", die dieren een menselijke natuur 
willen toedichten, en weet hij zelf niet goed 
waarover hij spreekt. 
Uiteraard dienen excessen op tentoonstel
lingen en keuringen tegengegaan te wor
den. maar dat geldt volgens mij voor alle 
dieren. Waarom zou nu juist die ene groep 
van enthousiaste dikbilfokkers getroffen 
moeten worden? Juist deze dieren worden 
door hun eigenaars zeer zorgvuldig gehuis
vest. behandeld en verzorgd. Kamerleden 
die de moeite willen nemen dat zelf te con
stateren kunnen van ondergetekende tien
tallen adressen van dikbilfokkers krijgen. 

C. L. de Broekerf 
Zetten 

In deze rubriek worden alleen aankondi
gingen opgenomen van openbare bijeen
komsten (voor iedereen toegankelijk) waar 
landelijke VVD-politici het woord voeren. 

ANLOO- 24 januari. mr. G. B. Nijhuis. 
Cafe Erkelens, Annen. 20.00 uur. Actuele 
politiek. BAARN- 20 januari. mr. A. H. 
Korthals. Brandpunt. 20.15 uur. Criminali
teit en algemene politiek. COTHEN 20 ja
nuari. A. Ploeg. het Dorpshuis. 20.00 uur. 
Actuele politiek. DALFSEN- 20 januari. 
prof. dr. ir. J. J.C. Voor hoeve. Hotel van 
Geenhuizen. 19.30 uur. Liberale vredes- en 
veiligheidspolitiek. GRONINGEN- 14 ja
nuari. J. Kamminga. Coendersborg. 20.00 
uur. Algemene politiek. DEN HAM/ · 
VROOMSHOOP- 13 januari. mevr. drs. 
N. Smit-Kroes. Cafe-rest. De Beuk, Den 
Ham. 20.00 uur. Actuele politiek. OC 
HOEKSCHE WAARD-10januari. mr. F. 

Korthals Altes. De Vijf Schepen, Mijnhee
renland. 20.00 uur. Actuei'é politiek. LEEK 
-6 januari. J. Kamminga. Corso Theater. 
20.30 uur. Algemene politiek. JOVD 
NOORD GRONINGEN- 5 januari. mevr. 
L. Vonhoff-Luijendijk. Cafe Bul thuis, Oos
terwijtwerd. 19.30 uur. ROLDE-GIETEN
ANLOO-GASSELTE-NORG- 13 januari. 
drs. J. F. Scherpenhuizen. Hotel Braams, 
Gieten. 20.00 uur. Algemene politiek. 
ROLDE- 24 januari. A. J. Evenhuis. Hotel 
Erkelens. 20.00 uur. Algemene politiek. 
VROUWEN IN DE VVD SCHAGEN- 27 
januari. J. Franssen. Cafe-rest. Igesz. 20.00 
uur. Onderwijs. VELSEN- 14 januari. mr. 
A. H. Korthals. Theeschenkerij, Velser
beek. 20.00 uur. Criminaliteit. VORDEN-
13 januari. A. Ploeg. Hotel Bakker. 20.00 
uur. Algemene politiek en landbouw. OC 
WESTLAND- 20 januari. mr. drs. F. Bol
kestein. Rest. de Spaansche Vloot, 's-Gra
venzande. 20.00 uur. KC ZEELAND (pro
motie bijeenkomst)- 20 januari. drs. E. H. 
T. M. Nijpels. Zaal Wijffels, Schoondijke 
(gem. Oostburg). 20.00 uur. 

GEZELLIG EN KOMFORTABEL FAMILIEHOTEL 

ZUID-KRETA o o o! (géén massatoerisme) 

naast cabinebaan naar sneeuwzeker en zonnig skigebied ( 1100 
- 2300 m). Afdaling tot aan hotel. Skischool, skilopen. 
In hotel alles wat u wenst, o.a. groot zwembad, veel speelruim
ten, kinderoppas, enz. Voortreffelijke keuken en persoonlijke 
verzorging. Kortingen voor kinderen, bijv. tot 6 jaar gratis in 
ouderkamer. In januari en maart arrangementen met half
pension vanaf Fr. 65,- p.p.per dag. 10 Km vanaf Martigny. 
Altijd bereikbaar per auto of trein. Lid Club Kindervriendelijke 
Hotels in Zwitserland. Ook chaletverhuur. 

Te huur in Koutsounari bij Ierapatra a I d Zuidkust .. Traditional Cot
tages"' en luxe app. (2- en 4-pers.) met uitzicht op zee, v.a. 
f 560,-- p/w. p/ app. Nog echt gezellig Grieks. Reeds in maart ge
middeld 6 zonuren per dag. 

Inl. tel.: 02155- 22200· MOVECO B.V., Soest. 

Serviceflatcentrum "BELMONTE" 
Wageningen 

Ideale woonvorm voor de ouder wordende mens. 

Belmonte staat bekend als een der betere flatcentra; is gunstig gelegen in 
een landschappelijk aantrekkelijke omgeving met volop wandelmogelijkheden 
direct bij de deur. Het biedt u, met uitgebreide service en volledig behoud van 
privacy, een riante stijlvolle vestigingsmogelijkheid. 
Niet altijd is juist dat beschikbaar wat u zoekt, maar misschien heeft u geluk. 
Want dàt heeft u als u slaagt in Belmonte. 

Laat u uitvoerig nader inlichten over thans bestaande mogelijkheden. 

Schr. inl.: secr. Verg. v. Eigenaren, Gen. Foulkesweg 271. 
Telefoon administratie: 08370- 10521. 

HO}?L **** ~el voor ~rijblijvende 0/ux MifTvcfiOi{ts 
mformat1e nu meteen met J .. 
Elly en Jan Mol (Ned.) waar u zich thuisvoelt 
09.412661666 1923 Les Marécottes (Wallis) 

LIJST VAN ADVERTEERDERS 

Hotel Aux Mille Etoi1es, Les Marécottes J Serviceflatcentrum 
"Belmonte", Wageningen J Internationale school Beverweerd, 
WerkhoveniBunnik I De Campveerse Toren, Veere I Decogra
phica, Breda I E. J. van Hulzen, Maria-Hoop (Gem. Echt) I 
Christiaan v.d. Klaauw, Joure I De heer B. Koudenburg, Goes I 
Mandalas, Aalsmeer I Het Noorden, Groningen I Raak Holland 
b.v., Zwolle I Roparco, Rotterdam I Instituut Sunny Dale, Inter
laken 
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INTERNATIONALE 
h/..ç/ ==:::=::==::= SCHOOL::::::=:::::::::::::::::::::~ 

~. r BEVERVVEERD 
I r I In het groene hart I I v•n N•d.,l•nd 

Middelbare school met internaat voor jongens en meisjes 

* Nederlands Voortgezet Onderwijs 
Erkende Mavo-opleiding met mogelijkheden tot aansluiting op 
Amerikaans of internationaal onderwijs. 

* Senior High School 
Opleiding voor Amerikaanse colleges en universiteiten. 

* Internationaal Baccalaureaat 
V. W.O.-diploma, erkend door Nederlandse en buitenlandse 
universiteiten. 

- Intensieve studiebegeleiding 
- Uitgebreid sportprogramma 
- Kreatieveen muzische vorming 

Brochure en informatie: 
Internationale School Beverweerd 

3985 RE Werkhoven/Bunnik 

~===========te=I.=0=3=43=7=-=1=3=4=1=of=1=5=9=7==========~~ 

INVESTEREN in de toekomst 
van uw dochter ... een 
GOEDE KEUZE voor het nieuwe jaar! 

Onze éénjarige, intensieve talenopleidingen van 
hoog internationaal niveau (dipl. Cambridge, Alliance 
française, Goethe lnstitut) vormen tesamen met onze 
gelijktijdig te volgen opleiding voor Hotelvak en Toe
risme (dipl. Schweizer Hotelier Verein) de ideale stu
diecombinatie voor een zékere entree in het beroeps
leven. 

Met de ,.know-how" van tientallen jaren ervaring bie
den wij een veelzijdige opleiding aan ong. 50 leerlin
gen van ca. 20 nationaliteiten. 

In juli is onze zomercursus voor jongens èn metsjes 
een combinatie van talentraining, sport en ontspan
ning. 

lnstitut SUNNY DALE 
Intern. Spracheninternat 
Fam. Dr. K. Gaugler 
CH-3812 Wilderswil I Interlaken 

Voor nadere inlichtingen en referenties: 
mevr. E. A. Wehrmeijer, Hazelaarlaan 10 
2267 BH Leidschendam, tel.: 070- 997101 

Dat Het Noorden 
de oedkoopste 

heeft kun je och 
zó uitrekenen ... 

De voordeligste ziektekostenpolis komt vanzelf 
boven water als u de premie opvraagt en vergelijkt 
Maar risiko's uitsluiten en dan de premie laag houden kan 
natuurlijk iedereen. 

Voor de meest komplete dekking èn de laagste 
premie kunt u rekenen op Het Noorden. 't Komt omdat 
wij een 'Onderlinge' zijn: géén winsten maar aandeel
houders of overtollige reserves. Ieder jaar een verrekening 
met de aangesloten leden en meestal extra in uw voordeel. 

Waar praten we nog over. Stuur nu de bon naar 
HetNoorden,Antwoordnummer 1039,9700 VKGroningen. 

Het Noorden ~ 
Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij 

Hoornsediep I3l 9727 Gl! Groningen. Telefoon 050-262858 

Het Noorden laat u er beter van worden. r.-----------, 
I REKEN MAAR I 
I dat ik de premie én de kompleetheid van uw ziektekosten- I 

polis zal vergelijken met die van anderen. 

I N~: I 
I STRAAT: ____________ I 
I POSTKODE/PLAATS: ___________ • 

I AANTAL GEZINSLEDEN: I 
LEEFTIJDEN (TOT 55 JAAR): __________ _ 

I (versturen in een envelop zonder postzegel aan Het Noorden, I 
1 Antwoordnummer 1039, 9700 VK Groningen) J ... __________ _ 



WIEVRIJ 
WIL BLIJVEN, 

KIEST DE 
FLEXIBELE 
ROP AR CO 

HYPOTHEEK. 
Als u bij het afsluiten van uw hypotheek 

toch de vrijheid wilt houden om uw fmancie
ring naar eigen behoefte te regelen, 

De Roparea Hypotheek-rente is op dit 
moment* op kwartaalbasis 7,3% ofwel op jaar
basis 7,5%. 

biedt de Roparea Hypotheek dè oplossing. Méér informatie. 
Kredietvorm met grote vrijheid. Spreekt de Roparea Hypotheek u aan? 

• Vrij krediet tot 7rJ% van de verkoop- Vult u dan de bon in en u ontvangt per 
waarde van uw woning. • Lage afsluit- omgaande volledige informatie. 
kosten. • Vrij in aflossen, zonder boete. Roparea NY., Heer Bakelweg 133, 
Vrij opnemen, wanneer en zoveel u wilt 3032 AD Rotterdam, 

Variabele rente. Telefoon: 010- 65 0711. 

De rente is variabel, maar kan nooit hoger zijn DE ROPARCO HYPOTHEEK. 
dan de rente voor effektenkredieten.Wellager. EEN INTERESSANT ALTERNATlEE 

f'Deze bon in open e-;;elop ;;-nder postzegel ;;-n-:-II RENTE 7, 3%. 
den aan Roparea N.V., Antwoordnummer 1957, 
3CXXl VB Rotterdam. I 
Stuurt u de informatie naar: I 

Naam: MNI 

I 
------------------1 

------------------1 

Een initiatief van de Robeco Groep. 1 
~~s ____________ _j 

*per 5 december 1985 
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