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Agenda viering jubileum 
(77e algemene vergadering) 

De VVD viert haar veertigjarig bestaan op 29 januari a.s. in het Turfschip 
te Breda. 

's middags: aanvang 14.00 uur 
Symposium over de discussienota Liberaal Bestek '90 "Een kansrijke toe
komst- verantwoorde vrijheid" (de tekst is opgenomen in een uitneembare 
bijlage in het hart van dit blad). De bijeenkomst zal worden voorgezeten 
door mr. E. H. Toxopeus (oud-fractievoorzitter van de Tweede Kamer en 
Ministervan Binnenlandse Zaken thans Minister van Staat). 
Naast een inleiding door de voorzitter van de commissie die het Liberaal 
Bestek heeft opgesteld, mr. A. Geurtsen, zal een drietal deskundigen op 
terreinen, waar het Bestek over handelt, inleiding verzorgen, waarna een 
eerste gedachtenwisseling met de leden van de VVD zal plaatsvinden. 
De sluiting is voorzien tegen een tijdstip niet later dan 17.00 uur. 

's avonds: aanvang 20.00 uur 
(zaal is open vanaf 19.00 uur). 
Redevoeringen achtereenvolgens van: 
dr. L. Ginjaar (voorzitter van de VVD) 
dr. ir. J. J.C. Voorhoeve (voorzitter van de VVD-Tweede-Kamerfractie) 
dr. R. W. de Korte (vice-premier en Minister van Economische Zaken) 
H. Wiegel (erelid van de VVD en Commissaris van de Koningin in de Pro
vincie Friesland). 

De redevoeringen worden omlijst met een feestelijke muziek die verzorgd 
wordt door de WegenbouwkapeL Voorts zullen enige bijzondere publikaties 
aan de partij worden aangeboden. 

R:önd 22.00 uur wordt een aanvang gemaakt met het feestelijke gedeelte. 
(Dit gedeelte is uitsluitend toegankelijk voor degenen die f 20,- p.p. heb
ben betaald.) Voor overige informatie wordt verwezen naar het jongste de
cembernummer van Vrijheid en Democratie, blz. 2 en 3. De leiding hiervan 
is-in handen van de heer H.M. G. Dittmar (VVD-Public Relations). 
Gelet op de tot nu toe ontvangen opgaven dient rekening te worden gehou
den met een bijzonder druk bezochte bijeenkomst. Het spreekt voor zich dat 
een ieder van harte welkom is zowel 's middags als 's avonds. 

Na mens het hoofdbestuur 
de algemene secretaris, 
W. J. A. VAN DEN BERG 
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40 jaar, een veelbewogen his
torie met tegenslagen maar 
vooral hoogtepunten. Een pe
riode waarin door de inspan
ning van velen de partij groot 
Î$ ge,worden, waarin het li-

':beralisme zich vaste voet 
:heeft verworven in ons vader

. :,flandse politieke besteL 
'~Talloze leden hebben in deze 
.pe,riode hun vrije tijd in onze 
'pàrtij gestoken. Daarvoor 
moet men - in de goede zin 
van het woord - een tikje be
zeten zijn en bereid zich vele 
inspanningen te getroosten. 
Maar ook trouw, in welk ver
band ik vooral die leden wil 
noemen die vanaf het eerste 
uur lid zijn (gebleven). 

I n dit nummer kijken leden 
uit alle regio's terug op in
spannende, en immer 

boeiende jaren. Sommigen 
kozen als thema de oprich
tingsperiade en de eerste 
VVD-jaren; anderen namen 
een recenter deel uit het ver
leden tot uitgangspunt. Alle 
auteurs en geïnterviewden 
hebben één ding gemeen: zij 
zijn representatief voor al die
genen zonder wier inzet dit 
jubileum er niet zou zijn ge
komen. Hun inzet betekent 
doorwerken en niet te lang 
stilstaan bij successen. Het 
betekent ook alles richten op 
het doel het liberalisme zo 
sterk mogelijk in onze samen
leving te bundelen en gestalte 
te geven. 

Een nieuwe start. De 
commissie Liberaal Be
stek '90 presenteert 

vandaag in dit nummer van 
Vrijheid en Democratie haar 
discussienota;· zij geeft deze 
nota een veelzeggende titel 
mee: "Ee:J:! kansrijke toe
ko:rnst - verimtwoo.rdè 
vrijheid". Het best laat zich 
die titel nog verduidelijken 
door het volgende citaat uit 

VAN DE 
VOORZITTER 

40 jaar VVD, 
een mijlpaal, maar ook 

een nieuwe start 

de inleiding van de nota " ... 
zal het perspectief moeten 
worden geboden van een we
reld waarin het goed leven is. 
Dat kan, door ook in Europa 
metterdaad te werken aan 
een duurzame vrede door het 
wegnemen van de dreiging 
van oorlog en geweld, aan een 
samenleving, die in staat is 
zinvolle arbeid aan te bieden 
aan een ieder die wil werken; 
aan een maatschappij, waarin 
het ook voor de individuele 
mens zelf de moeite waard is 
zich extra in te spannen; aan 
een Nederland waarop de Ne
derlander trots kan zijn, om
dat het weer schoon is, omdat 
er geen sprake is van discri
minatie, omdat recht en wet 
er de boventoon voeren, om
dat niemand in de kou blijft 
staan maar wie dat nodig 
heeft wordt geholpen. Een 
hele opgave, maar ieders per
soonlijke inspanning meer 
dan waard". 

D e commissie heeft haar 
discussie-nota opge
steld geheel onafhanke

lijk van hoofdbestuur, da
gelijks bestuur, en de fracties 

in Eerste en Tweede Kamer. 
Deze behoeven nu ook niet te 
reageren, want het woord is 
nu in de eerste plaats aan de 
leden, aan u. Opdat de alge
mene vergadering van 27 en 
28 mei a.s. een oordeel kan 
vellen, lijnen kan vaststellen, 
om te bepalen welke weg we 
in de toekomst zullen inslaan. 

0 ok in onze parti.j-orga.
nisatie staan we voor 
een nfeuw startpunt; .· 

veel staat op stapel of wordt 
geleidelijk op de rails gezet. 
Het is een proces dat niet van 
vandaag op morgen resultaat 
afwerpt, maar waarvan de 
positieve invloed zich in de 
loop van dit jaar zal manifes
teren. 

E.n dat a .. Hes wil ik vangen 
onder de begrippen dis
cussie en presentatie; .. 

discussie over die lijnen naar 
de toekomst, presentatie van 
ons politiek handelen aan de. 
kiezers, en natuurlijk leden
werving. Wat we daarbij no
dig hebben zijn uw reacties;: 
uw meedenken, uw meedis
cussiëren. Want u.hebt recht 
op een partij waarin u zich > 

thuisvoelt, en waarin onze le
den en onze kiezers zich kun~ 
nen herkennen. Dat betekent 
dat we nu samen in dit ju
bileumjaar de draad moeten 
oppakken en gezamenlijk 
verder werken aan de toe
komst van het liberalisme in 
dit land. 



VVD veertig jaar 
Schrijven nu over de veertigjarige 
periode is eenvoudig als men zich 
zou beperken tot het omslaan van 
bladen en dan alleen het positieve 

er uitlichten. Het zou dan een 
artikel worden vol loftuitingen. 

Niet dat de VVD dat niet 
verdient! Maar stilstaan bij de 

veertig jaren wettigt ook een 
analyse. 

l [0 en halve. eeuw liberalisme 
/~J /]overziende ontkomt men er 
~niet aan bij het begin te be
ginnen. 
De Liberale Staatspartij uit de der
tiger jaren had nauwelijks nog enige 
politieke invloed. Het was een select 
gezelschap van keurige, goedwillen
de, well-to-do mensen, die aan po
litiek deden. Hun Liberalisme was 
voornamelijk theoretisch. 

'De veertiger jaren 

De eerste helft was de oorlog. Zeg 
niet, dat er toen niet aan politiek ge
daan werd. Zelden zal er zo diep
gaand over politiek gediscussieerd 
zijn geweest als toen, want als wij 
strakSJ bevrijd zijn zal alles anders 
worden, beter zijn en op schier ieder 
gebied zal vrijheid heersen. 
Zo tracht men toch weer direct na 
de bevrijding de Liberale Staats
partij nieuw leven in te blazen. · 
Daartoe kwam op 5 augustus 1945 
een aantal liberalen bijeen, waar
onder ikzelf, boven Slavenburgs
bank aan de Parkstraat te Den 
Haag onder leiding van de voor
malige minister uit het Londense 
kabinet, Van Lith de Jeude. Het 
werd geen succes. Het publiek wilde 
geen vooroorlogse structuren meer. 
Anderen, en het waren er vrij veel, 
wilden juist de afgebroken draad 
van voor 1940 weer oppakken en zij 
beschouwden de oorlogsjaren als 
een vervelend intermezzo. 
Sindsdien heb ik een cavalcade van 
personen en gebeurtenissen voorbij 
zien gaan als geïnteresseerde toe
schouwer in de zijlijn van het po
litieke spektakel in het algemeen en 
van het liberalisme in het bijzonder. 
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Het blijft de uitzonderlijke ver
dienste van mr. D. U. Stikker om te 
komen tot een nieuwe partijvorm, 
die het beoogde vrijheidsideaal ge
stalte zou geven, zonder echter het 
begrip liberaal daarop van toepas
sing te laten slaan. Maar het pro
gramma was liberaal en dus was de 
Partij van de Vrijheid een liberale 
partij. Wat een volksbeweging had 
moeten worden, werd het niet. Het 
sloeg niet massaal aan bij de kiezers 
van toen. 

De komst van Oud uit de voor
oorlogse Vrijzinnig Democratische 
Bond, die eerst de zijde van Scher
merhom had gekozen, deed de per
spectieven verruimen en het resul
taat was, zoals bekend, de VVD. 

Helaas botsten beide coryfeeën 
Stikker en Oud vrij spoedig. Stikker 
was van de twee ongetwijfeld de 
staatsman, de man met de visie, die 
het historische besef had dat na ie
dere oorlog het oude had afgedaan 
en dat men hoe danook nieuwe we
gen moest inslaan, nieuwe ideeën 
ontwikkelen en gestalte geven. Oud 
was de staatsrechtgeleerde, die te
rug wilde naar het idee van de 
Vrijzinnig Democratische Bond van 
voor de oorlog, zei het gemodi
ficeerd. Zij waren beide goede de
mocraten, maar voor Stikker was de 
politiek een zaak van levende men
sen. Voor Oud was de wetmatigheid 
de basis van het politieke denken. 

De tegenstelling Stikkerianen en 
Oudianen gaf al spoedig een bijna
splitsing te zien. Die tegenstelling is 
lang blijven bestaan en heeft nog 
vaak een rol gespeeld, zeker bij het 
aantrekken van kandidaten voor de 
Tweede Kamer. 
Het blijft echter de grote verdienste 
van Oud, dat hij toch de zaak bij 
elkaar wist te houden en de VVD 

dusdanig gestalte te geven, zodat 
met vallen en opstaan, in ieder geval 
een politieke invloed werd ontwik
keld die ver uitging boven de po
litieke invloed die de Liberale 
Staatspartij ooit gehad heeft. En 
dat is een loftuiting, die ik gaarne 
onderstreep. 

Het zou interessant zijn om die
per in te gaan op de controversiële 
punten, die een rol gespeeld hebben 
in de afgelopen 40 jaar. Er is steeds 
een spanningsveld geweest tussen 
hen die voorstanders waren van een 
meer principiële liberale politiek en 
diegenen, die een pragmatische po
litiek met liberaliserende tendensen 
voorstonden. 

In de vijftiger jaren, doorlopende 
tot in de zestiger jaren is dat ge
weest de controverse rondom de pu
bliekrechtelijke bedrijfs (beroeps) 
organisatie, de zgn. PBO's. 
Het ging om de wezenlijke vrijheid 
voor allen, die op enigerlei wijze 
werkzaam wensten te zijn in de vrije 
sector en die voor hun ontplooiing 
bureaucratie van overheden of met 
macht uitgeruste organisaties ver
afschuwden. 
De beslissing viel op een jaarver
gadering te Dordrecht. 
De PBO's werden afgestemd als 
zijnde niet liberaal. Oud, die pro 
was, viel er over en dat betekende 
tevens het politieke einde van deze 
overigens voortreffelijke parlemen
tariër. 

Opstand 

De zestiger jaren werden sterk 
gedomineerd door de opstand met 
revolutionair karakter in het onder
wijs en voornamelijk op de univer
siteiten. De studentenopstand in 
Parijs maakte een vergelijking met 
1848 denkbeeldig en zelden werd 
het gemis aan een Thorbecke II zo 
sterk gevoeld als toen. Een zgn. de
mocratiseringsproces bracht ons in
tolerantie en de vrijheid van me-. 
ningsuiting werd ernstig aangetast. 
De gevolgen werken door tot op de 
dag van heden. 

De zeventiger jaren waren het 
decennium Wiegelianum! En jeug
dig élan kwam aan bod. Wel, we 
hebben het geweten. Volle zalen en 
juichende mensen! 
Maar het drukte wel een stempel op 
de VVD-koers, die nu eerder aan 
het behoudende (conservatief inge
stelde) appelleerde dan aan het 
meer principiële liberale. 



Daarnaast speelde in deze jaren de 
abortuskwestie een belangrijke rol. 
Hier kon men spreken van een stuk 
liberale ideologie, nl. de gewetens
vrijheid in woord en daad en het 
zelfbeschikkingsrecht van de ene 
mens. 

Ondanks het vele goede wat de 
VVD tot stand wist te brengen door 
haar aanwezigheid in het politieke 
midden blijft toch vaak een gevoel 
van teleurstelling achter, nl. dat te 
gauw werd toegegeven aan een com
promissen-politiek, wanneer het 
principe van de vrijheid in het ge
ding was. Zoals ik hier boven schet
ste. 

In een brochure "Liberalisme, 
schijn of werkelijkheid" (1985) heb 
ik gesteld: De VVD is een gematigd 
conservatieve partij met veel goed
willende mensen, intelligent, maar 
die terugschrikken voor ieder ra
dicaliserende tendens. Het libera
liseren gaat hen voor en boven het 
liberaal-zijn. Maar ook een partij 
van belangengroeperingen, die al
len één ding gemeen hebben, dat zij 
van mening zijn dat een goed geölie
de economisch gestructureerde 
maatschappij de ideale is. 

De neiging is groot om te filoso
feren over de toekomst van de VVD 
en de door haar te volgen liberale 
koers. 
Laat ik het niet doen. Laat het veer
tigjarig jubileum een reflectie zijn, 
maar dan wel een in de historische 
betekenis dat zonder het verleden 
grondig te kennen men geen toe
komstperspectief kan opbouwen. 

Ik hoop, dat wij eendrachtig sa
men kunnen blijven om de liberale 
beginselen te handhaven en te ver
breiden. Zij zijn het meer dan wat 
ook waard. 

dr. Remko E. de Maar 
(KC- 's-Gravenhage) 

·• 

Staphorst, Meppel, Leeuwarden, Marum, Haren. De politieke 
loopbaan van Klaas Weide speelt zich al32 jaar boven de 
IJssel af. De mede-oprichter van de VVD-afdeling Staphorst, 
ex-raadslid en wethouder in Leeuwarden, de oud-: 
burgemeester van Marum en de huidige burgervader van 
Haren (Gr.) over een lange carrière in de politiek. 

Klaas Weide: 
besluitvorming moet 
aan de basis plaatsvinden 

A ls jongen had hij belangstel
ling voor de politiek. Toen 
dan ook Klaas van Dijk in 

Meppel kwam spreken, sloot Klaas 
Wei de zich aan bij de dan nog jonge 
JOVD. "De JOVD bemoeide zich 
toen nog niet zozeer met praktische 
politiek," zegt hij eufemistisch, 
maar ook de theoretische kant van 
de politiek lag hem aan het hart. In 
de beginjaren van de JOVD en de 
VVD was het vooral nodig om te 
vechten tegen de bestaande par
tijen. Om in de gemeente sterker te 
staan, werd de VVD-afdeling Stap
horst opgericht. Hard ging het toen 
allemaal nog niet bij de verkiezin
gen. "Staphorst was natuurlijk een 
vrij traditionele, orthodoxe, rechts 

dogmatische gemeente, waar de 
VVD eigenlijk, als partij vertegen
woordigd in de gemeenteraad, geen 
voet aan de grond zou krijgen". 

Doordat er in die jaren wat im
port kwam in Staphorst, was er op 
een gegeven moment toch een basis 
van VVD-kiezers aanwezig, maar 
het was niet eenvoudig. Men was 
bang om kleur te bekennen en 
stemde liever op de lijst Gemeen
tebelangen. 

"Koos je voor de VVD, dan be
kende je kleur. Dat is ook wat ik nu 
op het CDA tegenheb; het bekent 
geen kleur. Het CDA heeft drie lij
nen, één naar rechts, één naar links 
en één heel belangrijke lijn naar bo
ven. Als partij is dat hun houvast." 

19 januari 1988 



De afdeling-Stapharst vergaderde 
in de buitendorpen van de gemeente 
Staphorst. Je kreeg altijd wel men
sen uit de agrarische sector die be
stuurservaring hadden en de jonge 
afdeling werd gesteund door een be
taalde provinciale propagandist. 
"Ik zou nog steeds graag willen dat 
wij in Groningen een partijbureau 
konden oprichten waar men als 
statenlid, als raadslid en als afde
ling op terug kon vallen. Zo'n par
tijbureau zou dan de kern van een 
Kamercentrale kunnen zijn, met het 
secretariaat en de aanwezige know
how." 

In 1958 verruilde Klaas Weide 
Staphorst voor Leeuwarden, alwaar 
hij al snel weer bij de JOVD en de 
VVD betrokken raakte. Zeer goede 
herinneringen bewaart hij nog altijd 
aan zijn periode in de gemeenteraad 
van Leeuwarden. "Daar werd po
litiek bedreven op een zeer hoog ni
veau, met een mr. B. P. van der 
Veen, met een Els Veder-Smit en 
vooral met ir. B. C. van Balen Wal
ter. Ik beschouw de heer Van Balen 
Walter dan ook als mijn politieke 
vader. Als je iets zei in de gemeen
teraad dan kon hij zeggen 'Klaas 
jongen, dat is niet liberaal', en dan 
legde hij mij uit wat het liberalisme 
voor dat bepaalde onderwerp in
hield." 

Midden 
tussen de mensen 

Klaas Weide begon zijn bestuur
lijke loopbaan in 1963. In 1988, als 
de VVD 40 jaar bestaat, viert hij zijn 
zilveren jubileum als bestuurder. 

"Het aantrekkelijke van dit vak 
is de maatschappelijke betrokken
heid. Je praat met mensen, mensen 
komen met hun problemen naar je 
toe, je staat midden tussen de men
sen, iets wat je als kamerlid of mi
nister heel wat minder hebt." Hij 
zou dan ook graag zien dat er meer 
deregulering plaatsvond. 

"Besluitvorming moet aan de ba
sis plaatsvinden, niet in Den Haag. 
Dat is dan ook het sterke punt van 
het Liberalisme. De Partij van de 
Arbeid wil de macht in Den Haag 
houden, de socialisten leggen vooral 
de nadruk op de gemeenschap, het 
Liberalisme vooral op het individu. 
Echter, je ziet in de landen waar de 
socialisten in de oppositie zitten dat 
zij zeer nadrukkelijk bezig zijn de 
koers te wijzigen. Waarom, omdat 
zij aan de macht willen komen, in
vloed willen uitoefenen. Ik denk dat 
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dit ook terecht is, maar de socialist 
blijft het accent leggen op de ge
meenschap. Dan moet je juist als li
beraal de nadruk op het individu 
leggen, de vrijheid en de eigen ver
antwoordelijkheid van het individu 
benadrukken. Maar het is ook een 
goed liberaal standpunt om de so
ciaal zwakkeren te helpen. Sociale 
gerechtigheid. Het Liberalisme is 
overigens altijd en van origine, pro
gressief en dat betekent dat je in
speelt op nieuwe ontwikkelingen, op 
de toekomst." 

Harde kern Liberalen 

De liefde voor het Noorden en 
voor de provincie Groningen in het 
bijzonder is een stokpaardje van 
Klaas Weide. In gloedvolle bewoor
dingen schetst hij al het mooie en 
het goede in het Noorden, de rust 
en de uitgestrektheid, het natuur
schoon en de vriendelijkheid van de 
mensen. Ook prijst hij de lange li
berale traditie die in het Noorden 
bestaat. In de provincie Groningen, 
waar de Kamercentrale enkele 
maanden eerder werd opgericht dan 
de landelijke VVD, is historisch ge
zien een harde kern van liberalen 
aanwezig. Die harde kern heeft 
steeds geprobeerd en probee,rt nog 
steeds, de tegenstellingen van vroe
ger tussen de stad Groningen en de 
Ommelanden te verkleinen. Een 
aardige anecdote uit deze tijd is 
misschien wel, dat de vergaderin
gen van de Kamercentrale Gronin
gen in de beginjaren werden gehou
den in het zeer bekende café "de 
Beurs". Dit café was vlak naast de 
Korenbeurs van Groningen gelegen 
waar de boeren uit de Ommelanden 
hun graan en tarwe verkochten. 
Had men de oogst verkocht, dan 
ging men wat drinken in "de Beurs" 
waar men dan meteen wat kon 
praten over politiek. Eenmaal terug 
op de plaats van herkomst, praatte 
men daar vaak weer met anderen 
over wat men in "de Beurs" ge
hoord had. 

De verhoudingen tussen de stad 
Groningen en de Ommelanden wor
den beter. "Vooral de laatste Ka
mercentrale-voorzitters hebben 
naar mijn mening de VVD meer 
naar buiten gebracht. De Kamercen
trale Groningen is altijd een krach
tige en invloedrijke Kamercentrale 
geweest. Er werden bijeenkomsten 
georganiseerd in de Veenkoloniën, 
op het Hogeland en in het W ester
kwartier. Natuurlijk, de stad Gro-

ningen is belangrijk, maar niet min
der belangrijk zijn de afdelingen 
buiten de stad." 

Op regionaal niveau is de heer 
Weide voorstander van een samen
werkingsverband tussen de drie 
noordelijke provincies. Niet alleen 
moeten de VVD-Kamercentrales in 
zijn optiek de handen ineen slaan, 
ook moeten de colleges van Gedepu
teerde Staten meer samenwerken. 
"Een eenheid van drie colleges van 
Gedeputeerde Staten, van drie 
commissarissen der Koningin, van 
drie Kamercentrale-besturen, dat is 
een 'must' voor het Noorden. Sa
men werken, samen sterk, vooral in 
het Noorden." 

L. H.M. Osterholt 
(KC-Groningen) 

• 

Het decembernummer van 
1987 van Liberaal Reveil is 
een themanummer over · 
"Techniek, Ethiek, Politiek". 
In dit nummer wordt aan
dacht besteed aan ethische 
vragen, die kunnen rijzen bij 
de steeds verdergaande tech
nologische ontwikkelingen en 
aan de vraag of en zo ja, hoe 
"de politiek" hierop moet rea
geren. Zo gaat bijvoorbeeld 
minister Nijpels in op de ethi
sche en politieke problemen 
rond de milieuvervuiling, en 
minister Van Eekelen op de 
problematiek ten aanzien van 
defensie. Andere onderwerpen 
die aan de orde komen zijn: de 
landbouw, de medisèhe ethiek 
en de media. 

U kunt dit themanummer be
stellen door f 9,- over te ma
ken op girorekening 24.02.00 
ten name van "Stichting Li
beraal Reveil" te Voor
schoten, onder vermelding 
van themanummer "Tech-

. niek, Ethiek, Politiek". /,>J 
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,,Iedereen is gekomen 
voor Hans,'' 

zei de voorzitter 

Al enkele weken hing er een 
spanning in de lucht die laat-

oe ste week van februari 1982. 
Dat had misschien iets te maken 
met het hoopvol naderende voor
jaar, maar zeker ook met de even 
hoopvol verwachte Statenverkiezin
gen. 
Het rommelde al aardig in de Haag
se kringen, iri de Tweede Kamer 
had de oppositie - toen VVD - het 
niet al te moeilijk en de fractie
voorzitter had al enkele bressen ge
schoten in het niet meer zo hechte 
CDA/PvdA-bastion. Nog enkele 
flinke stoten en het geheel zou in
storten. 

Elders in het land begonnen de 
propagandisten zich al warm te 
lopen, hun campagnes uit te zetten 
en spreekbeurten te organiseren. 
Waarvoor dienen die spreekbeur
ten, vooral in verkiezingstijd? Juist! 
Om onze politici gelegenheid te ge
ven de trom te slaan, de trompet te 
steken, dreigende draken door de 
lucht te laten zwaaien als vroeger 
bij oorlogen in het oude China. Dit 
alles natuurlijk voor een geestdrif
tig publiek dat als een soort kracht
versterker optreedt. De Gideons
bende die Jericho gaat veroveren .. 

Het Twentse land is een rustig 
land tussen het fraaie decor van zijn 
houtwallen, vanouds ingesloten tus
sen bossen en moerassen, die toen 
en nu Den Haag ver weg doen lijken. 
De Sallanders en Twentenaren -
Tukkei:s zeggen ze zelf - zijn daar 
heel nuchter en een beetje afwach
tend door geworden. Ze zullen niet 
bij het eerste tromgeroffel geest
driftig opmarcheren. Maar eenmaal 
in beweging is de activiteit zo be
trouwbaar als de eeuwenoude eiken, 
boerderijen en de veelzijdige indus
trie, de tweede industriële concen
tratie in het land. Dus waarom niet 
een politieke bijeenkomst in het 
schilderachtige Delden, met een 

heus kasteel, de oudste watertoren 
in Nederland en een voorname po
litieke interesse. 

Den Haag waardeerde dat voor
stel van de Kamercentrale en vaar
digde zijn eerste prominent af om de 
Overijsselse VVD-leden op te wek
ken hun nuchterheid en critische 
houding te laten varen ter gelegen
heid van de komende verkiezings
campagne. De fractievoorzitter zou 
zelf komen om in het Wapen van 
Delden lid en niet-lid, vriend en 
pers toe te spreken. 
Kamercentrale houdt u gereed, zet 
stoel en microfoon klaar, en versier 
de zaal! 

Het Wapen van Delden ligt aan 
de rand van de stad Delden vlak aan 
de weg, die vroeger het westen met 
Duitsland verbond en het heeft een 
royaal parkeerterrein. 
De spreker en zijn begeleiders reden 
na het avondeten weg van het lan
delijk hotel "Carelshaven" en zijn 
oude houtzaagmolen. Ze zouden wel 
even van dik hout politieke planken 
zagen, zoals dat hoort in de cam
pagne. Als er tenminste voldoende 
toehoorders zouden zijn. De grote 
angst van de propagandacommis
sie is nog immer het spookbeeld van 
de lege zaal. . 

Toen de Kamerfractie-voorzitter 
en de Kamercentrale-voorzitter de 
zaal naderden bleek er al iets bijzon
ders te zijn. 
De spanning, die in de lucht had ge
hangen die week, was op aarde 
neergedaald in de vorm van auto's. 
Geparkeerd in bermen, grasstro
ken, parkeerterreinen, overal auto's. 
Voor de hoge gasten was natuurlijk 
een plaatsje gereserveerd. De plaat
selijke politie had het overigens op
gegeven die parkeerstroom te di
rigeren. 

· Het Wapen van Delden heeft een 
flexibele zaalindeling met schuif
wanden om zo nodig de beschikbare 

ruimte te kunnen vergroten. Goed 
dat was dus gebeurd. De groep 
JOVD'ers, die als hulp- en orde
troepen fungeerde, was druk bezig 
met het dirigeren van de stroom be
zoekers en notabelen. · 

Met de gereserveerde plaatsen, het 
propagandadrukwer k, de extra 
stoelen en een toenemend gedrang, 
hadden ze de handen meer dan vol. 
"Speciale perstafel? Ja, die is daar; 
o, bent u van de Haagse Post, dat is 
leuk." "Nee, op het podium kunt u 
niet meer zitten," Tenslotte hingen 
de bezoekers vrijwel met de benen 
buiten de zaal. 

Toen kwamen zelfs in dit royaal 
geëquipeerd etablissement de 
staanplaatsen vervolgens in ge
bruik. In zijzaaltjes en de hal en 
zelfs buiten waren er bezoekers. 
Sommigen moesten worden teleur
gesteld, hoewel, de stemming zat er 
inmiddels al zo in, dat niets meer 
kon deren. Een ander plaatselijk 
blad schreef: "De spreekbeurt van 
Wiegel in Delden gaf een ware 
stormloop te zien van het publiek. 
Het parkeerterrein van het motel 
stond al ver voor de aanvang vol. 
Uiteindelijk kon de Deldense politie 
niets anders doen dan toe te laten 
dat de auto's in de berm van de snel
weg werden geparkeerd, wat in dit 
Twentse dorp nog nooit is gebeurd." 

Vanuit zijn strategische post ter
zijde van het podium zag de ge
luidsregisseur dit alles gebeuren. 
Om half zeven was de zaal al bijna 
vol en extra voorzieningen bleken 
weldra nodig. Kleurige, extra 
luidspreker- en microfoonkabels 
werden opgehaald en uitgelegd. 
Meer luidsprekers met groter ver
mogen in de zaal geplaatst. Nieuwe 
luidsprekers in zijzalen en entree 
aangesloten opdat iedereen het zou 
kunnen horen. 

De politieke 
vertw ~clhl tllll:1lg 

De massaal opgekomen toehoor
ders verwachtten wat, dat was wel 
duidelijk. Alle politieke barometers 
stonden op veranderlijk. 
Zou het regeringsbastion snel val
len? "Iedereen is gekomen, laten we 
daar eerlijk over zijn, voor Hans!" 
Zo opent Kamercentrale-voorzitter 
Nico Gerzee de vergadering. 



"Wij zijn van plan die verkiezingen 
groot te gaan winnen en dat doen 
we ook, daar ben ik zeker van," 
roept de voorzitter de zalen tot de 
orde. Als een opmaat tot de spreker 
klinkt dat uit vele luidsprekers en 
het geroezemoes verstomt. 

In de rede van Hans Wiegel ko
men de altijd geldige VVD-argu
menten aan bod: meer ruimte voor 
het bedrijfsleven, sociale uitkerin
gen moeten terechtkomen bij de 
juiste mensen, weg met het stok
paardje van de nivellering. 

Scherpe kritiek treft vooral de 
wankelmoedigheid binnen het 
Haagse bastion. De coalitie CDA
PvdA blijkt verdeeld over de om
vang van de noodzakelijke bezui
nigingen. Het blijkt dat alleen de 
oppositie, dus de VVD, nog de mi
nister van financiën steunt. "Het is 
te gek dat de grootste oppositiepar
tij de regering oproept tot eensge
zindheid, daadkracht en moed." En 
de zaal stemt hoorbaar in met deze 
hartekreet van de leider van die op
positie. 
"Wij zijn daarmee wel de tolk van 
de mensen in het land, die immers 
verder zijn dan de Haagse heren." 
Tot slot de opwekking: "We zijn een 
rijk land, funest zou het wezen als 
we elkaar in de put praten. We moe
ten gewoon de durf, de moed en de 
inspanning opbrengen, die wij vroe
ger ook hebben opgebracht." 

De opwekking vindt meer dan 
geestdriftige weerklank in de ver-
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hitte zaal, opnieuw is er een staande 
ovatie. 

In de pauze overheerst het "wij
gevoel" de politieke emoties. Er 
moeten zo'n 1200 mensen zijn ge
weest die langs elkaar schoven met 
en zonder koffie. De voorzitter had 
voorgesteld in de pauze "recycling" 
te organiseren zodat mensen die 
niet in de grote zaal een plaats had
den gevonden nu ook hun kans kre
gen de spreker niet alleen te horen, 
maar Wiegel ook te zien. 
Ze waren immers van heinde en ver
re gekomen met auto's en busladin
gen vol, zelfs vanuit Zwolle, he
lemaal in het Westen van de pro
vincie. 
De milde sceptische opmerking van 
het begin van de avond, typisch 
Twents, "laat-ie eerst maar wat zeg
gen" was verklonken in de meer 
waarderende opmerkingen. De aan
wezige pers kreeg gevat antwoqrd 
op spitse vragen. Eén vraag bleef 
feitelijk onbeantwoord: "Wordt u 
commissaris der Koningin in Gel
derland?" Koeltjes: "Daar is mij 
niets van bekend". Logisch weten 
we nu, het werd Friesland, maar wel 
wat later. 

Twente straalde voldoening uit. 
De alles overziende geluicisregisseur 
constateerde dat de mensen kenne-

... 

lijk zeer voldaan waren. Men had 
een genoegdoening gekregen, het zat· 
in de lucht dat er een politieke om
mekeer zou komen en die begon zich 
duidelijk af te tekenen. 

Na de pauze is de spreker op zijn 
best en raakt de zaal in opperste 
geestdrift. Verbaal wordt reeds 
storm gelopen tegen de zittende ge
zagdragers in Den Haag. Kritische 
vragen worden handig gepareerd en 
in een winstpunt omgezet, touché! 
De zaal doet duidelijk zijn tevre
denheid horen. 

Na afloop wordt als souvenier 
een Twents Ros aangeboden. Een 
steigerend paard op een mooi schild
je. Symbolisch voor de komende 
stormloop. Propagandisten en pu
bliek voelen zich als de bende van 
Gideon, die in een ver verleden met 
schalmeien, trommels en handge
klap de vesting Jericho deed ineen
storten. 

De Twentse Gideonsbende heeft 
zijn best gedaan. De resonanties 
zijn nog jaren na de val van het 
toenmalige kabinet te horen in het 
Twentse land. Af en toe hoor je het 
nog, "weet je nog wel van Wiegel in 
'82? Ze hingen met de benen eruit". 

. - -

E.L. Hozee 
(PR-KC-Overijssel) 

• 



De eerste vijf jaren na 
1960 
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J~[ et begin van de zestiger jaren 
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was voor de VVD een ru-
d_L cL'= moerig tijdperk. Achteraf 
gezien was het de overgangstijd van 
een kleine naar een grote politieke 
partij. In 1959 boekten wij in de 
Tweede Kamer 6 zetels winst! 
Ik was toen voorzitter van afdeling 
en Kamercentrale Amsterdam, 
Haya was lid van de Tweede Kamer. 
Zij had politiek succes, was belast 
met minstens 2 zware portefeuilles, 
onderwijs en omroep. Ook bij 
spreekbeurten had zij veel succes, 
door haar charisma en haar eerlijk
heid. Wat niemand wist en men nu 
zeven jaar na haar overlijden wel 
mag weten, was haar plankenvrees 
voor spreekbeurten. Alleen ik 
maakte dat mee. Zodra zij voor haar 
publiek stond, was het over en 
sprak zij fel en overtuigend van 
punten op een klein papiertje, pre
cies zoals in de Tweede Kamer. 
Een van haar hobby's was autorij
den. Toch reed ik haar wel eens 
naar spreekbeurten, zoals naar Gor
kum, toen we door een misverstand 
over de datum meer dan een uur te 
laat kwamen. Toen een bestuurslid 
ons thuis belde, zat zij nog in bad! 

Terug naar de ontwikkeling van 
de partijorganisatie. Het overleg 
tussen de voorzitters en secretaris
sen van de kamercentrales was toen 
een nieuw feit. Centraal stond daar
bij de mening van de 3 centrales, die 
tevens afdeling waren, Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam. Om de 
partijorganisatie te vernieuwen, 
hebben wij toen veel werk verzet en 
veel möeten overleggen, dus er veel 
tijd aan besteed. 

In het begin van de jaren zestig 
was er nog de nu in Nederland on
gekende situatie van combinatie 
van fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer en partijvoorzitter, dat was 
toen bij ons de heer Oud. Over diens 
laatste jaren als partijvoorzitter 
heeft Vonhoff in "Bewegend Verle
den" in de laatste pagina's een uit
voerig verslag gegeven. Het pro
bleem voor de VVD was toen elec
toraal de persoon van de opvolger 
van Sydney v.d. Bergh in het ka
binet als minister van Defensie, de 
heer Visser. Die problematiek spit-

ste zich toe op de verhouding met 
de Telegraaf, met welke krant de 
voorzitter van de afdeling Amster
dam de taak had om de relatie 
"goed" te houden. 

Hij gaat goochelen 

De wens om een scheiding te ma
ken tussen het fractievoorzitter
schap en het partijvoorzitterschap 
werd in de partij steeds sterker. 
Ook hiervoor verwijs ik naar het 
boek van Henk Vonhoff over Oud 
(Bewegend Verleden). Henk Von
hoff, die als jongetje (of jongeman?) 
achter uit de afdelingsvergadering, 
toen de voorzitter een zakdoek uit 
zijn mouw trok, riep: "Kijk nou uit, 
hij gaat goochelen!" 
Ik heb de heer Oud alleen mee
gemaakt als een wat wonderlijke -
om niet te zeggen dictatoriale - par
tijvoorzitter. Ik herinner mij een 
overlegvergadering in een zaaltje 
van het Kurhaus in Scheveningen 
tussen het HB en de voorzitters en 
secretarissen van de Kamercentra
les. Tot ontzetting van Oud (het was 
toen 1962), weigerde Henk Kort
hals hem op te volgen in de fractie, 
zodat Edzo Toxopeus de lijst zou 
gaan trekken en fractievoorzitter 
zou worden. De aandacht in die ver
gadering werd voor een belangrijk 
deel opgeeist door zeer schaars ge
klede - om niet te zeggen ontklede -
meisjes, die van een "illegaal" zen
derschip met helikopters naar het 
strand werden gevoerd, dichtbij en 
in het zicht van onze vergadering. 

De zaal wil dansen 

Een andere herinnering aan Oud 
als partijvoorzitter was een alge
mene vergadering in Den Haag, 
waarbij het laatste punt op zater
dagavond een statutenwijziging 
was, waarop zoals gebruikelijk veel 
amendementen waren ingediend. 
De heer Oud las die snel met zachte 
stem voor, de vergadering was erg 

rumoerig. Toen artikel 36 aan de 
orde werd gesteld, kwam de afdeling 
Hilversum, die zijn amendement 
over artikel 34 wilde toelichten. De 
heer Oud: "Dat kan nu niet meer, 
we zijn al veel verder, de zaal wil 
gaan dansen en, mejuffrouw van 
Everdingen, dat amendement was 
toch onzin!" 

Toen er eindelijk een onafhanke
lijke partijvoorzitter was en ik lid 
was van het HB, bleek deze weinig 
van politiek en nog minder van het 
leiden van HB vergaderingen te we
ten. Soms ging het beter en bij zo'n 
goede vergadering stond ik tijdens 
een "sanitaire stop" naast de par
tijvoorzitter. Ik maakte hem mijn 
compliment met het leiden van de 
vergadering. Het antwoord was 
merkwaardig, want hij zei: "Ik heb 
mij deze keer goed voorbereid". 

Het waren bruisende, maar moei
lijke jaren van '59 tot en met '65, 
waarbij ik nog steeds dankbaar ben 
voor mijn secretaris Henk V onhoff 
naast mij met zijn enorme geheugen 
voor personen en voor wat die per
sonen ooit gezegd hadden. Ons le
denaantal in Amsterdam minstens 
handhaven op 2200 was een belang
rijke zaak, waar wij veel tijd en 
energie aan gaven. Het was een tijd
perk, waarin de VVD volwassen is 
geworden! 

Jan van Someren 
(oud-voorzitter Amsterdam) 

• 
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Dr. ir. C. W. C. van Beekom: 

Een man_ met gevoel 
voor verhoudingen 

Een interview met iemand die al 
meer dan 40 jaar zijn liberaal 

hart op de juiste plaats heeft en 
talloze functies in de partij maar 

ook daar buiten als ambtenaar 
heeft bekleed moet met de grootste 

zorgvuldigheid gebeuren. 
Zo iemand is dr. ir. C. W. C. van 
Beekom; een man met een groot 

gevoel voor verhoudingen. 

Y: ('eertig jaar VVD. Veertig jaar 
~~\/; meer dan actief voor de par-

J tij en door al die jaren heen 
een prominente Zeeuw. 
Karel werd geboren op de Zuidhol
landse eilanden. Hij kwam in 194 7 
naar Zeeland en hij is daar tot van
daag de dag gebleven. Hij heeft zo
veel functies in de VVD bekleed dat 
hij - indien men deze functieduur 
bij elkaar optelt - precies uitkomt 
op zijn leeftijd: 7 4 functie jaren. 

Vlak na de oorlog werd de Partij 
van de Vrijheid opgericht. Een par
tij, die. de naam mee kreeg van de 
"rose socialisten". In die tijd wer
den er vele zaken vernieuwd en me
nigeen stond toen voor de keus of te 
kiezen voor de pas opgerichte PvdA 
of voor de Partij van de Vrijheid. 
Karel koos voor de PvdV. Daar 
heeft hij nooit spijt van gehad. 

Al snel werd hem in die eerste ja
ren gevraagd of hij op de lijst wilde 
voor de Staten van Zuid-Holland, 
maar hij vond zichzelf te jong. Hij 
ging alleen akkoord met plaatsing 
op een niet verkiesbare plaats. 
Na Kruiningen werd in 1953 Goes 
zijn woonplaats en in 1956 begon 
daar zijn actieve rol in de politiek: 
hij werd gevraagd als secretaris van 
de afdeling. In 1962 werd hij geko
zen tot Kamercentralevoorzitter 
van Zeeland. Negen jaar zou hij die 
functie bekleden. Daarnaast werd 
hij in 1963 voorgedragen en be
noemd tot lid van het hoofdbe
stuur. 
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Boeiendste tijd 

Zelf noemt Karel dit van alle 
VVD-posten die hij heeft bekleed 
de boeiendste tijd. Trouwens, het 
was voor hem ook de periode waar
in hij de juiste verhoudingen in de 

nister of hooggeplaatste functio
naris zomaar met de voornaam 
wordt aangesproken. Ook vindt hij 
het ongepast dat er zomaar bij be
windslieden kan worden binnen
gelopen en met name journalisten 
hen de meest indringende vragen 
stellen. Boeiend kan hij vertellen 
over voorzitter prof. mr. Oud; een 
streng maar rechtvaardig voorzitter 
en over diens opvolger Ir. Van der 
Pols, die hij een uitstekend par
tijvoorzitter vond, zeker als tech
nisch voorzitter. Over Van der Pols 
gaat dan ook het verhaal dat deze 
eens zou hebben geroepen: "Van po
litiek heb ik geen verstand. Ik zit 
hier om leiding te geven aan een po
litieke partij, maar dan alleen be
stuurlijk." 

Acht jaar lang zat Karel van Bee
kom in het hoofdbestuur; ook onder 
het voorzitterschap van Haya van 
Someren. Boeiend en hoogst inte
ressant vond hij de vergaderingen 
waarin de fractievoorzitters hun 
politieke items met het hoofdbe
stuur kwamen bepraten. "Er kwam 
toen soms voor vijf cent voorbij," al
dus Karel. 
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Landbouw 

In de partijraad heeft hij twaalf 
jaar gezeten en met plezier kijkt hij 
op die vele bijeenkomsten terug. 
Nog langer, twintig jaar, zat hij in 
de partijcommissie-Landbouw. Ve
len die thans prominent hun partij 
meeblazen, heeft hij daar mee
gemaakt: Piet Blauw, thans Twee
de-Kamerlid, David Luteijn, thans 
fractievoorzitter in de Eerste Ka
mer en vele anderen. 

De landbouw is een onderdeel 
waarin Karel zich als een vis in het 
water voelt, die gaat hem zeer aan 
het hart. Vele malen heeft hij voor 
de keus gestaan tussen een ambtelij
ke of een politieke carrière. Zelf 
zegt hij daarover: "Ik koos uiteinde
lijk voor de zekerheid. Het zat erin 
dat ik HID kon worden bij het mi
nisterie van Landbouw en Visserij. 
Dat is ook uitgekomen." 

Politiek lagen er ook functies 
voor hem open, maar hij koos voor 
een samengaan. Een combinatie die 
hem uitstekend is afgegaan. 

Er volgden nog meer functies, zo
als voorzitter van de afdeling Goes 
en het statenlidmaatschap van 
1978-1987. Ook aan dat statenlid
maatschap heeft hij vele goede 
herinneringen. Op de leeftijd van 73 

jaar had hij nog best een periode 
mee willen doen, maar daartoe kwa
men geen signalen uit de partij. 
Zonder rancune heeft hij dat aan
vaard. 

Op de vraag waarom hij nooit zit
ting heeft gehad in de gemeen
teraad antwoordde hij: "Ik vond dat 
wereldje te eng. Ik dacht provin
ciaal en kon mij daarom moeilijk 
verplaatsen in de gemeentelijke po
litiek." 

Klasje van Van Riel 

Karel was een man met gevoel 
voor de juiste verhoudingen. Eens 
werd hij bijna beticht van een ver
houding toen hij tijdens een cursus · 
plotseling zoek was. Een wandeling 
op de Sint Pietersberg met drs. 
Irma Gunther bracht hen beiden op 
een dwaalspoor. Samen raakten ze 
de weg kwijt en kwamen te laat bij 
cursusleider Harm van Riel, die bij
zonder boos keek. Er viel wat uit te 
leggen. De verklaring was duidelijk 
en werd direct aangenomen. 

In zo'n gesprek over 40 jaar ko
men ook de emoties om de hoek kij
ken. Aangedaan kan hij vertellen 
over het verzet. Hij werd onder
scheiden met het verzetsherden
kingskruis dat hem door prins 
Bernhard persoonlijk werd opge
speld. 
Emoties bij het verhaal dat de prins 
om politieke redenen een verbod 
kreeg zijn uniform te dragen. V oor 
Karel nog steeds een niet te verte
ren zaak. Ook veel emoties over zijn 
vrouw, waarvan hij in 1985afscheid 
moest nemen. 

Karel van Beekom heeft veel voor 
de VVD gedaan en betekend. Hij is 
een man met een ijzeren discipline, 
die na zijn pensionering nog even 
zijn diploma als makelaar behaalde. 
Nog steeds heeft hij er veel moeite 
mee dat hij op zijn 65ste in eens een 
eind aan zijn werkzaam leven zag 
komen. Als landbouwdeskundige 
ging hij toen werken in zijn "moes
tuin''. 

Op de vraag wat er de komende 
tijd met de VVD moet gebeuren 
zegt hij met veel overtuiging: "Ge
woon doorgaan. Niet omzien. Blij
ven analyseren. De ontwikkelingen 
nauwlettend blijven volgen en daar 
waar mogelijk ze vóór blijven." 

Jan C. Schout 
(PR Kamercentrale Zeeland) 

• 
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Oud trad tot 
in de kleinste 
plaatsen op 

=lr Jit de beginjaren van onze Ka-
1 I mercentrale blijkt duidelijk, 
'-"- dat zij was samengesteld uit 

twee stromingen nl. de Partij van de 
Vrijheid en de voormalige Vrijzin
nig-Democratische-Bond (de VDB). 
De eerste secretarissen van de Ka
mercentrale, de heren F. H. Holz
muller en H. W. Holsmuller, kwa
men beide uit de Partij van de 
Vrijheid. H. W. Holsmuller was de 
actieve secretaris geweest van de 
centrale Den Helder van de Partij 
van de Vrijheid. 

Dat was gemakkelijk omdat de 
VVD verder bouwde op de organi
satie van de Partij van de Vrijheid. 
En de Partij van de Vrijheid was 
weer de voortzetting van de Libera
le Staatspartij. De Liberale Staats
partij was nl. in 1946 opgegaan in de 
Partij van de Vrijheid. Tot de oud
ste afdelingen van de Liberale 
Staatspartij behoren Alkmaar en 
Heiloo. De voorzitter van de Libera
le Staatspartij, mr. W. C. Wen
delaar, was burgemeester van Alk
maar. Wat de tweede stroming, de 
VDB, betreft: van oudsher had de 
vrijzinnige partij van Oud veel aan
hang in onze kamercentrale. Oude 
bolwerken zoals Purmerend en Den 
Helder vroegen dan ook in de nieu
we VVD constellatie uitdrukkelijk 
als spreker de heer P.J. Oud. Oud 
was geboren in Purmerend en ont
vanger geweest van de Registratie 
en domeinen op Texel. 

Strijdbaar· liberaal 

De VDB had de goede gewoonte 
gehad zijn prominenten zoals Oud 
tot in de kleinste plaatsen te laten 
optreden. Uit de oude VDB-kring 
.was ook een geliefd spreker, de heer 
G. Ritmeester, burgemeester van 
Den Helder. Ritmeester had zich als 
burgemeester in de moeilijke oor
logsjaren bijzonder heldhaftig ge
dragen. In 1948 werd hij voor de 
VVD in de Tweede Kamer gekozen. 
Ritmeester was een strijdbare li
beraal, die zich niet geneerde voor 
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zijn emoties. Vijftien jaar was hij lid 
van de Tweede Kamer. De jaren '50 
en '60 waren nog de jaren van de 
verzuiling. Het was toen vanzelf
sprekend dat katholieken op de Ka
tholieke Volkspartij en Orthodoxe 
protestanten op de Christelijke 
Historische Unie of de Anti-Revolu
tionaire partij stemden. Vrijzinnig
protestanten stemden voor een deel 
op de VVD. Zij herkenden in Oud 
een geloofsgenoot. Ook onder de hu
manisten en onkerkelijken waren 
VVD stemmers. 

Piet Blauw 
kc-voorzitter 

Met de jaren '70 kwam de ontzui
ling, d.w.z. dat kennelijk de achter
grond niet meer zo doorslaggevend 
voor de politieke keuze was. 

In de desbetreffende jaren van 
ontzuiling had Piet Blauw (nu 
woonachtig in V eendam en Tweede
Kamerlid) de dankbare taak voor
zitter van de Kamercentrale te zijn. 
Hij wist met een goed bestuur 15 
nieuwe afdelingen op te richten. 
Secretaris was Jan de Veen. Min
stens twee avonden per week waren 
Blauw en De Veen voor de VVD op 
stap. Voordat De Veen naar zijn da
gelijks werk ging had hij al een ver
slag van de vorige avondbijeen
komst op de post gedaan! 

Wanneer Blauw en De Veen een 
nieuwe afdeling hadden helpen 
oprichten kwam hun vraag: Wie wil
len jullie op de eerste officiële 
avond als spreker? Steevast kwam 
dat het antwoord: Berkhouwer. Mr. 
dr. C. Berkhouwer-ook wel "Boe
renkees" genaamd- kwam uit Alk
maar en was voorzitter van het Eu
ropese Parlement. Hij was ongelo
felijk populair door zijn joviale ma
nier van optreden. Hij kon een goed 
verhaal vertellen en was ook goed in 
het debat. Nimmer deed de kamer
centrale een vergeefs beroep op 
hem. Waar de liberalen hem nodig 
hadden, daarheen liet Berkhouwer 
zich per auto verplaatsen. Na een 
nachtelijke zitting in Straatsburg op 
maandagavond sprak Berkhouwer 
dinsdagmorgen om 10.00 uur alweer 
op de Markt te Purmerend. 

Geweldige inzet 

In onze Kamercentrale is altijd 
een geweldige inzet geweest. Ook nu 
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wordt er hard gewerkt. 
Twee markante liberalen uit de Ka
mercentrale Den Helder in het re
cente verleden wil ik nog noemen 
t.w.: de heren G. de Jong uit War
merveer en J. J. Schilstra uit Ber
gen. De Jong is in 1984 overleden en 
Schilstra is de bekende auteur, die 
nog actief is in de VVD (lid van de 
partijraad). Beiden hebben op hun 
eigen liberale wijze zich verdienste
lijk gemaakt voor de provincie. Zij 

hebben daarvoor van de provinciale 
overheid een penning ontvangen. 
Veel deden zij voor de waterstaat, 
de wegen, het milieu en de mo
numenten. 

40-jarige Kamercentrale van har
te proficiat! 

A. D. H. Huysman 
(KC Den Helder) 

• 

Van eenzame voorpost 
naar wingewest 

We schrijven 1963. De exacte datum van de algemene leden
vergadering van de afd. Breda ben ik vergeten. Komende van 
de actieve afdeling Dordrecht was deze bijeenkomst wel een 
grote verrassing. Achter de bestuurstafel zaten vijf, vóór de 
tafel in de zaal drie mensen. Dat was mijn eerste en ik mag 
wel zeggen onvergeelijke indruk van de VVD in West
Brabant. En dat speelde zich af in het donderbruin getinte 
achterzaaltje van het toenmalige café-restaurant 
"Dennenoord" aan de Duivelsbruglaan. 

· .. e eerste indruk, dat de VVD 
) )in West-Brabant in 1963 nog 
' nergens was, bleek later 

maar ten dele waar te zijn. Vóór 
1963 was er al het nodige zendings
werk verricht, het zaad was gezaaid, 
alleen het ontkiemen ervan duurde 
lang. Er was al in 1946 een afdeling 
Breda van de Partij van de Vrijheid 
opgericht, met als eerste voorzitter 
Mr. Edzo H. Toxopeus. Noch bij de 
Kamer- en Statenverkiezingen, 
noch bij de Gemeenteraadsverkie
zingen lukte het in dat zelfde jaar 
1946 niet om één zetel te bemach
tigen. 

Na de oprichting van de VVD in 
1948 ging het beter maar de situatie 
bleef moeilijk. W ailt in het Zuiden 
bleef het vooralsnog. voor katholie
ken heel précair openlijk steun aan 
de VVD te geven. In die jaren was 
alleen de Bredase Courant bereid 
advertenties en mededelingen op te 
nemen. Het grootste plaatselijke 
blad "De Stem" nam geen enkele 
mededeling of advertentie van 
VVD-zijde op. Je kan het je nu 
haast niet meer voorstellen, hoe 
sterk men van katholieke zijde ge
kant was tegen de komst van de 
VVD. Maar gaande weg kwamen er 
meer sympathisanten, die dit soms 

op een merkwaardige manier ken
baar maakten. Tijdens de pauze bij 
een openbare ledenvergadering van 
de VVD, trok het nu Eerste Kamer
lid Ym van derWerffen toen afde
lingsvoorzitter zich even terug voor 
een sanitaire stop. Er kwam iemand 
naast hem staan die hem een biljet 
van f 25,- toestopte en zei: "Dit is 
voor de partijkas" en direct daarna 
verdween. Geleidelijk aan breidde 
de kring van sympathisanten en le
den zich uit, in Bergen op Zoom was 
de eerste voortrekker de heer Van 
Riesen. In de kleinere gemeenten in 
de Westhoek bleef de VVD verstopt 
onder groeperingen als "Gemeen
tebelangen". 

Tijdens de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in 1950 werd er 
voor gezorgd, dat in elk district een 
regionaal bekende man de VVD
lijst aanvoerde. Dat had succes. De 
VVD kreeg één zetel, die werd inge
nomen door de heer J. H. Kloeze uit 
Breda. Volgende verkiezingen 
brachten voor de VVD eerst twee en 
daarna drie zetels in de Bredase 



raad en twee zetels in de Noord 
Brabantse Staten. In 1956 werd -
aanvankelijk zonder succes - ge
poogd de heer Toxopeus op een ver
kiesbare plaats voor de Tweede-Ka
mer verkiezingen te zetten. Dat luk
te tenslotte toch nog door een inci
dent. 

Een andere kandidaat liet weten 
niet onder een vrouw op de lijst te 
willen staan. Hij viel af en zo kwam 
de heer Toxopeus op die plaats te 
staan en werd als zodanig verkozen. 
Dat werd een belangrijke mijlpaal 
in zijn succesvolle politieke loop
baan. 

Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen in 1962 kwam drs. Y. R. W. van 
de Werffop een verkiesbare plaats 
te staan. Dat verliep niet zonder 
strubbelingen. Zittende raadsleden 
vochten dit voorstel aan. Bang als 
ze waren voor hun eigen plaats in de 
Raad. Eén van de leden ging zelfs 
zover, dat de toenmalige afdelings
voorzitter - de heer A. H. van Rij -
een proces werd aangedaan over de 
geldigheid van de uitgebrachte 
stemmen. De Officier van Justitie 
seponeerde de aanklacht. 

Na de feitelijke mislukking van 
het Bisschoppelijk Mandement uit 
1953, stelde tenslotte het college 
van de Nederlandse Bisschoppen 
dat katholieken niet meer verplicht 
waren op de KVP te stemmen. In 

feite betekende dat de doorbraak, 
want sindsdien is het aantal uitge
brachte stemmen op de VVD tot en 
met 1982 steeds gegroeid. Brabant 
en Limburg werden de "win-gewes
ten" die er tenslotte in niet geringe 
mate toe bijdroegen dat de VVD de 
3e partij in Nederland werd. 

In dit verband moet toch ge
memoreerd worden, dat een groot 
aantal jongeren er toe bijgedragen 
heeft om dit te bereiken. Daar is ze
ker niet vreemd aan de actieve rol 
die Mr. H. van Riel gedurende een 
reeks van jaren heeft gespeeld bij 
het opleiden voor het kader van de 
partij. Die weekends - o.a. in Gos
terbeek - waren behoorlijk pittig en 
van hoge kwaliteit. Vele groten in de 
Partij hebben daar het politieke 
ambacht geleerd: Frits Korthals Al
tes, Henk Koning, Annelies Kap
peijne van de Coppello, Gijs van 
Aardenne, om enkele namen te noe
men. Die kadervorming was toen al 
belangrijk en het is daarom verheu
gend dat de VVD onder de huidige 
omstandigheden daar ook de no
dige aandacht aan schenkt. 

In West-Brabant zijn na 1963 een 
aantal jongere VVD-ers (dikwijls 
afkomstig uit de JOVD) naar voren 

getreden, die er daadwerkelijk toe 
hebben bijgedragen het gezicht van 
de VVD in de regio te bepalen. 
Ik noem een paar namen: Ruud 
Sandberg, Dick Dees, Johan van 
Graafeiland, Joep Taks, Ed Nijpels. 
En zo zijn er nog vele jongeren, die 
als bestuurslid dan wel als raadslid 
door hun enthousiaste inzet de po
sitie van de VVD in deze regio heb
ben helpen opbouwen. 

Voorafgaande aan de verkiezin
gen, waren het weer vooral de jon
geren die zich op geestdriftige wijze 
inzetten voor de propaganda. Dat 
daarbij vooral in de beginjaren de 
sterk persoonlijke inzet een grote 
rol speelde blijkt uit een enkel cijfer. 
Voor de eerste verkiezingscampag
ne voor de gemeenteraad in Breda 
werd een bedrag besteed van 
f 663,87. Tijdens de verkiezings
campagne in 1986 werd hieraan 
f 27.669,80 besteed. Het gaat dus 
niet alleen om het geld dat voor de 
propaganda gebruikt wordt, maar 
vooral hoe men zich zelf als lid in 
die belangrijke periode vóór de ver
kiezingen presenteert. 

De laatste verkiezingen gaf een 
terugslag. Logisch, gezien de ont
wikkelingen binnen het katholiek 
volksdeel. De KVP was tenslotte 



opgegaan in het CDA. Velen die uit 
gewetensnood huri toevlucht zoch
ten bij de VVD, keerden terug naar 
het CDA - waar het geloof in de po
litiek, een groter gewicht werd toe
gekend dan in een liberale partij. 
Natuurlijk waren er ook nog andere 
redenen. Maar ik ben er heilig van 
overtuigd dat die terugslag slechts 
tijdelijk is. . 

Nog steeds is er een aanzienlijk 
aantal sympathisanten, dat ten op
zichte van hun omgeving niet wil of 
kan bekennen dat men de liberale 
beginselen is toegedaan. Daar liggen 
onze kansen, deze mensen over de 
streep te trekken, hen overtuigen 
dat, als ze tenslotte kleur bekennen, 
hun belangen door de VVD beter 
behartigd kunnen worden. Juist in 
de kleinere gemeenten speelt deze 
situatie. De autochtonen en niet de 
import van liberale sympathisanten 
moeten daarbij de leiding nemen. 
Zij mogen best helpen met het 
oprichten van de afdelingen of het 
activeren van reeds opgerichte afde
lingen, maar de leiding moet wor
den overgelaten aan de autoch
tonen. Daar zit onze winst. 
Mensen die uit volle overtuiging de 
liberale beginselen willen uitdra
gen. Er blijft genoeg te doen en onze 
kansen in West Brabant zijn niet 
slecht. 

W. Verwey 
(KC-Tilburg) 

• 
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Jet Sengers, 
moeder van Liberaal 

Brabant 
Aan de Taalstraat in Vught staat 

één van de voornaamste huizen 
uit de Brabantse VVD-geschie
denis. We zijn op bezoek bij Jet 

Sengers-van Gijn; sedert 1948 lid 
van de VVD en vanaf dat mo

ment onafgebroken actief voor het 
liberalisme. Als protestant (in een 
katholieke streek) en als vrouw (in 

een door mannen gedomineerd openbaar 
bestuur) viel zij steeds op. Ongewild. 

v-lj ~ot de fusie met de Groepering 
j Sengers (onder leiding van 

..L" haar huidige echtgenoot) zat 
zij in de Vughtse gemeenteraad na
mens de Protestantse Groepering -
hoewellandelijk lid van de VVD. 
Terwijl het nog tot 1974 duurde eer 
onder de vlag van de VVD aan de 
gemeenteraadsverkiezingen werd 
deelgenomen, konden de liberalen 
dus bij de Protestantse Groepering 
terecht. "In de zgn. mandements
periade waren er veel katholieken 
die de VVD wilden steunen, zonder 
dat ze dit bekend maakten. In ver
trouwen werden vaak grote geldbe
dragen gegeven om door te sluizen 
naar 'Den Haag'. 'Zodra ik papieren 
van de VVD in de brievenbus vind, 
krijg je niets meer!' werd ik gewaar
schuwd." 

Jet Sengers was de eerste vrouw 
in de Vughtse gemeenteraad en 
werd natuurlijk met veel égards be
handeld. Toen zij een week in de 
raad zat, overleed plotseling de bur
gemeester. "De gemeentesecretaris 
wist niet wat hij met me aan moest; 
dat ik als vrouw gewoon in de rouw
stoet zou meelopen en als niet-ka
tholiek gewoon in de kerkbanken 
zou plaatsnemen had hij niet voor 
mogelijk gehouden. Al kreeg ik wel 
een plaats in een ander vak, want 
dames en heren zaten nog geschei
den ... " 

Een glorieuze dag voor de 
Brabantse VVD was 5 juni 197 4 
toen Jet Sengers als kersverse frac
tievoorzitter van èen ruim verdub-

belde provinciale statenfractie de 
eerste VVD-er het College van Ge
deputeerde Staten mocht binnen 
loodsen. 
Senator Ym van der Werff stond ga
rant voor een prima liberale in
breng in dit College. Bovendien be
tekende deelname aan het College 
van GS een veel betere informatie
voorziening voor de fractie. 

Ook met het "vrijblijvend" mee
praten was het afgelopen. "De frac
tievergaderingen werden niet meer 
gezellig thuis gehouden, maar goed 
georganiseerd in een eigen fractie
kamer op het provinciehuis. Ook de 
andere partijen gingen ons nu als 
volwaardige gesprekspartner be
schouwen." Het werd wel een groter 
gezelschap, maar Jet Sengers zorg
de dat ze altijd goed op de hoogte 
was van wat zich in en rond de frac
tie afspeelde. Omdat binnen de pro
vincie Noord-Brabant twee kamer
centrales bestaan was dat een extra 
tijdrovende zaak. 

Terugblikkend op de positie van 
de VVD in een door de KVP be
heerste provincie, merkt ze op: 
"Men vond deze positie eigenlijk 
heel benijdenswaardig; wij waren 
niet zoals zij gebonden aan allerlei 
landelijke regels. We hoefden niet 
steeds met "hogerhand" te overleg
gen voor we een standpunt inna
men. Natuurlijk hadden we ons ver
kiezingsprogramma en de liberale 
beginselen als richtsnoer voor ons 
beleid. Veel katholieken waren blij 
met de doorbraak in het zuiden van 



de VVD. Immers, de mentaliteit in 
Brabant vraagt niet om bemoei
zucht van de overheid, maar om ei
gen vrijheid en ontplooiingsmoge
lijkheden." 

Jet Sengers is nóg verbaasd als 
het verhaal ineens naar boven komt 
van de eerste Brabantse VVD-er die 
het parlement en later zelfs het ka
binet bereikt: mr. Edzo Toxopeus. 
"Tijdens de verkiezingsraad voor de 
parlementsverkiezingen in 1956 
was een impasse ontstaan door het 
wegvallen van een kandidaat in ver
band met de zgn. 'helmenaffaire'. 
Met veel nadruk heeft de toenmali
ge kamercentralevoorzitter van 
Brabant (toen nog één centrale) de 
heer Toxopeus aanbevolen. Ieder
een was overdonderd door de plot
selinge lancering van deze onbeken
de Bredase advokaat. Niemand 
kende hem, maar er was ook nie
mand die een betere kandidaat naar 
voren wist te brengen. Groot was de 
spanning of op de beslissende alge
mene vergadering de verkiesbare 
plaats gehandhaafd zou worden. 
Gelukkig voor Brabant werd de heer 
Toxopeus inderdaad zodanig ge
plaatst dat VVD-Brabant haar eer
ste afgevaardigde kreeg naar de Ka
mer." 

Gezien de grote verdiensten van 
mr. Toxopeus voor de VVD en zijn 
verdere politieke loopbaan (minis
ter en lid van de Raad van State) 
heeft Brabant destijds een goede 
keuze gedaan met deze voordracht. 

De huidige VVD-generatie in 
Noord-Brabant heeft zijn voor
beeld gevolgd. Jet Sengers heeft de 
ontwikkelingen van nabij meege
maakt en is vaak als vertrouwens
persoon geraadpleegd. "Men wist 
dat hier alles binnen vier muren 
bleef. Die basis van vertrouwen is 
enorm belangrijk." 
Dick Dees, Broos van Erp, Herman 
Lauxtermann en Ed Nijpels zijn de 
Brabanders die anno 1987 als inter
mediair fungeren tussen Noord
Brabant en Den Haag. En niet te 
vergeten de senatoren Van der 
W erff en Van Graafeiland. De laat
ste is nu als burgemeester in Lim
burg gestationeerd, maar is ook een 
zeer kundig Gedeputeerde in 
Brabant geweest. 

Noord-Brabant is onder andere 
een onmisbare schakel in onze na
tionale economie. Het is daarom 
van groot belang dat Brabant in 
landelijk opzicht binnen de VVD 
vakkundige afvaardiging heeft. 

Onno Hoes 
(KC-'s-Hertogenbosch) • 
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De plaats van Limburg 
in de VVD 

c\,\ 7 eertig jaar geleden waren de ' 
\\J Limburgers net zo liberaal 
V als ze vandaag de dag nog al

tijd zijn en trouwens ook altijd zijn 
geweest. 
Dat ligt ongetwijfeld aan de Lim
burgse volksaard die zo veel gemeen 
heeft met een liberaal leefpatroon. 

De Limburger heeft een grote 
hang naar persoonlijke vrijheid, 
zijn blijmoedige, onbekommerde 
Bourgondische aard dwingt hem 
daartoe. 
De Limburger aanbidt zijn vrijheid, 
maar weet die gebonden aan his
torische structuren en aan de regels 
die de samenleving hem oplegt. 

Die haast spreekwoordelijke 
blijmoedigheid komt dan ook het 
best tot zijn recht wanneer de Lim
burger verkeert in zijn eigen ver
trouwde omgeving omringd door 
zijn buren en vrienden. De Limbur
ger staat gereserveerd tegenover de 
buitenwereld. 
Het duurt daarom wel even voordat 
hij bereid is invloeden van buiten te 
accepteren. 
Het zal die reden zijn geweest dat er 
nauwelijks of geen Limburgers toe
traden tot de VVD toen die partij in 
1948 werd opgericht. 
Het had zeker niet te maken met 
onbekendheid met het liberalisme. 
Integendeel, Limburg had al hon
derd jaar geleden ervoor gezorgd 
dat de grote liberale voorman Thor
becke terug kwam in de Tweede 
Kamer nadat zijn eerste kabinet 
door de zogenaamde ",Aprilbewe
ging" in 1853 ten val was gebracht. 

Het was diezelfde Thorbecke die 
de eerste echt-liberale Grondwet in 
Nederland tot stand bracht, een 
grondwet die zich vooral kenmerkte 
door het vervallen van onderscheid 
in godsdienstige opvattingen. 

Het moet voor Thorbecke hard 
zijn geweest te constateren dat zijn 
grote streven naar tolerantie onder 
de kerken, waarmee hij voor het 
eerst in de geschiedenis de katholie
ke kerk de gelegenheid bood zich te 
organiseren in dit land, juist van ka
tholieke zijde werd gedwarsboomd 
door het veroorzaken van een breuk 
tussen katholiek en liberaal. 

Goudschaal 

De invoering van het evenredige 
kiesstelsel maakte het zinvol om 
ook als niet-confessioneel te gaan 
stemmen. De stem ging immers niet 
meer verloren en toen ook de libera
len waren overgegaan tot partijvor
ming werden de stemmen van Lim
burgse liberalen op een goudschaal. 
gewogen. 
Wel duurde het nog lang vooraleer 
ook Limburgers werden geplaatst 
op kandidatenlijsten. 

Tien jaar na de oprichting van de 
VVD kwam ook in Limburg de or
ganisatie van de grond. 
4 november 1958 werd in Hotel Du 
Casque te Maastricht (waar an~ 
ders?) de afdeling Limburg opge
richt. 
Als de Limburger eenmaal aan iets 
heeft geproefd en het smaakt hem 
goed dan gaat het ook snel. Bijeen
komsten met prominente voorgan
gers in de partij werden belegd. Zeer 
in het geniep nog, want liberaal zijn 
en dat ook openlijk tonen, dat kon 
in Limburg nog niet. 

Eén uitzondering was er, de in
drukwekkende toespraak van de li
berale leider Oud in het Staar
gebouw in Maastricht in 1959. 
Ruim 300 bezoekers waren er, voor 
politieke bijeenkomsten ongekend 
veel. 
Maar de liberale trein reed en dat 
was het belangrijkste. Het kwam 
ook tot uiting in het aantal op de 
VVD uitgebrachte stemmen. Was 
het percentage in 1956 nog maar 0,9, 
in 1959 bedroeg dit al 2,5; méér dan 
10.000 Limburgers hadden op de 
VVD gestemd! Voor het eerst ook 
werd bij een tussentijdse verkiezing 
een liberaal in een gemeenteraad 
gekozen. Roermond komt die eer 
toe. 

V oor velen bleef de vraag of een 
katholiek welliberaal kon en mocht 
zijn. 
Ook politieke leiders waren daarvan 
nog niet overtuigd. Felle discussies 
werden gevoerd, bijvoorbeeld tus
sen Romme en Van Riel, maar ook 
binnen liberale gelederen was nog 
niet iedereen overtuigd. 



Baanbrekend was wellicht de bro
chure van Tweede Kamerlid Pol de 
Beer "Wat ieder katholiek moet we
ten over de VVD". 

Liberale pioniers in Limburg lie
ten zich door de discussie rond dit 
thema niet van de wijs brengen en 
gingen onversaagd door met het 
uitbouwen van de organisatie. Er 
kwamen afdelingen van de grond, 
streeksgewijze eerst, daarna in en
kele steden. De Kamercentrale 
Maastricht vormde de eerste koepel 
boven de liberalen in deze provin
cie. Pas veellater werd dat de Ka
mercentrale Limburg. 

Het percentage VVD-kiezers 
bleef lange tijd rond de 2,5 % 
schommelen. 
Dat duurde tot 1966. Bij de in dat 
jaar gehouden Statenverkiezingen 
haalde de VVD voor het eerst zetels 
in dit vooral in Limburg nog als eer
biedwaardig beschouwd college. 
Twee zetels en dan nog verdeeld 
over de autochtonen (Mund Ge
radts uit Roermond) en de alloch
tonen (Dick Haverschmidt uit 
Heerlen). Een historisch moment! 

Wim van den Berg citerend 
schrijft hij hierover: "Haver
schmidt en Geradts waren de typi
sche vertegenwoordigers van het 
Limburgse Liberalisme van die da
gen. De één geen Limburger van af
komst, de ander juist wel. Deze pio
niers hebben belangrijk werk ver
richt. Haverschmidt was een uitste
kend spreker. Had al grote invloed 
in de wereld van de mijnindustrie. 
Als directeur van de Mijnschool te 
Heerlen werden onder zijn leiding 
honderden employés opgeleid. Zijn 
gezag was al groot maar werd nog 
versterkt door zijn buitengewoon 
"irenisch" optreden in de staten, 
waar hij met grote kennis van zaken 
en een bijzondere vorm van humor 
bij vriend en politieke tegenstander 
ontzag verwierf. 

Geradts, de advocaat uit Roer
mond, paarde zijn bekwaamheid 
aan een goed analytisch vermogen. 
Zijn optreden lag echter meer op de 
achtergrond. Een ideaal duo!" (Li
beralen en Li~burg) 

In Geradts en Haverschmidt 
vond de Limburgse liberaal zichzelf 
terug. 
Het resultaat bleef niet uit. Bij de 
Statenverkiezingen in 1970 ging het 
aantal zetels naar 3. In Venlo ging 
het aantal raadszetels van 2 naar 7! 
In 1972 steeg bij de Tweede Kamer
verkiezing het percentage naar 
12,3 %! Een Limburger, Jan van de 
Ven uit Venlo werd gekozen, maar 
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kon helaas door persoonlijke om
standigheden zijn plaats op de ka
merbanken toen nog niet innemen, 
dat gebeurde pas enkele jaren later. 
Een markant Limburgs liberaal 
kwam in de Eerste Kamer, drs. 
Frans Fey. Dat was in 1974, het jaar 
waarin Haverschmidt de eerste 
VVD-gedeputeerde in Limburg 
werd. Dat kon omdat de Staten
fractie van 3 naar 10 was gegroeid! 

Ook het ledental groeide gestaag 
en de organisatie sloot daarop aan. 
Er kwamen steeds meer nieuwe af
delingen, momenteel zijn er zelfs 
43, waaronder Luxemburg waarmee 
nauwe banden worden onderhou
den. 

Natuurlijk wisselde de vreugde 
ook af met minder mooie momen
ten. Het aantal zetels in de Staten 
zakte in 1978 naar 8, maar groeide 
ook weer dynamisch naar 11 in 1982 
om in 1987 even snel weer te tui
melen naar 6, maar dat laatste was 
duidelijk een gevolg van de inciden
ten binnen de partij rond de Kamer
verkiezingen in 1986. 

_j 

-

Zilveren jubileum 

In 1983 vierde de Kamercentrale 
Limburg haar 25-jarig bestaan met 
een uitbundig feest in de Hanenhof 
te Geleen. De toch niet kleine zaal 
had te weinig plaats voor de van 
heinde en ver toegestroomde bezoe
kers. Jong en oud, noord en zuid, 
autochtoon en allochtoon, hier zo 
graag aangeduid met "Eigenhei
mers" en "Hollengers", iedereen 
was er. Het zilveren jubileum was 
ongetwijfeld de bevestiging van een 
volwassen positie van de VVD, van 
het liberalisme in Limburg. Ook 
echter van de eigen positie die de 
Kamercentrale intussen binnen de 
partij had ingenomen. 

In organisatiegraad én in stem
menpercentage is Limburg altijd 
wat achtergebleven bij de landelijke 
cijfers. Het huidige dynamische be
stuur van de Kamercentrale zal ze
ker alles ondernemen om de stand 
gelijk te maken. 



Dat vergt grote eigen inspanning, 
dat vraagt ook van de partij een 
blijvend open opstelling naar deze 
provincie die wel eens werd be
schouwd als het "wingewest" naar 
stemmenwinst. Dat vraagt vooral 
een aanvaarding en onderkenning 
van de eigen volksaard van de Lim
burger, die bijvoorbeeld als geen àn
der voorkeur blijft geven aan zijn 
eigen mensen, zijn eigen kandidaten 
bij verkiezingen. 

Niet toevallig was het dat Jos 
van Rey, het Limburgse kamerlid, 
zich met persoonlijke voorkeurs
sternmen plaatste onder de eerste 
vijf binnen de VVD-kandidaten. 
Om Limburg in volle mate te behou
den zal daarmee rekening moeten 
worden gehouden bij de volgende 
verkiezingen, te beginnen al voor 
het Europese Parlement! 

Sjeng Derks 
(oud-KC-voorzitter Limburg) 

• 

,,Soms gebeurt het zo'' 
i oe belangrijk, gewichtig 
· maar bovenal, hoe trots 

voelt men zich om door de 
afdeling te worden gevraagd je k~n
didaat te stellen voor de gemeen
teraad. Een warm gevoel van ijdel
heid doorstroomt het lichaam en 
het toerental van je grootmoedig 
hart loopt zienderogen op. Een wen
kend perspectief ligt voor je om no
tabel te worden. Het veld is wit om 
geoogst te worden. 

Na jarenlang de ledenvergadering 
te hebben bezocht en steevast, in
drukwekkend maar vooral breed
voerig het jaarverslag van de secre
taris te hebben bekritiseerd, de be
groting van de brave penningmees
ter te hebben aangevallen en 
onwelvoegelijk vaak gebruik ge
maakt te hebben van de rondvraag 
en de gastsprekers te hebben be
laagd met slimme vragen (liefst met 
dubbele bodem), is dan eindelijk de 
tijd gekomen om de buit binnen te 
halen. 

Nu de taktiek bepalen. Vooral 
niet te snel "ja" zeggen. Je laten 
bidden en smeken is belangrijk. Be
denktijd vragen om met je gezin te 
overleggen. Het helpt altijd ... Het 
klinkt degelijk, het gezin is immers 
de hoeksteen. Flauwekul natuurlijk, 
want je zegt nooit wat tegen je 
vrouw en de kinderen zijn al jaren 
de deur uit, maar goed ... De leden 
knikken begrijpend. Ook is het heel 
handig om in de vergadering te ver
klaren dat je het eigenlijk veel te 
druk hebt. Als bewijs daarvan laat 
je je succes-agenda door de voorzit
ter controleren. Je zit reeds (uiter
aard steeds als bestuurslid) in de 
wijkvereniging, de middenstands
bond, het kerkbestuur, de school
raad en je bespeelt het derde bord 
van de plaatselijke schaakvere
niging. Je aanwezigheid bij uitvoe
ringen van "Toonkunst", het 
amateurtoneel en de thuiswedstrij
den van de plaatselijke voetbalclub 
zijn ook opgevallen. Het jaarlijkse 
uitstapje met de ouden van dagen 
op jouw kosten wordt gewaardeerd 
als een warme blijk van naastenlief
de (consumptiebonnen en die van 
de benzine wel bewaren, want ze zijn 
aftrekbaar van de belasting). En 

vergeet vooral niet je functie te ver
melden in het comité van Nationale 
feest- en gedenkdagen. (Als de ver
gadering het nog kan verdragen stip 
dan ook aan dat je de sponsor bent 
van het klaverjasconcours tussen de 
bejaardenoorden: "Het einde is na
kend" en "Zover zijn we nog niet".) 

Na deze opsomming heb je twee 
dingen verklaard: 
a. Je hebt geen tijd 
b. Je bent zo belangrijk, dat de af
deling niet meer om je heen kan. 
Ergo: jij bent de aangewezen per
soon. De reddende engel. De primus 
interpares om de partij te laten 
gloriëren en de lijst aan te voeren. 
Nummer 1 van lijst 3: Oh, hadden 
mijn ouders dat maar mee mogen 
maken. Wat een vreugde zou hen 
dat hebben geschonken. 

Nu de verkiezingscampagne. Van 
forum naar forum. Een avondje 
naar de bejaarden, een middag naar 
de scholengemeenschap. Een kof
fiepraatje met de vrouwengroep 
"Blijf van mijn lijf' {gezien hun 
presentatie snap ik niet waar ze zo 
bang voor zijn). Twee avonden voor 
onze islamitische stadsgenoten, één 
keer naar de Turken, de andere keer 
naar de Marokkanen. Het woon
wagenkamp bezocht en één likeurtje 
(Juffertje in 't groen) genipt aan de 
homobar. Kraamwerk, ballonnen 
uitdelen, je blaast je longen uit je 
lijf. Sterven van de kou. Alle folders 
waaien uit de kraam. Uitgescholden 
worden voor alles wat met een hond 
te maken heeft. Kortom: één grote 
ellende. Dan: posters plakken en een 
pot lijm over je blazer. De geluids
wagen bemannen. Van de spanning 
zit je ineens als spookrijder in de 
BeneluxtunneL Een persconferen
tie met de plaatselijke pers (die jon
gens drinken alleen maar whisky). 
Je voelt je de consul honorair van 
het Beloofde Land. 

Na het eind van de campagne 
maak je de balans op van wat je hebt 
beloofd. 
- De gastarbeiders een moskee 
(maar niet in de bebouwde kom) 
- De woonwagenkampbewoners een 
riant sloopterrein 
- De bejaarden een nieuw biljart 
- De scholieren afschaffing van exa-
mens 



- Doodstraf voor, de fietsendieven 
- Sarie Marijs mag niet meer gezon-
gen worden 
- Extra subsidie voor de opbouw
werkers om krimpvrije sokken aan 
te schaffen 
- De politie wordt verplicht te glim
lachen bij arrestaties 
- Dames en herentoiletten worden 
opgeheven, want dat is discrimine
rend en anti-emancipatoir 
- Drugs tegen inkoopprijs 
- Condooms in assorti-verpakking 
- Kuisheidgordels met reservesleu-
tels 
- De erfpachters kunnen hun grond 
kopen tegen seizoenprijzen 
- En de ambtenaren van de sociale -
dienst en het bureau huisvesting 
krijgen een cursus klantenbinding. 
Wat een geluk dat zowel de kiezer 
als de gekozene zo kort van me
morie zijn. 
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Maar ... hoe gebeurt het werke
lijk? 
Je wordt gevraagd, je zègt "ja", je 
komt in de gemeenteraad en je doet 
wat er te doen valt. Niet alleen voor 
de VVD-ers, maar voor al je stads
genoten. Ondankbaar werk? Ja, 
soms. Als Den Haag een streep 
trekt door je plannen. Dankbaar 
werk. Ook. Het ontdekken dat an
dersdenkenden het ook vaak bij het 
rechte eind hebben is een verrijking 
van je geestelijke bagage. 

Ik zit nu al zo'n 25 jaar in de raad 
en ik hoop, nee ik weet zeker, dat 
mijn fractie in Schiedam de liberale 
fakkel helder brandend houdt. 

Gerard P. Verhulsdonk 
fractievoorzitter van de VVD in 
de gemeenteraad van Schiedam 
(Kamercentrale Dordrecht) 

• 

,,Van Liberale 
Huize'' 

""[ r-'\':\ e beantwoording van de 
[ ))vraag, of ~et bijzo~der is om 

1:_=-Y te wonen m het hms, waar de 
eerste gesprekken tussen de heren 
Oud en Stikker, die mede geleid 
hebben tot de oprichting van de 
VVD, hebben plaatsgevonden, laat 
ik gaarne aan de lezer over. 
Persoonlijk vind ik het altijd een 
prettige gedachte om, zelf al meer 
dan dertig jaren lid van de partij, zo 
dicht bij de bron te leven. 

Het is inderdaad zo, dat in het 
huis te Rotterdam, waar de heer 
Mr. K. P. van der Mandele woonde 
en waarin ik thans woon, in oktober 
1947 tweemaal gesprekken zijn ge
houden tussen de heren Oud en 
Stikker, met het uiteindelijke bo
venvermelde resultaat. 

Mr. K. P. van der Mandele was 
destijds voorzitter van de Kamèr 
van Koophandel van Rotterdam en 
kende Mr. P. J. Oud, burgemeester 
van Rotterdam, goed. Bovendien 
was Van der Mandele ondervoorzit
ter van de Partij van de Vrijheid en 
toen Oud liet blijken dat hij zich 
niet meer thuis voelde in de Partij 
van de Arbeid, nam Van der Man
dele het initiatief om Oud met Stik
ker in contact te brengen. 

Dat dit contact tot stand kwam is 
niet verwonderlijk als men weet dat 
Van der Mandele bij uitstek een 
man was om mensen samen te bren: 
gen. Van der Mandeles optreden in 
dit soort zaken was inspirerend en 
opbouwend, hetgeen ook hierbij 
kennelijk goed heeft gewerkt. 
Trouwens, een stad als Rotterdam 
zou niet kunnen leven zonder men
sen als Oud en Van der Mandele, li
beralen in hart ert nieren. Hoe zou
den anders haven, handel en indus
trie tot ontwikkeling hebben kun
nen komen? 

Gemeenschappelijk 
doel 

De interesse in de vooruitgang 
van de stad heeft vele liberalen in 
de loop der jaren bezig gehouden. Zo 



was het contact tussen de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel van 
Rotterdam, meestal van liberale 
huize en de burgemeester van Rot
terdam, ook de socialistische van ná 
de periode-Oud, intensief. Het ge
meenschappelijk doel was - en zo 
hoort het ook - bevordering van de 
welvaart en het welzijn van de stad 
en haar bevolking. 
Daarom is het zo betreurenswaardig 
dat deze intensieve samenwerking 
tijdens de "polarisatie" -periode van 
de jaren zeventig veel schade heeft 
opgelopen. Dit was en is niet de 
wens van ons liberalen en lijkt ook 
helemaal niet in het belang van de 
stad te zijn. Gelukkig is er thans op 
dit gebied een kentering ten goede 
te bespeuren. 

Het is merkwaardig dat in die
zelfde periode van verminderde in
vloed van de VVD op het plaatselij
ke politieke bestel, Rotterdam ná 
Prof. Oud nog drie voorzitters van 
de VVD heeft geleverd. 

Prof. P.J. Oud is opgevolgd door 
Ir. K. van der Pols, destijds presi
dent-directeur van de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij, een ty
pisch Rotterdamse onderneming. 
Ofschoon iets verder van het direc
te politieke strijdgewoel afstaande, 
heeft hij de partij gedurende een 
aantal jaren met toewijding geleid. 
Het is een voorrecht Van der Pols 
te Rotterdam nog steeds te ontmoe
ten. Vervolgens heeft onze grote li
berale vriendin Haya van Someren 
het heft in handen genomen. Daar
na is zij nog enige tijd penningmees
ter van de partij geweest. Wij weten 
allen welk een enorme vlucht de 
VVD mede door haar toedoen in die 
jaren heeft genomen. 

Tenslotte en dat is dan tot nu toe 
de laatste Rotterdamse Partijvoor
zitter geweest, kwam de leiding van 
de VVD in handen van Mr. F. Kort
hals Altes te rusten. Het lijdt geen 
twijfel dat Korthals Altes op zijn 
zeer bekwame eigen wijze de partij 
vooruit heeft geholpen. 

Had ik een zeer persoonlijke band 
met Mr. K. P. van der Mandele, 
met Korthals Altes trad ik in 1956 
toe tot de VVD-gelederen te Lei
den. Waar voor velen het politieke · 
werk zich tot plaatselijk terrein 
heeft beperkt, heeft Korthals Altes 
aan de verbreiding van de liberale 
gedachte in ons land een belangrijke 
bijdrage geleverd. 

Moge de zeer nauwe band tussen 
de VVD en Rotterdam nog vele ja
ren blijven bestaan. 

Mr. A.W. Kamp 
(KC-Rotterdam) 

• 

Agenda Haya van 
Somerenstichting 

In dit januarinummer van Vrijheid en Democratie wil de Haya 
van Somerenstichting een overzicht geven van trainingen die door 
de kamercentrales worden georganiseerd. 

Presentatietechniek I 
's-Gravenhage, 29 en 30 januari 1988 (vrijdag- en zaterdagavond) 
vspree04., cursusbijdrage f 40,-. 

Discussietechniek I 
's-Gravenhage, 26 en 27 februari 1988 (vrijdag- en zaterdagavond) 
vsdiss03., cursusbijdrage {40,-. · 

Leden kunnen zich opgeven voor deze trainingen door zich recht
streeks aan te melden bij de betrokken kamercentrales. De Haya van 
Somerenstichting verstrekt, op aanvraag, nadere informatie over te
lefoonnummers. 

Jaarlijkse bijeenkomst 
• voor vorm1ngs- en 

scholingsfunctionarissen 
5 maart 1988/Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. 

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst op zaterdag 5 maart 1988 zal het 
jaarprogramma van de Haya van Somerenstichting worden gepre
senteerd. 
Vormings- en scholingsfunctionarissen van afdelingen, ondercentra
les en kamercentrales komen bijeen om ideeën op te doen, ervaringen 
uit te wisselen en afspraken te maken voor het nieuwe cursusjaar 
1988. 
Heeft u als vormings- en scholingsfunctionaris belangstelling om deze 
bijeenkomst, waaraan geen kosten verbonden zijn, bij te wonen, dan 
kunt u zich middels onderstaande bon aanmelden. Na inschrijving 
ontvangt u een week voor aanvang van de bijeenkomst een uitnodi
ging met een toegangskaart. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u gratis 
een jaarprogramma. 

Hierbij mijn aanmelding voor de bijeenkomst van 5 maart 1988 (gaar
ne vóór 22 februari 1988) 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Functie 

Toezenden aan: Haya van Somerenstichting 
Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage 



Zo ontstond VVD
Flevoland 

Een terugblik op de tot stand
koming van een van de afdelin
gen in Flevoland en op het ont
staan van de jongste kamercen-
trale Flevoland mag in onze ogen 
niet in dit jubileumnummer ont
breken. Deze jongste geschiedenis 

kan zeker worden gerekend tot 
een van de glanspunten binnen de 

VVD! 

ie terugblik kan ik het beste 
geven aan de hand van mijn 
avonturen in dit gebied na-

dat ik op 12 juli 1979 van Rotterdam 
naar Almere verhuisde. Een verhui
zing die in het Rotterdamse vele 
VVD-vacatures achterliet, namelijk 
die van het fractievoorzitterschap 
Deelgemeente Prins Alexander, het 
vice-voorzitterschap van het ka
mercentralebestuur, idem van het 
bestuur D.C.-Rijnmond en het lid
maatschap van de partijraad. Ik was 
van plan in Almere het politiek 
even iets rustiger aan te gaan doen. 
In mijn naïveteit dacht ik: "Er is 
daar geen VVD-afdeling, dus dan 
kan dat ook.'.' 

Niets bleek minder waar, want 
het "politieke" bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. 
Voor mij begon het toen in het na
jaar 1979 de eerste berichten over 
de tussentijdse (traditie in dit ge
bied) raadsverkiezingen van 1980 de 
ronde deden met een inschatting 
- op basis van de Europese verkie
zingen - van minstens 2 zetels voor 
de VVD in Almere. De reglementen 
op de kandidaatstelling kennende 
verbaasde ik me er over dat ik noch 
vari Den Haag noch van Lelystad, 
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waar we onder vielen, iets hoorde. 
Daarom ging ik op 7 november maar 
eens naar de verkiezingsuitslagen
avond in Lelystad. Ook daar be
speurde ik weinig belangstelling 
voor Almere. Na een telefoontje met 
de toenmalige VVD-voorzitter 
Korthals Altes ben ik toen maar 
eens gaan bellen met een groot aan
tal van de toenmalige 24 leden. 
Allereerst met degenen over wie de 
gemeentelijke voorlichting mij had 
gezegd: "Die en die hebben zich in 
de lokale pers wel eens als VVD-lid 
gemanifesteerd." Een van hen was 
de huidige wethouder Dick Bos. 
Tijdens deze telefoonronde hebben 
we besloten op 13 december 1979 de 
afdeling Almere op te richten. Op 
die datum werden een bestuur ge
vormd en een verkiezingsprogram
commissie ingesteld. Daarop volgde 
op 14 februari 1980 de kandidaat
stellingsvergadering. Het was geen 
vergeefse moeite, want de VVD 
haalde op 28 mei 3 zetels in de raad 
en wist vervolgens uit de onderhan
delingen 1 wethouder te slepen. 
Kort daarop werd in aanwezigheid 
van kandidaat-partijvoorzitter Jan 
Kammingade JOVD-afdeling Al
mere opgericht. 

Regionale 
ontwikkelingen 

Regionaal gezien was het huidige 
Flevoland een lappendeken. De 
Noordoostpolder behoorde destijds 
bij de provincie Overijssel. Dronten 
had gekozen voor Gelderland. Lely
stad weer voor Overijssel. Almere, 
toen nog inclusief Zeewolde, mocht 
kiezen. De meest voor de hand lig
gende aansluitingèn waren bij Over
ijssel, Noord-Holland en Amster
dam. Een keuze voor Amsterdam 
zou geen recht doen aan de niet
Amsterdamroers in Almere en zou 
een onevenwichtigheid in het le
dental binnen de KC-Amsterdam 
kunnen veroorzaken. De keuze viel 
op Overijssel die twee plaatsen ter 
beschikking stelde in het AB van de 
KC voor de ondercentrale Z.IJ.P, 
die in 1980 door Almere/Zeewolde 
en Lelystad werd gevormd. Een 
werkgroep Zeewolde zorgde in 1981 
voor de oprichting van een eigen af
deling die de adviesraadsverkiezin
gen en de gemeentewording van 
Zeewolde ging voorbereiden. 

Alle betrokken besturen en frac
ties van de VVD uit de vijf gemeen
ten, op 4 oktober 1982 bijeen, spra
ken in 1982 in een brief aan de 
Tweede-Kamerfractie zich unaniem 
uit voor een aparte provincie. Een 



half jaar later werd in het zgn. VVD
Flevo-overleg besloten dat leidde 
tot een voorbereidingscommissie 
"KC IJsselmeerpolders i.o." 

Oprichtingsvergadering 

Bestuurlijk Flevoland wist uit er
varing dat de instellingswetten cir
ca drie weken voor de verkiezingen 
pas in het Staatsblad zouden ver
schijnen. Dat zou veel te laat zijn 
voor het maken van een verkiezings
programma, de kandidaatstellings
procedure en de oprichting van de 
KC. 

Door interne problemen met het 
hoofdbestuur werd die oprichtings
vergadering vier maanden ver
traagd. Toen kwam het groene licht. 
Gerrit Sparreboom werd op 13 
maart 1984 de eerste KC-voorzitter 
en ik mocht als waarnemer zitting 
nemen in het HB. Zeventig leden 
volgden een door Vorming & 
Scholing-Flevoland georganiseerde 
Statencursus. 

Op 15 maart 1985 vond te Em
meloord in 't Voorhuys' een door 
Den Haag georganiseerde hoorzit
ting plaats. Een massaler blijk van 
eensgezindheid binnen dit gebied, 
geleverd door een zeer breed scala 
van maatschappelijke groeperingen 
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was nauwelijks mogelijk. Het kon 
niët meer stuk. Nu moest de po
litiek het nog heel laten! Gelukkig 
ging de Tweede Kamer, inclusief 
VVD, akkoord met het wetsont
werp dat moest leiden tot de oprich
ting van een nieuwe provincie. De 
Eerste Kamer dreigde echter nog 
roet in het eten te gaan gooien. Lob
by!! Maar ook zij zei op 25 juni 1985, 
"ja"; zij het met een fiat van slechts 
5 van de 17 VVD-senatoren. De Wet 
instelling Provincie Flevoland 
kwam in het Staatsblad. De kamer
centrale kon het "in oprichting" 
schrappen en de "waarnemers" wer
den volwaardig. 

Vooruitlopend op de senaats
debatten waren in een KC-verga
dering het verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst al vastgesteld. 
Er kon echt niet langer worden ge
wacht! 
Het resultaat van 18 september 
1985 van de Statenverkiezingen: de 
VVD haalde 7 van de 39 zetels en 
leverde een van de drie gedeputeer
den, namelijk Pieter Loos. 

De installatie van de pre-provin
ciale staten vond plaats in oktober. 
Daarna volgde een intensieve tijd 
voor de statenleden m.b.t. de in
richting van het provinciaal appa
raat, de voorbereiding van de pro
vinciewording op 1 januari 1986 ... 
enzovoort. 

De proclamatie is een groots feest · 
geworden in aanwezigheid van Ko
ningin Beatrix en het voltallige ka
binet met als hoogtepunt het zingen 
door een ieder van het Flevolands 
Volkslied. 

De VVD was een kamercentrale 
rijker. Niet met instemming van 
een ieder, maar toch! 

Mr. drs. J. J. (Ko) Hartman 
(HB-lid K. C. Flevoland 
VVD-fractievoorzitter Almere) 

• 

Topkadercursus 
VVD/JOVD 

Op 16 en 17 april 1988 or
ganiseren VVD en JOVD een 
topkadercursus met als titel 
"Liberalisme op z'n kop". 
Tijdens deze cursus zullen al
lerlei dogma's en vanzelfspre
kendheden van hedendaagse 
liberale politiek kritisch wor
den beschouwd en getoetst 
aan liberale beginselen. Het 
motto van deze cursus is dan 
ook: "Het enige dat vaststaat 
is dat niets vaststaat". 

Aan deze cursus kunnen 40 
jonge VVD'ers en JOVD'ers 
deelnemen. Deze deelnemers 
zullen zich aan de hand van te
voren toegezonden materiaal 
grondig dienen voor te berei
den; tijdens de cursus zullen 
zij zowel in werkgroepen als 
plenair het woord moeten voe
ren. Daarnaast geeft een aan
tal gastsprekers hun visie op 
het cursusonderwerp. Gezien 
het karakter van de cursus 
worden aan de cursusdeel
nemers zekere eisen gesteld op 
het terrein van politieke erva
ring en deskundigheid. 

Nadere informatie volgt zo 
spoedig mogelijk. 

19januari1988 



40 jaar in de Ondercentrale 
Krimpenerwaard 
Wij spreken met de heer A. H. Doeters van Leeuwen uit Ou
derkerk aan den !Jssel. Deze geboren en getogen Ouderkerker 
kijkt met ons terug op zijn 40-jarig lidmaatschap van de 
VVD. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog voelde hij zich aan
getrokken tot de oud-liberalen. Na de oorlog werd hij lid van 
de Partij van de Vrijheid, de voorloper van de VVD. Hiermee 
werd de heer Doeters van Leeuwen automatisch in 1948 lid 
van de nieuw opgerichte partij. 

ezien zijn betrokkenheid bij 
de Partij voor de Vrijheid 
wist men hem snel te vinden 

om daadwerkelijk mee te werken 
aan de opbouw van de plaatselijke 
afdeling. Vanaf 1955 heeft hij 17 ja
ren het secretariaat van de afdeling 
beheerd. Tijdens deze periode zag 
hij de VVD groeien van een naar 
drie zetels in de gemeenteraad. In
formerend naar zijn politieke am
bities antwoordt hij: "Nee, die heb 
ik nooit gehad. In de beginperiode 
had ik als secretaris uiteraard een 
goede relatie met de heer Hoogen
doorn, ons enige raadslid, maar zelf 
in de raad: nee. Mijn werkzaam
heden in de loonzagerij van mijn va
der stonden eenvoudigweg niet toe 
ook nog raadslid te zijn. U moet na
melijk niet vergeten dat ik naast de 
activiteiten voor de VVD nog tal 
van andere functies heb bekleed. In 
totaal heb ik mij voor ruim 160 
manjaren ingezet in allerlei open
bare functies, variërend van pen
ningmeester van de harmonie (ik 
speelde daar en speel nog steeds 
elke maandag clarinet), bestuurslid 
van de bibliotheek, ijsclub, woning
bouwvereniging tot lid van de raad 
van toezicht bij een plaatselijke 
bank". 

Wisseling van 
sprekers 

Op de vraag wat hem het meest 
is bijgebleven uit de eerste periode 
antwoordt hij zonder enige aar
zeling: "we waren in de Krimpener
waard met een tiental dusdanig 
kleine afdelingen dat het zo goed als 
onmogelijk was om in het kader van 
verkiezingen sprekers naar al die 
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verschillende dorpen te laten ko
men. Omdat het, juist in dit tradi
tionele ARP/SGP-gebied, noodza
kelijk was je gezicht te laten zien, 
werd besloten tot een onderlinge sa
menwerking. De spreekbeurten in 
de regio Krimpenerwaard kregen 
een naam: als je als liberaal niet in 
café 't voormalig Regthuis in Ber
kenwoude, het centrum van de 
waard, had gesproken dan telde je 
niet mee. 

Ik herinner mij dat de opkomst 
dusdanig was dat er in die tijd geen 
zaal te krijgen was die groot genoeg 
was. We besloten toen een tweede 
zaal te huren en twee sprekers uit te 
nodigen. Zij hielden hun inleiding 
tweemaal: voor de pauze in de ene 
zaal en tijdens de pauze werd dan 
van zaal gewisseld". Met enige wee
moed denkt hij terug aan deze 
avonden waar een opkomst van 
ruim 200 bezoekers eerder regel dan 
uitzondering waren. Dat deze regio
nale samenwerking elders in de par
tij niet onopgemerkt bleef, blijkt 
wel uit het feit dat mede deze regio 
model stond voor de later in te stel
len bestuurslaag van de ondercen
trales. 

Doorpratend over deze veertig 
jaar VVD passeert onopgemerkt 
ook een onderwerp de revue waar de 
heer Doeters van Leeuwen minder 
plezierige herinneringen aan heeft 
overgehouden. "De gemeentelijke 
herindeling van de Krimpener
waard, enige jaren geleden, heeft de 
VVD hier bepaald geen goed ge
daan. Los van mijn eigen standpunt 
over herindelingen, hebben de 
Haagse politici in het algemeen en 
de liberalen in het bijzonder niet be
paald de indruk achtergelaten dat 
de ,diverse hoorzittingen echt geen 
invloed hebben: je wordt wel ge-

boord, maar echt luisteren is er niet 
bij. Het leek er soms wel op dat in
spraak niet meer was dan een ver
plicht agendapunt tijdens de voor
bereiding van de behandeling van 
het wetsontwerp. Ik kan mij niet 
aan de indruk onttrekken dat de 
standpunten van de diverse fracties 
reeds vaststonden op het moment 
dat de direct betrokkenen werden 
gehoord. Dit kan toch niet de bedoe
ling van een democratische besluit
vorming zijn?" 

Verkiezingen 
persoonsgebonden 

Bijzonder plezierige herinnerin
gen heeft de heer Doeters van Lee u
wen aan de tijden van de verkiezin
gen. Vooral in een kleine gemeen
schap als Ouderkerk aan den IJssel 
is campagne voeren voor de ge
meenteraadsverkiezingen een heel 
aparte belevenis. De heer Doeters 
van Leeuwen: "de namen van de po
litieke partijen werden weliswaar 
gebruikt, maar de stemmen werden 
niet verkregen door de landelijke 
koers van die partij, nee, het was een 
compleet persoonsgebonden aange
legenheid. Ik vertaalde de redes van 
de heer Hoogendoom voor propa
gandistische doeleinden. Bij het be
kijken van het materiaal van an
deren viel mij op dat het toch wel 
eens voorkwam dat bepaalde kan
didaten standpunten bleken in te 
nemen die haaks stonden op de vi
sie van de partij die zij vertegen
woordigden. 

Extra aandacht werd gegeven 
aan de stemmers op de CHU; om
dat deze partij niet deelnam aan de 
lokale verkiezingen gaven wij in 
onze campagne extra aandacht aai:J. 
deze groep kiezers. Dat dit niet zon
der succes was, bleek wel uit het feit 
dat de VVD bij de raadsverkiezin
gen altijd meer stemmen kreeg dan 
bij de landelijke verkiezingen. De 
tijd voorafgaande aan de verkiezin
gen werd gebruikt voor het verkrij
gen van volmachten van voorname
lijk binnenschippers als zij op de 
dag zelf niet in de gemeente aanwe
zig konden zijn. Dankzij een perfec
te organisatie lukte het ons altijd 
weer om een vijftig, op een totaal 
van rond de driehonderdvijftig, 
stemmen te verkrijgen door een ei
gen ophaaldienst. Het probleem 
hierbij waren diegenen, die voor de 
buurt niet voor hun keuze wilden 
uitkomen. Zij moesten dus apart 
gehaald worden. Daar tegenover 



stonden gelukkig ook ritten waar 
veel makke schapen in een auto 
bleken te kunnen". 

Tot slot de VVD nu. De heer 
Doeters van Leeuwen blijkt de 
voormalig politiek leider van de 
VVD, Hans Wiegel, niet te zijn ver
geten: "De VVD voert samen met 
het CDA over het algemeen een heel 
zakelijk en nuchter beleid. Er moest 
een hele boel gebeuren en nu is er 
reeds een hoop puin geruimd; er is 
alleen meer tijd nodig om de finan
cieel/economische situatie in Ne
derland weer gezond te maken. Ze
ker omdat wij in Nederland zeer af
hankelijk zijn van de internationale 
situatie, is een periode van vier jaar 
veel te weinig". Hij hoopt dat het 
mogelijk zal zijn om op het gebied 
van het particulier initiatief en de 
deregulering enkele politieke suc
cessen te kunnen boeken: "Het is 
hoogst noodzakelijk dat het moge
lijk wordt om met een minimum 
aan regelgeving het particulier ini
tiatief faciliteiten te bieden, te kun
nen beginnen met jonge innoveren
de ondernemingen. Alleen dan zul
len wij, op termijn in staat zijn de 
werkloosheid structureel op te los
sen". 

Gilles van Blarkom 
(KC-Leiden) 

• 

Waarom VVD? 
~-jl;~ /ij,~ [ijn naam is Rob Versteeg, 

1 \\{ 38 jaar, warme bakker in 
"'l \ =-,Hilversum. Enige tijd ge
leden werd mij gevraagd waarom ik 
lid ben van de VVD en wat ik er van 
vind. 

Het antwoord is simpel. In het 
aanbod van partijen, vind ik de 
VVD, zeker op langere termijn, de 
meest wijze, maar beslist niet vol
maakt. Ik volg landelijk en plaatse
lijk het politieke gebeuren vrij 
nauwkeurig. Plaatselijk via o.a. de 
ledenvergaderingen. Je zit dan 
naast gemeenteraadsleden en wet
houders; in het begin wat onwennig, 
maar dat gaat snel over. 

Toen werd mij gevraagd om mee 
te doen aan de gemeenteraadsver
kiezingen 1986. Daar moest ik toch 
een nachtje over slapen. Ik woon in 
een volksbuurt, heb daar mijn win
kel, maar ook mijn klanten. Heb he-

sloten het toch te doen. Op eigen 
verzoek helemaal onderaad, lijst
duwer dus, dat valt bij de meesten 
toch niet op. 

Ben vanaf m'n 10e jaar lid van 
sportvereniging Olympia. Tijdens 
carnaval zijn reclameborden in de 
kantine toegestaan. Stap naar het 
bestuur. Ik wil ook zo'n bord plaat
sen. Levert de club geld op, dus het 
mag. Verzoek om de volgende tekst: 
Lijst 1 no. 37 R. Versteeg. 

Na enige discussie wordt dit toe
gestaan. Nou toen kon het feest be
ginnen. De mensen opzoeken hoeft 
dan niet meer; ze zoeken jou. Dood
gewone mensen, tientallen jaren 
met grote inzet bezig voor hun club, 
doen dat met liefde en plezier, jaar 
in jaar uit. Dat zijn prachtmensen, 
die zijn onmisbaar. 

Die vragen me: "Wat heb jij nou 
te zoeken bij die VVD? Dat is toch 
geen volkspartij, dat is juist de te
genpartij". 
De volgende: "Aan die club, die 
VVD van jou, hebben we niks, die 
pakken ons alleen maar alles af". 
Daar zit vaak een verleden achter. 
Ze zijn opgegroeid in de tijd van 
"bazen" en "knechten". De bazen 
zitten bij de VVD, waren alleen 
maar uit op winst, de rest kon ze 
niets schelen. Dat beeld blijft hun 
altijd bij, dat verandert nooit meer. 



Maar hun kinderen kunnen nu 
doorstuderen en hoeven niet op hun 
15e te gaan werken. Als de hersens 
en juiste instelling aanwezig zijn: op 
de universiteit. Dat is een nieuwe si
tuatie, hun eigen kinderen behoren 
straks tot een groep waar ze zelf 
vroeger niets van moesten hebben. 
Zien nu zelf dat daar keihard voor 
gewerkt moet worden. Hun oordeel 
wordt dan milder. 

De V van Volkspartij 

Nu wat ik zelf van de VVD vind. 
Ook ik mis in optreden en woord
keus vaak de "V" van Volkspartij. 
Wanneer je een interview of spreek
beurt houdt en je spreekt als een 
vertegenwoordiger van een volks
partij, dan dien je je te verplaatsen 
in hun situatie en positie. Je moet 
als het ware in de persoon van die 
toehoorder kruipen. Dus spreek je 
over f 2.000,- per maand netto, dat 
herkent men, want dat beurt men 
zo ongeveer elke maand. Moeilijke 
woorden achterwege laten, want die 
gebruikt hij ook niet. 

Niet alleen twee maanden voor 
verkiezingen je tot de kiezers rich
ten. Nee alle achtenveertig maan
den die tussen twee verkiezingen in 
zitten moeten worden gebruikt om 
je te presenteren als een echte 
volkspartij. 
We moeten uit dat hokje van "dat is 
alleen wat voor tenminste tweemaal 
modaal". 

Voor zeer velen bestaat dat 
beeld. Zij kijken alleen naar de bui
tenkant, hoe komt de VVD op mij 
over. Zij herkennen daarin niks van 
zichzelf. Dan bereik je die mensen 
niet. Al zet je 50 VVD-kramen neer 
en geef je iedereen die langs komt 
een hand, dan nog zien ze de VVD 
als iets wat voor henzelf niks is. 

Wij met z'n allen bepalen dat 
beeld. Mag ik als voorbeeld de ten
nissport noemen, 15 jaar terug een 
sport voor de "betere klasse". Wat 
hebben ze daar aan gedaan? Niet de 
spelregels veranderd, welnee men 
heeft zich naar de gewone burger toe 
gepresenteerd door dat "sfeertje" 
wat er toen nog hing, op te heffen en 
de historische afstand bewust ver
kleind, o.a. door het optreden naar 
buiten toe te veranderen, zeg maar 
te versimpelen en dat werkt ... 

Als ik dan in de krant onder "me
dedelingen" zie en lees "de PvdA 
houdt een bijeenkomst over rond
komen met uw inkomen" en 5 re
gels verder staat "de VVD houdt 
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Kopstukken van de VVD 

T er gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de VVD heeft de 
Prof. Mr. B. M, Teldersstichting een aantal VVD'ers gevraagd 

. een kortebiografische schets te schrijven over de leidende fi
guren van de VVD in de afgelopen vier decennia.· Deze schetsen zijn 
bijeengebracht in het boek ,,Kopstukken van de VVD", dat tijdens 
het jubileum van de partij op 2lljanuari 1988 in het Turfschip van 
Breda zal worden gepresenteerd. 
In de bundel worden de voorzitters vande partij, van de fracties in 
de Eerste en Tweede Kamer en in het Europese Parlement onder de 
loep genomen. Zo schrijft bijvoorbeeld minister Korthals Altes over 
Hayavan Someren~Downer,Vonhoff over Oud en Toxopeus en Van 
der W erff over Zoutendijk. 
In de p.iterst lezenswaardige bundel wordt de lezer een blik gegund 
achter de schermen vanhet Nederlandse liberalisme. 
Het boek, dat wordt uitgegeven door uitgeverij De Haan te Houten, 
is vanaf 30 januari Ü)88 te verkrijgen bij de erkende boekhandel voor 
{27,50. . . . 
Ook op 29 januari is het mogelijk om 's avonds in het Turfschip 
"Kopstukkenvan de VVD" te verkrijgen. 

r-~:::l 
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een wijnproefavond", versterk je 
dat beeld waar we nu eindelijk van 
af moeten. Je wekt daarmee de in
druk van: wfj zitten geramd en de 
rest bekijkt het maar. Dat beeld 
moet veranderen. Ik ben alvast be
gonnen, nou de rest nog. 

P.S. Lijstduwer V ersteeg behaal
de 151 voorkeurstemmen. 

R. Versteeg 
(KC-Haarlem) 

• 

JAARBOEK 
Het negende Jaarboek zal op 
29 januari a.s: (tijdens de 
77ste Algemene Vergadering) 
verschijnen. Besturen van af
delingen en centrales zullen 
na die datum de gebruikelijke 

.. twee exemplaren ontvangen. 
Het Jaarboek is verkrijgbaar 
door f 15,- per exemplaar 
over te maken op postgiro 
4018232 t.n.v. VVD-infor
matierekening te 's-Graven
hage onder vermelding "Jaar
boek". 

• 



Uit het archief van de 
KC-Friesland 

Tin de eerste levensjaren van de 
i [ VVD was de secretaris van de 

)J=kamercentrale de liberale motor 
in een overwegend confessioneel en 
socialistisch Friesland. De leden
werving, het bijhouden van als "ge
heim" geclassificeerde ledenlijsten 
van de afdelingen, het voeren van 
propaganda en het verwerven van 
geldmiddelen, dit alles rekende hij 
eind veertiger jaren tot zijn taak. 

Het vragen om geldelijke steun 
voor de VVD aan bedrijven en pro
minenten diende, als de politieke 
richting van de potentiële geldbron 
niet met zekerheid bekend was, met 
de nodige omzichtigheid te geschie
den. Eerst binnen zien te komen, 
dan zien we wel verder, was de tak
tiek van de secretaris. Zo schreef hij, 
zijn bedoelingen verhullend, in het 
najaar van 1948 aan een directeur 
van een bedrijf: 

,,Zeer hooggeachte Heer, 

Zou ondergetekende ( ... ) U 
een dezer dagen even ten 
Uwent kantore mogen bezoe
ken voor een kleine bespre
king? In beleefde afwachting, 
Uw dw . ... •• 

Door omstandigheden liep de 
KC-secretaris de gemaakte af
spraak mis, maar dankzij subtiel in
schattingsvermogen van de be
drijfsdirecteur niet de beoogde pe
cunia. 

,,Mijnheer,,, (schreef de direc
teur) 

,,Ik heb U nog steeds niet ont
moet en aangezien ik wel kan 
aannemen waarover het gaat, 
zend ik U inliggend een be
drag.( ... ) 
Natuurlijk ben ik gaarne be
reid U te ontvangen, indien er 
nog het een of ander te bespre
ken mocht zijn. 
Hoogachtend, ... ,, 

Dat het ook anders kon verlopen 
toonde een directie-secretaris. 

,,Zeer geachte Heer,,, opende 
hij beleefd zijn brief aan de secreta
ris van de kc, om ongeremd te ver
volgen met: 

,,Naar aanleiding van de brief, 
welke ik van U heb ontvangen 
voor de Directie, deel ik U 
mede, dat hierin een klein 
foutje was geslopen. Het moet 
nl. niet zijn electroraat, maar 
electoraat. Ik heb dit reeds 
gewijzigd. 
Hoogachtend, ... ,, 

In die tijd waren, naar onze maat
staven, de afdelingen erg klein en 
kaderleden waren maar moeilijk te 
krijgen. Dit laatste manifesteerde 
zich vooral bij de verkiezingen voor 
de gemeenteraden. Illustratief in 
deze is het briefje, dat een afdelings
secretaris in het voorjaar van 1949 
schreef aan de KC-secretaris: 
,,Geachte Heer, 

Hedenmorgen vergaderd ten 
huize van Kooistra. Overeen
gekomen werd een kandida
tenlijst op te stellen als volgt: 
1. Joh. Dijkstra, 2. Ad 
Kramer, 3. G. Jansen, 4. B. 
Jansen en 5. G. Pasma, behou
dens toestemming van B. Jan
sen en G. Pasma. 
Het vrouwelijk bestuurslid 
was nog niet aanwezig, niet 
eerder dan ze een dame tot ge
zelschap had in •t bestuur. 
Hoe vervolgens t.o.v. de ge
meenteraad te handelen? 
Komt U nog eens over of 
schrijft U mij anders eens. We 
hebben nog wel even de tijd, is 
•t niet? 
Voor de algemene verga
dering naar Utrecht is geen in
teresse. 
Hoogachtend, ... ,, 

De afdelingssecretaris had geen 
telefoon, de verbindingen waren 
slecht en vrije tijd was voor beide 
secretarissen een schaars produkt. 
Het lukte niet om een passende da
tum te vinden voor een ontmoeting, 
temeer omdat juist met het oog op 

deze gemeenteraadsverkiezingen 
door de KC-secretaris veel tijd werd 
besteed aan het oprichten van nieu
we afdelingen. "Een bestaande af
deling redt zichzelf wel even," 
dacht de KC-secretaris. Weken la
ter bleek hem de onjuistheid van 
deze gedachte toen de afdelingssec
retaris hem berichtte: 

,,Geachte Heer, 

De tijd voor het inleveren van 
een kandidatenlijst voor de 
gemeenteraad is reeds ver
streken. De juiste datum was 
mij niet bekend. Ik had er op 
gerekend dat U mij een of
ficieel VVD-papier zou zen
den.( ... )" 

En in de geest van nu, een prog
nose voor werkelijkheid houdend, 
besloot hij met: 

,, We zullen het in deze periode 
zonder VVD-zetel in de ge
meenteraad moeten doen. 
Met groet, .. _" 

C. A. H. van Vliet 
(secr. KC-Friesland) 

• 
Bron: Archief van de kamercentrale 
Friesland 1948/1949. 
Opmerking: Namen zijn óf weggelaten 
óf gewijzigd. 



Met de container het 
land in 

ij de verkiezingen van 1981 en 
1982 was een van onze cam
pagneprojecten "De Tweede 

Kamer bij u thuis". Een container, 
ingericht als Tweede kamer, van 
waaruit 4 kamerleden o.l.v. een 
voorzitter met passanten discus
sieerden. In die twee campagnes 
hebben we ruim negentig verschil
lende standplaatsen gehad. We 
stonden in Den Helder, Middel
burg, Maastricht en Groningen en 
in de vele plaatsen daar tussenin. 

Het eerste jaar werd de voorzitter 
meestal door de plaatselijke afde
ling geleverd. Dat was soms wel, 
maar niet altijd een succes. Zo'n 
voorzitter moest een soort stand
werker zijn, want de mensen moes
ten vooral bij het begin echt naar de 
container gelokt worden. 

Ali van Wijngaarden (destijds 
voorzitter vrouwen in de VVD) was 
daar een meester in. Die wist men
sen van heinde en verre naar zich 
toe te praten. We deden steeds va- · 
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ker een beroep op haar en in 1982 
werd ze vaste voorzitter van het pro
ject. Geloof me "it was a hell of a 
job". 
Ik herinner me nóg een geweldige 
voorzitter, dat was in Zaanstad. Hij 
was, als ik me goed herinner, 
Statenlid in Noord-Holland. 

In Zaanstad stonden we op een 
parkeerplaats. De discussie liep 
goed, tot er volkomen onverwacht 5 
jonge mannen uit het publiek naar 
de container renden, zakken mod
der en verf naar binnen gooiden en 
daarna nog enkele bollen aan elkaar 
gebonden vuurwerk achter de ka
merleden smeten. Dat lugubere ta
fereel zie ik nog voor me! 

De kamerleden sprongen tussen 't 

·~ 

vuurwerk heen en weer kostuums, 
handen, gezichten en haren onder 
de bruine modder en de rode en 
groene verf. Maar de voorzitter 
bleef (uiterlijk) volkomen onbewo
gen zitten, terwijl de stralen modder 
over zijn hoofd en gezicht liepen. 
Hij kalmeerde de dansers en ging 
rustig verder. Hij wist de daarna 
zeer verhitte discussie in prima ba
nen te leiden. We lieten ons niet 
wegjagen. 

Een verhitte discussie hadden we 
niet alleen in Zaanstad. De reacties 
van het publiek waren over het alge
meen in 1981 nogal grimmig, vijan
dig soms. Ik had dan ook grote be
wondering voor de kamerleden en 
bewindslieden, die iedere dag weer 
ergens in 't land deze job klaarden. 
Ze kregen wat naar het hoofd geslinc 
gerd, letterlijk en figuurlijk. 

Buiten de scheldpartijen vlogen 
er regelmatig sinaasappels, to
maten, eieren, rookbommen, vuur
werk en andere troep de container 
binnen. 

Soms leidde dat tot vermakelijke 
beelden. Zoals in Hilversum, waar 
Wim van Eekelen, pratend over 



kruisraketten, door een grote, paar
se rookwolk omhuld werd. Overi
gens kwamen op dit soort smijtpar
tijen de geijkte reacties los. Mensen 
die zeer fel discussieerden en echt 
onze politieke vrienden niet waren, 
sprongen direct voor ons in de bres 
en richtten zich soms zeer agressief 
tegen onze belagers. Er kwamen 
dan ook mensen zich spontaan als 
lid aanmelden. 

We maakten er onder elkaar wel 
eens grappen over, zo van we zou
den een eiergooier moeten huren, of 
zoals op de laatste campagnedag. 
Het was zaterdag voor de verkiezin
gen. 's Middags zouden we in Nij
megen werken. Tijdens de lunch na
men we nog wat kranten door om zo 
actueel mogelijk te kunnen rea
geren. Op een van de voorpagina's 
stond een enorme kop over een 
brandje. Gekscherend opperde ie
mand: "Jongens, stel dat die contai
ner vanmiddag in brand gestoken 
wordt dan halen we maandag alle 
voorpagina's, de tv en de radio." 
Na wat gegniffel gingen we aan de 
slag. De sessie ging 3 volle uren du
ren. Wat voor uren? We hadden een 
constante aanloop van plm. 500 
passanten, waaronder 475 luis
teraars en 25 herrieschoppers, die 
de microfoon bezetten, in debat gin
gen en voortdurend vuurtjes stook
ten tegen de zijkant van de contai
ner. Ik heb zoveel vuurtjes mee hel
pen uittrappen, dat mijn schoenen 
later onbruikbaar waren. Het was 
afgrijselijk. De politie bleef buiten 
het gezichtsveld, omdat ze bang wa
ren voor escalatie als hun uniformen 
in zicht kwamen. Wij voelden ons 
alleen en verlaten temidden van een 
massa mensen. 

Toch bleven onze politici aan 't 
werk en droegen de liberale gedach
ten uit aan ieder die luisteren wilde. 

Toen Gerlof Boosman mij in 1982 
vroeg het container-project weer te 
leiden, heb ik onmiddellijk ja ge
zegd. Ieder kamerlid had nu een 
brandblusapparaat bij de hand, 
voor noodgevallen. Wat echter in 
1982 gebeurde verbaasde ons meer 
dan alles samen van 1981. 

Caféhouders en particulieren 
brachten ons soms gratis koffie. 
Een enkele maal werd een bos bloe
men bij de container afgegeven. 
Nauwelijks tomaten en aanverwan
te artikelen. Deze keer wél plezie
rige discussies. 

In 1986 ontstond bij de leiding 
van het Documentatiecentrum Ne
derlandse Politieke Partijen 
(DNPP - Rijksuniversiteit Gronin
gen) en het Curatorium van de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting het 
voornemen een studie te laten ver
schijnen over de geschiedenis van de 
VVD als partij-organisatie. Drs. 
R. A. Koole, dr. A.P. M. Lucardie en 
drs. G. Voerman, allen werkzaam 
bij het DNPP, namen de taak op 
zich deze studie te schrijven. 

Het werk is gedaan en op 29 ja
nuari zal het boek "40 jaar Vrij en 
Verenigd" worden gepresenteerd 
tijdens de viering van het jubileum 
van de VVD in het Turfschip van 
Breda. 

, te verkrijgen bij de erkende boek
handel. Voor u, alslid van de VVD, 
geldt van 30 januari tot en met 31 
maart 1988 echter een voordeelprijs 
van f 23,95, indien u onderstaande 
bon bij de boekhandel inlevert. Ook 
op 29 januari is het mogelijk om 's
avonds in het Turfschip "40 jaar 
Vrij en Verenigd" te verkrijgen voor 
deze speciale prijs (zolang de voor
raad strekt) tegen inlevering van de 
bon. 

KORTINGSBON 

40 JAAR VRIJHEID EN 
VERENIGD 

90 269 46201 

Het boek biedt een zeer goede 
basis voor de oordeelsvorming over 
het reilen en zeilen van de Volkspar
tij voor Vrijheid sedert haar oprich
ting. 

voor de leden van de VVD 
(lezers van Vrijheid en Demo
cratie), geldt voor de periode 
van 29 januari tot en met 31 
maart 1988 een voordeelprijs 
van f 23,95 (i.p.v. f 29,90). 
Aktienummer: 469 - 595. Het boek, dat wordt uitgegeven 

door uitgeverij De Haan te Houten 
is vanaf 30 januari 1988 voor f 29,90 

In 1981 waren we niet in 't cen
trum van Amsterdam geweest. In 
1982 vroeg ik de afdeling Amster
dam een vergunning voor De Dam 
aan te vragen. Dat gebeurde. Ieder
een was doodnerveus. Ali van Wijn
gaarden zei tussen de middag tegen 
me: "Rianne doe 't niet, ze lynchen 
ons!" 

We deden het toch. 
Ali was erg gespannen (begrijpe

lijk, want 't leek riskant) dat kan 
van invloed zijn op de anderen. 
Daar moest dus iets gebeuren. 
We hebben haar toen een theekopje 
met sherry in de container ge
bracht. Dat ludieke gebaar door
brak de ~panning van de hele crew. 
Deze happening is de beste van alle 
geweest. Er was prima discussie, 
geen onvertogen woord, geen gegooi, 
geen agressie! Discussie op niveau. 
Zo ging het 22 dagen lang, interesse 
en discussie. We konden onze 

Deze bon in te leveren bij de 
erkende boekhandel. 

ideeën kwijt en de 10 zetels winst 
verbaasden ons waarschijnlijk min
der dan anderen. Wij hadden zo on
geveer met al onze kiezers gespro
ken. 

Rianne Kombrink-Boot 
(hb-lid KC-Gelderland) 

• 
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Staten van Utrecht zijn 
de oudste in Nederland 

geschiedkundige vrijheid kan ge
steld worden dat zonder Wet Ge
meenschappelijke Regelingen veel 
mogelijk was. 

Ten tweede is opmerkelijk dat 
voor het eerst de rol van de gedepu
teerde staten nadrukkelijk naar vo
ren kwam. Het waren gedeputeerde 
staten die uit naam der staten het 
Unieverdrag tekenden. In Utrecht 
werd overigens vanaf 1581 het col
lege van gedeputeerde staten ge
vormd door eerst 9, later zelfs 12 le
den. 

~ eer terecht laat onze partij 
/; ~ haar veertigjarig bestaan niet 

(b,d..J ongemerkt voorbijgaan. Daar
in past ook een hartelijke felicitatie 
vanuit het Utrechtse. 
Bij de viering van een jubileum als 
dit hoort eigenlijk een feestrede, 
een verbale voordracht dus; op pa
pier is dat immers altijd afstande
lijker. 
Bij een jubileum is het terecht ge
bruikelijk om om te zien. De ge
schiedenis van onze partij. 

Het bekend zijn met de historie 
is ook van groot belang voor onze 
visie op de toekomst. Dat geldt van
zelfsprekend voor een statenfractie, 
waar het de geschiedenis van de 
provincie betreft. Blikken wij daar
in terug, mede zoekend naar raak
vlakken met datgene wat ons van
daag ook bezighoudt, zoals in mijn 
bijdrage de bedoeling is, dan moe
ten wij vanzelfsprekend verder te
ruggaan dan veertig jaar. 

Voor de provincie Utrecht met 
zijn belangwekkende historie is dat 
zeker waar. Dit kan het beste wor
den geïllustreerd met de staatkun
dige geschiedenis. Die al teruggrijpt 
tot 1375, wanneer de tegenwoordige 
provincie Utrecht als zelfstandige 
eenheid naar voren treedt. Immers 
in dat jaar ziet men duidelijk het 
Nedersticht als een eigen eenheid 
optreden. Een gebied dat zich als 
een staatkundige eenheid manifes
teert binnen het veel grotere wereld
lijke territoir van de Bisschop van 
Utrecht. Overigens zijn, zoals be
kend, steden en land al veel O)Jder. 

De staten van Utrecht, waarin de 
VVD al jaren achtereen een relatief 
sterke positie inneemt, bestaan 
maar liefst al 612 jaar! 
De Stichtse staten werden ingesteld 
in 1375 met een Landbrief; staat
kundig gezien van niet geringe be
tekenis. 
Het moet een grote feestdag zijn ge
weest, die meidag in 1375, waarop 
de nieuwe Bisschop van Utrecht, 
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Arnold van Horn, de hulde van zijn 
onderdanen daarvoor ontving. 

Maar er was meer aan de hand. 
Naar onze huidige democratische 
inzichten schrikken wij bijna van 
het denkbeeld dat het woord de-
mocratie voor iets gebruikt kan wor
den dat 600 jaar geleden gebeurde. 

Toch mag dat. Natuurlijk had 
men in 1375 andere opvattingen 
over democratie, over volk en over 
vrijheid. Die volkspartij van ons die 
deze begrippen centraal stelt, be
stond toen immers nog niet. Maar 
toch, de Stichtse Landbrief is een 
duidelijke eerste afronding van de 
totstandkoming van invloed der in
gezetenen op het publiek bestuur. 
In deze brief komen voor het eerst, 
maar dan ook duidelijk, de Utrecht
se staten voor. De naam staten is 
overigens 50 jaar jonger, maar het 
idee en de werkelijkheid stammen 
van 1375. 

Een ander belangrijk punt uit de 
staatkundige geschiedenis van ons 
gewest, maar ook van ons land is de 
ondertekening op 23 januari 1579 
van de Unie van Utrecht. In tweeër
lei opzicht. Ten eerste betekende 
dit de grondslag voor de Nederland
se Staat. Eigenlijk een vergaande 

Voor zover bekend had die uit
breiding niet te maken met zich 
thans soms voordoende politieke 
moeilijkheden rondom de zetel
bezetting. Ook niet met de door en
kelen voorgestane inzet van deel
tijd-gedeputeerden. · 
Een markant stuk historie als we 
bedenken dat pas in 1815 colleges 
van gedeputeerde staten imperatief 
werden voorgeschreven. 

Van 1581 naar vandaag is in de 
geschiedenis maar een korte stap. 
Het huidige college van gedeputeer
de staten van Utrecht bestaat uit 6 
leden, waarvan 2 VVD-ers. 
Dit is al ononderbroken het geval 
vanaf 1974. Ook na de laatste 
Statenverkiezingen, waarin ook wij 
uiteraard te lijden hadden van de 
landelijke terugval, hebben wij dat 
overeind kunnen houden. 
Samen met een zich sterk manifes
terende statenfractie betekent dat 

. een sterke liberale invloed in het 
centrum van ons land. 

Wij vinden dat dat zo moet blij
ven ... ook de komende 40 jaar. 

C. G. J. van den Oosten 
(Gedeputeerde Utrecht) • 
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R. Zegering Hadders: 

,,Mensen moet je altijd 
met respect . behandelen'' 
Hij mag dan inmiddels alweer zestien jaar geleden de Tweede 
Kamer hebben verlaten, zijn belangstelling voor en betrok- · 
kenheid bij het politieke gebeuren is nauwelijks minder gewor
den. Wat ook niet is verminderd is zijn joviale, blijmoedige 
en optimistische levensvisie. We praten met de heer R. Ze
gering Hadders, inmiddels 75 jaar, wat hem overigens niet is 
aan te zien. 
Eerste Kamerlid- voor de Partij voor de Vrijheid (voorloper 
van de VVD) van 1946 tot 1948 en Tweede Kamerlid voor de 
VVD van 1948 tot 1971. Een respectabele staat van dienst! 
We zochten hem op in zijn flat in Emmen om zijn verhalen 
te horen. 

I n heldere en duidelijke taal zet 
hij uiteen hoe sommige politieke 
zaken zijn ontstaan, verschaft 

hij inzicht in de achtergronden, er 
daarbij steeds voor wakend nie
mand te kwetsen. - Typerend voor 
zijn liberale levenshouding. -
- "Ik vind dat je mensen altijd met 
respect moet behandelen, of het nu 
partijgenoten zijn of niet." 

Hoe het begon 

Is het niet een opmerkelijke po
litieke carrière, eerst 2 jaar Eerste 
Kamer en vervolgens 23 jaar Twee
de Kamer? 

"Ik kan me voorstellen dat men
sen dat nu vreemd vinden. Toch 
heb ik het zelf altijd een goede volg
orde gevonden. De Eerste Kamer 
was in die tijd ook al wat gemoede
lijker en minder pittig dan de 
Tweede Kamer. Ik was daar in de 
gelegenheid ontzettend veel te le
ren. Ik besef terdege dat ik dan ook 
wel gezegend was met twee eminen
te leermeesters. Collega's durfde ik 
haast niet te zeggen. Mr. D. U. Stik
ker en Prof. Mr. A. N. Molenaar, 
twee grootheden in de liberale we
reld van net na de oorlog. Erkende 
deskundigen ook op hun vakgebied. 
Daar zat ik dan tussen als 34-jarige 
Drentse heide-haas. 

Hoe ik in die Eerste Kamer te
recht kwam? Ja, kijk, ik stond van
uit Drenthe kandidaat voor de 
Tweede Kamer, maar dat haalde ik 

net niet. In Drenthe zeiden ze toen -
Dan maar in de Eerste Kamer. - En 
dat gelukte wel. Zo ging dat dus." 

Maar toch hield u het er maar 
twee jaar vol. 

,,Nee dat was niet een kwestie van 
volhouden, daar lag het niet aan. 
Ja, hoe wordt iemand lid van de 
Tweede :Kamer? In mijn geval was 
het zo dat er in feite een ruiling 
heeft plaats gevonden met de heer 
Biererna die in de Tweede Kamer 
zat en die om een aantal redenen 
liever naar de Eerste Kamer wilde. 
Nou, ik had daar geen overwegende 
bezwaren tegen. En in overleg met 
de beide fracties en het partijbe
stuur is dat toen bij de verkiezingen 
van 1948 geregeld. Zo ging dat 
toen." 
Zijn gulle lach klinkt voor de zoveel
ste keer doot de kamer. 

Ontstaan van de VVD 

"Ik kan daar eigenlijk niet zoveel 
over vertellen, want toen ik Kamer
lid werd heb ik mij onmiddellijk uit 
het bestuurlijk gebeuren terugge
trokken, omdat ik ook toen al die 
twee functies onverenigbaar vond. 

Wat ik me nog wel goed herinner 
is dat we als liberalen na de oorlog 
overdonderd werden door het over
weldigend succes van de Partij van 
de Arbeid. Het was onvoorstelbaar 
met wat voor een geweldig enthou
siasme die hele organisatie op poten 
werd gezet. 

Enwij deden áanvankelijk niets, tot 
we in de gaten kregen dat er wat 
moest gebeuren. We hebben toen 
met een aantal mensen, waaronder 
de heren Stikker en Korthals, mevr. 
Fortanier-de Wit, enkele anderen 
en ikzelf de koppen bij elkaar gesto
ken. En dat is het begin geweest. 
Ik herinner me dat nog goed omdat 
in die tijd de reis naar Amsterdam 
,een hele opgave was. Vje vergader
den altijd in het directiekantoor 
van de heer Stikker in Amsterdam. 
En als we dan niet meer dan twee 
keer een lekke band hadden gehad 
onderweg dan zei ik tegen mijn 
chauffeur dat we een gemakkelijk 
ritje hadden gehad. 

Het is wel verbazingwekkend hoe 
goed het vanaf het begin klikte tus
sen de mensen die afkomstig waren 
vanuit de liberale hoek en die van
uit de vrijzinnig-democratische 
hoek. Ik kan me niet herinneren dat 
dat ooit aanpassingsproblemen 
heeft opgeleverd. 
We probeerden wel om veel mensen 
met een vrijzinnig-democratische 
achtergrond op de lijst te krijgen, 
want de samenhang van de vrijzin
nig-democraten was aanvankelijk 
sterk geslonken als gevolg van het 
succes van de PvdA." 

Tweede Kamer 

"Ik had het in de Tweede Kamer 
aanvankelijk veel drukker dan in de 
Eerste Kamer. Bovendien woonde 
ik op een behoorlijke afstand van 
Den Haag." - Een voorzichtige be
rekening leert dat hij gedurende 
zijn Kamerlidmaatschap zo'n 2500 
keer de afstand Emmen-Den Haag 
heeft afgelegd. Per auto, dat wel. -

"Ik had het geluk dat ik over een 
chauffeur beschikte. Dat betekende 
dat ik veel kon lezen onderweg. 
Want stukken lezen in de trein, dat 
zie ik nog steeds niet zitten. Veel te 
veel mensen om je heen. Maar voor 
de rest had je dan ook volstrekt geen 
faciliteiten. Niks geen secretaresse, 
niks geen fractiemedewerker. Je 
moest het allemaal zelf doen.·Alles 
zelf uitzoeken en regelen. Ik weet 
nog dat ik als tweede ondervoorzit
ter van de Kamer de beschikking 
kreeg over een klein zolderkamer
tje. - Nee, niet om te kunnén wer
ken, - maar om mij te verkleden. In 
die tijd was de voorzitter nog in jac
ket gekleed. Welnu in dat kamertje 
kon ik mij verkleden als ik als voor
zitter van de Kanier moest fun
geren. Dat was alles! 



Later, toen het aantal zetels in de 
Kamer werd uitgebreid naar 150, 
werd het allemaal wat gemakkelij
ker. Het was destijds allemaal wel 
veel gemoedelijker. Als er bijv. tij
dens de zittingen telefoon voor mij 
was, dan kwam de telefonist even in 
de Kamer en tikte mij op de schou
der. "Er is telefoon voor u." (La
chend): Overigens klaagden de ou
dere Kamerleden toen dat wij jonge
ren te detaillistisch waren. 

Een interpellatie aanvragen bijv. 
was toen een uitzondering. En als je 
schriftelijke vragen wilde stellen 
dan moest je van goede huize ko
men als je toestemming van je frac
tievoorzitter kreeg. V anclaag de dag 
gebeurt dat aan de lopende band. 
Als er een week voorbij gaat zonder 
schriftelijke vragen, dan denk ik -
Goh, zouden ze ziek zijn? 

Oud 

Een man die nooit persoonlijk 
zou worden, iemand die de ander al
tijd met respect bejegende, was de 
heer Oud. Wat heb ik die man altijd 
geweldig bewonderd! Hij was frac
tievoorzitter, maar dat wás hij ook, 
als u me begrijpt. En van nature! 
Maar hij respecteerde altijd je me
ning. Een liberaal in hart en nieren! 
Hij zou nooit iemand kwetsen, daar 
was hij veel te menselijk voor. Hij 
zou je vast nooit zijn mening op
dringen, ook niet de fractie. 
Hoogstens zei hij: "Ik adviseer de 
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fractie ... " Maar dat advies was dan 
altijd wel heel degelijk onderbouwd. 
Je kon er nooit zomaar omheen. Ik 
was er ook altijd als de kippen bij 
als zich de gelegenheid voordeed 
om rustig met hem te praten. Daar 
kon je vaak veel leren. Zo herinner 
ik mij dat hij in de avondpauze al
tijd ging dineren in De Witte. Om
dat ik vice-fractievoorzitter was no
digde hij mij nog wel eens uit met 
hem mee te gaan. Ik maakte daar 
altijd dankbaar gebruik van. Maar 
het ging nog verder. Ik herinner mij 
dat de heer Oud altijd twee glaasjes 
jenever als aperatief dronk. Nooit 
meer en nooit minder. En (lachend) 
hoewel ik eigenlijk nooit jenever 
dronk deed ik dan altijd met hein 
mee. 
Een onvergetelijke man!! 

VVD- nu 

Als iemand voor de oorlog, maar 
ook nog daarna, gezegd zou hebben 
dat de liberalen nog eens zo'n dertig 
zetels zouden bezetten, dan zou hij 
absoluut voor gek zijn versleten. En 
kijk eens wat er gebeurd is: 8, 9, 13, 
19, 22, 27 zetels!! Een aantal uit
schieters naar boven en benedEin er 
tussendoor, da's waar, maar de groei 
is echt structureel. En als je zo om 
je heen kijkt, dan zie je toch dat het 
liberale denken meer en meer veld 
wint. Je moet niet in paniek raken 
als je een keer van 36 naar 27 zetels 
terug valt. Nee hoor! Je wist toch 

dat die winst voor een groot deel 
aan een groep zwevende kiezers was· 
te danken. Nou dan!! Nee hoor, ik 
vind best dat het goed gaat. 

Politiek en kiezers 

"Als we maar zorgen dat de kiezer 
niet van de politiek vervreemdt. 
Laten de politici daarom het vooral 
eenvoudig houden. Ik ben wel eens -
vaak - bang dat men het veel te inge
wikkeld maakt. 
Ik heb wel eens voor een publiek van 
hooggeleerde heren gestaan, dat ik 
dacht Roelof jongen stel je het niet 
wat al te simpel voor. Maar ik ont
dekte achteraf - de mensen zeiden 
het tegenme-dat eenvoud en dui
delijkheid datgene is wat mensen -
van welke rang of stand ook- aan
spreekt. 
Daarom ben ik er ook niet zo geluk
kig mee dat er zo snel na elkaar 
twee parlementaire enquêtes zijn. 
Dat is voor de politiek geen goede 
zaak. Wat zijn dat toch voor voor
stellingen! Echt, de mensen snap
pen er niets van. Als ik het voor de 
tv gezien heb zeg ik wel eens tegen 
mijn vrouw: "Ziezo we hoeven niet 
meer naar de Komedie, die hebben 
we vanavond al weer gehad." 

De moraal van dit verhaal? Hou 
de politiek eenvoudig, dan blijven 
de mensen erbij betrokken. 

Jan van Heukelum 
(voorzitter KC-Drenthe) 

• 



. Programma~overzicht 
Congres 1988 - 40 jaar 

Vrouwen in de VVD 
vrijdag 5 februari - feestprogramma zaterdag 6 februari 

14.30 - 15.00 uur 
15.00 - 16.30 uur 
16.30- 17.00 uur 
17.00 - 18.00 uur 
18.00 - 19;30 uur 
20.00 - 20.15 uur 

20.15- 20.30 uur 

20.30 - 21.30 uur 

21.00 - 21.30 uur 
21.30 - 22.30 uur. 

22.30- ... 

ontva1lgst deelnemers 
huishoudelijke vergadering 
optreden Liberal Girls 
aperitief · 
diner· 
openi1lg congres door voorzit
terLandelijk Bestuur Organi
satie Vrouwen in de VVD, me
vrouw A. 1\11. T. Wind 
speech. door voorzitter VVD, 
de heer dr. L. Ginjaar 
korte speeches door diverse 
sprekers · 
koffiepauze 
optreden. Marie-Cecile Moer
dijk 
napraten in "Lunterse Krin
gen" met muziek van een sa
lonorkest 

09.30 - 10.00 uur 

10.00- 10.30 uur 

10.30 -10.50 uur 

10.50 -13.20 uur 

13.20 - 13.30 uur 

13.30- 14.30 uur 

14.30 - 14.40 uur 

15.00Uur 

Reserveringsbon Lunteren 1988 
1. hele congres 
2. vrijdagavond + diner, logies + ontbijt 
3. vrijdagavond + diner 
4. vrijdagavond zonder diner 
5. zaterdag + lunch 
6. reservering eenpersoonskamer, na toewijzing in Lunteren te 

voldoen 
7. huishoudelijke vergadering+ optreden Liberal Girls 

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

{120,00 
f 97,50 
f 45,00 
f 12,50 
f 32,50 

f 10,00 
gratis 

Helaas zijn wij door verschillende oorzaken genoodzaakt de prijzen t.o.v. ons 
vorige congres te verhogen. 

Reserveringsbon zenden aan: mevrouw J. Weeder-van 't Hof, Schootseclijk 11, 
5491 TD Sint Oedenrode, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldig
de bedrag op gironummer 5485003 t.n.v. penningmeester Organisatie Vrou
wen in de VVD te Leusden met vermelding van het reserveringsnummer. 

Bij annulering binnen een week voor het congres wordt f 15,00 administratie
kosten in rekening gebracht. 

Naam: 

Adres: 

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

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

Telefoonnummer: ........................................................................................................ . 

. inleiding door de heet G~ ç, 
Wallis. de Vries, voorzitter<. 
AVRO over.de vrouw .in .de 
media· 
inleiding door :mevrouw S. yan 
Heemskerck Pillis-:Öuvekot; · 
lid .Tweede-Kamerfractie 
VVD over het cultuurbeleid 
van verleden naar toekomst 
gelegenheid tot vragenstellen 
aan beide inleiders 
- koffie 
- informatieve. kunstmarkt 
- lunchbuffet · 
le stemmingsronde door. con-. 
·gresbezoekers over stellingen· 
forumdiscussie over de stel
lingen o.l.v. EllyCoenen, 
m.m.v. Jessica Larive, Hans 
Dijkstal, Ans van Berkumén 
Marga Miltenburg · 
uitslag stem:tningeri en con~lu
sies door forumvoorzitter Elly 
Coenen · 
afsluiting copgres door voor
zitter Landelijk Bestuur Dr~ . 
ganisatie Vrouweninde VVD, 
mevrouw Wind · 



Programma Jaarlijkse 
Algemene Vergadering 
27 en 28 mei 1988 

16.00 uur (of zoveel eerder als mo
gelijk is) 
Rede door de voorzitter van de Eer
ste-Kamerfractie, ir. D. Luteijn, ge
volgd door de sluiting door de par
tijvoorzitter. 

Hieronder treft u een samenvatting 
van de beschrijvingsbrief, de agen
da voor de algemene vergadering op 
27 en 28 mei 1988. 

Vrijdag 27 meil's ochtends 

9.30 uur (précies) 
Opening door de voorzitter, dr. L. 
Ginjaar. 
In de ochtendzitting zullen vooral 
aan de orde zijn voorstellen m.b.t. 
de structuur van de partij, t.w. het 
instellen van sàmenwerkingsver
banden i.p.v. ondercentrales*, een 
andere samenstelling van het 
hoofdbestuur*; tevens zal een voor
stel tot contributieverhoging* aan 
de orde zijn, alsmede het technisch 
advies t.a.v. de kandidaatstelling 
voor het Europese Parlement. 

+12.30 uur 
De ochtendzitting zal worden beslo
ten met een rede van mr. H. R. 
Nord, als vertegenwoordiger van de 
VVD-ledenin het Europese Par
lement. 

Vrijdag 27 meil's middags 

14.00 uur (precies) 
De middagzitting is bestemd voor 
de voorstellen van het hoofdbe
stuur m.b.t. de kandidaatstellings
procedures zulks op basis van het 
rapport van de Reglementen 
Evaluatie Commissie en het advies 
van de partijraad, vastgesteld op 28 
november 1987. De discussie zal 
met name gaan over een aantal 
principiële beslispunten. 

Vrijdag 27 meil's avonds 

19.30 uur (precies) 
Redevoeringen door de partijvoor
zitter, dr. L. Ginjaar, en de voorzit
ter van de VVD Tweede-Kamer
fractie, dr. ir. J. J.C. Voorhoeve. 

20.00 uur (precies) 
De avondzitting zal verder gewijd 
zijn aan besprekingen van het be
leid van de fracties in Eerste en 
Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal en VVD-leden van het Eu
ropese Parlement. 
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Tevens zal het beleid van het hoofd
bestuur en de hoofdredacteur van 
Vrijheid en Democratie ter discus
sie staan. 
Voorts zal afscheid worden geno
men van de aftredende leden van 
het hoofdbestuur - inclusief de le
den van het dagelijks bestuur en 
hun opvolgers welkom geheten. 

Zaterdag 28 mei 

9.30 uur (precies) 
De gehele dag, tot rond 16.00 uur, 
zal in principe gewijd zijn aan de 
discussienota van het Liberaal Be
stek '90* "Een kansrijke toekomst
verantwoordelijkheid", voorzover 
althans niet overgebleven punten 
van de vrijdagzitting nog-besproken 
dienen te worden. 

12.30 uur (precies) 
Rede door de vice-premier, de mi
nister van Economische Zaken, dr. 
R. W. de Korte. 

Aan de met* gemerkte punten 
wordt elders in dit nummer meer 
aandacht gegeven. 

N.B. 
Indien de behandeling van agen
dapunten niet binnen de aange
geven tijdsduur kan worden afge
rond, zal deze op een ander moment 
tijdens de vergadering worden 
voortgezet. Aan de aangegeven tijd
stippen zal strikt de hand worden 
gehouden. 

Hoofdbestuur 
Sinds 1963 bestaat het hoofdbe

stuur uit 27, en sinds het ontstaan 
van de provincie Flevoland uit 28 le
den; 9 hiervan, t.w. de leden van het. 
dagelijks bestuur, worden aange
wezen door de algemene verga
dering, de overige 19 door de kamer
centrales, waar zij tevens lid zijn 
van de kamercentralebesturen. De 
benoemde algemeen secretaris 
maakt zonder stemrecht deel uit 
van het hoofdbestuur, waarvan de 
vergaderingen tevens worden bijge-

Aanvraag beschrijvingsbrief 
41ste J.A.V. · ·. · · 

·. bi v~rband met.ûe hoge kost~n verbonden aan .een integrale publika
tie van dë beschrijvingsbrief worgt aan de besturen van afdelingen 
·en centrales een aantàlexeinplarën toegezonden. Leden kunnenindi
Vidueel é~n exèmplaar1gratis ontvangen door onderstaande bon in te 
.vullen.. . . H ••• • • • ·.•··· ••• • ; ••• 

···:Öezé b~n. zénde:Q.:na~t".VV:Q, Po~tbus ?Ö~:36,. 25QO GV · 's-Gravenhage. 
' - - 0 ~ " " ~ ~' / ' ' ' ' ' : ' ' ' ' ' ,' ' ' ' 

· .Naan'll" .. ;;.~· .• ; .. •, ... ..: ..... ;·;.; ... ~:.: ... ;;;· ..•• : .• :.;: •. : .•.. :·:; ...... ;; ............................................. . 

Adres: .... · ... : .... ~ ...... : .... :i.' .... ,, ..... ~ .. :~:.:: ......... :.: .... ;:: ............................................. . 
.· P~stco~e:. : ...... ; ........ < .. ~~o()nplaats: .... ,: .. ;, ....................... , ......................... . 

.· bd van .de ard.eli.rtg:) •••• : ........... ~ ....... ;;.~; ... , ................. , ................................... ;. 

·····v~rzo~kt.~hl.toezendingvan~~~\x~mplaarvan.de:b~s~hrijvingsbrief 
·· .. Aiste J.A.V. · · ·. · • · + · 



woond, als adviserend lid, door de 
voorzitters van de Eerste- en Twee
de-Kamerfractie en de vertegenwoor
diger van de VVD-leden in het Eu
ropese Parlement. 

Binnen het hoofdbestuur doen 
zich sinds jaar en dag enkele grote 
problemen voor. In de eerste plaats 
bestaat er een welhaast niet te dem
pen informatiekloof tussen het da
gelijks bestuur en de overige leden 
van het hoofdbestuur. In de tweede 
plaats blijkt de samenstelling, 
waaronder de grootte, belemmerend 
te werken op een adequate en slag
vaardige besluitvorming. Tenslotte 
is het onbevredigend dat de grote 
meerderheid van het hoofdbestuur 
niet ter verantwoording kan wor
den geroepen door de algemene ver
gadering, die het hoogste besluit
vormende orgaan in de partij is en 
die bestaat uit de afgevaardigden 
van de afdelingen. Het huidige 
hoofdbestuur geeft daarom de voor
keur aan een omvang van 11 - 13 le
den, welke alle aangewezen worden 
door de algemene vergadering. 
Hierdoor ontstaat dan een be
stuursorgaan waarvan verwacht . 
mag en kan worden, dàt het effec
tief en slagvaardig kan functio
neren, en dat op de juiste wijze ver
antwoording kan afleggen. 

Uiteraard moet ook een dergelijk 
samengesteld hoofdbestuur verze
kerd zijn van voeding uit de partij. 
Dit kan worden bereikt door een 
periodiek overleg van het hoofdbe
stuur met de kamercentralevoorzit
ters, en door bij de samenstelling 
van het hoofdbestuur een spreiding 
van de leden over het land na te 
streven. 

Ond~rcentrales 
Bij de aanvang van de jaren ze

ventig is de ondercentrale, die reeds 
op vrijwillige basis in een aantal ka
mercentrales bestond, formeel on
derdeel van de partij-organisatie ge
worden. Het functioneren van deze 
ondercentrales wordt in de partij op 
verschillende manieren beleefd: 
enerzijds werd een gestructureerde 
samenwerking tussen de afdelingen 
tot stand gebracht, anderzijds werd 
ongetwijfeld de afstand tussen de 
plaatselijke bestuurders en de be
stuurders op landelijk niveau ver
groot. 

Het hoofdbestuur is van mening 
dat de korte communicatielijnen 
tussen het hoofdbestuur en de afde
lingen moet worden hersteld, maar 
dat ook de samenwerking tussen af
delingen op gebied van spreekbeur
ten, propaganda, vorming en 

scholing moet kunnen blijven be
staan. Het voorstel van het hoofd
bestuur wil beide doelstellingen be
reiken. Het spreekt vanzelf, dat bij 
aanvaarding van dit voorstel zallei
den tot een andere samenstelling 
van de besturen van de kamercen
trales (uitgezonderd Amsterdam, 
's-Gravenhage en Rotterdam); het 
hoofdbestuur zal hierover na mei 
1988 in samenhang met voorstellen 
tot deregulering in de partij nadere 
voorstellen ontwikkelen, die in de 
algemene vergadering van januari 
1989 aan de orde zullen worden ge
steld. Overigens zal dat gedeelte van 
de contributie-afdracht dat tot nu 
toe aa1,1 de ondercentrales ten goede 
komt (4 %) bij aanvaarding van het 
voorstel aan de afdelingen toevallen. 

Voorstel van het hoofdbestuur 
tot verhoging van de contribu
tie voor alle categorieën en 
wijziging van de verdeling 
van de contributie-opbrengst 
met ingang van 1 januari 1989 
Tekst: 
De VVD kan niet om de harde re a
liteit heen, dat door teruglopend le
dental en tegenvallende financiële 
acties forse maatregelen nodig zijn · 
om het huishoudboekje van de par
tij op orde te houden. Zo dreigt een 
structureel tekort van 1,4 miljoen 
gulden op een begroting van on
geveer 3,6 miljoen gulden (30 % ). 
Door de cumulatie van ledenverlies 
en mindere resultaten bij financiële 
acties manifesteert het probleem 
zich reeds bij de werkelijke inkom
sten en uitgaven over 1987. 
Daarom heeft het hoofdbestuur di
rect besloten tot ingrijpende kos
tenbesparingen op het apparaat en 
de daarbij behorende activiteiten. 
Deze bezuinigingen zullen pijn doen 
en in alle geledingen van de partij 
merkbaar zijn. Daarnaast zal ook de 
financiële ondersteuning van aan 
de VVD verwante organisaties als 
Vrouwen in de VVD, de Telders
stichting e.d. niet aan bezuinigingen 
kunnen ontkomen. 

Toch zal de VVD ook de moed 
moeten hebben om een grens te 
trekken. Een grens, waar het de 
kern van het politieke partijwezen 
raakt. Waar het gaat om de dienst
verlening aan de leden, om het mo
tiveren van de kiezers, om het met 
kracht en elan gaan terugwinnen 
van de positie van de VVD. Het is 
een delicaat evenwicht, het vinden 
van de juiste verhouding tussen for

. se bezuinigingen en noodzakelijke 
contributiever hoging. 
Bovendien is sinds 1985 de contri-

butie niet meer verhoogd. 
Het hoofdbestuur kiest daarom he-

. wust voor een meerstromenbeleid. 
Daarin wordt prioriteit gegeven aan 
bezuinigingen in de eigen organisà
tie, direct al in 1988, die doorgetrok
ken zullen worden in latere jaren. 
Maar daarnaast zal de VVD ook 
moeten blijven werken aan moge
lijkheden voor nieuw beleid. 

Het hoofdbestuur stelt derhalve 
voor om per 1 januari 1989 de con
tributie voor gewone leden met 
f 25,- te verhogen, en een overeen
komstige verhoging per rato van de 
overige categorieën. In verband met 
de financiële situatie van de centra
le organisatie zal deze verhoging ge
heel ten goede komen van dit ni
veau. 
Het is duidelijk, dat alleen via zo'n 
meerstromenbeleid op termijn uit 
structurele tekorten gekomen kan 
worden. De afhankelijkheid van 
toevallige inkomsten uit financiële 
acties moet, zeker buiten verkie
zingstijd, beëindigd worden en het 
uitgavenpatroon moet in lijn wor
den gebracht met de lagere inkom
sten. Een levende partij als de VVD 
zal inspirerend en vernieuwend werk
zaam moeten blijven. 

Het hoofdbestuur onderkent zijn 
bijzondere verantwoordelijkheid in 
deze moeilijke situatie ten volle. Het 
roept de partij op in eendrachtig
heid en voortvarendheid de proble
men het hoofd te bieden. . ---~ 

~~---;; 
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IN TWEEDE LEZING 
Drie dec,ennia Liberaal Reveil 

De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting en de Stichting Liberaal Re
veil hebben het initiatief genomen ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de VVD, in januari 1988, een bundel te doen verschijnen 
waarin artikelen zijn opgenomen uit de jaargangen Liberaal Reveil. 
Het eerste blad verscheen in 1956. De redactieraad heeft getracht de 
artikelen zó te selecteren, dat de lezer een beeld krijgt van de ontwik
kelingen in het liberalisme door de jaren heen. De bijdragen zijn ken
merkend voor de liberale gedachten in de periode van verschijnen, 
maar ook nunog zeer lezenswaardig. 

De bundel, die wordt uitgegeven door uitgeverij Edu' Actief te 
Meppel, zal worden gepresenteerd tijdens de viering van het ju
bileum van de VVD in het Turfschip van Breda. V oor u, lid van de 
VVD, geldt van 30 januari tot en met 31 maart 1988 de speciale prijs 
van f 15,75, indien u onderstaande bon ingevuld zendt aan het redac
tiesecretariaat van Liberaal Reveil. U krijgt het boek met een accept
girokaart zo spoedig mogelijk toegestuurd. Abonnees van Liberaal 
Reveil krijgen te zijner tijd een gratis exemplaar toegezonden. 

BON 
Zend mij, als lid van de VVD, de bundel "In Tweede Le
zing; drie decennia Liberaal Reveil" voor de speciale 
prijs van f 15,75 (i.p.v. f 19,50). 

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

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

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

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

Datum: ....................................................................................... . 

Handtekening: .................................. . 

Deze bon vóór 31 maart 1988 zenden aan: 
Redactiesecretariaat Liberaal Reveil, p/a Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 
Koningihnegracht 55a, 2514 AE 's-Gravenhage. 
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In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 
opgenomen van open-

bare bijeenkomsten 
(voor iedereen toeganke

lijk) waar landelijke 
VVD-politici het woord 

voeren. 

APELDOORN - 8 februari, 
mevr. drs. N. J. Ginjaar-Maas. 
Hotel Bloemink. 20.00 uur. De toe
komst van het voortgezet onder
wijs op middellange termijn. 

OC BARONIE VAN BREDA -
22 januari. H. F. DijkstaL De 
Turfhoeve. Etten-Leur. 17.00 uur. 
Actuele politiek. 

BEILEN- 30 januari. mevr. E.G. 
Terpstra, Hotel Prakke. 20.00 
uur. Vergrijzing: probleem of li
berale uitdaging. 

BEUNINGEN - 26 februari. 
mevr. A. Jorritsma-Lebbink. Res
taurant de Prins. 20.30 uur.· Actue
le politiek. 

BRUSSEL - 27 januari. drs. F. A. 
Wijsenbeek Hotel Charlemagne. 
Brussel. 13.00 uur. Het Europese 
Transport hoeksteen van de In
terne markt. 

CASTRICUM - 25 januari. 
mevr. drs. N. J. Ginjaar-Maas. 
Dorpshuis de Kern. 20.30 uur. Ha~ 
len we de middenschool toch bin
nen? 

KC FRIESLAND I afdeling 
Ooststellingwerf- 29 februari. 
dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. Café
Rest. Het Witte Huis, Donker
broek. 20.00 uur. Actuele politiek. 

GIESSENLANDEN - 5 februa
ri. ir. D. Luteijn. Dorpshuis, Noor
deloos. Aanvang: 20.00 uur~ De 
problematiek van de agrarische 
sector. 



GORINCHEM - 1 februari. dr. 
R. Braams. Bar. Petit Restaurant. 
De Poort, Buiten de Waterpoort. 
20.00 uur. Scholing en Vorming 
als verlengstuk van Technologie
Wetenschaps beleid. 

's-GRA VENZANDE - 26 janua
ri. drs. W. F. van Eekelen. De 
Spaanse Vloot. 20.00 uur. Nieuw
jaarsreceptie. 

HALSTEREN - 8 februari. 
mevr. E.G. Terpstra. De Kan
nebuis. 20.00 uur. Ouderenbeleid 
en actuele politiek. 

HENDRIK IDO AMBACHT -
1 februari. drs. F. W. Weisglas. Za
lencentrum De Schaaf, Pieter Ou
delandstraat. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

HILVERSUM - 8 februari. 
mevr. S. van Heemskerck Pillis
Duvekot. Hof van Holland. 20.00 

RINKO 

uur. De vrouw in de krijgsmacht/
defensie. 

HOOGEZAND/SAPPEMEER 
IOC GRONINGEN - 8 februari. 
Motel Westerbroek, Westerbroek. 
19.30 uur. Actuele politiek. 

LIBERALE KRING MEP
PEL STEENWIJK - 29 februari. 
drs. N. Smit-Kroes. Café-Restau
rant Worst, Meppel. Actuele po
litiek. 

LOENEN AID VECHT - 1 fe
bruari. mevr. E.G. Terpstra. Mo
tel Café Restaurant De Nieuwe 
Brug. 20.00 uur. Actuele politieki
Provinciale Staten van Utrecht. 

RAVENSTEIN - 25 januari. P. 
M. Blauw. Café 't Centrum, Her
pen. 20.00 uur. Actuele landbouw
politiek. 

RENKUM- 1 februari. drs. 

L. M.L. H.A. Hermans. Parkhotel 
De Branding, Doorwerth. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

KC ROTTERDAM- 25 januari. 
mevr. E..G. Terpstra. Hotel Atlan
ta, Rotterdam. 20.00 uur. Ou
derenbeleid. 

SLEEN - 8 februari. R. L. 0. Lin
schoten. Hotel Zwols. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

SON EN BREUGEL- 29 fe
bruari. mevr. E.G. Terpstra. Café 
de Bonkelaer. Aanvang: 20.00 uur. 
Welzijn. 

VELSEN/VROUWEN IN DE 
VVD VELSEN - 25 januari. drs. 
Th. H. Joekes. Theeschenkerij 
Velserbeek, Velsen-Zuid. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

• 

(sinds 1926) AUTOLEASING 

Curiestraat 8-10, Zandvoort 
telefoon 02507 - 13360 

RENAULT en FORD 

Wilt u óók een vrijblijvende offerte? 

Altadomo Adviesbureau 

Te huur 

gedurende seizoen 1988 

zeer riante, pas geheel gerenoveerde bungalow, o.a. 
voorzien van nieuwe keuken. Staande op een bungalow
park in schitterend natuurgebied onder Ommen. 

Te bevragen: A. v.d. Berg, Ommen, tel.: 05291 - 7309. 

H. Hooghuis, Watersnip 5, Postbus 30, 3755 ZG Eemnes, tel.nr.: 02153-87944 

ALTADOMO ADVIESBUREAU adviseert en begeleidt: 

PARTICULIEREN 

GEMEENTEN 

om te zorgen dat zij niet meer inkomsten- en vermogensbelasting betalen dan nodig is, door 
het maximaal op elkaar afstemmen van inkomen en aftrekposten; hierbij wordt o.a. betrokken 
de wijze van woningfinanciering en vermogensvorming, reparatie pensioenbreuk, pensioenaan
vulling, lijfrente-aftrek etc. Desgewenst wordt ook de belastingaangifte verzorgd. 

bij het op financieel verantwoorde wijze uitvoeren van de gemeentelijke "Uitkerings- en pen
sioenverordening wethouders". 

ONDERNEMINGEN inzake "breukvrije pensioenen" en andere arbeidsvoorwaarden. 

[ Altadomo Adviesbureau werkt landelijk bij een verantwoorde kosten/batenverhoudingJ 



RESTAURANT 
Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

WINTERSPORT IN GEZELLIG EN 
KOMFORTABEL FAMILIEHOTEL 
vanaf Fr. 595,-
7 dagen halfpension + 6 dagen skipas 
tot half april, exclusief voor VVD-leden 
Zonnig, sneeuwzeker skigebied, skischool, cabinebaan vanaf 
hotel, groot verwarmd zwembad, sauna, sport- en speelzalen, 
grote salons, kinderminiclub met oppas, animatie, voortreffelij
ke keuken, kinderen tot 6 jr. gratis (daarboven korting). 
Speciaal zomerprogramma, weekprijzen vanaf Fr. 525,- incl. 
halfpension. Gunstige weekaanbiedingen in januari 

en maart 1988. H~ **** 
~el voor_vrijblijvende a~.-.. .ff.·rr:~· ·;r 
mformat1e nu meteen met .../ ~......_ UIO•c.IQUlS" 
Elly en Jan Mol (Ned.) waar u zich thuisvoelt 
09.412661666 1923 Les Marécottes (Wallis) 

niet de grootste, maar wel net iets beter 

TAPIJT- EN GORDIJNSTOFFENSPECIAALZAAK
SLAAPKAMERVOORLICHTER-COMPLETE 
WONINGINRICHTING- LUXAFLEX DEALER- SPECIALIST 
IN PROJECTEN 

DORPSWEG 90-3083 LE· ROTIERDAM- TEL. 010-4815282 

m Lid Romantische Restaurants ~-. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT : 
. •-:. 'il 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. ·· ~ · · 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, tel.: 01890·18896/18884/18488 

LAAG IN PRIJS 

Alles op het gebied van winkel- en magazijninrichting. 
Eventueel gebruikt. 

WINKEL- EN MAGAZIJNINRICHTING 
Showroom: Noordweg 16c, 
WATERINGEN/'Den Haag 
Telefoon: 01742-6947 

Encyclopcedia Britannica 
verovert ook Nederland · 

Een tekst lezen op een beeldscherm van 
een computer duurt langer dan het lezen van 
dezelfde tekst wanneer die op papier staat. 
Dit blijkt uit een onderzoek onder leiding van de 
zoöloog Frank Heppner, waarvan de resultaten 
onlangs zijn gepubliceerd in het Joumal of 
Reading. 

Natuurlijk was dat al bekend bij Ency
clop::edia Britannica. Daàrom heeft Britannica 
een investering gedaan van 56.000.000 dollar 
om een snel werkend en up to date naslagwerk 
op de markt te brengen. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
promotie en het voordeel daarvan is dat het 
voor iedereen betaalbaar is. Zit u nog met één of 
ander oud naslagwerk dan wordt dat gewoon 
ingeruild. 

Voor zijn geld krijgt de koper een vol
strekt unieke schat aan informatie, door geen 
enkele wereld encyclopedie tot dusver 
geëvenaard. Alleen al de onderwerpen China 
en Mineralen beslaan al zo'n tweehonderd 
pagina's. 

Het aantal items dat in pakweg vijftig 
pagina's wordt behandeld is trouwens legio. 
Daarbij is het voor de meesteN ederlanders geen 
probleem dat die informatie in het engeis wordt 
gegeven; de eerste de beste Havo scholier 
beheerst die taal wel zodanig dat hij (of zij) 
in staat is de Britannica goed te lezen. Overi
gens maken veel zakenmensen beroepsmatig 
gebruik van het naslagwerk. 

Fraai gebundeld in 32 delen, die samen 
zo'n 35 miljoen woorden bevatten, op heldere 
en zeer leesbare wijze gerängschikt. Als u nu de 
bon instuurt, ontvangt u per omgaande en 
geheel vrijblijvend uitvoerig informatie. 

r De wereiii kan niet ~nder Britanniea~ 
I En ik ook niet: Geefmij dus alle informatie over de Britannica. I 
INMm: I 

I Adres: I 
I Postcode+ woonplaats: ____________ I 
I Coupon in een enveloppe zonder postzegel zenden aan: ::; I 

Encyclopcedia Britannica, Cl. 

1 Antwoordnummer 356, 3000 WB Rotterdam. :.. 1 
DIk wil met spoed informatie -

I (indien gewenst aankruisen) ~ I 
1 Mijn telefoonnummer is: ___________ .... _

1 
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RUURLO 
Vakantieoord 't Sikkeler 

Al bijna 40 jaar een (be}stek om tot rust te komen. 

- verhuur luxe bungalows 
- kampeeraccommodatie. 

Géén georganiseerde avonden. 

Inl.: R. G. J. Swienink, tel.: 05736- 221. 

® 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. 
6-15jaar. 

Inl.: J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230- 49204, b.g.g. 
49382. 

ORIGINELE FRIESE KLOKKEN 
worden bq ons rèeds 1aren op ambachtelilke w11ze gemaakl. 
zowel uurwerken als massief e1ken kasten. 
U kunt bq ons uw eigen klok samenstellen door b.v. kast en 
wqzerplaat zelf uit te zoeken of een beschildenng naar e1gen 
keuze Komt u eens geheel vrqbli1vend onze collectie beller,. 
t1gen of vraag even een folder aan 
Rijkserkend. Restaurateur van (Friese) klokken. 

KlokkenmakeriJ V.d. GMeuJeiL 
Roazebosk 13, 8517 HA Scharsterbrug, tel. 05138-12751 
vanaf rotonde Joure richt1ng Scharsterbrug. 
Zaterdags tot 17 00 uur open. 

Mi Lid Romantische Restaurants JJ. 
SPECIALITEITEN RESTAURANT ~ -:l 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. f! ~~ · · 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon teL: 01890-18896/18884 

VAN DER HORSf & VERBEEK 
HUIZENBEHEER 

Een kwestie van vertrouwen en. deskundigheid. Niet alleen in 
Wassenaar /Den Haag/Leidschendam, maar ook in de omlig
gende gemeenten beheren wij zowel Uw particulier- als com
mercieel onroerend goed. Bel vrijblijvend voor informatie I 

t.. COPES V. CATTENBURCH 127 2585 EZ DEN HAAG M 
FAX 070•639582 TELEX 34334 HOCO NL ••• 

INHOUDSOPGAVE: 

- Jubileumviering in woord en beeld 

- V raaggesprek 
met Minister Smit
Kroes over de 
vervoersproblemen 

- Staatssecretaris Gin jaar-Maas over 
he.t wetsontwerp b.asisvorming 

- Frank de Grave gaat in op de 
renteperikelen 

- Boekbesprekingen van alle boeken en 
Teldersstichtingsgeschriften die rond 
jubileum zijn verschenen 

- JOVD feliciteert 
40-jarige VVD 
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GOEDESTART 

H et VVD-jubileumjaar 
heeft met de viering 
van het 40-jarig be

staan een goede start ge
maakt. Circa 2000 leden wa
ren naar Breda getrokken om 
gezamenlijk dit feest te vie
ren. Deze opkomst overtrof 
de stoutste verwachtingen, 
maar ook ruim het aanwezige 
ledental dat eveneens in het 
Turfschip vijf jaar geleden 
het vorig jubileum vierde. 

Ook de middagopkomst, 
waarin een eerste ronde werd 
gemaakt over "Liberaal Be~ 
stek '90", was groot. Zo'n 750 
man had zich vrij gemaakt om 
deze discussie onder leiding 
van mr. Edzo Toxopeus bij te 
wonen of er aan deel te ne
men. Duidelijk bleek dat over 
het Rapport-Geurtsen wel 
het eerste maar zeker niet het 
laatste woord is gesproken. 

D e VVD vierde ouder
wets feest in de avond
uren, waarin Hans Wie

gel als gastspreker de show 
stal en zelfs de aanwezigen in 

de wandelgangen naar de 
openstaande zaalingangen 
wist te trekken om van zijn 
optreden niets te missen. 

De dagelijkse sores waren 
even geheel naar de achter
grond geschoven en de libera
len stortten zich in de po
lonaise achter de karnavals
band aan, bestormden de eet
stalletjes, wervelden over de 
dansvloer, zochten rustige 
hoekjes om eens even met el
kaar bij te praten of doken in 
de Cinema om oude VVD
films te bekijken. Voor de
genen die niet aanwezig kon
den zijn, staan in dit blad uit
gebreide foto-impressies en 
samenvattingen van hetgeen 
's middags en 's avonds werd 
besproken. 

Het was een goede start! 
Maar ... het jubileum 
duurt het hele jaar. 

Een jaar waarin heel veel moet 
gebeuren. Wanneer de libera
len echter iets van die ju
bileumsfeer weten vast te 
houden, zal het best mogelijk 
zijn om met warmte en res
pect voor elkaars mening als 
kinderen van dezelfde club 
tot goede inhoudelijke dis
cussies te komen en met el
kaar tot harmonieuze besluit
vorming. 



Presentatie 
Liberaal 

Bestek '90 
Op 21 januari werd ~n 

het perscentrum 
Nieuwspoort de 

discussienota "Liberaal 
Bestek '90" 

gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar werd door 
commissievoorzitter 

Geurtsen overhandigd 
aan partijvoorzitter 

Ginjaar. 

.. nder het motto "Een kansrij
, ; ke toekomst - verantwoorde 

vrijheid" geeft de commissie 
haar visie op de consequenties van 
de in de jaren negentig te verwach
ten ontwikkelingen voor een aantal 
gebieden. In het voorwoord bena
drukt de commissie dat zij niet vol
ledig is geweest, maar dat daartoe 
ook geen opdracht bestond. 

.···at hierbij wordt aan
geboden is uitdrukke
lijk bedoeld als discus

siestuk. Het komt uitsluitend voor 
verantwoordelijkheid van de com-

, VYI]:ûóoi:ziftdr Ginjaar ont
uai?,t{hêreerste exemplaar van "Li
beráál Bestek '90" uit handen van 
commissievoorzitter Geurtsen. 

missie, hetgeen niet wegneemt dat 
dankbaar gebruik is gemaakt van 
door derden ingebrachte suggesties. 
Wij willen graag ieder VVD-lid uit
nodigen aan de gedachtenwisseling 
deel te nemen. Als ons werkstuk 
aanleiding geeft tot een levendige 
en diepgaande discussie over de 
aangesneden onderwerpen, acht de 
commissie zich rijkelijk beloond," 
aldus de commissie in haar inleiding. 

, ; en eerste ronde werd inmid-
: ·, , dels gemaakt tijdens de alge

~• '~c __ !mene vergadering in januari. 
De echte discussie zal nu plaatsvin
den in de VVD-afdelingen en ver
volgens in de kamercentrales. Op de 
algemene vergadering in mei zal 
"Liberaal Bestek '90" dan aan de 
hand van moties worden besproken 
en de definitieve tekst worden vast
gesteld. 

Reny Dijkman 
Foto's: Theo Meijer 

Tijdens de persconferentie gingen de commissieleden nader in op vragen van journalisten. 
v.l.n.r. drs. L. van Leeuwen, mr. A. Geurtsen, PR-man H. Dittmar en prof. dr. U. Rosenthal. 

~" 
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Uitnodiging 
• I.v.m. 
Wetsontwerp 
Basisvorming 

Het dagelijks bestuur nodigt 
de leden uit voor een gedach
tenwisseling met de Commis
sie Onderwijs over het W ets
ontwerp Basisvorming. Hier
mee geeft het partijbestuur ge
volg aan zijn toezegging 
tijdens de Algemene Verga
dering in mei 1987. Deze ge
dachtenwisseling is het ver
volg op de landelijke thema
dag basisvorming op 11 april 
1987 in Utrecht. 
Er worden nu regionale 

. avondvergaderingen gehou
den onder auspiciën van een 
vijftal Kamercentrales. De 
bijeenkomsten zijn alleen toe
gankelijk voor partijleden. 
Aanmelding geschiedt door 
middel van een brief of brief
kaart aan het partijsecre
tariaat: Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage ter 
attentie van mevrouw M. J. 
Wassenaar. 

Per kerende post worden het 
Wetsontwerp Basisvorming 
en een notitie van de Commis
sie Onderwijs toegezonden. 
Verder ontvangt men mede
deling van de exacte locatie en 
het aanvangsuur. 
De bijeenkomsten vinden 
plaats 
- op woensdag 9 maart in 
Haarlem, 
- op donderdag 17 maart in 
Den Haag, 
- op woensdag 23 maart in 
Deventer, 
- op maandag 28 maart in Til
burg, 
- op dinsdag 29 maart in 
Leeuwarden. 

Partijcommissie 
Onderwijs 

• 

VAN DE 
VOORZITTER 

2 9
januari 1988. De VVD de voorzitter van de PvdA stelt 
bestaat 40 jaar en wil dat zij het veelzeggend vindt 
dat best weten. In "dat de leiding van de VVD geen 

Breda. In het Turfschip. Het was commentaar op het rapport heeft 
een grandioze dag. Eerst 'smid- willen geven. Ik denk dat ze er 
dags een symposium onder lei- niet erg gelukkig mee zijn", gaat 
ding van mr. E. H. Toxopeus zij daarmee voorbij aan het feit 
over het Liberaal Bestek. Er wa- dat lang te voren -voordat de in-
ren meer dan 750 leden spontaan houd bekend was- afgesproken 
gekomen om met elkaar en met was dat hoofdbestuur en Kamer-
de drie voortreffelijke inleiders fracties geen commentaar· zou-
over deze nota te discussiëren. den geven, omdat Liberaal Be-
's Avonds waren er zo'n 2000 Ie- stek een discussienota voor dele-
den aanwezig. Zij luisterden naar den is. Die afspraak blijft. 
een aantal speeches, waarover el- En als de voorzitter van het 
ders in dit blad meer. Ook werden CDA vermeldt dat er tussen de 
mij drie boeken overhandigd. En verschillende toespraken in 
daarna een VVD-feest zoals wij ons ·Breda "nogal wat spanning" be
dat van vroeger herinnerden: een staat, gaat hij voorbij aan het !i
feest van een familie, de VVD-fa- herale uitgangspunt dat zo'n dui-
milie. delijk gemeenschappelijk ken

D e VVD heeft met deze dag 
bewezen dat zij de weg te
ruggevonden heeft. Dis

cussie 's middags en herdenking 
's avonds toonden dat aan. En 
ook anderszins blijkt mij dat 
steeds weer. In vele afdelingen, 
ondercentrales en kamercentra
les is de discussie over het Li
beraal Bestek ruimschoots op 
gang gekomen, terwijl ook de 
overige onderwerpen van de Al
gemene Vergadering op 27 en 28 
mei aanstaande in Veldhoven 
volop de aandacht krijgen. 

H et Liberaal Bestek heeft 
vele reacties opgeroepen. 
Wat mij daarbij opvalt

juist ook in de reacties van CDA 
en PvdA - is hoezeer men zich be
perkt tot niet beargumenteerde 
standpunten en dat ·men ook niet 
heeft begrepen hoe de discussie 
binnen de VVD plaats vindt. Als 

merk heeft: Vrijheid in gebon
denheid. Vrijheid om zich te 
uiten op basis van onze gemeen
schappelijke_ liberale binding. 

Sommigen menen nu reeds 
te kunnen zeggen hoe de 
Algemene Vergadering op 

27 en 28 mei zal reageren. Zij 
gaan eraan voorbij dat de me
ningsvorming nog moet plaats
vinden, dat eerst bij publikatie 
van de moties zal blijken hoe de 
leden over Liberaal Bestek den
ken. En dezen zullen zich daarbij 
zeker niet door generaliserende 
opmerkingen via de media laten 
beïnvloeden. Wij zulien zelf wel 
de inhoud van ons beleid be
palen. 



Liberaai Bestek '90; 
pittig:e discussies 

gewaarborgd 

H et "Liberaal Bestek 90", het 
discussiestuk dat een com
missie onder voorzitter

schap van mr. Aart Geurtsen, in ja
nuari aan de partij en de pers 
presenteerde, staat garant voor pit
tige en interessante discussies in de
verschillende partijgeledingen. Die 
conclusie valt te trekken uit de eer
ste reacties die het rapport oogstte 
op de algemene vergadering 29 ja
nuari in Breda. Alvorens de partij 
in "Het Turfschip" in Breda de 
veertigste verjaardag uitbundig 
vierde, kwam in de middaguren het 
"Bestek" uitvoerig ter sprake. De 
organisatie had gekozen voor een 
symposium onder leiding van oud
politiek leider mr. Edzo H. Toxo
peus. Hij stelde de commissie-voor
zitter mr. Geurtsen in de gelegen
heid werkwijze en doel van de com
missie voor de partijleden toe te 
lichten. 

Mr. Geurtsen ging in op de 
kritiek die het rapport in eerste in
stantie in de Nederlandse media los 
maakte. "Sommige reacties doen 
geloven dat het hier in 'Liberaal Be
stek' zou gaan om de opvattingen 
van dé VVD. Dat is gespeend van 
elke realiteit. Acht individuele 
VVD-leden hebben hun ideeën op 
papier gezet in de hoop dat de ove
rige 74.992 met die ideeën akkoord 
zullen gaan", aldus de commissie
voorzitter. 

Mr. Geurtsen reageerde vervol
gens op een aantal punten van 
kritiek die over het rapport te lezen 
en te horen waren. "De commissie 
laat de zwakken nfet in de steek. Ze 
acht een pas op de plaats in het hui
dige economische bestel vooralsnog 
nodig om betere voorwaarden te 
scheppen voor juist de positie van 
die zwakken". De commissie heeft 
evenmin voorzichtig afstand geno
men tot het CDA, meent Geurtsen. 
"Ze heeft uitsluitend de eigen li
berale opvattingen weergegeven, 
ook al sporen die niet altijd met de 
in het regeerakkoord aangegane 
compromissen". 
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Demagogie vermijden 

"Het verwijt dat het stuk niet li
beraal genoeg zou zijn en teveel aan
dacht voor materiële zaken zou 
hebben, werp ik ver van mij. Wij 
hebben ernaar ge~treefd demagogie 
te vermijden. Of we er in geslaagd 
zijn ons voldoende in te leven in de 
achterban weten we niet, maar we 
vertrouwen er op. Realisering van 
veel immateriële zaken vraagt om 
een materiële basis", aldus mr. 
Geurtsen. 

Hij sloot zijn toelichting af met 
de opmerking dat liberalisme er 
niet is voor de "happy few", maar 
voor iedereen. "Wij wachten uw 
oordeel over ons rapport met ver
trouwen af". 

De kritiek vanuit de zaal zal de 
commissievoorzitter niet altijd even 
prettig in de oren hebben geklon
ken. "Nou da's tenminste een stevig 
begin", merkte mr. Toxopeus 
schamper op na de woorden van zijn 
opvolger als Commissaris van de 
Koningin in Groningen, Henk Von
hoff. Als eerste naar het spreekge
stoelte benerid, voerde V onhoff het 
legioen der critici aan. Vonhoff 
kreeg de indruk dat door de snel
heid waarmee het "Bestel" geschre
ven moest worden en het feit dat er 
kennelijk meerdere auteurs tegelij
kertijd aan het werk zijn geweest er 
toch een rapport is ontstaan "dat in 
zijn samenhang, in zijn logica en 
soms ook in zijn redeneringen niet 
kan voldoen". Volgens Vonhoff kan 
alleen in snelheid een rapport aan
vangen met wat hij als de "plati
tude van de eeuw" betitelde; "Het 
aanzien van de wereld verandert 
sneller dan ooit tevoren". 

Kans 

Kritiek had hij ook op het ge
bruik van het begrip kans in het 
rapport. "De wijze waarop dat ge-

beurt geeft voedsel aan de gedachte 
dat we aanhangers zijn van de lo
terijmaatschappij. Het zou zorgvul
diger zijn af te wegen of we in het 
beleid ook voor onszelf niet bezig 
zijn met mogelijkheden en het ont
wikkelen van mogelijkheden. Met 
kansen moeten we rekening houden, 
maar politiek beleid moet gericht 
zijn op mogelijkheden", aldus Von
hoff. 

Volgens hem zou het verstan
diger zijn geweest als de commissie 
zou zijn begonnen met een duidelij
ke uiteenzetting van de uitgangs
punten ten opzichte van datgene 
wat het liberalisme in de jaren ne
gentig te brengen heeft. "Dat had 
vermeden dat de vrijheid zo geïso
leerd en vaak ook zó slecht gedefi
nieerd aan de orde zou zijn gesteld 
in dit eerste deel van het rapport." 



Te gemakkelijk was het ook vol
gens Vonhoff de overheid zo maar 
op àfstand te verklaren en tegelij
kertijd op de eerste pagina een op
somming in punten geven, waarbij 
in de punten 10 tot en met 12 een 
actievere rol aan de overheid wordt 
toebedeeld. "Een interessante aan
zet voor de discussie, maar een bui
tengewoon moeilijk amendeerbaar 
stuk", was het slotoordeel van Von
hoff. 

Annette Nijs (JOVD) bepleitte 
samenvoeging van de paragrafen 
over migranten en emancipatie. "In 
de paragraaf over de migranten 
voeren dwang en plicht de boven
toon, terwijl in die over de emanci
patie "bewustwording, motivering 
en stimulering" de sleutelwoorden 
zijn. "Het ware te wensen dat die 

r 

ook op de migranten zouden wor
den toegepast", aldus Annette Nijs. 

Schoorvoetend 

Namens de organisatie "Vrou
wen in de VVD" merkte mevrouw 
De Bruin op dat "in dit hele Bestek 
veel aandacht voor materiële zaken 
waarneembaar is, terwijl de im
materiële zaken hier en daar 
schoorvoetend worden opgevoerd". 

Mevrouw Van Leeuwen-Schut, 
voorzitter van de Emancipatieraad, 
merkte op dat de "marktsector min
der heil brengt dan wij er voor de 
sociaal zwakkeren van verwachten". 
Zij hield een pleidoor voor actievere 
overheidsbemoeienis met sectoren 
als onderwijs, gezondheidszorg, so-

. ciale zekerheid en emancipatie. 
Toen voorzitter Mr. Toxopeus 

tegen vijven het symposium afha
merde leek er onder de aanwezigen 
nog zeer veel stof tot discussie en 
polemiek over. Hoe het "Liberaal 
Bestek" er uiteindelijk uit komt te 
zien, weten we eind mei na de alge
mene vergadering in Veldhoven. 

Victor Hafkamp 
Foto: Eert Verhoeft 

Mr. E. Toxopeus zat de middag
vergadering voor. Links van hem -
W. J. A. van den Berg,algerryeéT;se
cretaris; rechts mr. A., G~urtsén, 
voorzitter Cómmissie-Liberaal Be
stek '90./ 



Alle redena.ars w~rden op de feest
avond woord.eloos maar sfeervol in
geleid door mimespeler Marco Ca-
rolëi . 



Vice-premier Rudolf de Korte: ",n
dividuele vrijheid richt zich nièt al
lereerst op jezel/. Zij richt zich al
lereerst op anderen!' 



Wiegel: ,,Achterban 
moet Bestek stevig 
hanteren'' 

"Vroeger kreeg je pas applaus als 
je iets zinnigs had gezegd, maar 
bij ons schijnen de panelen ook te 
zijn verschoven". Met die opmer
king na een klaterend openings
applaus van de zaal verbrak 
Hans Wiegel een stilzwijgen van 
enkele jaren op grote partijma
nifestaties. Wiegel, uitgenodigd 
als feestredenaar bij de viering 
van de veertigste verjaardag van 
de VVD in het Bredase "Turf
schip", vergrootte voor veel VVD
leden de vreugde aanmerkelijk. 
De trekpleister van de avond vol
deed aan de hoog gespannen ver
wachtingen. 

M uzikaal werd de avond op
geluisterd door het orkest 
van de Nederlandse orga

nisatie van wegenbouwers. Wiegel: 
"Nog nooit een cent 'road pricing' 
met zijn allen bij elkaar betaald en 
toch spelen ze hier vanavond". En 
over de mimespeler die de re
denaars van de avond de weg naar 
het spreekgestoelte wees: "Een van 
de zeldzame figuren op het politieke 
podium die geen lawaai maakt, 
maar wel veel zegt". 

Wiegel opende zijn toespraak 
met een overzicht van het reilen en 
zeilen van de veertigjarige partij 
sinds haar oprichting. Hij verwees 
ook nog even naar de verkiezingen 
van 1977 en de bijzondere formatie 
die daarop volgde. "Twee Nederlan
ders en een kleine middenstander 
uit de Horeca-sector bewaren hier
aan in elk geval dankbare herin
neringen", aldus Wiegel over het 
dinertje met kaarslicht in Den 
Haag, waaruit het kabinet Van Agt
Wiegel voortkwam. 

Bestek stevig 
hanteren 

0 ver de presentatie van het 
"Liberaal Bestek 90" merkte 
hij op: "Bekritiseerd door 

onze tegenstanders. Dus een stuk, 
waar wat in staat. Ik acht het van 
groot belang dat dit Bestek door de 
achterban stevig wordt gehanteerd. 
We zullen een eigentijdse vertaling 
moeten proberen te vinden van onze 
liberale uitgangspunten". 

Wiegel merkte onder meer op dat 
de huidige liberalen een overheid 
willen die voorwaarden schept voor 
de ontplooiing van de mens. "Geen 
overheid die de honger van vandaag 
probeert te stillen met de maal
tijden van gisteren". Hij ging ook in 
op de speculaties in de media over 
het toekomstig politiek lelderschap 
van de partij. "Dat wordt uit
gemaakt door onze achterban, niet 
door de verzamelde media. Te ge
legener tijd kiest u degene die de 
beste is". 

"Wij moeten dit kabinetsbeleid 
samen met het CDA tot een succes 
maken en daar straks bij de verkie
zingen ook voor staan. Daarbij moe
ten wij onze koers niet laten bepalen 
door anderen, maar evenmin een 
van de grote stromingen van samen
werking met ons op voorhand uit
sluiten. Ons programma moet de 
toetssteen zijn". 



Wiegel hield een pleidooi voor 
versterking van de band met de 
Verenigde Staten. "Wij moeten 
waakzaam blijven ook en juist nu 
na de akkoorden tussen Reagan en 
Gorbatsjow. Dankzij de Ameri
kanen leven wij hier in vrijheid". 
Voor wat de veiligheid in eigen land 
aangaat, bepleitte hij politie en jus
titie te ontzien bij de bezuinigingen. 
Ook wil hij een beter politie-appa
raat. Volgens hem mag het niet ge
beuren dat misdadigers op vrije voe
ten komen als gevolg van cellenge
brek "Beter twee criminelen in één 
cel dan één op vrije voeten" was een 
van zijn uitspraken die grote bijval 
oogstte. 

Wiegel bepleitte ook handhaving 
van het gymnasium en beter onder
wijs in het algemeen. "Kindvriende
lijk is prachtig, maar ook leren le
zen en schrijven," vond hij. 

Derde sprong 

W iegel vroeg zich af waarom 
zijn partij in de jaren ne
gentig niet in staat zou zijn 

een derde sprong voorwaarts te ma
ken en spoorde de aanhang aan tot 
actie. "Vanavond feest, morgen 
vrije zaterdag, zondag rustdag en 
maandag aan de slag, want de jaren 
negentig beginnen over twee jaar". 

VVD-voorzitter dr. Leendert 
Ginjaar, die de rij sprekers opende, 
begroette de bezoekers v.an zuster
en andere partijen. Er waren verte
genwoordigers van de Westduitse 
FDP en de Belgische PVV naar 
Breda gekomen, evenals de voorzit
ters van CDA (Van Velzen), PvdA 
(Marjanne Sint) en RPF (Bouw
meester). Ook CDA-er prof. Piet 
Steenkamp was onder de gasten. 
"Het is bemoedigend te zien hoe
velen buiten de VVD de moeite heb
ben genomen hier bij ons 40-jarig 
jubileum aanwezig te zijn," aldus 
Ginjaar. Hij wees er op dat aan het 
einde van deze regeerperiode de ja
ren negentig liggen, door sommigen 
verwachtingsvol tegemoet getreden, 
door anderen gevreesd wegens de 
grote veranderingen die zich in de 
maatschappij zullen voltrekken. 
"Wij zien het als een taak die maat
schappij vorm te geven. Door de 
ontwikkeling van de zelfstandige 
kracht de vrees weg te nemen dat 
men hulpeloos die ontwikkeling zal 
moeten afwachten. Zoals in 'Li
beraal Bestek' verwoord staat kan 
dat bereikt worden door het bieden 
van kansen aan iedereen die daar-

van gebruik wil maken". Ginjaar 
noemde het Liberaal Bestek een 
discussiestuk voor de leden. "Met 
dit stuk in de hand praten we met 
elkaar over de toekomst. Het past 
daarbij niet aan hoofdbestuur en 
fracties om zich in het openbaar 
over de inhoud uit te laten ... Het 
woord is thans aan u. De commen
taren zijn boeiend, maar laat u zich 
in uw eigen discussie daardoor niet 
afleiden," aldus de partijvoorzitter. 

Milieuproblemen 

F ractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, Joris Voorhoeve, be
steedde in zijn toespraak on

der meer aandacht aan de milieu
problemen in onze wereld. "Op onze 
blauwe planeet heeft zich aan de 
buitenste schil in miljarden jaren 
een wonder voltrokken, leven ont
wikkeld, wellicht uniek in het heelal. 
Gaat die schepping ten gronde, om
dat de meester ervan - de mens - zijn 
eigen bronnen vergiftigt? Een li
berale partij die de mens probeert te 
dienen moet daar tegen ten strijde 
trekken," aldus Voorhoeve. "In ons 
land wordt al sinds de jaren zeven
tig op kosten van de toekomst ge
leefd. Materiële en morele rekenin
gen moeten vroeg of laat betaald 
worden. Levend liberalisme dat aan 
de toekomst werkt, loopt niet voor 
pijnlijke besluiten weg die ons op 
kritiek en ledenverlies komen te 
staan, maar nodig zijn uit lands
belang. Dat zal ons op den duur ver
sterken". 

Vice-premier De Korte con
stateerde dat liberalen denken van
uit hun hart en leven vanuit hun ge
voel. Niet de PvdA, niet het CDA, 
maar de VVD heeft volgens hem het 
antwoord op de maatschappelijke 
problemen in de naaste toekomst. 
"De mythe van de alles oplossende 
overheid ligt aan gruzelementen". 

Veel van de emotionele ontred
dering, veel vormen van vandalisme 
en criminaliteit zijn terug te voeren 
op een instabiele situatie thuis, 
meent De Korte. "Ik verwelkom een 
extra groei van twee-verdieners. 
Ongebruikte talenten worden dan 
benut. Vrouwen krijgen betere kan
sen. De samenleving profiteert 
daarvan. Maar daar komt iets be
langrijks bij ... mannen in tweever
dieners-relaties zullen zich nauwer 
bij de opvoeding van de kinderen 
betrokken weten. Willen ze dat? 
Kunnen ze dat? De toekomst moet 
het leren. Ik kan het hier in mijn 
eentje niet bewijzen. We kunnen het 
gezamenlijk misschien wel. Een 
zorgzame opvoeding nu voorkomt 
ontspoord gedrag en criminaliteit 
later," aldus vice-premier De Korte. 

Victor Hafkamp 
Foto's: Theo Meiier 

• 



Rudolf de Korte met een on
gewone danspartner. Het hoofd 
vereiste afstand 

In de bomvolle zaal geeft Marco 
Carolëi gastspreker Hans Wie
gel nog een vuurtje voor de start 
tot grote hilariteit van de toe
schouwers 

10 

Talloze vrijwilligers 
zorgden voor een 
goedlopende organi
satie. Deze man 
verkocht met 
groot enthousiasme 
consumptiebonnen 
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Een jubileum organiseren voor een 
ongewis aantal mensen is be
roepswerk. Dat kan niet uit de los
se pols. Het vergt maanden van 
intensieve voorbereiding. Van 
planning, maar ook van coör
dinatie en improvisatie. Dat werk 
achter de schermen dat leidde tot 
een vlekkeloos feest voor 2.000 
man heeft Hugo Dittmar voor
treffelijk gedaan. Ook alle vrijwil
ligers en het voltallige personeel 
van het algemeen secretariaat ver
dienen lof voor hun inzet. Feest 
hebben ze niet kunnen vieren, 
maar hun aller voldoening was 
dat het een zeer geslaagd jubileum 
is geworden waar nog lang over 
zal worden gepraat. 

Reny Dijkman 
Foto's: Theo Meijer 

• 
Deze meisjes maakten reclame 
voor de VVD-cineac door de hel1 

avond als ,,sandwichvrouwen" 
rond te flaneren 
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Achter de muziek aan van de 
karnavalsband 

Prins Karnaval nam de gelegen
heid ten baat om de VVD-voor
mannen Wiegel, De Korte, 
Voorhoeve en Ginjaar kort doch 
gevoelig toe te spreken 

Na de sprekers daverde de Kar
navalsband de tot feestzaal om
gebouwde expositieruimte in 



Terwijl in de achterzaal werd 
gedanst op de muziek van de 
Midland Big Band, zocht een 
ander deel van de aanwezigen 
onderkomen in het wat rustiger 
voorgedeelte. 
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Men werd er hongerig van. Hier 
Wim van Eekelen bij de sateh
stand 

Hans Wiegel in gesprek met 
oud-voorzitter Jan Kamminga 



H et rijke verleden van het Ne
derlandse liberalisme heeft 
zich, voor wat de 20e eeuw 

betreft, nauwelijks mogen verheu
gen in belangstelling van de zijde 
van de wetenschap. In het bijzonder 
heeft de VVD nimmer die aandacht 
gekregen die zij, sedert 1959 als der
de partij van het land, verdiende. 

Liberale historici zijn met een 
kaarsje te zoeken. Mannen als Ab
spoel, Van Riel en Vonhoff (de eer
ste twee geen historici van profes- · 
sie) vormen daarop een gunstige 
uitzondering. In het allerjongste 
verleden hebben enigen zich met 
meer of minder succes geworpen op 
de periode 1948 - 1988. Wijlen prof. 
Taal heeft, vaak in eenzaamheid, de 
fakkel van de historische weten
schap brandende weten te houden. 
Die fakkel is thans in andere han
den overgegaan. 

Ter gelegenheid van de viering 
van het veertigjarig bestaan zijn 
twee opmerkelijke publikaties ver
schenen: "Kopstukken van de 
VVD", een bundel opstellen van le
den van de VVD over medeleden 
die een bijzondere positie in de par
tij hebben bekleed (of nog bekle
den); en een samenvattende ge
schiedenis over ontstaan en ontwik
keling van de partij als organisato
risch fenomeen. Twee publikaties 
waar Haya van Someren zich zeer 
over verheugd zou hebben. 

In het voorjaar van 1980 nl. 
sprak Haya met ondergetekende 
over de toekomst van "onze club", 
zoals zij gewoon was de VVD aan te 
duiden. Maar zij sprak ook over het 
verleden. Zij wist dat haar einde na
bij was. Van huis uit had zij een im
mense belangstelling, mede door 
haar studie, voor de geschiedschrij
ving. Zij drukte ondergetekende op 
het hart te zorgen dat de bronnen 
van het liberale verleden zorgvuldig 
zouden worden bewaard en dat hij 
met niet aflatende ijver zou blijven 
bevorderen dat het liberale erfgoed 
zo spoedig mogelijk zou worden 
verwoord in het kader van de weten
schap. Hij heeft haar toen beloofd 
dat, rond de viering van het veertig
jarig bestaan, op enigerlei wijze de 
geschiedenis van de VVD in beeld 
zou worden gebracht. 
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In 1984 besloot het dagelijks be
stuur, dat het moment was aange
broken om financiële middelen 
daartoe ter beschikking te stellen. 
Thans blijkt dat deze door het 
hoofdbestuur te voteren gelden 
voor het doel slechts voor 40 % hoe
ven te worden aangesproken. De 
belangstelling van de kant van uit
gevers was zodanig, dat het meeste 
voor hun rekening werd gereali
seerd. Een van de publikaties kan 
als wetenschappelijk verantwoorde 
geschiedschrijving worden erkend. 
De andere zal door zijn aard veeleer 
te karakteriseren zijn als een ego
document. 

Drie jonge wetenschappers, ver
bonden aan het Documentatiecen
trum voor Nederlandse Politieke 
Partijen (DNPP) te Groningen, 
hebben, mede gelet op de toch korte 
tijd van voorbereiding, een presen
tatie van formaat geleverd. Ruud 
Koole, Paul Lucardie en Gerrit 
Voerman (geen ledèn van de VVD!) 
hebben kans gezien in een achttal 
hoofdstukken het VVD-verleden te 
verbeelden. Zij konden beschikken 
over de bronnen die sedert 1977 als 
een niet aflatende stroom de rekken 
van het centrum vullen. Deels zijn 
de stukken afkomstig van particu
liere verzamelingen, deels bevindt 
zich het VVD-archief (bij overeen
komst) in dit centrum of in het Al
gemeen Rijksarchief te 's-Graven
hage. (Voor meer informatie over 
het hoe en waarom wordt gaarne 
verwezen naar het artikel "De VVD 
en het DNPP" in Liberaal Reveil 
nr. 3, 1987.) Twee "blauwe" draden 
zijn door hun boek te trekken. 

Allereerst is de partij een club ge
bleven waarbij saamhorigheid (mis-
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voor de leden van de VVD (le
zers van Vrijheid en Democra
tie), geldt voor de periode van 
29 januari tot en met 31 maart 
1988 een voordeelprijs van 
f 23,95 (i.p.v. f 29,90). 
Aktienummer: 469 - 595. 

Deze bon in te leveren bij de 
erkende boekhandel. · 

schien soms onder druk van de om
standigheden) het meest kenmer
kende is. Dit laat overigens onverlet 
het feit, dat verscheidenheid van 
opvattingen, maar dan eerder m.b.t . 
deelsituaties dan hoofdlijnen, 
steeds voorkomt. Anders dan enige 
recensies over het boek suggeren is 
de VVD in alle decennia uitermate 
levendig geweest, al neemt dat nim
mer die vorm aan die wel bij enige 
andere politieke partijen voorkomt. 
De VVD is geen partij van straat
vechters. Als men van mening ver
schilt, dan geschiedt dat, een enkel 
moment daar gelaten, in verdraag
zaamheid en met respect. In een 
club van ca. 20.000 leden in 1948 en 
ca. 75.000 leden in 1988 worden be
grijpelijkerwijs de normen niet 
steeds door een ieder zorgvuldig ge~ 
hanteerd. 

Voorts is het zeer kenmerkend 
dat, in weerwil van hetgeen som
migen (vooral buiten de partij) 
gaarne menen te zien, het bij echte 
interne conflicten sedert 1948 niet 
om verschil in principiële opstelling 
gaat. De studie van Koole c.s. be
wijst dit ondubbelzinnig. Etiket
tering is misschien aardig voor de
genen die niet behoren tot de li
berale levenssfeer, maar bij dieper 
beschouwen ontbreekt toch de lijm 
om te plakken! Het is treffend dat 
"buitenstaanders" tot deze con
statering komen, een constatering 
die overigens voor de insiders niet 
nieuw is. Haya zou zich in deze be
vestiging van o.a. haar zienswijze 
ten zeerste hebben kunnen vinden. 

V eertig jaar vrij en verenigd 
heeft de partij alle stormen door
staan. Een bijzondere prestatie naar 
Nederlandse maatstaven gemeten. 
Geen van haar voorgangsters kan 
bogen op zo'n langdurige staat van 
dienst. De generatie van '48 verlaat 
binnen afzienbare tijd het politieke 
toneel. Nieuwe generaties nemen 
bezit van de openvallende plaatsen. 
Zij vooral zullen inspiratie, moed en 
kracht kunnen putten o.a. uit deze 
zo belangrijke en interessante 
studie om ook de komende veertig 
jaren de liberale partij van Neder
land haar bestaansrecht te verze
keren. 

Want: wie waren Stikker, Oud, 
Van Riel, Haya van Someren, Riet
kerk enz. enz.? Wat deden zij en ... 
wat zeiden ze ook al weer? 

W. J. A. van den Berg 
• 



Teldersgeschrift 64: 
,,Democratie, 

scheiding der machten'' 
In de statige vergaderzaal van de 
Eerste Kamer werd op 9 december 
1987 het eerste exemplaar van het 

64e geschrift van de Prof. Mr. 
· B. M. Teldersstichting 

aangeboden aan de voorzitter van 
de VVD Eerste-Kamerfractie, 

ir. D. Luteijn. 

I n de bundel, getiteld "Democra
tie, scheiding der machten", zijn 
de inleidingen opgenomen die 

werden gehouden tijdens een sym
posium met dezelfde naam. Dit 
symposium over de staatsrechtelij
ke verhoudingen in Nederland werd 
in januari 1987 georganiseerd door 
de Teldersstichting en de Haya van 
Somerenstichting. Het vloeide 
voort uit een polemiek, die gevoerd 
werd tussen E. H.T. M. Nijpels en 
M. C. P. M. van Schendelen. Aanzet 
tot deze polemiek was het artikel 
"Over Strategisch Monisme", dat 
de toenmalige VVD-fractievoorzit
ter in de Tweede Kamer, Nijpels, in 
1984 publiceerde in "Liberaal Re
veil". Na het verschijnen van dit ar
tikel ontvlamde een · 
pennestrijd in 

Mr. J. M. Polak: "Afspraken wek
ken verwachtingen" 
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"Intermediair". Deze polemiek over 
het functioneren van de Tweede 
Kamer is ook in de bundel opge
nomen. 

Tot de inleiders van het sym
posium behoorden o.a. de VVD
fractievoorzitter J. J.C. Voorhoeve, 
de Groningse hoogleraar Staats
recht J. J. Vis en het oud-lid van de 
Tweede-Kamerfractie voor de PSP, 
A. G. van der Spek. De inleiders ga
ven hun visies op de relatie tussen 
parlement en kabinet, de functie 
van het regeerakkoord en de legiti
miteit van de buitenparlementaire 
oppositie. 

Voordat het eerste exemplaar op 
9 december 1987 aan de heer Lu
teijn werd overhandigd, hield mr. J. 
M. Polak, lid van de Raad van State 
en Curator van de Teldersstichting, 
een inleiding. Hij geeft de aanwe
zigen stof tot nadenken met zijn 
overpeinzingen over de vraag wat 
een regeerakkoord is en welke rech
ten en verplichtingen uit een een
maal gesloten akkoord voortvloeien; 
rechten en verplichtingen van de 
fracties tegenover elkaar, van frac
ties tegenover het kabinet, maar 
ook voor kabinet en fracties tegen
over derden (met name organisaties 
en besturen van gemeenten en pro
vincies). 

Volgens de heer Polak bevatten 
regeerakkoorden afspraken waar
aan derden aanspraken kunnen ont
lenen, zij het dat deze niet recht
streeks via de rechter afdwingbaar 
zijn. Toch - zo stelt hij - kunnen 
deze akkoorden wel indirect een rol 
spelen, zoals dit thans reeds bij be
leidsmaatregelen gebeurt, namelijk 
via de achterdeur van onrechtma
tige daad en schending van alge
mene beginselen van behoorlijk be
stuur kan toegang tot de rechter 
verkregen worden. 

Ook gaat de heer Polak in op be
stuursakkoorden. Een bestuursak
koord is bijvoorbeeld gesloten tus
sen het kabinet en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. Ook 
in dit geval gaat het om scheiding 
der machten (centrale overheid te
genover lokale overheid). Met een 
dergelijk akkoord (gentlemen's 
agreement) wil men juridificatie 



voorkomen, maar men dient zich 
wel te realiseren dat de afspraken 
niet voor niets worden gemaakt. 
Het schept verwachtingen. 

De heer Luteijn zegt in zijn 
dankwoord, te betreuren dat hij in 
ons land een verschuiving moet con
stateren van het dualisme naar het 
monisme (de afstand tussen de 
meerderheid in het parlement en de 
bewindspersonen is kleiner gewor
den dan tussen meerderheid en 
minderheid in het parlement). Hij 
ziet dit als een bedreiging van ons 
parlementaire stelsel. De echt be
stuurlijk-politieke discussie binnen 
het parlement kan hierdoor vermin
deren, hetgeen tot een versterking 
van de positie van de vierde macht 
kan leiden. Willen de politieke par
tijen werkelijk het intermediair blij
ven tussen overheid en burger, dan 
is tegenwicht tegen het toenemende 
monisme noodzakelijk. Hier ligt, 
volgens de heer Luteijn, een belang
rijke rol voor de, meer beschouwen
de, Eerste Kamer. Van groot belang 
acht de fractie-voorzitter van de 
Eerste Kamer het feit, dat politici 
in zijn Kamer "part-timers" zijn, 
die in het dagelijkse leven op allerlei 
maatschappelijke terreinen werk
zaam zijn. Hij betreurt het dat 
Tweede-Kamerleden beroepspoli
tici zijn, die hun eigen vakjargon 
hebben ontwikkeld en die finan
cieel afhankelijk zijn van het ka
merwerk. Dit kan tot gevolg hebben 
dat harde, dualistische confron
taties uit de weg worden gegaan. 

Het geschrift "Democratie, 
scheiding der machten" en de inlei
dingen van de heren Polak en Lu
teijn vormen een uitstekende bij
drage aan de discussie over de 
staatsrechtelijke verhoudingen in 
Nederland. 

Hans de Hoog 
Lena Kolff 
Foto: Theo Meijer 

• 
U kunt het geschrift van de Tel
dersstichting bestellen door over
making van f 25,- op postreke
ning 33.49. 769, ten name van de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 
Koninginnegracht 55a, 2514 AE 's
Gravenhage, onder vermelding van 
"Geschrift 64". 

De komende maanden zal op het Binnenhof heel wat worden 
afgepraat over het wetsontwerp voortgezet basisonderwijs. 
Nadat ongeveer twaalf jaar geleden de toenmalige minister 
van Onderwijs, dr. Jas van Kemenade, zijn idee van de mid
denschool lanceerde, is het niet meer rustig geweest. De VVD 
wilde daar beslist niet aan. Een vier jaar durende eenheids
worst, waarbinnen op geen enkele wijze rekening zou worden 
gehouden met al die verschillende talenten die mensen - en 
dus ook jonge mensen - uniek maken. 
Drs. Nell Ginjaar-Maas, thans voor de tweede maal staatsse
cretaris met in haar portefeuille basis- en voortgezet onder
wijs, kan daar heel boeiend over vertellen. Ze kent de drie 
kanten van het onderwijs. Nell was lerares scheikunde en 
maatschappijleer tot zij begin jaren zeventig in de Tweede 

·Kamer kwam. Natuurlijk kreeg ze daar de portefeuille onder
wijs. In 1982 werd zij staatssecretaris op dit meest besproken 
departement, maar nog steeds gaat ze er vanuit dat de voe
ling met de scholen, met docenten en leerlingen onmisbaar 
zijn voor haar functioneren en een goede besluitvorming en 
daar besteedt ze dan ook erg veel tijd aan. 
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=1·· k heb een breed 
1· opvoedingsideaal. Ik zou 

' ' ! 1". het een ramp vin_den als wij 
meruren alleen maar opleiden met 
verstand van wiskunde of van talen. 
Ze moeten zich op allerlei terreinen 
kunnen oriënteren, en daar inzicht 
in krijgen. Ze moeten als het ware 
van alles kunnen "proeven". En na
tuurlijk kun je best discussiëren 
over de vraag of het urental voor 
beeldende vorming niet wat veel is, 
maar het moet behoorlijk op het 
rooster voorkomen naast techniek 
(bijv. computerkennis), naast aard
rijkskunde en geschiedenis, wis
kunde en talen." Over de langduri
ge, felle discussies die aan het wets
ontwerp voortgezet basisonderwijs 
zijn voorafgegaan: "Deetman en ik 
hebben aan het eind van de vorige 
kabinetsperiode tegen elkaar ge
zegd: "Dat lukt zo niet." We hebben 
de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid vervolgens ge
vraagd te adviseren wat jonge men
sen in ieder geval gehad moeten 
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hebben om voor hun toekomst vol
doende "start"-bagage te hebben. 
Het door de WRR uitgebrachte ad
vies willen we nu invoeren in de hui
dige structuur van het onderwijs." 

Globaal behelst dit voorstel het 
volgende. Alle 12- tot 15-jarigen 
krijgen onderwijs in 14 verplichte 
vakken. In het rooster staat het de 
scholen vrij om 20 % van de tijd 
naar eigen goeddunken in te vullen. 
De examens zullen op twee niveaus 
plaatsvinden. De open roosteruren 
kunnen bijvoorbeeld door de gym
nasia worden besteed aan klassieke 
talen, een derde vreemde taal; chris
telijke scholen zullen godsdienston
derwijs willen geven, maar bijv. 
schaaklessen zijn ook mogelijk." 

De gymnasia hebben al geklaagd 
dat zij met een dergelijk program 
tijd te kort komen in de laatste drie 
leerjaren. "Maar," zegt de staatsse
cretaris, "men mag het progamma 
met de veertien vakken ook in twee 
jaar afwerken en dan ontstaat in het 
derde jaar extra ruimte." 



Over de 20 % vrije ruimte stelt zij 
nadrukkelijk: "Of die ruimte klas
sikaal of met keuzepakketten wordt 
ingevuld, moeten de scholen zelf 
bepalen. Er wordt altijd geklaagd 
over de regelzucht van het departe
ment. Nu hebben we afgesproken 
dat binnen de wetgeving die nu op 
stapel staat alles kan, wat niet expli
ciet verboden is. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld de vrije ruimte echt 
vrij is." 

De doem van de onderwijssector 
blijft dat iedereen er verstand van 
meent te hebben. Hoe vaak nog 
wordt met nostalgie over de oude 
HBS, de MULO en het lyceum ge
sproken. Een nostalgie die weinig 
weerklank vindt bij Nell Ginjaar. 
"Natuurlijk waren het prima oplei
dingen in die tijd, maar ze waren wel 
voor de happy few. Volgens mij ging 
nog geen 20 % naar die schooltypes. 
De rest ging hoogstens naar de huis
houd- of ambachtsschool. En dan 
moet je achteraf toch zeggen dat zo
wel veel kinderen te kort werd ge
daan als de samenleving, omdat de 
samenleving absoluut talent ver
spilde. Bovendien zijn de omstan
digheden waaronder kinderen thans 
leven volstrekt anders. Vroeger had 
je als schoolkind nauwelijks andere 
dingen aan je hoofd dan je huiswerk 
en misschien zaterdags de padvin
derij. De radio stond nauwelijks 
aan, televisie was er amper of niet. 
De werkdiscipline was groter en 
kon ook groter zijn doordat op kin
deren van buitenaf veel minder in
vloed werd uitgeoefend. Nu hebben 
ze zoveel interessants, zijn er zoveel 
zaken waaraan ze hun aandacht wil
len geven. Nu leven ze in een multi
culturele wereld. Mij zal je trouwens 
niet horen zeggen dat ik televisie 
per definitie voor kinderen slecht 
vind. Daardoor zijn jonge mensen 
van veel zaken op de hoogte die in 
de wereld gebeuren. 

Daarnaast speelt nog een andere 
factor. Vroeger waren gezinnen met 
5, 6 kinderen heel normaal. Het te
genwoordige gezin telt er hoogstens 
drie. Daardoor is een ander type 
kind ontstaan. Thuis staat het cen
traal; het hoeft zich ten aanzien van 
broertjes en zusjes minder te verde
digen, zich staande te houderi of 
zich te schikken. Daarom is het 
kind nu egocentrischer dan vroeger. 
Kortom, de huidige situatie is niet 
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te vergelijken met die van vroeger 
en met de scholen heb je daar op in 
te spelen. Onlangs heb ik een school 
bezocht, waar de kinderen 72 uur 
achter elkaar les hadden gehad. Ze 
wilden het record voor het Guin
nessboek verbeteren en zo geld op
halen voor hongerend Afrika. Die 
kinderen waren buitengewoon ver
moeid, maar er moest nog les wor
den gegeven. Ze kregen les van een 
leraar Duits, die duidelijk na had 
zitten denken van: "Wat moet ik nu 
nog?" 

Hij ging aan de slag ... Hij'had iets 
van een marktkoopman. Hij wist 
zijn vak te verkopen. Het was een 
heel leuke les en niemand is in slaap 
gevallen. Ik had groot respect zowel 
voor de leraar als voor de leerlingen. 
Realiseerde me dat zoiets vroeger 
ondenkbaar was." 

Staatssecretaris Ginjaar-Maas 
heeft in zoverre het tij mee dat het 
tumult van de luimige jaren 60 en 
70 is overgewaaid en ouders toch 
het liefst zien dat hun kinderen 
goed onderwijs krijgen. Te begin
nen bij de basisschool en bij de
genen die daar les geven. Groot was 
de commotie in de media toen eerst 
bleek dat de lesgevenden een slech
te taalbeheersing hadden en uit een 
inspectie-onderzoek naar voren 
kwam dat het rekenen veel te wen
sen overliet. 

Om met dat laatste te beginnen: 
"Een mavo-leerling kan na het 
tweede jaar wiskunde laten vallen 
en een pakket kiezen zonder exacte 
vakken. Als zo'n leerling naar de 
havo doorstroomt, kiest het weer 
zo'n pakket. Daarna zijn erg veel 
verdere opleidingen afgesloten, 
waarvoor je toch wiskunde nodig 
hebt. Voor de Pedagogische Acade
mie Basisonderwijs (PABO) geldt 
die wiskundenorm niet, maar die 
leerkrachten staan nu wel voor de 
klas met slechts twee jaar wiskun
dekennis. Deetman is van dat rap
port zeer geschrokken. In december 
hebben we hierover in de Tweede 
Kamer gesproken en vanaf 1990 of 
1991 zal wiskunde een verplicht toe
latingsvak worden voor de PABO. 

Dat gebrek aan kennis van de Ne
derlandse taal heeft een heel andere 
achtergrond. Tientallen jaren was 
het al prachtig als je je gedachten 
goed onder woorden kon brengen. 
Al die grammatica werd voor kin
deren op de basisschool een veel te 

zware belasting gevonden ... En dic
tees? Waar moet dat allemaal voor? 
Tja, als je niet leert spellen op de 
lagere school, als daar de grammati
ca wordt verwaarloosd dan haal je 
dat in het voortgezet onderwijs niet 
meer in. De generaties leerkrachten 
die zo zijn opgeleid staan nu nog 
voor de klas en generaties kinderen 
hebben zo les gehad. Daarom is het 
zo belangrijk dat er eindtermen ko
men voor het basisonderwijs." 

Die eindtermen gaan er komen. 
Niet alleen tot voldoening van de 
VVD~staatssecretaris, maar ook tot 
vreugde van de docenten die in de 
brugklassen soms met kinderen van 
veertig, vijftig verschillen basis
scholen te maken hebben. 

Nell Ginjaar: "Het is zo te chao
tisch. De ene school heeft wel aan 
ontleden gedaan en is minder ver 
met rekenen, een andere school 
heeft weer meer aandacht aan an
dere vakken besteed. Daardoor is 
de aansluiting van het basisonder
wijs op het voortgezet onderwijs 
verschrikkelijk moeilijk. In het laat
ste regeerakkoord zijn die eindter
men voor het basisonderwijs opge
nomen. Ik verwacht dat dit eind 
1988 in het Staatsblad wordt gepu
bliceerd en uiterlijk in 1990 is inge
voerd. Het is echt niet de bedoeling 
dat de kinderen examens gaan 
doen, maar voor de basisschool is 
het een handvat, zodat men weet 
naar welk niveau men met de kin
deren toe moet werken. Daardoor 
ontstaat dan eindelijk de mogelijk
heid van - vergeef me het jargon -
een ononderbroken leerweg." 

Grote waardering heeft zij ge
oogst met het opvijzelen van het la
ger beroepsonderwijs en met de 
pakketverzwaring van mavo, havo 
en VWO. 

Wat het lbo betreft wenst zij de 
vakken die ook op het mavo worden 
gegeven op eenzelfde eindexamen
niveau te brengen. Door haar toe
doen zijn de mogelijkheden tot 
doorstroming van LBO naar MBO 
veel verbeterd. 

Het mavo en havo zullen rond 
1990 een eindexamenpakket van 7 
vakken hebben, in plaats van de 
huidige 6 en het vwo gaat van 7 naar 
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8. "Wij hebben ook daar een ein
deloze discussie over gevoerd. Mijn 
vertrekpunt voor het vwo was oor
spronkelijk om een vrij breed ver
plicht pakket voor te schrijven. Op 
het ogenblik is alleen Nederlands 
en een vreemde taal verplicht. Door 
die discussie ontdekte ik dat er dan 
weinig vrije keuze overbleef. We zijn 
het eens geworden op een verplicht 
examenpakket van Nederlands, een 
van de twee wiskundes en twee van 
de moderne vreemde talen. Wat dat 
laatste betreft kregen we vanuit het 
bedrijfsleven indringende signalen 
dat jongelui die van school komen 
in het buitenland nauwelijks bruik
baar zijn vanwege hun gebrek aan 
talenkennis. V oor het mavo worden 
voorlopig Nederlands plus twee 
vreemde talen verplicht. Daar komt 
nog geen wiskundevoorschrift om
dat het wiskundeprogramma voor 
het mavo nog niet is vernieuwd. 

Overigens is een commissie aan 
de slag die probeert een wiskunde
programma in elkaar te zetten voor 
de gehele onderbouw van het voort
gezet onderwijs. Een programma 
dat veel minder abstract is dan de 
huidige wiskunde en dat direct aan
sluit op concrete ervaringen van de 
leerlingen." 

Erg veel resultaat boekte Nell 
Ginjaar-Maas met de vorig jaar ge
starte campagne: "Kies exact". Een 

campagne die werd gevoerd om 
meisjes, hun ouders, docenten en 
schooldekanen te doordringen van 
het feit dat leerlingen een veel gro
tere keuze hebben als ze wiskunde 
in hun pakket nemen: "We hebben 
voor we de actie hielden een NIPO
onderzoek laten houden en ook 
daarna. Daaruit bleek dat de actie 
"Kies exact - kies wiskunde" maat
schappelijk is aangeslagen. Twee
maal zoveel meisjes zeiden wiskun
de in hun pakket te willen kiezen. 
Het leuke is dat als ik op de scholen 
kom de rector of directeur uit zich
zelf laat zien hoeveel meisjes wis
kunde kiezen. Natuurlijk is het niet 
zo dat je een dergelijke actie alleen 
vanuit Zoetermeer kunt voeren. De 
scholen moeten er op inspelen en te
gen hun leerlingen zeggen: "Als je 
wiskunde kiest, heb je een pakket 
waar je straks veel kanten mee uit 
kan." Wiskunde is ook haast een on
misbaar element van de algemene 
vorming. 

Natuurlijk zijn er ook meisjes, die 
er tegen mij over beginnen, die te
gen mij zeggen: "Mevrouw, waarom 
moet ik nou wiskunde van u leren. 
Ik wil journalist worden en wat heb 
ik daar dan aan?" Dan probeer ik 
altijd uit te leggen dat je op je 15e 
wel kunt denken dat je een keuze 
hebt gemaakt, maar als je op die 
leeftijd een pakket neemt zonder 
exacte vakken en je bedenkt je op je 
18de dan kan dat niet meer. Met 
wiskunde heb je een basis waarmee 
je na school alle kanten uit kunt. 
Overigens, ook een journalist moet 

zoiets als een statistiek snappen. 
Ik wil trouwens graag dat vrouwen 
exacte vakken geven, want we zijn 
nog steeds niet geheel van dat rol
patroon af dat een lief meisje niet 
haar mooie hoofdje op wiskunde 
moet breken. Als er dan een vrolij
ke, aardige vrouw voor de klas staat 
die wiskunde geeft, is zij een voor
beeld naar de leerlingen toe." 

De staatssecretaris is vast van 
plan deze actie dit jaar te herhalen . 
Maar ze heeft meer voor de leerlin
gen in petto: "We hebben een nieuw 
wiskundeprogramma en dat is heel 
leuk. Er is wiskunde b, die erg ge
schikt is voor mensen die bijna fa
naat zijn van formules, de beta-be
gaafden. Daarnaast is er een nieuwe 
wiskunde, wiskunde-a. Drie jaar ge
leden hebben we die geïntroduceerd 
en dat blijkt gigantisch aan te slaan. 
De leerlingen vinden dat een leuke 
vorm van wiskunde. Je krijgt als het 
ware verbaal een probleem aange
reikt en dat moet je met behulp van 
wiskundige formules oplossen. Deze 
wiskunde is veel meer toegesneden 
op verbaal begaafde mensen. De 
leerlingen bleken erdoor gefas
cineerd. In het vwo is deze wiskunde 
nu ingevoerd. Ik ben nu bezig met 
de introductie op het havo. Als het 
daar is ingevoerd dan is het ook al
leszins verantwoordelijk om ook 
daar te zeggen dat wiskunde een 
verplicht eindexamenvak wordt." 

Andere ideeën van de VVD
staatssecretaris die voor de boven
bouw worden ingevoerd vindt men 
straks terug in de keuzevakken 
Spaans, Russisch en filosofie. "We 
hebben een geslaagd experimenteel 
stadium achter de rug," zegt Nell 
Ginjaar, "dan moeten we daar ver
der ook iets mee doen. Spaans is een 
belangrijke handelstaal. Russisch is 
internationaal ook belangrijk en fi
losofie heeft te maken met een 
brede algemene en culturele vor
ming. Een beperkt aantal scholen 
geeft het al en het is zeer in trek bij 
de leerlingen. 

Praten met staatssecretaris Gin
jaar over onderwijs, betekent een 
bevlogen gesprek, betekent vol
doende stof voor drie partijbladen. 
Zij heeft nog precies datzelfde geën
gageerde dat ze had toen ze aan 
deze baan begon; de goede bezeten
heid die zeer aanstekelijk werkt. 

Reny Dijkman 
Foto: Theo Meijer 

• 



M arkante persoonlijkheden 
hebben sinds de oprichting 
van de VVD hun stempel 

op de partij en - vaak - op haar koers 
gezet. Het was goed dat het curato
rium van de Teldersstichting op de 
gedachte kwam om ter gelegenheid 
van dit jubileum een geschied
schrijving vanuit de betrokkenen 
en/ of personen uit hun directe om
geving te laten maken. Nu kon het 
immers nog! 

D e zestien partij- en fractie
voorzitters - de zittenden 
zijn nog bezig hun geschie

denis te maken - verdienen deze 
hommage. Voor veelleden zijn de 
mensen die in de jaren veertig en 
vijftig "de liberale kar" trokken nog 
slechts namen, andere hebben sinds 
de oprichting van de partij allen 
meegemaakt. Maar ook voor hen is 
de besluitvorming in het verleden 
soms in nevelen gehuld gebleven. In 
dit boek komen de afwegingen van 
de betrokkenen via interviews met 
henzelf of via gesprekken met de
genen die hen zeer na staan/ston
den nog eens naar voren. 

In haar nog korte bestaan is de 
VVD intern door vele dalen en over 
even zoveel toppen gegaan: die 
groei, met vallen en opstaan, met 
alle puberteitsverschijnselen, is ge
schetst door veertien verschillende 
personen met en over de 16 voorzit
ters. De redactie (bestaande uit al
gemeen secretaris W. J. A. van den 
Berg, de directeur van de Telders
stichting dr. K. Groenveld, oud-re
dacteur van Elseviers Magazine 
F. L. M. Lafort en oud-medewerker 
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Teldersstichting drs. M. W. Wes
ters) heeft de auteurs de vrije hand 
gelaten. "Kopstukken" is daardoor 
een heel apart boekwerk geworden. 
De geschiedschrijving hierin is zo 
boeiend omdat elke periode dubbel, 
zo niet driedubbel aan bod komt, 
namelijk in het relaas van de be
trokken partijvoorzitter en in dat 
van de fractievoorzitters. Zo vult de 
ene biografie de andere aan. 

Uit alle artikelen spreekt de per
soonlijke gedrevenheid van de be
trokkenen, die alles ondergeschikt 
makend aan het belang van de 
VVD, invulling gaven aan hun 
ideaal: liberale politiek en een li
berale partijstructuur. Allen zijn 
door dalen gegaan, ieder heeft moe
ten afzien en heeft hoogtepunten 
gekend. 

De grondvesting van de partij 
door Stikker en Oud, hun onderlin
ge meningsverschillen, de campag
nes van Haya van Someren-Dow
ner, de groei van het wonderkind in 
de politiek, Hans Wiegel, de stille 
kracht van Koos Rietkerk, het 
kleurrijke optreden van Harm van 
Riel, het organisatietalent van Frits 
Korthals Altes ... Het zijn enkele 
onderwerpen die in dit boek uitvoe
rig aan bod komen. Zelfs VVD-ken
ners zullen zeker op nieuwe feiten 
stuiten, want veel is er gebeurd. 

Uit de beginjaren (pag. 27): "De 
contributie is vaak niet meer dan 
f 2,50 of f 5,- per jaar. In het 
hoofdbestuur bestaat de indruk dat 
er hier en daar besturen zijn, die in 
het geheel geen contributie innen, 
maar dat de penningmeesters de af-

dracht aan het hoofdbestuur geheel 
uit eigen zak betalen om de romp
slomp van het ophalen van de con
tributie te ontgaan. Indien de par
tijfinanciën spaak lopen, dan moet 
er gebedeld worden en op die ma
nier worden de eindjes zo goed mo
gelijk aan elkaar geknoopt ... " Wel
ke penningmeester heden ten dage 
krijgt bij een dergelijke schets geen 
grijze haren? Maar het is wel ty
perend voor een club van rasindivi
dualisten die elkaar vonden op ba
sis van liberalisme. Pas in 1962 
kwam er structuur in de partij en 
het zou nog duren tot Hans Wiegel 
voor het voetlicht trad dat de VVD 
pas echt uitgroeide tot een ware 
volkspartij. 

Stikker, Oud, Molenaar, Van 
Riel, Toxopeus, Van der Pols, 
Geertsema, Haya van Someren, 
Wiegel, Korthals Altes, Rietkerk, 
Zoutendijk, Berkhouwer, Kammin
ga, Nijpels en Nord staan in deze 
bundel centraal. Gezien door hun 
ogen en door de visie van velen 
rondom hen is deze geschiedenis ge
schreven. Sterk benadrukt zijn de 
persoonlijke motieven die een rol 
speelden bij het nemen van beslis
singen. 

De geschiedenis van de VVD is -
gelukkig - niet afgesloten en nog 
zeer jong. Het zou goed zijn, wan
neer ook bij jubilea in de toekomst, 
deze draad weer wordt opgenomen 
en voortgezet. "Kopstukken" geeft 
een beeld van een strijdbare partij; 
van mensen van vlees en bloed die 
daaraan met hun grootheid en men
selijk feilen gestalte hebben ge
geven. 

Middels onderstaande bon kunt 
u het boek met korting kopen bij de 
boekhandel. 

Reny Dijkman 
• 

KORTINGSBON 
90 2694354 7 

V oor de leden van de VVD 
(lezers van Vrijheid & Demo
cratie) geldt tot en met 31 
maart 1988 een voordeelprijs 
van {22,- (i.p.v. {27,50). 
Aktienummer: 469-594. 

Deze bon in te leveren bij de 
erkende boekhandel. 



Vele spaarders zijn de afgelopen maanden overvallen door een 
stortvloed van vaak tegenstrijdige informatie over de fiscale 
behandeling van rente-inkomsten. Velen zijn daardoor nogal 
in verwarring geraakt. 
Derhalve zet de financieel woordvoerder van de VVD, mr. 
F. H. de Grave, de gang van zaken nog eens op een rijtje. 

Renteperikelen 

0 ver rente-inkomsten moet 
belasting worden betaald. 
Vele spaarders vinden dat 

onterecht. Over het spaargeld zelf is 
toch al belasting geheven. Waarom 
dan ook nog een keer over de rente 
betalen, zo valt vaak te beluisteren. 

Hierin ligt waarschijnlijk ook de 
verklaring dat vele belastingplich
tigen het niet zo nauw nemen met 
het opgeven van rente-inkomsten. 
Uit onderzoek, o.a. van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, is geble
ken dat de schatkist hierdoor jaar
lijks vele miljarden aan rente-in
komsten misloopt. Dit is niet aan
vaardbaar jegens de zeer grote 
groep belastingplichtigen die wel 
aan deze fiscale verplichtingen vol
doet. De overheid moet immers op 
de ene of andere manier haar uit
gaven financieren. Weliswaar vindt 
de VVD dat de overheid te veel geld 
uitgeeft, en wordt sedert 1982 een 
beleid gevoerd gericht op vermin
dering van de collectieve uitgaven, 
maar de bonafide belastingplich
tige blijft de rekening betalen voor 
diegenen die zich geheel of gedeel
telijk aan de belastingplicht ont
trekken. In totaalloopt de schatkist 
jaarlijks zo'n f 15 miljard mis door 
een of andere vorm van fraude. Dat 
betekent dat in de ideale situatie de 
belastingen en premies met f 15 
miljard kunnen worden verlaagd in
dien er geen fraude zou zijn. 

Dat is natuurlijk een illusie, 
maar het is een feit dat bestrijding 
van belasting- en premiefraude van
uit de VVD-optiek noodzakelijk is 
juist in het belang van de bonafide 
belastingplichtigen. Het VVD-ver
kiezingsprogramma heeft dit uit
gangspunt ook nadrukkelijk gefor
muleerd. 

Toen minister Ruding van Fi
nanciën dan ook met voorstellen 
kwam om de belastingheffing over 
rente-inkomsten te verbeteren door 
een betere informatieverstrekking 
aan de fiscus van de banken heeft 
de VVD-fractie zich daar niet tegen 
verzet. Wel heeft de VVD-fractie 

als voorwaarde gesteld dat de bo
nafide belastingplichtige direct van 
de opbrengst moest kunnen profi
teren. Daartoe diende de VVD, ge
steund door het CDA, een motie in 
waarin drie voorstellen werden ge
daan. 

Hogere 
rentevrijstellingen 

In de eerste plaats een verhoging 
van de rentevrijstelling van 
f 1.400,- naar f 2.000,- voor een 
gezin en van f 700,- naar f 1.000,
voor een alleenstaande. Bij een ge
middelde rente van zeg 5 % be
tekent dit dat voor een gezin zo'n 
f 40.000,- spaargeld onbelast 
blijft. 

In de tweede plaats stelde de 
VVD voor de zogeheten saldome
thode af te schaffen. Deze saldome
thode betekent dat voor de vraag of 
de rentevrijstelling van toepassing 
is ontvangen rente verrekend moet 
worden met de betaalde rente. In de 
praktijk houdt deze methode in dat 
bezitters van een eigen woning niet 
van de rentevrijstelling kunnen 
profiteren. Afschaffing van de sal
domethode geeft dus ook deze ca
tegorie een vrijstelling voor rente
inkomsten. 

In de derde plaats vroeg de be
treffende motie-De Grave om een 
aparte vrijstelling van f 500,- ge
noten rente per kind op spaarreke
ningen ten name van het betreffen
de kind. Deze drie voorstellen van 
de VVD zijn door de regering over
genomen, wat betreft de afschaffing 
van de saldomethode en de vrijstel
ling van f 500,- per kind zelfs met 
terugwerkende kracht tot 1-1-1987. 

Hierdoor werd een aanmerkelij
ke versoepeling van de fiscale be
handeling van rente-inkomsten be
werkstelligd. In de praktijk zal zo'n 
70 à 80 % van alle spaarders geen 
belasting meer verschuldigd zijn 
over rente-inkomsten, nH:t name 

ook vanwege de afschaffing van de 
saldomethode. 

Na deze aanvaarding door het 
Kabinet van die VVD-voorwaarden 
bleef het probleem over wat er 
moest gebeuren met de rente-in
komsten over de jaren vóór 1987, 
waarover geen belasting was be
taald. Volgens de wet kan de fiscus 
over vijf afgelopen jaren naheffen, 
dus op basis van de gegevens van de 
banken over 1987 tot en met 1982. 
In principe is daarbij een boete van 
100 % over het verschuldigde be
lastingbedrag aan de orde. Uit vele 
telefoontjes en brieven kreeg de 
VVD-fractie de indruk dat nogal 
wat mensen fiscaal schoon schip 
wilden maken, maar de hoge boete 
en het totale na te betalen bedrag 
daarbij een belemmering vormden. 
Dat gaf voor de VVD een moeilijk 
afwegingsprobleem. Enerzijds zou 
een soepel navorderingsbeleid on
redelijk zijn jegens de grote groep 
belastingbetalers die wel aan hun 
verplichtingen had voldaan. Ander
zijds is er een groot economisch be
lang dat niet grote sommen spaar
geld naar het buitenland zouden 
verdwijnen. Doorslaggevend voor de 
VVD om toch aan te dringen op een 
soepel beleid was het feit dat de be
lastingdienst niet in staat bleek alle 
door de banken te verstrekken in
formatie over rentebetalingen na te 
trekken. Dat betekent dat in de 
praktijk toch niet iedereen gecon
troleerd kon worden. V anclaar het 
VVD-pleidooi voor een soepel na
vorderingsbeleid voor spaarders, die 
fiscaal schoon schip willen maken, 
en die niet te grote bedragen hadden 
verzwegen. De fiscus zou de aan
dacht zodoende meer kunnen con
centreren op de grote gevallen van 
belastingontduiking. 

Geen boete 

Staatssecretaris Koning heeft de 
VVD-fractie in deze benadering ge-



volgd. Diegenen die alsnog melding 
maken van ten onrechte niet opge
geven rente over de jaren 1982 tot 
en met 1986 zullen geen boete krij
gen. Over de jaren 1982 en 1983 
wordt niet meer nagevorderd. En de 
zogeheten zelfmelders zullen ook 
geen belasting meer verschuldigd 
zijn indien het verzwegen bedrag 
van rente-inkomsten in 1984 niet 
meer dan f 3.000,-, in 1985 niet 
meer dan f 2.000,- en in 1986 niet 
meer dan f 1.000,- bedroeg. Dit be
drag is exclusief de rentevrijstelling 
welke in deze jaren f 700,- voor een 
alleenstaande c.q. f 1.000,- voor 
een gezin bedroeg. Overigens gold 
voor deze periode de saldomethode 
nog. 

V oor mensen die het er op aan 
laten komen geldt een veel minder 
soepel beleid. Komt de fiscus er 
toch achter, dan geldt een boete van 
10 %. Bovendien kan deze groep 
niet rekenen op de voor zelfmelders 
geldende bedragen. Weliswaar con
centreert de belastingdienst zich op 
de hogere verzwegen bedragen, 
maar ook geringere bedragen kun
nen worden nageheven. De VVD
fractie acht dit onderscheid terecht 
teneinde een sterke prikkel in het 
beleid in te bouwen tot zelfcorrectie 
door belastingplichtigen. 

Hoewel er tijdens het schrijven 
van dit artikel nog een Kamerdebat 
over het navorderingsbeleid moet 
plaatsvinden, zullen CDA en VVD 
de bewindslieden van Financiën ter
zake steunen. Wel hebben CDA en 
VVD er sterk op aangedrongen het 
soepele navorderingsbeleid ook van 
toepassing te verklaren op belas
tingplichtigen die alsnog hun rente
inkomsten hebben gemeld vanaf 1 
januari 1987. Minister Ruding wil 
vooralsnog niet verder gaan dan een 
verruimd beleid vanaf 1 juli 1987. 
Hopelijk komt de bewindsman op 
dit onredelijke standpunt terug tij
dens het Kamerdebat. 

Samenvattend kan gesteld wor
den dat de moeilijke en complexe 
materie van de belastingheffing 
over rente op een bevredigende wij
ze is opgelost. 

Met name door de VVD-inbreng 
is een aanzienlijke verruiming tot 
stand gekomen van de bedragen die 
belastingvrij aan rente kunnen wor
den genoten. De bonafide belasting
plichtige profiteert dus direct van 
de betere controlemogelijkheden 
van de fiscus op rente-inkomsten. 

Het navorderingsbeleid is aan
merkelijk versoepeld, zodat het 
aantrekkelijk wordt fiscaal schoon 
schip te maken. Derhalve zou mijn 
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advies ook zijn aan belastingplich
tigen die nog aarzelen: gebruik de 
gelegenheid om met de fiscus in het 
reine te komen. Het spaargeld naar 
het buitenland brengen helpt im
mers in vele gevallen niet. De fiscus 
weet immers van het bestaan van de 
spaargelden af. Gelukkig blijkt uit 
recente perspublikaties dat vele be
lastingplichtigen dit inzien. De aan 
banken toevertrouwde spaargelden 
nemen immers weer toe. Overigens: 
de VVD-fractie zal zich met kracht 
blijven inzetten voor een verlaging 

van de veel te hoge belasting- en 
premiedruk in ons land. De belas
tingverlaging in 1988 met een kleine 
2 miljard is een eerste bescheiden, 
maar belangrijke stap. 

De komende jaren zullen meer
dere stappen moeten volgen. Daar
mee zal uiteindelijk de belasting- en 
premiefraude het beste kunnen 
worden bestreden. 

Frank de Grave 
Financieel woordvoerder 
VVD- Tweede-Kamerfractie 

(advertentie) 

DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID 
EN DEMOCRATIE ZOEKT EEN 

EMANCIPATIEWERKER 
De Organisatie Vrou

wen in de VVD is door 
het ministerie van So
ciale Zaken en Werk
gelegenheid in staat ge
steld in de periode van 
1januari1988tot1ja
nuari 1990 een eman
cipatiewerker aan te 
stellen. 

Gedacht wordt aan 
iemand die de liberale 
beginselen is toe
gedaan, ruime kennis 
bezit van de partij-or
ganisatie, in het bezit is 
van goede contactuele 
eigenschappen en be
reid is om in teamver
band te werken. 

Gevraagd wordt: 
- een opleiding HBO of ge

lijkwaardige opleiding bij 
voorkeur in de sociale we
tenschappen 
kennis van en inzicht in 
wetgeving en overheids
nota's op een groot aantal 
beleidsterreinen 
inzicht in het opstellen en 
uitvoeren van positieve 
actieplannen 
redactionele en organisa
torische vaardigheden. 

Haar taak zal o.m. be
staan uit: 
- de integratie van de eman

cipatiegedachte in de par
tij en in de wetenschappe
lijke en vormings- en 
scholingsinstituten van de 
VVD 

- informatie en documen
tatievoorziening van het 
kader van de partij en de 
Organisatie. 

Aanstelling geschiedt in 
het kader van het project 
emancipatiewerker in tradi
tionele en politieke vrou
wenorganisaties van het mi
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gedurende 
maximaal 35 uur per week. 

Salaris volgens de CAO
Welzijn in de schaal 28-40, 
afhankelijk van leeftijd, op
leiding en ervaring. 

Met de hand geschre
ven sollicitaties wor
den ingewacht bij het 
secretariaat van de 
Organisatie Vrouwen 
in de VVD, 
Koninginnegracht 57, 
2514 AE 's Gravenhage. 

~ 
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Dit katern wordt uitgegeven onder auspiciën 
van de Nederlandse leden van de 

Liberaal-Democratische Fractie in het 
Europees Parlement. 

Geweld en 
vandalisme 
in de sport: 
Pleidooi voor een Europese 
aanpak 

I 0) innen een tijdspanne van ne-

J D·v,gen weken heeft het Eu
--~V ropees Parlement in Straats

burg onlangs tot tweemaal toe door 
mij voorbereide verslagen behan
deld: "herintreding van vrouwen" 
en "geweld en vandalisme in de 
sport". Beide rapporten werden 
respectievelijk eind oktober en be
gin januari, bijna unaniem, door de 
plenaire vergadering aanvaard. 

Een volgende keer zal ik u meer 
vertellen over de voorstellen om de 
"herintreding" van vrouwen te ver
gemakkelijken. Een typisch Neder
landse uitdrukking overigens, die 
onvertaalbaar bleek. Vertalers bel
den me op om te vragen of het rap
port soms ging over vrouwen die op
nieuw het klooster in wilden. 
Vandaar een aangepaste titel: "ver
slag over de wederopneming van de 
vrouw in het arbeidsproces". 
Maar nu dus "geweld en vandalis
me" in de sport. 

Voetbalvandalisme 

Hoewel geweld in steeds meer 
sporten verschijnt is het zeker in Eu
ropees verband het meest urgent om 
het voetbalvandalisme te bestrij
den, dat sinds het Heizeidrama eer
der lijkt toe- dan afgenomen. De 
eerste reeks maatregelÈm is dan ook 
gericht op gezamenlijke bestrijding 
van het supportersgeweld. 

Leuvens onderzoek 

Globaal kunnen we vandalen in 
drie groepen indelen: de sensatie
zoekers, de politiek gemotiveerden 
en diegenen die het geweld om het 
geweld zoeken. De twee laatste groe
pen vereisen een internationale 
aanpak, ook al omdat zij zich 
blijkens een zeer recent onderzoek 
aan de universiteit van Leuven in-



ternationaal beginnen te bundelen. 
Uit dit onderzoek komt ook alar
merend naar voren dat sportgeweld 
steeds meer georganiseerd geweld 
wordt, dat zich een tweede genera
tie geraffineerder, dus gevaarlijker 
supporters aandient, gestoken in 
net pak, en dat contacten met ex
treem rechts niet worden geschuwd. 
Ik denk dat we de invloed van ex
treem rechts niet moeten opblazen. 
Wèl is het nodig zeer alert te zijn. 
Een aanvankelijk bijkomstige mo
gelijkheid om te kunnen provoceren 
(en de zo nagestreefde aandacht 
van de media te verkrijgen!) kan er 
geleidelijk aan toe leiden dat men 
meegesleept wordt in de gevaarlijke 
ideologie zelf, zoals uit het onder
zoek blijkt. 

Interne markt 1992 

De interne markt 1992 betekent 
vrij verkeer van personen, dus te
vens van vandalen (en trouwens ook 
van drughandelaren en terroris-
ten ... ). 
De tijd van vrijblijvende internatio
nale samenwerking tussen politie 
en justitie en alle andere betrok
kenen is daarmee definitief van de 
baan. 

De samenwerking dient te wor
den vastgelegd in Europese kader
wetgeving: internationale coördina
tie door overal, naar het Neder
lands voorbeeld een Centraal Infor
matiepunt Voetbalvandalisme in te 
stellen, samenwerking tussen po
litiekorpsen, snelrecht ook voor 
buitenlanders, uitlevering van ver
dachten etc. Het zogenaamde 
Trevi-overleg van de Europese Mi
nisters van Justitie is daarbij een 
goed uitgangspunt. Ook is het be
langrijk dat op het hele Europese 
grondgebied hetzelfde beleid wordt 
gevoerd ten aanzien van alcohol
gebruik, pasjes, kaartverkoop, sup
portersbegeleiding etc. 
Wanneer wij in Nederland eindelijk 
een passenregeling rond zullen heb
ben moet deze ook elders toepas
baar zijn. En voor Britse en Schotse 
vandalen is het continent een 
"ideaal speel- en oefenterrein" om
dat daar de strenge regels van thuis 
niet gelden. 
Een Europees kampioenschap mag 
niet afhankelijk zijn van toevallig 
verstandige organisatoren. 

Tenslotte moeten in de Europese 
kaderwet Europese veiligheidsnor
men voor stadions worden opge
nomen, met het verbod om inter-
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nationale wedstrijden te houden in 
stadions die niet aan deze normen 
voldoen. Het Europees Sociaal 
Fonds kan via zogenaamde terug
ploegprojecten aan de financiering 
bijdragen. 

Conventie: een 
papieren tijger? 

Inmiddels is gebleken dat de 
Conventie van 1985 van de Raad van 
Europa ter bestrijding van het voet
balvandalisme te wollig en vaag is, 
zodat betrokkenen elkaar de zwarte 
Piet blijven toeschuiven. De Twee
de Kamer had bij de behandeling 
van de ratificatie van deze Conven
tie terecht veel kritiek. Hans Dijk
stal: "zonder sanctiemogelijkheid 
blijft het natuurlijk een zwak geheel 
met misschien niet meer dan een 
signaalwer king". 
Alleen al het feit dat de UEFA - de 
Europese voetbalunie - zéér tevre
den is met de Conventie en "grote 
problemen" zou hebben met Eu
ropese wetgeving spreekt boek
delen. 

Misschien meer nog dan het ge
geven dat de Nederlandse politie 
"om strikt juridische redenen" niet 
mee kon reizen op de veerboot Zee
brugge-Huil, toen Nederlandse sup
porters zo'n beetje de boot af
braken. 

Meer dan 
symptoombestrijding 

Hoe essentieel repressief beleid 
ook is, voetbalvandalisme is geen op 

zichzelf staand verschijnsel. 
De bestrijding ervan moet plaats
vinden in samenhang met de alge
mene bestrijding van het toe
nemend geweld in de samenleving. 
Anders beperken we ons tot symp
toombestrijding. 
Daarom wordt in het rapport ook 
een Europees actieprogramma op 
langere termijn voorgeoteld op het 
gebied van onderwijs, opvoeding en 
welzijnswerk. 

Stimuleren van actieve sportbe
oefening en het leren omgaan met 
(steeds meer) vrije tijd blijken uit 
onderzoek in Nederland, West
Duitsland en Groot-Brittannië ef
fectieve middelen te zijn ter preven
tie van (jeugd)criminaliteit en 
(sport)geweld. 

Als we bedenken dat in ons land 
alléén al het voetbalvandalisme 
ruim 20 miljoen gulden per jaar kost 
(opgesplitst tussen politie en Ne
derlandse Spoorwegen ... ) lijkt het 
zinvol meer te investeren in li
chamelijke opvoeding op school, in 
(na)scholing van sportleraren en 
sporttrainers op het leren aan
kweken van een sportieve mentali
teit, in algemene fairplaycampagnes 
op school en in sportvereniging en 
in (jeugd)welzijnswerk. Op langere 
termijn kunnen de maatregelen 
zichzelf "terugverdienen". 

Geïntegreerd beleid 

Uit een hoorzitting in Brussel 
met deskundigen uit heel Europa 
bleek overduidelijk dat zoveel mo
gelijk relevante elementen bij de 
bestrijding van het sportgeweld 
moeten worden betrokken. De rol 
van de media, het misbruik van 
sport voor commerciële en politieke 
doeleinden, ( on)vrijwillig doping
gebruik, het gebruik van fysiek ge
weld door toeschouwers en sportlie
den, zijn allemaal met elkaar verwe
ven factoren die het sportgeweld 
(kunnen) aanwakkeren. 
Daarbij hoeven we overigens niet al
leen aan voetbal te denken. De 
Olympische Spelen, de rally Parijs
Dakar, cricket, baseball, ijshockey 
en zelfs tennis zijn niet vrij van (po
litiek en commercieel) geweld. 
Daarom worden tevens maatregelen 
in Europees verband voorgesteld 
om het dopinggebruik terug te drin
gen, de positie van de topsporter te 
verbeteren en een grotere trans
parentie te scheppen in de finan
ciële en commerciële transacties in 
de sportwereld. 



Tenslotte worden Europese 
sportevenementen voor amateurs 
voorgesteld, uitwisseling van jonge 
sportbeoefenaars en Europese 
sportteams. De suggestie voor jaar
lijkse Europese prijzen voor sup
portersgroepen die zich het "pret
tigst" gedragen zal al in 1988 wor
den uitgevoerd. 

Media 

Ook de voorstellen "om een Eu
ropese Conferentie te organiseren 
over de ethiek van de berichtgeving 
over (sport)geweld met de leiding
gevenden van de massamedia" wer
den door het Europees parlement 
unaniem aanvaard. 
Als liberaal wil ik nadrukkelijk on
derstrepen dat persvrijheid voor 
ons voorop staat. 

Doel is echter een grotere be
wustmaking te bereiken van de be
langrijke rol die de media (kunnen) 
spelen bij het beperken of vergroten 
van het (sport)geweld. 
Relgedrag is vaak imitatiegedrag. 
Uit velerlei onderzoek blijkt dat te 
nadrukkelijke berichtgeving over 
geweld vaak wordt gevolgd door ex
plosies elders. 

Achter slot en grendel 

In de drie jaar dat ik me nu be
zighoud met het sportgeweld (in 
juli 1985, direct na het Heizeidrama 
aanvaardde het Europees Par
lement mijn interimverslag) zijn ge
sprekken gevoerd met zoveel moge
lijk betrokkenen uit de lidstaten. 
Dus ook met supporters en van
dalen zelf. 

Begin januari kreeg ik eindelijk 
toestemming om ook te praten met 
de Britse hooligans die na Heizei 
aan België zijn uitgeleverd. In de 
Leuvense gevangenis sprak ik ze 
stuk voor stuk. Een verhaal op zich. 
Heel interessant was dat ze onaf
hankelijk van elkaar de conclusies 
van het Leuvense onderzoek beves
tigden, uit zichzelf met een groot 
aantal maatregelen uit mijn verslag 
op de proppen kwamen en ... dat 
3/4 van hen een behoorlijke baan 
had (16 van de 20). Viermaal kreeg 
ik een krantebericht uit de Sunday 
Mirror voorgeschoteld, waarin 
wordt gemeld dat de Britten een 
"bloedbad" voorbereiden als op 23 
maart Nederlandse supporters naar 
Wembley komen. "Als generale re-

petitie voor de Europese Kampioen
schappen in West-Duitsland". Ze 
zeiden: "dit is absoluut niet waar, 
maar het brengt de mensen wél op 
ideeën". 

Marathon 

Het Europees Parlement vraagt 
de Europese Ministers die zich met 
sport bezighouden zo snel mogelijk 
bijeen te komen om de gevraagde 
acties op de Europese rails te zetten. 
Om dubbel werk te voorkomen en 
elkaars actie te versterken is samen
werking met de Raad van Europa 
noodzakelijk. 

In 490 voor Christus leidde de 
oorlog tussen de Perzen en de Grie
ken tot een nieuwe sport: de mara
thon. In de twintigste eeuw lijkt de 
sport te gaan leiden tot oorlog. Juist 
liberalen staan op de bres voor de
mocratische waarden als tolerantie 
en respect voor het recht van an
deren, voor de erkenning dat 
vrijheid en verantwoordelijkheid 
ondeelbaar zijn. Laten wij nationaal 
en Europees de krachten bundelen 
om een eind te maken aan de tyran
nie van een minderheid, zodat sport 
weer een ontspanning en ontmoe
tingsplaats met anderen kan zijn! 

V oor meer informatie en verslag 
Jessica LARIVE, Liberale Fractie 
Europees Parlement 
L - 2929 LUXEMBURG 
tel.: 09-352-43002400 
in Brussel: 09-32-2 2342213 

• 
Jessica Larive 
VVD-lid van het Europees Par
lement 



Minister drs. Neetie Smit-Kroes is een van de meest be
wonderde vrouwen in Nederland. Als VVD-politicus in 
Den Haag scoort zij het hoogst. Toch durft zij impopu
laire maatregelen te nemen. Zo kreeg zij veel kritiek op 
de tijdelijke invoering van een extra bijdrage van f 25,
per automobilist per jaar. Waarom heeft zij die laatste 
maatregel genomen? Neelie Smit: "Vanwege de laatste 
cijfers van ons autobezit. Op dit moment zijn in Neder
land meer dan 4,5 miljoen auto's op de weg. Volgens des
kundigen zal dit aantal in de jaren negentig oplopen tot 
acht miljoen. Toen ik die plaatjes zag en keek naar het 
huidige fileprobleem was dat voor mij een moment van 
verbijstering. Als we niks zouden doen loopt ons land vol
ledig vast. Niets doen is rampzalig voor onze economie." 

Forse maatregelen 
Nederlands vervoer 
bittere noodzaak 

J D, it kabinet is nu zes jaar 

U bezig om ons land weer 
9 5J gezond te maken. Om-
omgingen en afslankingen, hoe 
moeilijk ook, vallen in het niet als 
wij niets aan onze infrastructuur 
doen. Ik geef de garantie dat als wij 
nu geen maatregelen nemen ons 
land in de jaren 90 in heel grote pro
blemen komt. De bedrijven zouden 
het zelfs zo moeilijk krijgen dat wij 
überhaupt geen goed onderwijs of 
sociaal werk meer kunnen betalen. 
De maatschappelijke schade zal 
enorm zijn. Neem Schiphol, de ha
vens, de bloemen- en groenteveilin
gen. Als ik de afvoer van de rand
stad naar het achterland en onze 
buurlanden niet goed kan laten ver
lopen, dan kunnen ze niet meer be
staan. 

Ik vind dat ik als Minister van 
Verkeer en Waterstaat mijn verant
woordelijkheid nu moet nemen. 
V oor het te laat is. Aan het einde 
van deze kabinetsperiode wil ik ie
dereen recht in de ogen kunnen kij-
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ken. Een beperking van het autobe
zit past niet bij mijn politieke over
tuiging. Wie ben ik om te belissen of 
iemand een auto, of misschien zelfs 
een tweede auto, mag hebben. De 
auto is voor veel mensen het eerste 
grote bezit. Ik wil dat bezit niet af
nemen. Maar ik moet wel iets doen 
om het gebruik mogelijk te houden. 
Mijn keuze is daarbij om een prijs
mechanisme te hanteren. Ik kies 
voor een totaalpakket aan maatre
gelen." 

Wanneer kan worden begonnen 
met de bouw van de uier aangekon

digde tunnels? 
"Als de Kamer akkoord gaat en 

de private financiering is geregeld 
heel snel. Ik verwacht dat nog dit 
jaar de eerste spade in de grond kan 
gaan." 

Is het fileprobleem in Nederland nu 
erger dan in de rest van Europa? 
"Ja, we zitten hier met een groot 

probleem. Dat wordt nog somber-

der als wij niets zouden doen. Het 
verkeer over de weg moet snel wor
den verbeterd. Het gaat overigens 
niet alleen om woon-werk verkeer, 
maar vooral ook om het zakelijk 
verkeer. Wat moet gebeuren is het 
volgende: - Oplossen van knel
punten, zoals extra tunnels. - Een 
goed alternatief bieden voor de 
auto: dus een openbaar vervoer dat 
goed op elkaar aansluit en dat je ook 
brengt naar de plek waar je heen 
wilt. - Daarnaast wil ik samen met 
de provincies en de gemeenten zor
gen dat de parkeergelegenheid in de 
steden wordt verbeterd. 

Deze plannen kosten veel geld. 
Dat geld is een investering in de 
toekomst en zal op tafel moeten ko
men. Nederland is nota bene het 
belangrijkste vervoersland van Eu
ropa. Ik denk dat wij voor de extra 
f 25,.- per jaar per automobilist 
veel van de nodige maatregelen 
kunnen nemen. Uiteindelijk wil ik 
komen tot uitvoering van roadpri
cing, het zogenaamde rekening-rij
den." 

Toch hebben automobilisten in 
1987 aan belastingen en andere las
ten zo'n 11 miljard gulden op tafel 
gelegd. Slechts 2 miljard werd be-

steed aan de weg. 
"Het is een misverstand dat mo

menteel de opbrengst volledig aan 
de auto ten goede komt. Slechts een 
klein deel wordt door de Minister 
van Financiën aan Verkeer en Wa
terstaat afgestaan. Daar kun je in
derdaad over discussiëren. Het geld 
wordt grotendeels gebruikt voor 
bijvoorbeeld de volksgezondheid, 
voor ons onderwijs en voor politie 
en justitie. Zou dit geld niet aan dit 
soort zaken worden besteed, dan 
zouden andere belastingen omhoog 
gaan. Je rekent je slechts op korte 
termijn rijk als je zegt dat al het geld 
aan de wegen moet worden besteed. 
Ik zou het ook prachtig vinden als 
ik hier meer geld van zou kunnen 
gebruiken. Maar het is er helaas 
niet. Van de extra bijdrage, die we 
nu vragen, gaat in ieder geval wél ie
dere cent naar het oplossen van het 
filepro bleem." 

Het openbaar vervoer draaide met 
een verlies van 3, 7 miljard gulden. 

Is dat niet enorm veel? 
"Bij elk treinkaartje wordt de 

helft door de overheid bijgelegd. Bij 
het streekvervoer legt de overheid 
ongeveer tweederde bij en bij het 
stadsvervoer zo'n driekwart. De 
overheid betaalt dit, omdat wij vin
den dat mensen die geen auto heb-



ben, bijvoorbeeld vanwege hun leef
tijd of vanwege hun gezondheid, 
recht op vervoer hebben. Als grote 
groepen mensen niet vervoerd kun
nen worden, kost dat de samen
leving ook veel geld. Hoe moet ie
mand studeren zonder op school te 
kunnen komen? Wij hebben als po
litici in het verleden zelf mee
gewerkt aan de vele slaapsteden. Nu 
moet je ook iets doen om mensen 
gemakkelijk naar het werk te laten 
gaan. Naast de auto is het openbaar 
vervoer daarbij een goed alternatief. 
In Nederland kan nog heel wat aan 
het openbaar vervoer worden verbe
terd. Kijk naar Londen of naar Pa
rijs. Zonder metro zouden die 
steden niet kunnen functioneren. 
Als wij in ons land kunnen komen 
tot een kwalitatief uitstekend open
baar vervoer, dan dalen de over
heirlskosten en verlichten wij de 
wegen." 

In 1995 wilt u dat in Nederland 
roadpricing is ingevoerd. Mensen 

gaan dan elektronisch betalen voor 
het gebruik van bepaalde wegen. 

Kunt u garanderen dat de privacy 
wordt gewaarborgd? Ik bedoel door 
de automatisering worden steeds 
meer gegevens gekoppeld. Straks 

krijgt de fiscus of justitie nog inza-
ge in de plaatsen waar iemand zich 

bevindt. 

"Je kunt roadpricing vergelijken 
met telefoneren. Op je rekening 
staat niet naar wie je hebt gebeld." 

Maar de PTT kan toch wel nagaan 
naar wie je hebt gebeld? 

"Dat is in Nederland in tegenstel
ling tot veel andere landen niet ach
teraf na te gaan. Ik vind dat we moe
ten garanderen dat de privacy bij 
rekening-rijden wordt gewaar
borgd." 

Abominabel gedrag 

In Duitsland heb je het verplichte 
invoegen (scharen) bij files. Iets 

voor Nederland? 
"Ja. Ik denk dat wij in z'n totali

teit van het rijgedrag in Duitsland 
wel iets kunnen leren. Dan bedoel ik 
niet het rijden met een snelheid van 
soms wellBO kilometer per uur. Dan 
heb ik het over de tolerantie. Men 
houdt in Nederland veel te weinig 
rekening met elkaar. Agressie in het 
verkeer betekent een grotere kans 
op ongelukken. Zo heb je veel au-

tomobilisten die maar blijven plak
ken op de linkerrijstrook. Je wordt 
er horendol van. De ene automo
bilist gunt de ander geen ruimte. Bij 
wegwerken of versmallingen zijn er 
altijd, en sorry voor het woord, een 
paar dwazen die toch tot het laatste 
moment doorrijden. Dan denk je 
ook wel eens ... 

Soms is het gedrag gewoon crimi
neel, onmenselijk! Wegwerkers krij
gen zelfs blikjes naar hun hoofd ge
gooid. Automobilisten beseffen 
kennelijk niet dat wegwerkers voor 
hen bezig zijn. Het allerbelangrijk
ste wat moet veranderen is de men
taliteit op de weg. Mensen denken 
niet na over de gevolgen van hun ge
drag. Het is een soort insteiling bij 
veel weggebruikers van ieder voor 
zich en god voor ons allen. Een 
tweede belangrijke zaak waar ik mij 
ernstig zorgen over maak zijn de 
vele gewonden en doden in het ver
keer door drankgebruik." 

Zou het niet nuttig zijn om mensen 
een soort herhalingsrijles of exa

men te laten ondergaan? 
"Daar wordt op een aantal fron

ten naar gekeken. Straks gaan wij 
in Nederland ook werken met een 
soort strafpuntensysteem bij over
tredingen. Dit wordt aangetekend 
op je rijbewijs. Als je te veel straf
punten hebt moet je opnieuw exa
men doen. Daarnaast blijken cur
sussen voor jongeren heel goed te 
werken. Ook zie ik veel in voorlich
ting, bijvoorbeeld op televisie. 

Bij het rij-onderwijs is veel in be
weging. Rij-instructeurs zullen 

, steeds meer op de mentaliteit moe
ten gaan letten. Als jij je correct ge
draagt, doen anderen het ook eer
der." 

Bent u tevreden met de invoering 
van de 120 kilometer per uur? 

"Ja, het is al een oud VVD-punt. 
Het dient een aantal doelen: de ver
keersveiligheid, het milieu en het 
normbesef." 

Werkt de jaarlijkse äutokeuring 
(APK)? 

"Het is niet echt geslaagd. Bij ou
dere modellen heeft het zeker nut 
gehad. Bij jonge auto's is iedereen 
zelf gebaat bij onderhoud. Als li
beraal zeg ik: laten wij ophouden 
met overreguleren. Straks zal hier 
in combinatie met de discussie over 
het kenteken opnieuw over worden 
gesproken. Er wordt nu al gedacht 
aan normen ter bescherming van 
ons milieu. Ik verwacht nog deze ka
binetsperiode een nieuw systeem 
rondom het kenteken en de keuring. 
Wij moeten sneller kunnen zien of 
iemand onverzekerd rijdt en of de 
motorrijtuigenbelasting is be
taald." 

Waterverontreiniging 

Nog even over waterverontreini
ging. U houdt al jaren een pleidooi 
voor een schone Rijn en een schone 

Noord- en Waddenzee. Denkt u 
dat na de laatste conferenties nu 
eindelijk alle Europese landen op 

één lijn zitten? 
"Ja. Wij hebben heel goede af

spraken kunnen maken zowel over 
de Rijn als over de Noordzee. Het 
liefst wil je natuurlijk dat morgen 
alle problemen zijn opgelost. Dat 
lukt helaas niet. Maar het is voor 
het eerst dat landen zich aan een be
paalde tijd hebben gecommiteerd. 
V oor het jaar 2000 moet het water 
schoon zijn. Ik heb het voor elkaar 
gekregen dat in 1990 in ons land de 
eerstvolgende Noordzee-conferen
tie wordt gehouden. Dat zal hoop ik 
een belangrijke stimulans zijn voor 
het Nederlandse milieubeleid. We 
zijn over het zogenaamde dode punt 
heen. We weten waar we naar toe 
moeten. Als Europa dit volhoudt 
zie ik het positief in." 

De opstelling van Frankrijk zou 
nog veel te wensen overlaten als het 

gaat om het lozen van zout. 
"We hebben een afspraak kunnen 

maken met Frankrijk. Maar op een 
aantal punten wachten wij nog op 
een antwoord van de Franse re
gering. Zo wil ik heel graag weten 
wat men verder gaat doen. Overi-



gens is zout niet de ergste vorm van 
waterverontreiniging. Als je ziet 
wat allemaal nog meer wordt ge
loosd, dan schrik je enorm. Denk 
aan de cadmiumlozingen. Maar, 
nogmaals, als ik naar het totaal van 
de afspraken kijk, heb ik goede 
moed,." 

Nog een keer broeden 

Tot slot: wat heeft u eigenlijk met 
een broedende kip op gouden eie
ren? Zo'n beetje in ieder interview 

komt dat terug. 
Lachend: "Ik hang van beeld

spraak aan elkaar. Had ik mij net 
voorgenomen niet meer over een 
broedende kip te spreken en nu be
gin jij erover. Wat ik altijd probeer 
is ingewikkelde zaken voor iedereen 
begrijpelijk te maken. Ik kan prach
tige wetenschappelijke zinnen ma
ken, maar ik zeg het liever in nor
maal Nederlands. Politiek taalge
bruik lijkt al te snel bla bla, alsof het 
buiten ons allen om gaat." 

Onlangs werd u weer gekozen tot de 
meest populaire vrouw van Neder

land. wat vindt u daarvan? 
"Op zich voel ik het als een com

pliment. Ik word er een beetje ver
legen van. Zoveel andere mensen 
doen hun best onder zoveel moeilij
ker omstandigheden.· Wat ik voor 
mijzelf het belangrijkste vind, is dat 
ik aan het eind van mijn leven kan 
zeggen: ik ben niet weggelopen voor 
verantwoordelijkheid." 

Miehiel Krom 
Foto's: Theo Meijer 
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,,Liberalisme -
een speurtocht naar de 
filosofische grondslagen'' 

is geschrift 65 van de Teldersstich
ting. Deze studie bevat een verhan
deling op een tamelijk hoog niveau 
van abstractie over de aard van het 
liberalisme. Het gaat daarbij niet 
om concrete politieke uitspraken. 
Uitgangspunten zijn een bepaalde 
visie op de mens en op datgene wat 
van ultieme waarde is. De studie 
tracht zo rigoureus mogelijk af te 
leiden wat daarvan de gevolgen zijn. 
Een dergelijke logische gedachten
gang past in een filosofische verhan
deling. Geen gevolgtrekking mag 
daarbij worden geschuwd. Politiek 
is echter de kunst van het mogelij
ke. Daarom zullen politici de strin
gente redeneringen van de filosofie 
altijd weer moeten interpreteren in 
het licht van de omstandigheden 
van alledag. 

De studie beschrijft het liberalis
me als een maatschappijvisie die 
wordt gekenmerkt door drie begin
selen: 
(1) het individu is van ultieme 

waarde; 
(2) maatschappelijke orde dient in 

grote mate een zaak te zijn van 
zelfregulerende processen; en 

(3) de staat dient een democrati
sche rechtsstaat te zijn. 

Het individu is voor liberalen 
van ultieme waarde. Dat betekent 
geen vrijbrief voor egoïsme. Het be
tekent wel dat de mens wordt ge
zien zoals hij is en dat er veelal geen 
sprake is van strijdigheid tussen het 
eigenbelang enerzijds en een goede 
samenleving anderzijds. Indien het 
individu niet van ultieme waarde 
zou zijn, dan zou het van onderge
schikte waarde zijn - ondergeschikt 
aan iets anders van ultieme waarde, 

zoals de Kerk, het volk, de staat of 
God. Het liberalisme ontkent deze 
maatschappelijke onderschikking 
en streeft naar een zo groot mogelij
ke vrijheid van het individu. Elk in
dividu heeft een bepaald eigen do
mein, dat anderen niet mogen 
schenden en waarover alleen hij be
schikkingsrecht heeft. 

De studie maakt een onderscheid 
tussen twee varianten van het li
beralisme. Dat onderscheid loopt 
als een blauwe draad door het ge- · 
hele boek. In het liberalisme dat uit
gaat van het ontplooiings-pers pee
tie{ worden de doeleinden van de 
mens geïnterpreteerd als een po
ging zich te verwerkelijken. Zijn ka
rakter en aanleg bestemmen hem 
tot een levensweg die bij zijn per
soonlijkheid past. In deze variant is 
de mens tamelijk inflexibel en daar
door vrij kwetsbaar. Hiertegenover 
staat de utilitaristische variant van 
het liberalisme, die de mens ziet als 
een bundel steeds wisselende wen
sen. In deze visie streeft de mens 
naar wat hem het aangenaamst toe
schijnt. Het utilitaristische libera
lisme beschouwt de mens als een 
wezen dat in het algemeen goed in 
staat is zich aan te passen aan ver
anderende omstandigheden. Daar
door is de mens volgens deze variant 
minder kwetsbaar. 

·Een maatschappelijke orde is 
volgens het liberalisme begerens
waardig in de mate dat zij het indi
vidu de mogelijkheid geeft zijn ei
gen doeleinden na te streven. Die 
orde komt tot stand door morele 
tradities, bewuste regelgeving en 
zelfregulerende processen, of door 
een combinatie daarvan. Het libera
lisme streeft naar een orde waarin 
zelfregulerende processen zo weinig 



mogelijk worden belemmerd omdat 
een dergelijke orde de vrijheid van 
het individu maximaliseert zijn ei
gen doeleinden na te streven. Daar
naast moet de mens bepaalde regels 
in acht nemen die hem voorschrij
ven wat hij wel en niet mag doen. 
De zelfregulerende ordening moet 
dus met bepaalde regelgeving en 
morele tradities gepaard gaan om 
voor een liberaal begerenswaardig 
te zijn. De verhouding tussen deze 
drie elementen is een zaak van het 
juiste evenwicht. 

De twee varianten van het libera
lisme verschillen in hun visie op het 
eigen domein van het individu. Het 
utilitaristische liberalisme be
schouwt vooral het niet intervenië
ren van anderen als voorwaarde 
voor de individuele vrijheid. Het in
dividuele domein bestaat daar dus 
bij de gratie van het "niet-doen" 
van anderen. Dit wordt wel de ne
gatieve vrijheid genoemd. Het ont
plooiings-liberalisme wil dat het in
dividu beschikt over positieve 
vrijheid. Deze resulteert uit de ga
rantie te kunnen beschikken over de 
benodigde middelen. Negatieve 
vrijheden spruiten voort uit de klas
sieke grondrechten. Positieve 
vrijheden spruiten voort uit de so
ciale grondrechten. Dit onder
scheid is van belang, want volgens 
het utilitaristische liberalisme gaan 
positieve vrijheden ten koste van 
negatieve vrijheden. Het ontplooi
ingsliberalisme daarentegen meent 
dat zij tot een zeker punt elkaar 
versterken. Elke generatie liberalen 
zal de vraag moeten beantwoorden 
in hoeverre sociale grondrechten 
boven klassieke grondrechten gaan 
en positieve vrijheid boven negatie
ve. De studie meent dat het even
wicht op dit moment is verbroken 
ten voordele van de positieve 
vrijheid, waardoor niet alleen de ne
gatieve vrijheid vermindert maar 
ook de positieve vrijheid zelf in het 
gedrang komt. 

Het bovenstaande wordt uiteen 
gezet in de eerste twee hoofdstuk
ken van de studie. Het derde hoofd
stuk gaat over het individu en de 
groep. Ook hier zijn er duidelijke 
verschillen tussen de twee liberale 
varianten. Het utilitaristische li
beralisme is goeddeels ontstaan tij
dens periodes van grote maatschap
pelijke onrust. Die variant beoor
deelt maatschappelijke groepen 
overwegend positief om de integre
rende werking die ervan uitgaat. 
Groepen zijn hier nodig voor de 
schepping en instandhouding van 

eeri zekere mate van ideële consen
sus, noodzakelijk om samenleven 
mogelijk te maken. Het ontplooi
ings-liberalisme daarentegen is 
hoofdzakelijk ontstaan in vreed
zame tijden en heeft een overwe
gend negatieve kijk op groepen, om
dat zij de ontplooiing van het indi
vidu in de weg kunnen staan. De 
studie volgt de eerste variant en 
meent dat de staat allerlei functies 
van groepen heeft overgenomen die 
hij beter in hun handen had kunnen 
laten. 
Het vierde hoofdstuk van de studie 
betreft de democratische rechts
staat. Deze wordt gekenmerkt door 
drie aspecten. Het eerste is de re
presentatieve democratie. Het li
beralisme wijst de directe democra
tie af. De vertegenwoordigers van de 
meerderheid kunnen immers beter 
afstand nemen van het eigenbelang 
van de meerderheid dan de meer
derheid zelf. De volksvertegenwoor
diging mag niet beslissen wat-zij
maar-wil maar moet altijd de rech
ten van het individu respecteren. 
Het tweede aspect is de "rule of 
law", die een aantal normen stelt 
voor de vorm en de grondslag van 
de beslissingen van de staat. En het 
derde aspect is dat van de "coun
tervailing powers". De kern hiervan 
is het plaatsen van een bevoegdheid 
tegenover een andere bevoegdheid, 
in de hoop dat hierdoor macht te
genover rilacht komt te staan. 

Voor Nederland concludeert de 
studie dat meer machtenscheiding 
noodzakelijk is, hetgeen betekent 
dat de verhouding tussen par
lement en regering moet worden ge
kenmerkt door dualisme. Dit wordt 
gedefinieerd als een toestand waar
bij de afstand tussen de meerder-

beid en de minderheid in de volks
vertegenwoordiging kleiner is dan 
die tussen de meerderheid en de re
gering. Daarnaast meent de studie 
dat gerechtelijke toetsing van wet
ten aan de individuele grondrech
ten mogelijk moet zijn. 

In het vijfde en laatste hoofdstuk 
gaat de studie in op de staatstaken. 
Hier worden primaire en secundaire 
staatstaken onderscheiden. Vol
gens het utilitaristische liberalisme 
zijn de primaire staatstaken be
perkt tot de handhaving van de 
klassieke grondrechten. Hier ver
houdt de staat zich tot de mens als 
een scheidsrechter tot concurreren
de atleten. Volgens het ontplooi
ings-liberalisme is dit onvoldoende. 
In deze visie past de herverdelende 
staat. Hier verhoudt de staat zich 
tot de mens als een trainer tot zijn 
atleten. De secundaire staatstaken 
vloeien voort uit de functie van de 
staat als producent van goederen en 
diensten die de zelfregulerende 
orde alleen niet afdoende kan ver
zorgen. 

De studie geeft geen opsomming 
van de secundaire staatstaken. Ie
dere generatie liberale politici zal 
die opnieuw moeten definiëren. In 
ieder geval valt hieronder de over
dracht aan de jeugd van de waarden 
en morele normen die de waarborg 
vormen van de democratische 
rechtsstaat en de rechten van het 
individu. Dit vereist een zekere ge
neralistische vorming en humanis
tisch onderwijs. 

De studie kiest hoofdzakelijk 
voor de utilitaristische variant van 
het liberalisme. Op één punt volgt 
echter de ontplooiingsvariant, na
melijk waar zij meent dat de staat 
een aantal sociale grondrechten 
moet garanderen. Het gebrek aan 
flexibiliteit en de geestelijke dan 
wellichamelijke beperkingen van 
sommige mensen kunnen zo groot 
zijn dat zij niet zelfstandig in vol
doende mate de middelen kunnen 
vergaren die de mens nodig heeft 
om vrij te zijn. Hierbij wordt ge
dacht aan zieken, gehandicapten, 
immigranten, werklozen, bejaar
den, kinderen enz. Het is een 
primaire staatstaak een minimale 
bestaanszekerheid te garanderen 
voor hen die zich deze niet zelfstan
dig kunnen verschaffen. De staat 
die dit doet, wordt in de studie de 
waarborgstaat genoemd. Wat een 
minimale bestaanszekerheid is, zal 
weer door iedere generatie opnieuw 
moeten wQrden gedefinieerd. 



De studie is een boeiende ver
kenning van het verraderlijke ter
rein der politieke filosofie, die voor 
alle belangstellenden - liberalen en 
niet-liberalen - veel interessant en 
vooral verhelderend materiaal be
vat. Zij is geschreven door drs. A. A. 
M. Kinneging (in samenwerking 
met een werkgroep), die daarvoor 
veellof verdient. 

Frits Bolkestein 

• 
Geschrift 65 kunt u bestellen door 
f 25,- over te maken op postreke
ning 33.49. 769 t.n.v. Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting, Koninginne
gracht 55a, 2514 AE 's-Gravenhage, 
onder vermelding van "Geschrift 
65". 

Mededeling 
40ste jaarlijkse 
algemene 
vergadering 
m.b.t. punt 21 "Behandeling 
van het Liberaal Bestek '90" 

Elders in dit blad wordt me
dedeling gedaan van het feit 
dat de Prof. Mr. B. M. Tel
clersstichting (geschrift nr. 65) 
"Liberalisme - een speurtocht 
naar de filosofische grondsla
gen" is verschenen. Gebruike
lijk is dat ingevolge "het re
glement van orde behandeling 
rapporten Teldersstichting" 
een dergelijk rapport wordt 
behandeld door de partijraad. 
De inhoud heeft in belangrijke 
mate raakvlakken met het Li
beraal Bestek. 
Een duplicering in behande
ling van beide stukken dient 
echter in het belang van de 
partij te worden voorkomen. 
Daarom is besloten, in nauw 
overleg met de Teldersstich
ting, dat dit rapport zal die
nen als achtergrondinforma
tie t.b.v. de discussie. Elders 
in dit blad treffen de leden 
een bon aan die hen de mo
gelijkheid geeft het rapport te 
bestellen. Abonnees op de 
VVD-Expresse vinden in hun 
blad de gebruikelijke bon. 

W. J. A. van den Berg, 
algemeen secretaris. 
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F.P.O. 

11 Aanvulling 
il beschrijvingsbrief 
L J bij punt 16a (beleid hoofdbestuur) 

1.rè)\ p het LI congres van oktober 
\.l ) 1979 te Ottawa wordt de 
''~ FPOe als volledig lid geac

cepteerd op unanieme aanbeveling 
van de Executieve. De aanvankelij
ke Nederlandse bezwaren worden 
ondervangen door de verwachting 
dat de FPOe een duidelijker libera
le koers zal gaan volgen. Finland en 
Zweden hebben zich overigens op 
het congres van stemming onthou
den. 

Verontrust door ontwikkelingen 
in Oostenrijk, niet in het minst door 
de Prisehenschlager-Reder affaire 
stelt de VVD op de Executieve van 
mei 1985 in Reykjavik de positie 
van de FPOe aan de orde. De hierop 
volgende discussie leidt tot de ver
klaring van Reykjavik: 
"The Executive Committee of the 
Liberal International, in its first 
meeting after the Prisehenschlager
Reder affair, expressesits strong 
condemnation of the way in which 
the return to Austria of a notorious 
war criminal was handled. It is a 
duty for Liberals everywhere to 
fight any trace of sentiments of the 
kind that once cleared the way for 
the Nazis". 
De FPOe heeft zich v.w.b. deze ver
klaring van stemming onthouden. 

In de vergadering van de Exe
cutieve gehouden in Hamburg tij
dens het LI congres van oktober 

. 1986 wordt er wederom aandacht 
besteed aan de FPOe. Op het con
gres van deze partij in september 
was het voorzitterschap in handen 
gekomen van Jorg Raider, hetgeen 
aanleiding had gegeven tot veel pu
blikaties omtrent het politieke ka
rakter van deze partij. De gehouden 

discussie bracht de Executieve er
toe om over te gaan tot het instellen 
van een "fact-finding group". Van 
de zijde van de VVD maakte de al
gemeen secretaris, deel uit van deze 
groep. 

Op de Executieve van februari 
1987 in Parijs komt het rapport van 
de fact-finding group ter tafel. Het 
rapport verwoordt op diverse plaat
sen zorg rond ontwikkelingen in 
Oostenrijk in het algemeen, en de 
nationalistische opstelling van de 
FPOe in het bijzonder. Heldere 
conclusies worden niet getrokken, 
wel wordt gesteld dat er in geen re
denen van voldoende importantie 
kunnen worden aangevoerd op 
grond waarvan de FPOe uit de LI 
zou moeten worden verwijderd. 
Mede door de vraagtekens die de 
VVD zette bij de informatie werd 
besloten een aanvullende vragen
ronde te houden, waarin iedere par
tij nadere ophelderingen kon vragen 
aan de FPOe. 

De FPOe verklaart op deze Exe
cutieve dat zij alsnog akkoord gaat 
met de verklaring van Reykjavik, de 
reden voor onthouding was puur 
electoraal. 

In de juli-vergadering van de Exe
cutieve in Londen '87 komen de 
antwoorden van de FPOe op de 
vragenronde als hoofdonderwerp 
van de agenda ter discussie. De 
schriftelijke beantwoording wordt 
door velen niet als zeer zorgvuldig 
beschouwd. In de toelichting op de 
antwoorden alsmede in de daarop 
volgende discussie is Raider even
min duidelijk waar het de intenties 
van de FPOe betreft. Een door de 
VVD ingediende motie om de proce-



dure voor uitstoting van de FPOe 
uit de LIaan te vangen vindt geen 
meerderheid (voor een werkelijke 
uitstoting is een twee-derde meer
derheid benodigd), het aantal ont
houdingen is overigens zeer groot. 
In Londen wordt wederom een ver
klaring afgegeven: 
"The Liberal Executive Committee, 
meeting in London on 11 July 1987, 
is gravely disturbed bij 'recent ex
pressions of antisemitism in 
Europe, not least in Austria. 

The Executieve reiterates that it 
is an imperative duty of allliberals 
to expose and actively attack those 
who promote antisemitism and who 
propagate lies about the reality of 
nazism, and actively fight any trace 
of sentimeuts of the kind that once 
cleared the way for the Nazis". 
Ook de-FPOe heeft deze verklaring 
onderschreven. 

Het hoofdbestuur van de VVD 
stond nu voor de vraag welke con
sequenties zij uit het standpunt van 
de Executieve moest trekken. Na 
ampele overweging en nog een aan
tal gesprekken in het kader van de 
Liberale Internationale is het 
hoofdbestuur tot de conclusie geko
men dat zij aan de algemene verga
dering van 27 en 28 mei a.s. voorlegt 
het voornemen om niet uit de LI te 
treden. 

Zij wil dit voornemen op de vol
gende wijze motiveren. De LI is het 
enige brede platform waar inter
nationaalliberalen uit alle wereld
delen elkaar ontmoeten. Via de LI 
worden liberale bewegingen in lan
den die geen liberale partijen heb
ben gestimuleerd en geholpen. De 
LI is de vertegenwoordiger van de 
liberalen in het overleg met andere 
internationale politieke organisa
ties. Voor optreden in en tegen lan
den waar de mensenrechten worden 
geschonden en de democratie niet 
bestaat of omgebracht, vormt de LI 
het gremium. 
De LI wordt ook door nieuwe de
mocratieën gezien als de Alma Ma
ter van het liberalisme. De Oxford 
Declaration is wereldwijd bekend 
en vermaard. Via de LI wordt ook 
de VVD regelmatig benaderd door 
liberalen uit de ontwikkelingslan
den. 

De VVD is vanaf een vroeg 
stadium actief in de LI en heeft vele 
voormannen geleverd. Wat de VVD 
in de LI naar voren brengt heeft al
tijd extra aandacht en haar mening 
weegt extra zwaar. De VVD staat 

bekend als een van de krachtigste 
voorvechters voor de mensenrech
ten. Ook niet-Nederlandse liberalen 
rekenen op de VVD voor wat be
treft dit aspect. De reacties in Ot
tawa waren navenant. 

De aanpak door de VVD waar 
het de aard en het gedrag betreft 
van de FPOe heeft zeer veel aan
dacht gehad, ondanks het feit dat 
de meerderheid de VVD (nog) niet 
volgde. Uit de volgende gebeur
tenissen is gebleken, en uit de 
standpunten die thans worden in
genomen, is duidelijk dat thans bin
nen de LI anders gekeken wordt 
naar de gebeurtenissen in de eigen 
landen. 

Het LI congres in Ottawa van 
september 1987 stond volledig in 
het teken van de mensenrechten. De 
thema-commissie heeft het "Ot
tawa Human Rights Appeal" voor
bereid. Tijdens de behandeling, 
eerst in werkgroepen, later plenair, 
bleek een grote vrees voor een her
opleving van neo-nazisme en antise
mitisme, ook in onze eigen staten. 
De gehele procedure rond de FPOe 
heeft daar duidelijk aan bijgedra
gen. Van groot belang is daarom de 
passage in het Appeal: 
"We liberals are deeply concerned 
about the growing wave of anti-se
mitism and neo-Nazism which are -
as revealed by the worlds bitter ex
perience in recent history - a grave 
threat to the very existence of de
mocracy, and will take public steps 
and effective measures wherever 
necessary against these tendencies 
in all countries, including our 
own"; en het besluit aan het einde 
van het Appeal, om een working 
group te vormen, die tot taak heeft 
om de uitvoering van het Appeal te 
controleren en te begeleiden. 

De taakstelling van de Appeal
werkgroep en toezeggingen vanuit 
vele andere liberale partijen heeft 
het hoofdbestuur tot de overtuiging 
gebracht dat er voldoende waarbor
gen aanwezig zijn om in de toe
komst bij ontsporingen snel op te 
kunnen treden. Het hoofdbestuur 
heeft zich hierbij ook nog door de 
volgende overwegingen laten lei
den. In de eerste plaats zal een ver
tegenwoordiger van de VVD, inge
volge onze eis daartoe, deel uit ma
ken van de eerder genoemde Ap
peal-werkgroep. In de tweede plaats 
zijn de positie van de VVD en toe
zeggingen van andere partijen in
houdende steun in voorkomende 
gevallen nog eens schriftelijk aan de 
Executieve vastgelegd. In de derde 
plaats zal de FPOe (alle partij
bladen van de FPO) aan de VVD 
toesturen. 

Tot slot. In haar afwegingsproces 
heeft het hoofdbestuur uiteindelijk 
overwogen dat bij uittreden uit de 
LI de invloed van de VVD op de 
gang van zaken nihil is, terwijl zij 
bovendien verstoken is van inter
nationale contacten - uitgezonderd 
die in EG-verband. 
Dit, tezamen met de duidelijke toe
zegging van de president van de LI 
om in voorkomende gevallen krach
tig tegen de FPOe op te treden, 
heeft het hoofdbestuur tot bovenge
noemd voorstel gebracht. 

N.B. 
Moties c.q. amendementen m.b.t. 
dit onderdeel van de beschrijvings
brief mogen tot 18 april a.s. worden 
gezonden naar de algemeen secreta
ris, p/a algemeen secretariaat, Post
bus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 

• 
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Het hoofdbestuur van de JOVD 
wenst de VVD geluk met het 
achtste lustrum van de Partij. De 
Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie ontwikkelde zich in die 
periode van een gerespecteerde 
maar relatief kleine beginselpartij 
tot dat wat haar oprichters reeds 
suggereerden te zijn: een volkspar
tij. Veertig jaar al draagt de VVD 
medeverantwoordelijkheid voor 
het landsbestuur. Zij leverde 
daarmee een niet te onderschat
ten bijdrage aan de democratie en 
aan de verwezenlijking van de li
berale beginselen waarvoor ons 
beider organisaties heten te staan. 
Een felicitatie waard: Proficiat! 

/<y:-. ;; e:~tig jaar yvD betekent ook 
<:-::---:>:::. 1 biJna veertig jaar JOVD-
~~:::.::;<~:.::: VVD (de JOVD viert in 1988 
;:;::>/haar veertigjarig bestaan). De relatie 

JOVD-VVD dient er een te zijn van 
onafbankelijkheid: een betuttelen
de VVD-moederrol past daar niet 
bij. De JOVD waakt en zal waken 
voor het verder verspreiden en ont
wikkelen van het liberalisme in 
onze maatschappij. Zij vindt dan 
ook dat dit jubileumjaar het de 
VVD past niet slechts een genoeg
zame blik achterwaarts te werpen, 
maar veeleer een vorsende blik 
voorwaarts te nemen de jaren ne
gentig in. 

Liberaal bestek 

Liberaal Bestek '90 had dat kun
nen zijn. De JOVD heeft in eerste 
reactie ongemeen scherp op Li
beraal Bestek gereageerd. Natuur
lijk geven ook wij toe dat het gros 
van de ideeën niet slecht is maar 
per saldo is het discussiestuk niet 
meer dan een codificering van mo
gelijk in de VVD levende standpun
ten over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Op zich is dat niet 
kwalijk, de vraag blijft wel: VVD 
waarom stelt u een commissie in die 
de koers voor de jaren negentig 
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moet gaan uitstippelen en met een 
verkort verkiezingsprogramma 
komt i.p.v. een discussiestuk over 
het liberalisme. Een stuk dat niet 
alleen origineler ideeën aan zou dra
gen voor grote maatschappelijke 
problemen als criminaliteitsbestrij
ding en het functioneren van de 
parlementaire democratie, maar 
ook een stuk dat tot heftige discus
sie zou leiden. Is dat nu een doel op 
zich? Ja. De VVD heeft behoefte 
aan profiel om het liberalisme terug 
op de politieke landkaart te zetten. 

JOVD kiest voor een 
ontplooiingsliberalisme 

Gelukkig heeft de Teldersstich
ting een speurtocht gedaan naar de 
filosofische grondslagen van het li
beralisme. Daarover dient dan ook 
naar onze mening gediscussieerd te 
worden binnen de VVD. Kiest de 
partij, net zoals de auteurs, voor het 
utilitaristische liberalisme aange
vuld met bestaanszekerheid voor de 
zwakkeren of geeft zij de voorkeur 
aan het ontplooiingsliberalisme? 
Kortom: kiest de partij voor de 
Staat die slechts de klassieke grond-, 
rechten garandeert en dus pas op
treedt als iemands vrijheid door an
deren geschonden wordt of is de 

VVD van mening dat ook sociale 
grondrechten de zorg van de over-
heid zijn en de Staat ook vrijheden 
en dus ontplooiingsmogelijkheden 
moet scheppen? Dit alles met in bei
de visies een maatschappij met een 
representatieve democratie, mach
tenscheiding, een gelegitimeerde 
overheid, rechtszekerheid en -ge
lijkheid. In het rapport wordt ge-
steld dat het ontplooiingsliberalis-
me leidt tot een verzorgingsstaat en 

wordt dus afgewezen. De utilitaris
tische variant leidt tot een waar" 
borgmaatschappij, de liberale maat
schappij voor de toekomst. 
De JOVD is van mening dat alle 

individuen eigen potenties en 
kwaliteiten bezitten en deze ten 
nutte van het individu en de maat
schappij gebracht dienen te worden. 
Daarom kiest zij voor een ontplooi
ingsvariant, maar dan niet met een 
overheid die de sociale grondrech
ten met financiële en materiële mid-

Deze tekening werd aangebadel 
door de JOVD op het Lustrumcor 

<fQ. gres aan VVD-voorzitter Ginja1 
·- 0 'JI' . 

delen dient te waarborgen, maar een 
overheid die kansen biedt. Een die 
burgers motiveert en stimuleert en 
hier en daar een verplichting (zoals 
bij de arbeidsinpassing van werklo
zen bv.) oplegt om de potenties in 
resultaten om te zetten. 

Enerzijds om burgers meer ·be
trokken te maken bij en zin te geven 
aan het bestaan en anderzijds om d,e 
maatschappij verder te ontwik
kelen. En dat hoeft, in tegenstelling 
met de bewering in het rapport, niet 
te leiden tot de hedendaagse te gro
te overheidsbemoeienis van onze 
verzorgingsmaatschappij. Wij 
hopen dan ook dat de VVD wat dit 
betreft kleur gaat bekennen: meer 
naar rechts en dus de utilitaristi
sche visie of meer naar het midden· 
en dus de ontplooiingsvariant. 

De JOVD hoopt dat er een basis 
zal worden gelegd voor een verkie
zingsprogramma dat recht doet aan 
de middenpositie die een liberale 
partij past. 

De JOVD verwacht veel van u in 
dit historisch jaar. Opdat de VVD 
een politiek volwassen levendige li
berale partij zal zijn en blijven. 

Namens het hoofdbestuur van de 
JOVD, 

Annette Nijs 
landelijk voorzitter. 

• 



Topkader
cursus 
VVD/JOVD 
,,Liberalisme 
op z'n kop'' 

0 p 16 en 17 april a.s. organi
seren VVD en JOVD samen 
een topkadercursus met als 

titel "Liberalisme op z'n kop". Op 
deze cursus willen de organisatoren 
allerlei dogma's en vanzelfspre
kendheden van hedendaagse libera
le politiek kritisch beschouwen en· 
toetsen aan liberale beginselen. 
Daarbij is geen enkel "huisje vei
lig": alle ideeën zijn liberaal als ze 
vanuit liberale waarden kunnen 
worden beargumenteerd. Het motto 
van deze cursus is dan ook: "Het 
enige dat vaststaat is dat niets vast
staat". 

Aan deze cursus kunnen 40 jonge 
leden van VVD en JOVD deelne
men. Deze deelnemers zullen zich 
aan de hand van het cursusma
teriaal grondig dienen voor te berei
den; tijdens de cursus zullen zij zo
wel in werkgroepen als plenair het 
woord moeten voeren. Daarnaast 
geeft een aantal gastsprekers zijn vi
sie op het cursusonderwerp. Gezien 
het karakter van de cursus worden 
aan de deelnemers zekere eisen ge
steld op het terrein van politieke er
varing en deskundigheid. 

De cursus zal worden gehouden 
in HetWitte Huis te Borne (bij En
schede). De prijs van de cursus be
draagt f 80,- per persoon voor het 
gehele weekend, waarbij inbegrepen 
maaltijden en overnachting. 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden door onderstaande aan
meldingsbon voor dinsdag 22 maart 
a.s. te zenden aan een van de vol
gende adressen: 

JOVD Algemeen Secretariaat 
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJAmsterdam 

VVD Algemeen Secretariaat 
Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage 

Na selectie wordt alle kandidaat
deelnemers zo spoedig mogelijk na 
22 maart bericht of zij al of niet aan 
de cursus kunnen deelnemen. • 

Aanmeldingsbon Topkadercursus 
"Liberalisme op z'n kop" 
Hierbij geef ik mij op voor deelname aan de cursus "Liberalisme op 
z'n kop" van 16 en 17 april a.s. 

Naam 

Adres 

Postcode/woonpl. 

Telefoon 

Opleiding 

Werkervaring 

................................ ' ... l' 

Mijn voorkeur gaat uit naar de werkgroep (gaarne één reserve aan
kruisen): 

o mens en liberalisme 
o mens en bestuur 
o mens en economie 
o mens en omgeving 
o mens en welzijn 
o mens over de grens 

Handtekening: 
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In dit februarinummer van Vrijheid 
en Democratie wil de Haya van So
merenstichting een overzicht geven 
van trainingen die de Stichting or
ganiseert en waarvoor leden zich 
uitsluitend rechtstreeks aan kun
n'en melden bij de betrokken kamer
centrales. De Haya van Someren
stichting verstrekt, op aanvraag, na
dere informatie over telefoonnum
mers. 

Presentatietechniek I 
Heerenveen, 22 en 27 februari 1988 
(maandagavond en zaterdag) 
vspree05., cursusbijdrage f 40,-. 

Presentatietechniek II 
De Bilt, 1, 8 en 15 maart 1988 (dins
dagavonden) 

Jf 21" 8',IL~ H] ll{ § e fuJ n] 0 ®li1L k Vl rriCn § ·~ wij rDJ Jl" v ([))Ir Rrn nn11 g § D 
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5 maart 1988/Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht 

vspret03., cursusbijdrage f 60,-. 

Discussietechniek I 
's-Gravenhage, 26 en 27 februari 
1988 (vrijdag- en zaterdagavond) 
vsdiss03., cursusbijdrage f 40,-. 

Discussietechniek I 
Heerenveen, 14 en 19 maart 1988 
(maandagavond en zaterdag) 
vsdiss04., cursusbijdrage f 40,-. 

JBestuurderscursus 
Heerenveen, 15 en 16 april1988 
(vrijdagavond en zaterdag) 
vsbestlO., cursusbijdrage f 15,-. 

N .B. Wij verzoeken de organisato
ren van de cursussen om alle te or
ganiseren cursussen aan te melden 
bij de Haya van Somerenstichting. 
Alleen de bij de stichting aangemel
de cursussen komen voor subsidie 
in aanmerking. 

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst 
op zaterdag 5 maart 1988 zal het 
jaarprogramma van de Haya van 
Somerenstichting worden gepre
senteerd. 
Trainers, samenstellers van cursus
sen, vormings- en scholingsfunctio
narissen van afdelingen, ondercen
trales en kamercentrales komen bij
een om ideeën op te doen, ervarin
gen uit te wisselen en afspraken te 
maken voor het nieuwe cursusjaar 
1988. Heeft u als vormings- en 
scholingsfunctionaris belangstelling 
om deze bijeenkomst, waaraan geen 
kosten verbonden zijn, bij te wonen, 
dan kunt u zich middels onder
staande bon aanmelden. Na in
schrijving ontvangt u een week voor 
aanvang van de bijeenkomst een 
uitnodiging met een toegangskaart. 
Tijdens de bijeenkomst ontvangt u 
gratis een jaarprogramma. 

Hierbij mijn aanmelding voor de bijeenkomst van 5 maart 
1988 (gaarne vóór 1 maart 1988) 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Functie 

Toezenden aan: Haya van Somerenstichting 
Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage 
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Het programma voor deze bijeen
komst ziet er als volgt uit: 
10.00- 10.30 uur: 
Inschrijving en ontvangst 
10.30- 11.00 uur: 
Opening 
"Het belang van vorming en 
scholing voor de VVD" door dr. 
L. Ginjaar, partijvoorzitter 
11.00 - 11.45 uur: 
"Een visie op vorming en scholing 
vanuit het bedrijfsleven" 
Inleiding door B. C. Borkus 
Hoofd opleidingen IBM Nederland 
N.V. 
11.45- 12.00 uur: 
"Het vormings- en scholingsbeleid 
voor 1988" 
Inleiding door mr. I. W. Opstelten, 
vice-voorzitter 
12.00- 13.00 uur: 
Discussie in groepen 
13.00- 14.00 uur: 
Lunch 
14.00- 15.30 uur: 
Plenaire discussie o.l.v. H. F. Dijk
stal, adviserend lid van de stuur
groep vorming en scholing, met een 
forum bestaande uit o.a.: 
- de heer dr. L. Ginjaar, voorzitter 

de heer mr. I. W. Opstelten, vice
voorzitter 
de heer R. W. A. Klaassen, lid van 
de stuurgroep vorming en 
scholing 

- mw. J. C. van Dijk-Sturm, voor
zitter KC Zeeland. 

• 



De positie van 
de provincie 
in relatie tot 
de gemeente 

Over dat onderwerp organi
seert de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van 

de VVD op zaterdag 26 maart a.s. 
van 10.15 tot 13.30 uur in Hotel 
Smits te Utrecht een discussie
bijeenkomst. Inleiders zijn me
vrouw drs. R. M. ten Cate-Dhont 
(wethouder van Utrecht) en de 
heren mr. M. J. J. M. Boelen (Zuid
hollands statenlid en burgmeester 
van Leimuiden, Nieuwveen en 
Rijnsaterwoude) en ing. M. de 
Bruijne (commissaris van de Ko
ningin in Gelderland). In het fe
bruari-nummer van het 
Verenigingsblad Provincie & Ge
meente zal een aantal stellingen 
over het onderwerp verschijnen. De 
deelnamekosten bedragen f 22,50 
(indien men wenst deel te nemen 
aan de aansluitende lunch f 40,-); 
de deelnamebijdrage dient vooraf te 
worden overgemaakt op postbank
rekening 1687886 t.n.v. penning
meester Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD te Den 
Haag onder vermelding van "bijeen
komst 26 maart 1988". Aanmelding 
voor de ochtend is mogelijk d.m.v. 
onderstaande bon. 
Voor de goede orde, de bijeenkomst 
is alleen toegankelijk voor leden 
van de Vereniging. Nog geen lid? 
Bel 070-614121 voor nadere infor
matie en vraag naar Tineke de Goe
de of Andreas W. Dijk. Ook VVD
leden die geen deel uitmaken van 
een gemeente- of provinciebestuur 
kunnen lid worden van de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden van 
de Volkspartij voor Vrijheid en De-

. moeratiel 

Aanmeldingsbon 26-3-88 
Ondergetekende, naam .................................................................. , ........ ~ ......... .. 

Adres .................................................................................................................... .. 

Postcode en woonplaats ................................................................................... . 

Eventuele ·(politieke) functie ........................................................................... . 

wenst deel te nemen aan de bijeenkomst "De positie van de provincie in 
relatie tot de gemeente" in Hotel Smits te Utrecht op 26-3-88. Hij/zij*) 
zal wel/niet*) deelnemen aan de lunch en heeft de verschuldigde bijdrage 
f 22,50/f 40,-*)) overgemaakt op postgirorekening 1687886 t.n;v. pen- ' 
ningmeester Vereniging van Staten- en Raadsleden te Den Haag onder 
vermelding van "bijeenkomst 26 maart 1988". 
Datum: Handtekening: 

*)Doorhalen wat niet van toepassing fs en zenden aan: 
Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage. 

IN TWEEDE LEZING 
Drie decennia Lihéraal Reveil 

De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting en de Stichting Liberaal Re
veil hebben het initiatief genomen ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de VVD, in januari 1988, een bundel te doen verschijnen 
waarin artikelen zijn opgenomen uit de jaargangen Liberaal Reveil. 
Het eerste blad verscheen in 1956. De redactieraad heeft getracht de 
artikelen zó te selecteren, dat de lezer een beeld krijgt van de ontwik
kelingen in het liberalisme door de jaren heen. De bijdragen zijn ken
merkend voor de liberale gedachten in de periode van verschijnen, 
maar ook nu nog zeer lezenswaardig. 

De bundel wordt uitgegeven door uitgeverij Edu'Actief te Meppel. 
Voor u, lid van de VVD, geldt van 30 januari tot en met 31 maart 
1988 de speciale prijs van f 15,75, indien u onderstaande bon ingevuld 
zendt aan het redactiesecretariaat van Liberaal Reveil. U krijgt het 
boek met een acceptgirokaart zo spoedig mogelijk toegestuurd. Abon
nees van Liberaal Reveil krijgen te zijner tijd een gratis exemplaar 
toegézonden. 

Deze .bon vóór 31 maart 1988 zenden aan: 
Reda:cti~secretariaat Liberaal Reveil, p/a Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 
Komngmnegracht 55a, 2514 AE 's-Gravenhage. 

L- BON . 
Zend mij, als lid van de VVD, de bundel "In Tweede Lezing; drie 
decennia Liberaal Reveil" voor de speciale prijs van f 15,75 (i.p.v. 
f 19,50). 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Datum: 

Handtekening: ........................................................ .. 
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In de Kamercentrale Leiden 
tellen de VVD-jongeren mee! 
Aan het KC-bestuur is sinds 
10 maart 1987 een jongere 
toegevoegd. Deze benoeming 
was het gevolg van de door 
de centrale vergadering aan
genomen notitie: "De KC
Leidensweg van het Jon
gerenbeleid". 
Deze notitie (die paste in de 
beste tradities van de Ka
mercentrale met betrekking 
tot het jongerenbeleid en 
-participatie binnen de 
VVD) betekende dat de KC 
koos voor een meersporen
beleid ten aanzien van het 
jongerenbeleid. Enerzijds 
voert de Kamercentrale een 
beleid gericht op stimulering, 
motivering, groepering, vor
ming en scholing van jonge 
VVD-leden in haar gebied, 
anderzijds werkt zij in het 
kader van de SWO 1985 ook 
samen met de JOVD (d.m.v. 
het Zuid-Hollandsoverleg). 
Doelstelling van dit alles is 
het realiseren van een hechte 
binding en werving ten be
hoeve van liberalisme en de 
VVD. Aan dit beleid wordt 
gestalte gegeven door de 
stuurgroep, die bestaat uit de 
KC-bestuurder belast met 
het jongerenbeleid en zijn 
collega's uit de ondercentra
les. Deze stuurgroep is nu een 
half jaar bezig om langs een 
drietal wegen de interne 
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doelstelling te realiseren: ka
dervorming, inhoudsverbre
ding en kennisverwerving. 
Onder het motto: "de eerste 
klap is een daalder waard" 
heeft de stuurgroep haar eer
ste stappen gezet. Vorig na
jaar heeft zij een bijzonder 
succesvol cursusweekend 
georganiseerd over liberalis
me in Kasteel Oud-Poelgeest 
te Oegstgeest. Daar hebben 
ongeveer 30 jongeren geluis
terd naar inleidingen over 
het liberalisme en zij zijn zelf 
actief bezig geweest met dit 
begrip aan de hand van een 
door de stuurgroep ontwik
kelde syllabus met teksten 
van denkers als Spinoza, 

Thorbecke, Pierson, Rob
bes, Locke, Mil!, Montes
quieu, Kant e.a .. Aan de 
hand van deze syllabus en de 
inleidingen van de heren Co
cheret en la Moriniere, Wij
senbeek, Groenveld en Bol
kestein is - soms heftig - ge
discussieerd en diep na
gedacht over oorsprong en 
ontwikkeling van het libera
lisme. Op voorstel van de 
cursisten wordt met hen ver
der gegaan. Nieuwe seminars 
waarin bepaalde onderwer: 
pen verder worden uit
gediept zullen volgen. Deze 
seminars zijn ook toeganke
lijk voor niet-cursisten uit de 
kc-Leiden; vraag het onder
centrale bestuur om infor
matie. 
Het is de bedoeling dit jaar 
met een nieuwe groep het
zelfde programma te starten 
terwijl met de bestaande 
groep wordt doorgegaan. Zo 
wordt langzaam maar zeker 
een kader gevormd van jon
geren die met het liberalisme 
en met elkaar in contact wor
den gebracht. Waarbij men 
door het omgaan met alle be-

grippen steeds sterker komt 
te staan en een steeds grotere 
geestelijke bagage mee krijgt 
op het gebied van de liberale 
levensbeschouwing. 
Al met al kijkt de Kamercen
trale Leiden met tevreden
heid terug op het eerste jaar 
van het door haar opgezette 
jongerenbeleid. Natuurlijk is 
zij bereid haar kennis in te 
brengen in de discussies in de 
Landelijke Commissie Jon
gerenbeleid bij de collega
KC-bestuurders. 
Gelet op het feit dat de leef
tijd van de stuurgroepleden 
varieert van 16 tot 28 jaar 
kan men spreken van een 
jongerenbeleid voor en door 
jongeren. De Stuurgroep 
Jongerenbeleid van de KC
Leiden bestaat uit: Philippe 
G. Brood, voorzitter, Herhert 
Zilverentant, secretaris, 
Maurice Pitte, Brecht de 
Vries en Gerard Twigt. 

Philippe Brood 

De cursisten in Oegstgeest 

v.l.n.r.: Herbert Zilverentant, Frits Bolkestein en Philippe 
Brood 



0 ok dit jaar zal met uw me
dewerking tijdens het zomer
reces weer een ledenthema

blad verschijnen. Redactieraad en 
redactie kozen eenparig voor het on
derwerp: 

Het milieu in Europa 

Ieder die hart voor de natuur en 
de toekomst heeft houdt zich met 
dit onderwerp bezig. Ieder ziet ook 
de noodzaak in van een góed mi
lieubeleid, maar er zullen nog veel 
afspraken in EG-verband moeten 
worden gemaakt en gerealiseerd. En 
er zal nog veel (vuil) water door de 
Rijn en de Noordzee stromen voor 
het zover is. 

U kunt zelf een thema kiezen, 
maar u kunt ook op een van de on
derstaande suggesties ingaan: 
- Hoe stoppen we de verzuring van 
het milieu? 
- Hoe gaan we de vermesting van 
het milieu tegen? 
- De verspreiding van milieu
gevaarlijke stoffen 
- De verwijdering van afvalstoffen 
- De verstoring van het milieu 
- De (vermeende?) controverse tus-
sen economie en milieu. 

De redactie raadt ieder die wil 
schrijven dringend aan niet alle on
derwerpen bij de kop te nemen, 
maar een eigen gekozen of boven
staand thema uit te diepen in maxi
maal twee getypte A-4 vellen met 
anderhalve spatie. 

geplaatste artikelen) zullen in een 
interview aan Minister Nijpels wor
den voorgelegd. Dat interview ver
schijnt in hetzelfde ledenblad. 

Sluitingstermijn (onherroepelijk) 
1 mei 1988 
Lengte: maximaal 2 getypte kwar
tovellen met anderhalve spatie 
Inzenden naar het redactiesecreta-

In tegenstelling tot vorig jaar zul
len ditmaal wegens budgettaire re
denen slechts 10 artikelen worden 
geplaatst. Bij de beoordeling van de 
geplaatste artikelen zal de redactie 
uitgaan van de origineelste ideeën 
om tot oplossingen te komen. Alle 
vragen en suggesties (ook in de niet-

riaat (zie colofon) ; 
Wij wachten met spanning op uw ; 

bijdragen!!! 

De Redactie 

Souvenirs van het lustrum 
Videobanden en LP van de jubileumviering op 29 januari 1988 in het 
Turfschip te Breda. 
1. De VHS videobanden met registratie van hoogtepunten van de 
VVD-40 viering in het Turfschip kunt u bij voorintekening thans 
bestellen. 
2. Eveneens zijn verkrijgbaar VHS-videobanden met.daarop de 12 
oude VVD-TV uitzendingen uit de periode 1962 tot 1984 zoals die 
op 29 januari in de VVD-cineac zijn vertoond. Met daarin (oude) 
liberalen met jonge(re) hoofden als Van Riel, Polak, Witteveen, 
Geertsema, Haya van Someren-Downer, Vonhoff, Korthals Altes, 
Rietkerk, Wiegel, Kamminga, Nijpels e.a. 
3. Voorts kunt u de langspeelplaat met de sfeerbepalende muziek 
van de Wegenbouwkapel, het huisorkest van de Nederlandse Vereni
ging van Wegenbouwers, bestellen, met daarop alle muziek zoals die 
als intermezzo tussen de redevoeringen ten gehore werd gebracht. 
Door invulling van onderstaande bon en bijsluiting van een cheque 
of girobetaalkaart krijgt u banden en/ of de LP dan eind maart gele
verd. In verband met risico op breuk of beschadiging door verzending 
s.v.p. ophalen bij het Algemeen Secretariaat! Belt u even tevoren, 
zodat wij uw bestelling kunnen klaarleggen. 

Informatie: H. M. G. Dittmar 
VVD-public relations 

• 

Naam/afdeling ..................................... . 

Adres ............................................ . 

Postcode/plaats 

bestelt 
... ex VHS-band (I) hoogtepunten VVD-40 
... ex VHS-band (2) oude VVD-TV's 
... ex LP-Wegenbouwkapel (3) 

àf75,- = { .... . 
à{75,- = { .... . 
à {22,50 = f .... . 
Totaal = r::::-

voor welk bedrag ondergetekende een cheque of girobetaalkaart 
bijsluit. 

Handtekening: 

lil 

-



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. 

VeJmiieuwing 
VVD-§iru!Ctuull" 

Zoals V&D van november jl. (blz. 6 t!m 
9) al deed vrezen, heeft de beschr.brief 
voor de komende alg. vergadering, waar
bij ook het uitgegroeide "Liberaal Be
stek" moet worden betrokken, een af
schrikwekkende omvang. Er lijkt spra
ke te zijn van een (te) vergaande ver
nieuwingsdrang of -dwang. Waarom wil 
men zoveel tegelijk overhoop halen? De 
perikelen die de VVD vooral in 1986 
hebben geteisterd, waren toch geen ge
volg van onwerkbare regelgeving of or
ganisatie, maar van niet of onjuiste toe
passing, alsmede van onwaardig ge
drag. ("De onvolkomenheid der mens
heid", Schuddeboom V&D december.) 
Indien nu een- beperkte- structuur
wijziging in aanmerking zou komen wa
re die meer te richten op het functio
neren als politieke partij dan als naar 
kieskringen ingedeelde kiesvereniging. 
Anders gezegd: geen opheffing van on
dercentrales benevens verdergaande 
centralisatie in kamercentrales, maar 
juist accent leggen op ondercentrales, in 
aantal terug te brengen tot een zestig
tal, waarbij elke ondercentrale enige af-
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delingen c.q. onderafdelingen zou om-
vatten. \ 

J. F. Meijeraan 
's-Gravenhage 

Met verbazing maar ook met enige 
wrevellas ik in V&D van november dat 
de VVD haar verjaardag op uitbundige 
wijze gaat vieren. Is voor dat uitbundige 
enige reden? Omdat de partij veertig 
jaar bestaat? Neen, in een louter bestaan 
zit geen bijzondere verdienste! Omdat 
de partij zoveel burgers heeft weten te 
overtuigen? Neen, want de partij is qua 
aantal altijd onder de maat gebleven! 
Omdat de partij zoveel bijzondere din
gen heeft gepresteerden/of geponeerd? 
Neen, alleen de gewone, de verwachte, 
de middelmatige gedachten zijn uitge
dragen maar niet of nauwelijks gereali
seerd! Omdat de VVD eclatante lands
bestuurders heeft geleverd? Neen, ook 
hier is een middelmaat met zelfs voor 
Justitie een zeer grote min! Op alle 
punten: neen' Dus nogmaals: waarom 
uitbundig? 

W. A. F. G. Kooistra 
Apeldoorn 

Met hevige verontwaardiging las ik de 
brief bij V &D nr. 1360. Volgens deze 
brief is het de schuld van mij, als lid, 
dat de VVD minder geld binnen krijgt. 
Mijns inziens een bar en boze stelling. 
We weten allemaal dat het ledental van 
de VVD nog steeds aan het dalen is en 
dat dit zeker geen na-eb-effect van de 
verkiezingen genoemd kan worden. 
Nee, het komt door de politiek die de 
VVD nu voert: 
- Te veel relaties aangaan met de socia
listen; 
- Te veel negatieve reacties op coalitie
partner CDA; 
- Te weinig aandacht voor de jongeren
groepen binnen de partij. 
Zoek het kastekort niet bij de leden 
maar bij u zelf. Sla een andere weg in. 
Ga een veel conservatievere politiek voe
ren. Dan hoeft u de leden niet meer een 
zo vernederende brief te zenden. 

Eert Kiers 
Zeist 

De laatste tijd heb ik met veel afschuw 
kennis genomen van de Israëlische 
moordpartijen op Palestijnen. Wat wij 
te zien kregen, is slechts een momentop
name van de ruim twintig jaar durende 
vernederingen die het Palestijnse volk 
zich heeft moeten laten welgevallen. Is
raël zou de eerste staat moeten zijn die 
de mensenrechten respecteert. Na al 
het leed dat haar volk in de Tweede We-

reldoorlog heeft gekend, zou dat toch 
vanzelfsprekend moeten zijn. Israël zou 
zich ervan bewust moeten zijn dat haar 
terroristische acties in bezette gebieden 
slechts anti-semitisme in de hand wer
ken. 
Tenslotte nog dit: door de resolutie van 
het Europees Parlement terzake, heb
ben wij weer eens getoond hoe slecht 
wij, Europeanen, op crisissituaties in 
de wereld kunnen inspelen. Iedereen 
naar de mond praten zal ons op den 
duur tot belachelijke marionetten ma
ken. 

F. Laterveer 
Overijse 

AuillJlgehR"uHK en 
<enml'gie lhrwnnem 

Voor het eerst na ruim 28 jaar reageer 
ik op ingezonden brieven, nl. die van ir. 
P. M. Vrijlandt (nov. '87) en A. J. Hoeve 
(dec. '87). Hoeve stelt dat het openbaar 
vervoer een alternatief is voor het au
togebruik. Vanuit mijn woonplaats ben 
ik echter met mijn auto in 25 minuten 
op mijn werk en met het openbaar ver
voer in 2Y. uur. De heer Hoeve zou voorts 
moeten begrijpen dat verdere uitbouw 
van het openbaar vervoer technisch 
nauwelijks uitvoerbaar moet worden 
geacht en financieel de staat in nog gro
tere problemen brengt. 

De heer Vrijlandt stelt dat atoomener
gie moet worden afgeschaft. Daarbij 
gaat hij echter voorbij aan de volgende 
feiten: 
- alternatieve bronnen zijn geen even
wichtige vervanging van de huidige ge
zien het zeer grote aantal (bijv. wind
molens) dat nodig zou zijn; 
- de fossiele energiebronnen zullen naar 
verwachting binnen 50 jaar uitgeput 
ZIJn. 
Daarom moet nu al voorzichtig met 
kernenergie worden gestart. Echter on
der een voortdurend en scherp toezicht 
en met een verantwoord beleid t.a.v. op
slag, opwekking, vervoer en verwerking. 

F. H. Post 
Amstelveen 

Altijd is gebruikelijk geweest dat de ex
tra bijdragen van de leden aan de afde
lingen werden afgedragen. Voor deze 
afdelingen zijn ze onmisbaar en bij de 
jaarbudgettering wordt daarmee reke
ning gehouden. Dit jaar ontbrak daar
over een opmerking en komen de extra 
gelden dus ten goede aan het hoofdbe
stuur. Deze dictatoriaal uitgevoerde 
acte is gewoon een rechtstreekse aan
slag op de financiële positie van de af
delingen. 

C. Aaftink 
Heemstede 



VVD, vell."beieit 
comml!llll1lÏlteaHe 

Met een steeds harder snaterend be
stuursapparaat in het verschiet, dat 
slechts met het scherpe zwaard van 
vereenvoudiging te lijf gegaan kan wor
den, zal de VVD, niet gehaast, maar wet 
snel, haar organisatie dienen aan te 
passen. Zoals de voorschriften zijn ont
staan uit vele discussies zal die discus
sie nu gericht dienen te worden op 
vereenvoudiging en nog eens vereenvou
diging. 
De gewone communicatie met partijle
den zal verbeterd dienen te worden. Om 
te beginnen zal de brievenrubriek van 
ons VVD-blad moeten uitnodigen tot 
het leveren van bijdragen in plaats van 
te belemmeren. Wie bang is voor oever
loze schrijverij op niets af, is bang zich 
aan koud water te branden en onder
schat de capaciteiten van de leden. Als 
men wil sturen, stuur dan naar bijdra
gen over de fundamentele zaken. De ac
tuele onderwerpen komen immers toch 
wel over het voetlicht. Vooral jongeren 
geven aan behoefte te hebben aan een 
levensovertuiging als leidraad. 
Liberalisme is geen religie en levert geen 
kapstok om de zorgen aan op te hangen. 
Integendeel, het duwt je steeds naar je 
eigen verantwoordelijkheid als indi
vidu. Echter verwoord op de manier zo-

als dat bijv. gebeurt door dr. G. Zouten
dijk, levert het 't besef dat liberalisme 
waard is om voor te vechten, je leven 
lang. 

R. Puister 
Gorredijk 

Naschrift redactie: De ingezonden brie
venrubriek is ons net zo dierbaar als die 
u is. Wij beknotten daarop op geen en
kele wijze. Alleen briefschrijvers die 
voor elk blad schrijven krijgen wel eens 
een signaal dat anderen ook aan bod 
moeten kunnen komen. Ons uitgangs
punt is dat V & D van en voor de leden 
is. Discussies lokken we uit door de 
gastrubrieken en interviewkeuze. Dit al
les proberen we te doen via het zeer be
perkte budget en de nauw bemeten 
ruimte waaraan we ons hebben te hou
den. Vandaar ook dat we te lange brie
ven moeten inkorten. 

De hoeveelheid Nederlandse ontwik
kelingshulp zou, tot op de laatste gul
den, precies overeen moeten komen met 
een vast percentage van ons Nationaal 
Inkomen. Dat is een extra rechtvaar
diging voor een liberaal herstelbeleid, 
wat dan weliswaar niet ten goede komt 
aan een deel van de allerarmsten in 

onze samenleving maar wel aan de 
hoogte van ons Nationaal Inkomen. 
Geen ontwikkelingshulp meer aan dic
tatoriale - en dus oorlogvoerende re
gimes - maar alleen aan democratische 
ontwikkelingslanden. De hoeveelheid 
ontwikkelingshulp per (democratisch) 
ontwikkelingsland zal bovendien in po
sitieve zin moeten worden gekoppeld 
aan de hoeveelheid economische groei 
die deze volkeren weten te realiseren. 

L. Nelen 
Kruisland 

In zijn stukje in nr. 1360 (nov. 87) "De
mocratie op zijn kop" verwijt de heer 
W. L. de Vries te Doorn parlemen
tariërs, dat zij niet zeggen, wat "het 
volk" denkt. Wat dit betreft is het he
laas bekend dat veel Nederlanders (en 
dus gemeenten) vinden dat asielzoekers 
natuurlijk moeten worden opgevangen, 
maar dan wel zo ver mogelijk uit de 
buurt. Als gemeenten in gebreke blijven 
of onwillig zijn (ik pleit uiteraard niet 
voor misdadigers; de spreuk: Houd Ne
derland leefbaar, ook voor niet-crimi
nelen, is niet voor niets bedacht), wat 
moet er volgens de heer De Vries dan 
wel gebeuren? Moeten die mensen aan 
hun lot worden overgelaten en moet de 
regering (lees: parlementariërs) met de 

Surfakote: een investering met hoog rendement 
Zure regen, betonrot, luchtvervuiling. 

Drie begrippen die steeds veelvul
diger in ons taalgebruik voorkomen. 

Wie zijn huis of bedrijfspand tegen de 
gevolgen van dit soort verschijnselen 
wil beschermen, doet er goed aan 
zich uitgebreid te oriënteren over 
Surfakote, een techniek van opper
vlaktebehandeling voor buiten- en 
binnenmuren. 

Surfakote wordt al meer dan 25 jaar 
in Nederland vervaardigd en door de 
producent met eigen hogedruk
apparatuur aangebracht 

Dank zij deze unieke werkWijze kan 
Surfakote tien jaar worden gegaran
deerd. 

Voor meer informatie: 03451-163 68 

Surfolcote: ~ verfiooit,iso/eert,beschermt 
~-met 10 jaargamntie; a/25 jaar lang 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam of Postbus 8, 3417 ZG Montfoort. 
Viditel pag. 6170275. 



handen over elkaar blijven zitten? De 
heer De Vries vindt dwang voor de be
treffende gemeenten "typisch socialis
tisch"; volgens mijn (uiteraard beschei
den) mening gaat het om menselijkheid 
en dat vind ik typisch liberaal. 

R. R. van Calker 
Balkbrug 

Onlangs viel in mijn brievenbus uw ver
zoek voor een financiële bijdrage ter ge
legenheid van het 40-jarig bestaan van 
de VVD. U heeft een ongelukkig mo
ment daarvoor moeten kiezen. Een on
liberaler beleid dan het kabinet uitvoert 
is nauwelijks denkbaar. Terwijl slechts 
JO % van de enorme lasten die de au
tomobilisten moeten opbrengen ook 
daadwerkelijk aan het verkeer wordt be
steed, wagen Smit-Kroes en Nijpels het 
om wederom te komen met een lasten
verzwaring voor deze groep. Je waant je 
terug in de meest barre socialistische tij
den van autopesterij. En dit gebeurt 
met de wetenschap dat lastenverhoging 
nog NOOIT heeft geleid tot vermin
dering van het autoverkeer! Schrijver 
dezes is reeds vele jaren lid van de VVD 
en heeft met zijn 53 jaar nog nimmer op 
een andere partij dan de VVD gestemd. 
Ik wil u verklappen dat dit bij de ko
mende verkiezingen zal gaan gebeuren. 
De bijdrage voor uw jubileumfonds zal 
ik reserveren voor de graaigrage 
klauwtjes van Smit-Kroes en Nijpels. 

N.C.G. van den Heuvel 
Renkum 

Iil:efc TINJF ~v<Enc«llrtáll~ en <rlle 
TN esü;eurtOLCDIB§IB veli.H.;ghe!i«ll 

Het sluiten van het INF-verdrag is een 
vrij grote stap in de richting van twee
zijdige ontwapening. Dit succes is naar 
mijn mening in niet onbelangrijke mate 
te danken aan de vasthoudendheid van 
de Westeuropese regeringen om- on
danks de vele betogingen en protesten -
tot plaatsing te besluiten. Binnen de 
coalitie is het vooral de VVD geweest, 
die duidelijk koos voor plaatsing. Ik 
meen dat een schouderklopje hier op 
zijn plaats is. Naast tevredenheid over 
het bereikte akkoord is er reden tot 
voorzichtigheid. Het INF-verdrag heeft 
ook schaduwzijden. Het overwicht van 
het Warschaupact op het vlak van de 

·conventionele en chemische wapens 
krijgt een groter en dreigender beteke
nis. Het is derhalve van groot belang 
voor de veiligheid van het Westen, dat 
deze onevenwichtige krachtsverhouding 
d.m.v. onderhandelingen in evenwicht 
wordt gebracht. 
Een tweede nadeel schuilt in het toe
genomen gevaar van "ontkoppeling" 
tussen de Westeuropese veiligheid en 
die van de V.S. 
Het besluit tot plaatsing had immers 
ook een psychologische betekenis. De 
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Westeuropese landen maakten hiermee., 
dè Sovjet-Unie duidelijk dat de V.S. 
nauw betrokkèn zouden blijven bij de 
veiligheid van West-Europa. HetiNF-. 
verdrag mag niet leiden tot een kloof 
tussen de V.S. en Wes~-Europa. De At-· 
lantische uerbondheid blijft essentieel 
voor de veiligheid van West-Europa en 
de Verenigde Staten. Laat ons in dit be
sef deze verbondenheid bewaren. 

Drs. J. R. van Reekum 
Utrecht 

§mi11~lKR',Dles I[DJPl veJd:;.eeiL'«:1e 
~;veg 

De beslissingen van minister Smit
Kroes om tot een oplossing van de ver
keersproblemen in de randstand te ko
men getuigen m.i. van een totaal gebrek 
aan inzicht in een redelijke verdeling 
van de lasten. Veel te weinig is rekening 
gehouden met de volgende factoren: 
- Regelmatig zijn in het verleden door 
de diverse regeringen lasten opgelegd 
met de toezegging dat deze slechts tijde
lijk zouden zijn; meestal werden deze 
zondermeer gecontinueerd; 
- Regelmatig werden automobilisten 
extra lasten opgelegd die uitsluitend 
zouden worden gebruikt in het belang 
van diezelfde automobilist. Ook hiervan 
is nauwelijks iets terecht gekomen; 
- De bevolking van grote steden die op 
advies zich vestigde in overloop-ge
meenten worden nu gestraft via een ex
tra belasting middels tolheffingen; 
- "De vervuiler betaalt" is een gezond 
standpunt. Door deze worden sterke 
vervuilers nauwelijks met een gelijk be
drag belast. 
Mijn oplossing: verhoog de benzine-, 
dieseolie- en LPG-prijs met iets minder 
dan 2 cent per liter. De opbrengst is het
zelfde. Degene die veel rijden - en dus 
meer vervuilen - worden daardoor 
zwaarder belast. Bovendien rijden cru
tabezitters met zuinige auto's dan goed
koper dan de zakenmensen met dure 
luxe wagens. 
(ingekort) 

H. F. A. Smoorenburg 
Landsmeer 

Twee jaar geleden heb ik op het onder
staande gewezen. Maar de politiek heeft 
een slecht geheugen en 't is nu weer ac
tueel. Dus nog maar een keer. 
Maximumsnelheid naar 120 km, maar 
betere controle. Jawel, maar in hoeverre 
is de automobilist aansprakelijk voor de 
miswijzing van de snelheids·meter in 
zijn auto? Een sinds lang aanvaarde 
grens daarvoor is JO %. En hoe goed is 
de meting door de politie? De eis voor de 
politie-apparatuur is 3 %. En dus leidt 
een meting van 136 km per uur redelij
kerwijs niet tot een veroordeling! (97% 
van 136 is 131,9 en 131,9- 10% van 120 
is 119,9!). Bij 100 km per uur is de "be-

keurgrens" 114 km p.u. en in de praktijk 
houdt de politie zelfs 120 km aan. 
Straks wordt de praktische grens onver
mijdelijk 140 km p.u. Is dat aanvaard
baar voor het milieu, mijnheer Nijpels, 
of hebt u zich laten bedotten? 

Dr. R. Muijlwijk 
Oegstgeest 

Ieder jaar wordt op Koninginnedag in 
Kamerik een braderie gehouden. Tradi
tioneel zijn de plaatselijk aanwezige 
politieke partijen hierbij vertegenwoor
digd. Na jaren begint onze inspiratie 
wat af te nemen. Wellicht is er een an
dere afdeling die in het verleden iets ge
slaagds heeft gedaan. 
Als u denkt een suggestie voor ons te 
hebben, neemt u dan s.v.p. contact op 
met ons secretariaat: tel. 03481-1284 
(Meur. Birnage). Graag tot wederdienst 
bereid. 

Bestuur afdeling Kamerik 

Minister Van Eeketen wijst in het no
uembernummer de dienstplicht voor 
vrouwen af. Immers: er is voldoende 
mannelijk aanbod. Zo reduceert hij een 
probleem dat de elementaire beginselen 
van gelijkheid en rechtvaardigheid be
treft tot een (organisatorisch) capaci
teitsprobleem. M.i. moeten er zeer goe
de redenen zijn om te kunnen recht
vaardigen dat een betrekkelijk zware 
(financiële, fysieke en voor sommigen 
ook psychische) last als de militaire 
dienstplicht wordt opgelegd aan slechts 
een deel van de bevolking. Slechts een 
op de zes jongeren moet in dienst). Zo'n 
rechtvaardiging is zeker niet te vinden 
in een beperkte behoefte van het leger. 
Mijns inziens spreekt alles voor een 
soort algemene maatschappelijke 
diens plicht. Dat daar nu geen behoefte 
aan is, zoals minister Van Eeketen op
merkt, kan ik werkelijk niet inzien. Er 
is altijd behoefte aan rechtvaardigheid 
zou ik menen. 

Louis Zwager 
Cappelle a/d IJssel 

Hoezeer het ook te begrijpen is dat de 
VVD in redelijk grote financiële moei
lijkheden verkeert, zijn toch niet alle 
middelen heilig om deze situatie ten 
goede te keren. Wat bleek namelijk op 
de feestelijke 77ste alge117:ene verga
dering te Breda? 
Na afloop van het officiële gedeelte circa 
10 uur 's avonds, toen onze delegatie 
naar huis wilde, bleek het onmogelijk 
om een restitutie te krijgen voor de eer-



der gekochte consumptiebonnen ad 
f 2,50 per stuk. In allerijl werd de bar 
geopend teneinde ons te bewegen in re
cordtempo de overgebleven bonnen te 
besteden. M.i. is dit een slechte beurt 
van het organisatie-comité hetgeen af
breuk deed aan een overigens uitsteken
de VVD-dag! 

J. H.C. Dijk 
Son en Breugel 

Geeïill ~T!ffi-1}1"\UWJEN m.rileeJr iml 
lille~ Jh.or[))frrl!loe§111llli!llli.<l> 

Voor de algemene vergadering van mei 
1988 staat o.m. op de agenda "een an
dere samenstelling van het hoofdbe
stuur" (zie V & D 1362). In een korte 
toelichting wordt melding gemaakt van 
de huidige samenstelling, te weten 9 db
leden en 19 kc-leden. Bovendien de alge
meen secretaris zonder stemrecht en de 
adviserende leden uit de Je en 2e Ka
merfractie en het Europees Parlement. 
Met geen woord wordt erover gerept dat 
sinds 1963 ook de Organisatie Vrouwen 
in de VVD in het hb is vertegenwoordigd 
MET stemrecht. Continuering van dit 
lidmaatschap is voor de huidige drieën
halfduizend aangeslatenen bij de Orga
nisatie essentieel. 
Als voor een belangrijke structuurwijzi
ging in de partij op een dergelijke on
volledige en onnauwkeurige wijze alge
mene voorlichting wordt gegeven aan 
diezelfde partij - in de wetenschap dat 
het doorsnee partijlid slechts vaag op 
de hoogte is van de reglementen - dan 
noem ik dat partijverlakkerij. Ik hoop 
dat niet alleen vrouwelijke partijleden 
dit soort misleidende berichtgeving zal 
afwijzen. 

B. A. H.M. Lok-Knap 
Leiderdorp 

In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 
opgenomen van open-

bare bijeenkomsten 
(voor iedereen toeganke

lijk) waar landelijke 
VVD-politici het woord 

voeren. 

BEUNINGEN - 26 februari. mevr. A. 
Jorritsma-Lebbink. Restaurant de 
Prins. 20.30 uur. Actuele politiek. 

DE BILT/BILTHOVEN- 9 maart. 
mr. H.E. Koning. De Biltse Hoek, De 
Bilt. 20.00uur. Belasting/comm. Oort 
I Actuele politiek. 

DINTELOORD - 21 maart. mr. A.J. 
Te Veldhuis. Bar. Bistro De Lantaern. 
20.00 uur. Milieu/Landbouw. 

KC FLEVOLAND - 21 maart. dr. ir. 
J.J.C. Voorhoeve. Kerkcentrum Open 
Haven, Zeewolde. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

KC FRIESLAND/afdeling Ooststel
lingwerf- 29 februari. dr. ir. J.J.C. Voor
hoeve. Café-Rest. Het Witte Huis, Don
kerbroek 20.00 uur. Actuele politiek. 

KC FRIESLAND - 21 maart. ir. D. 
Luteijn. Motel Hardegarijp, Hardega
rijp. 20.30. uur. Actuele politiek/Land
bouw. 

VROUWENINDEVVD GE~ 
DERLAND - 7 maart. mevr. E.G. 
Terpstra. Motel West-End, Arnhem. 
10.00 uur. Gezondheid voór de vrouw. 

OC GOEREE OVERFLAKKEE - 11 
maart. mr. A.J. Te Veldhuis, De 
Schakel, Dirksland. 20.00 uur. Milieu/
landbouw. 

VROUWEN IN HET GOOI - 7 maart. 
mevr. drs. M.M.H. Kamp. In 't Spant, 
expositiezaal, Bussum. 19.30 uur. Basis
vorming voortgezet onderwijs/forum
discusie. 

GOUDA - 22 februari. dr. R. Braams. 
Rotisserie 't-Etauil. 20.00 uur. Milieu
problematiek. 

GOUDA- 21 maart. drs. Th.H. Joekes. 
De Spiegeltent. 20.30 uur. Actuele po
litiek. 

KC 'S-GRA VENHAGE - 2 maart. drs. 
D.J.D. Dees. Paviljoen Richter, 's
Gravenhage. 20.00 uur. Volksgezondheid. 

HOL TEN - 8 maart. ir. D. Luteijn. Café 
Rest. Het Bonte paard, Holten. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

JOVD HOOGEVEEN - 21 maart. 
A.A.M.E. van Erp. Café Cheers, Hooge
veen. 20.00 uur. Midden- en Kleinbe
drijf. 

KC LEIDEN/AFD. PIJNACKER-
29 februari. drs. E.H.T.M. Nijpels. Her
vormd kerkelijk Centrum, Delfgauw/
gem. Pijnacker. 20.00 uur. Milieu. 

LIBERALE KRING MEPPEL 
STEENWIJK - 29 februari. mevr. drs. 
N. Smit-Kroes. Café-Restaurant Worst, 
Meppel. Actuele politiek. 

MEDEMBLIK - 14 maart. mevr. E.G. 
Terpstra. Hotel het Wapen.van Medem
blik. 20.00 uur. Welzijn. 

OC MIDDEN-BRABANT -7 maart. 
drs. L.M.L.H.A. Hermans. Paviljoen 
Molenwijk, Boxtel. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

OC OLDAMBT - 22 februari. mr. 
J.G.C. Wiebenga. Hotel de Nederlan
den, Winschoten. 20.00 uur. Gemeente
lijke herindeling. 

RENKUM- 23 maart. drs. D.J.D. Dees. 
Hotel Klein Zwitserland. 20.00 uur. 
Volksgezondheid. 

SCHA YK - 22 februari. A.A.M.E. van 
Erp. Past van Winkelstraat 33, 21.00 
uur. Winkelsluiting/midden- en kleinbe
drijf. 

OC SCHOUWEN-DUIVELAND- 7 
maart. P.M. Blauw. Concertzaal, Oude 
Haven, Zierikzee. 20.00 uur. Landbouw
problematiek. 

SON EN BREUGEL - 29 februari. 
mevr. E.G. Terpstra. Café de Bonkelear. 
Aanvang: 20.00 uur. Welzijn. 

JOVD-WEERT - 4 maart. mevr. E.G. 
Terpstra. Rest. Jan vd Croon, Weert. 
20.00 uur. Welzijn. 

WINTERSWIJK/in samenwerking 
met de JOVD- 14 maart. drs. L.M.L.
H.A. Hermans. Zalencentrum War
melink, Winterswijk. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

VROUWEN IN DE VVD ZEELAND 
- 29 februari. drs. L.M.L.H.A. Hermans. 
Hotel Goes, Goes. 20.30. uur. Media
beleid. 

VROUWEN IN DE VVD ZUT
PHEN - 18 maart. mevr. mr. J.E.S. La
rive. Hotel Bakker, Vorden. 12.00 uur. 
Herindeling van vrouwen op de arbeids
markt. 



Mogen zij misschien óók 
wat ftijheiil en demoa-atie? 

Liberalen hebben het niet erg op met betutteling en 
bevoogding. Zij zien meer in een maatschappij waarin ruimte 
is voor individuele initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. 
Helaas is echter gebleken, dat onze dieren er zonder een 
goede 'bevoogding' bekaaid afkomen 

Een gebrek aan adequate regelgeving heeft er 
immers toe geleid, dat met name de landbouwhuisdieren tot 
beklagenswaardige produktie-eenheden zijn gedevalueerd. 

Van nature levenslustige kalfjes worden veroordeeld 
tot de donkere, krappe biobox; en tot bloedarmoede terwille 
van 1blank vlees! Miljoenen leghennen staan elkaar naar het 
leven in :y:eel te krappe batterijkooi !jes. Aan de betonnen 
vloer vastgeketende zeugen moeten 'aan de lopende band' 
biggen produceren, .. 

De lijst is lang en deprimerend. Politiek Den Haag 
zag (al in 1975!) in dat de dierenwet op de helling moest 
Pas in 1985 kwam echter een wetsvoorstel op tafel, dat boven
dien nog uiterst teleurstellend genoemd moet worden 

Ook de fractie van de WD bekritiseerde dit voorstel, 
dat nauwelijks een wezenlijke verbetering inhoudt 

Vandaar dat de Dierenbescherming, in samenwerking 
met tal van deskundigen, een eigen wetsvoorstel ontwierp, dat 
bij diverse fracties -waaronder de WD- wèllof oogstte. 

Vergelijkt u nu zelf de essentiële verschillen tussen 
beide voorstellen (zie het kadertje). En betuig uw adhesie als u 
vindt dat ons voorstel wet moet worden. Iedere handtekening 
telt als de nieuwe dierenwetgeving straks in de Tweede Kamer 
wordt behandeld! 

r---------------------------------------------
Vijf essentiële verschillen tussen het Dieren
beschenningsvoorstel en het Regeringsvoorstel. 

r. De Dierenbescherming wil wettelijke garanties die dierenleed 
voorkomen. 
De regering wil alleen achteraf misstanden proberen in te perkén. 

2. De Dierenbescherming wil huisvestingssystemen (b.v. leg· 
batterijen) voor dieren toetsen op hun geschiktheid voor het welzijn van 
de betreffende dieren, voordat ze in praktijk worden gebracht. 
De regering wil achteraf ongeschikte huisvestingssystemen proberen 
terug te dringen. 

3· De Dierenbescherming wil bij gevallen van onjuiste behandeling 
van dieren de belangen van deze dieren óók voor de ill!!gm:!)jke rechter 
kunnen vertegenwoordigen. 
De regering wil alleen bij ernstige dierenmishandeling de strafrechter 
inschakelen. 

4· De Dierenbescherming wil een Raad voor het Welzijn en de 
Gezondheid van dieren met een eigen adviesrecht. 
De regering wil slechts een '{ljj]!lji'@!j overlegorgaan zonder advies
recht. 

Kies partij. 
0 Ik wil meer informatie over de beide wets

voorstellen. 
0 Ik teken (zonder enige financiële conse

quenties) voor het wetsvoorstel van de Dieren
bescherming voor een betere en rechtvaardiger 
Wetgeving. VQQf dieren. (het f?CV.JCilStC aankruisen S.'D.fl.) 

I HANDTEKENING: 

Naam: ____________ _ 

Straat ____________ _ 

Postcode: ____________ Vd_.1 

s. De Dierenbescherming wil dat alle diergroepen (dus ook bijvoor- Plaats:-------------
beeld de in de vrije natuur levende dieren) in de nieuwe wet bescher-
ming krijgen. Uitknippen en opsturen in een open ongefran-

1 
De regering wil de wet lliJ~ tot de dieren die door mensen DIERENBESCHERMING keerde envelop aan de Dierenbescherming, 
gehouden worden. antwoordnr. 2105, 2500 XK Den Haag. 

•---------------------------------------------~ 
U kunt méér doen door lid te worden van de Dierenbescherming voor fz8,- per jaar of door de campagne financieel te steunen. Giro 25685, t.n.v. Dierenbescherming, Den Haag. 



BIJBLIJVEN IN DE LUCHTVAART? ABONNEREN OP MAANDBLAD LUCHTVAART TEL 05220-54646 
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/)c:.e ~elfl){)lllt'f.:.i.lï 1'1111 Wil! l'ost stond in het o/.:.w/Jenulllllller l'J87 I'Uil IIUW!lllb!ad LUCHTVAART m z 

De geavanceerde cockpil van de Boeing 757,· maandblad LUCHTVAART, oktober 1987. 

Hoe gaat het met Fokker? 
Wanneer is de open dag van de 
luchtmacht? 
Hoe waren de jaarcijfers van KLM en 
SABENA? 

0 
"C 

s:: 
~ z Hoe werkt luchtverkeersleiding? c 

Wat zijn composieten? Dl 
Wat is. de positie van de Nederlandse en ~ 
Belgische luchthavens? C 
Wat zijn de vliegeigenschappen van de r 
sportkist? C 
Hoe werkt de BIG PICTURE cockpit? ~ 
Welke militaire orders werden geplaatst?~ 
Welke verkeersvliegtuigen werden )> 
geleverd? )> 
Welke Nederlandse vliegtuigen werden ~ 
de afgelopen maanden gekocht, 
verkocht of afgeschreven? 

Op deze vragen geeft maandblad 
LUCHTVAART antwoord. 

-1 m 
r 
~ 

IN DUIDELIJKE TAAL • OVERZICJ-ITELIJK • SCIIITIEREND 1\) 
GEïLLUSTREERD ~ 

MAANDBLAD LUCHTVAART 
VEELZIJDIG 
KLEURRIJK 
AKTUEEL 

I 

* .j:o. 
0) 

Historische kleurenfoto: KI"M Super Constellation. Maandhlad LUCHTVAART, januari 7987. 



MAANDBLAD LUCHTVAART 

VEELZIJDIG • KLEURRIJK • ACTUEEL 

In maandblad LUCH1VAART vindt u nieuws 
en achtergrondinformatie over: 
• Burgerluchtvaart 
• Militaire luchtvaart 
• Kleine luchtvaart 
• Vliegtuigtypen 
• Technische ontwikkelingen 
• Historie. 

Verder vindt u in maandblad LUCH1VAART: 
• Veel foto's, deels in kleur 
• Opengewerkte tekeningen 
• Drie-aanzichttekeningen. 

Voor f 58,90 per jaar kunt u zich abonneren 
door onderstaande bon in te vullen, in een 
enveloppe te doen en ongefrankeerd te sturen 
naar: 
TEN BRINK MEPPEL BV 
Antwoordnummer 17, 7940 VB Meppel. 
U kunt ook even opbellen: 05220 - 54646. 

Maandblad LUCH1VAART bestaat sinds begin 
1984. 

X 
De bladen AVIA en VLIEGTUIGPARADE zijn er 

_1n opgenomen. 

---------------; __....... In ongefrankeerde enveloppe 

1

1 BON ~~~~~~a~T Antwoordnummer 17 
7940 VB Meppel 

I 
I 

Hierbij geef ik miJ op als abonnee van het maandblad 
LUCHTVAART 

I Naam: 

I Adres: 

I 
I 
I 
I 

Postcode/Plaats: ......................................................... . 

Geen geld sturen. U ontvangt een.acceptgiro. 
Na ontvangst van uw betaling knjgt u als welkomst
geschenk het prachtige boekje DE NEDERLANDSE 
DC-7C's cadeau! 

L---------------
Zij-aanzicht van een drie-aanzicht tekemng van de 
Agusta A129: LUCHTVAART, nov. 1987. 
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Encyclopcedia Britannica 
verovert ook Nederland 

Een tekst lezen op een beeldscherm van 
een computer duurt langer dan het lezen van 
dezelfde tekst wanneer die op papier staat. 
Dit blijkt uit een onderzoek onder leiding van de 
zoöloog Frank Heppner, waarvan de resultaten 
onlangs zijn gepubliceerd in het Joumal of 
Reading. 

Natuurlijk was dat al bekend bij Ency
clopcedia Britannica. Daarom heeft Britannica 
een investering gedaan van 56.000.000 dollar 
om een snel werkend en up to date naslagwerk 
op de markt te brengen. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
promotie en het voordeel daarvan is dat het 
voor iedereen betaalbaar is. Zit u nog met één of 
ander oud naslagwerk dan wordt dat gewoon 
ingeruild. 

Voor zijn geld krijgt de koper een vol
strekt unieke schat aan informatie, door geen 
enkele wereld encyclopedie tot dusver 
geëvenaard. Alleen al de onderwerpen China 
en Mineralen beslaan al zo'n tweehonderd 
pagina's. 

Het aantal items dat in pakweg vijftig 
pagina's wordt behandeld is trouwens legio. 
Daarbij is het voor de meeste Nederlanders geen 
probleem dat die informatie in het engeis wordt 
gegeven; de eerste de beste Havo scholier 
beheerst die taal wel zodanig dat hij (of zij) 
in staat is de Britannica goed te lezen. Overi
gens maken veel zakenmensen beroepsmatig 
gebruik van het naslagwerk. 

Fraai gebundeld in 32 delen, die samen 
zo'n 35 miljoen woorden bevatten, op heldere 
en zeer leesbare wijze gerangschikt. Als u nu de 
bon instuurt, ontvangt u per omgaande en 
geheel vrijblijvend uitvoerig informatie. 

roe wereiii kan nÏet mnder Britannia.~ 
I En ik ook niet: Geefmij dus alle informatie over de Britannica. 

I Naam: I 
I Adres: I 
I Postcode+ woonplaats: I 
I Coupon in een enveloppe zonder postzegel zenden aan: 1 I Encyclop.:edia B ritannica, -
1 Antwoordnummer 356, 3000 WB Rotterdam. 

0 Ik wil met spoed informatie 
I (indien gewenst aankruisen) 

1 Mijn telefoonnummer is:------~ 

~I 

~I .... 
I 

INHOUDSOPGAVE: 

- V raaggesprek met mevrouw 
Fortanier-De Wit 

- Ton van Voskuilen gaat dieper in op 
het w.o. basisonderwijs 

- Betalen voor bereikbaarheid, door 
Bas van Königslöw en Annemarie 
Jorritsma 

- Staatssecretaris Koning over 
belastingzaken 

- Hans N ord onderscheiden 
(Euro katern) 

- Het jubileumcongres van de Vrouwen 
in de VVD 

- Oproep voor themanummer "Europa 
en Milieu" 

Om de discussie in de partij 
te verbreden en te verleven
digen zullen regelmatig in 
V &D op verzoek van de re
dactie gastschrijvers aan bod 
komen. Voor dit blad vroegen 
wij als gastschrijver dr. 
K. Groenveld, directeur van 
de Teldersstichting. 
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DISCUSSIES IN DE 
AFDELINGEN 

Zelden hebben de afdelin
gen, ondercentrales en 
kamercentrales het zo 

druk gehad als dit voorjaar. 
De pittige agenda voor de al
gemene ledenvergadering op 
27 en 28 mei vereist bijzonder 
veel voorbereiding o.m tot 
goede besluitvorming te kun
nen komen. Zowel de comple
te partijstructuur als Liberaal 
Bestek '90 staan ter discussie. 
Er is dus veel werk aan de 
winkel! Nu is het bij de :VVD 
niet anders dan bij andere po
litieke partijen. Slechts een 
klein deel van de leden is ac
tief. De overgrote meerder
heid is sympatisant van de 
club, maar wenst met de or
ganisatorische en inhoudelij
ke zaken weinig of niets te 
doen te hebben. 
Natuurlijk is dat ieders goed 
recht. Sympatiserende, niet 
actieve, leden zijn 'even wel
kom! Met dit ledenblad hou
den we juist deze groep zo 
goed mogelijk op de hoogte 
van de lopende partijzakEm. 

Niemand immers 
mag druk uitoefenen 
op de vrijetijdsbe
steding van anderen. 
Wel blijft het 

/ natuurlijk zo dat 
.", vele handen en 

hoofden de klus 
gezamenlijk lichter 

ma-

ken en dat politiek ons aller 
leven beheerst. 

Nu ligt er Liberaal Be
stek '90 (ingevoegd in 
V &D van januari) als 

discussienota. Daarover 
wordt de mening van alle le
den gevraagd. Die opvattin
gen die straks door afdelingen 
en kamercentrales worden 
gebundeld in moties, worden 
gezonden aán het hoofdbe
stuur en besproken op de al
gemene ledenvergadering. · 
Een dergelijk stuk wordt de
mocratischer en als meer "ei
gen" ervaren naarmate meer 
leden zich hierover uitspre
ken en er gezamenlijk in afde
lingen over discussiëren. 
Wanneer u nog mocht aar
zelen om actief lid te worden 
is dit wel bij uitstek de tijd om 
eens een afdelingsvergade
ring te bezoeken. De deuren 
naar de inspraak staan wijd 
open! · 

T ijdens deze procedure 
heeft de redactie geen 
ingezonden brieven 

over de inhoud van Liberaal 
Bestek geplaatst. De discus
sies worden gevoerd in de af
delingen, die thans bezig zijn 
hun conclusies af te ronden. 
De betrokkenen hebben hier
over bericht ontvangen zodat 
zij nog op tijd hun inbreng 
aan hun afdelingsbestuur 
konden zenden en hun visie 
mee kan wegen bij de geza
menlijke besluitvorming. . 
De "eindronde" wordt gehou
den op de algemene verga
dering in Veldhoven in De 
Koninghof. Twee lange ver
gaderdagen. De 27ste mei 
over de partij-organisatie en 
de 28ste over het Liberaal Be
stek. Het is beslist de moeite 
waard om daar aanwezig te 
zijn. 

i!fijheid / 1 
11:. -~~-• 1 aoo & DPmnrrntÏP I 



GASTRUBRIEK 

Het socialisme 
op sterk water, 

• • een Impressie 

Kalma, de adjunct-directeur van 
de Wiardi Beekman Stichting, 
heeft weer een belangwekkend 

boek geschreven. Na in "De illusie 
van de democratische staat" 
afgerekend te hebben met de 

maakbaarheidsideologie, zet hij 
in zijn nieuwste boek "Het 
socialisme op sterk water". 

De rode(?) draad in zijn betoog 
komt erop neer, ·dat de Partij van 

de Arbeid minder moet kijken 
naar de ( açhterhaalde) 

doeleinden van het socialisme en 
meer blij moet zijn met hetgeen de 
sociaal-democratische partij als 

reformistische beweging in de 
afgelopf!n decennia heeft bereikt. 
Een nostalgische hang naar oude 

idealen daarentegen leidt tot 
schuldgevoelens en frustraties. 

Schuldbewuste en/ of gefrus
treerde socialisten doen rare 
dingen en worden door poten

tiële coalitiepartners met argwaan 
bekeken en dat moet niet, zegt Kal
ma, want zo komt datgene wat is 
bereikt in gevaar. Het beheer van de 
verzorgingsstaat (ontdaan van al 
hetgeen niet deugt) daarbij kan de 
Partij van de Arbeid niet worden 
gemist. Laat de sociaal-democratie 
dit beheer aan CDA en VVD, dan 
wordt de erfenis van decennia so
ciaal-kapitalisme verkwanseld, zo 
vreest Kalma. 
"Hoe heb ik het nu(?)", zo hebben 
vele leden en voortrekkers in de 
Partij van de Arbeid gereageerd. Is 
"socialisme op sterk water" immers 
niet een preparaat dat men kan bij
zetten en bekijken in een oudheid
kundig museum, waarin - als het 
aan D'66 zou liggen - ook de andere 
"ismen" hun rustplaats horen te 
vinden? 

Is het werkelijk aan "het weten
schappelijk bureau ten dienste van 
het socialisme" (zo staat het op het 
briefpapier van de WBS) om het so
cialisme als ideologie naar het mu
seum te verbannen en mee te gaan 
met hen die modieus babbelen over 
"the end of ideology"? Gaat nu 
straks de heer Oostlander van het 
CDA-wetenschappelijk bureau 
weer aanbieden de socialistische 
ideologie te herschrijven met een 
nadruk op de warme solidariteit, 
waar men op zijn bureau zo veel van 
weet? Naar ik heb kunnen waar
nemen, biedt het NRC Handels
blad veel ruimte voor een dergelijk 
gezelschapsspel. 

Hoe dit ook zij, laten wij de zaak 
van het socialisme eens serieus be
kijken. Terecht kritiseerde Kalma 
in de "Illusie van de democratische 
staat" de maakbaarheid van de sa
menleving. Hij trok daar destijds 
mijns inziens niet de bijbehorende 
conclusies uit. Maar nu wèl, zo lijkt 
het. De Partij van de Arbeid moet 
niet langer socialistische slogma's 
omarmen, maar via een politiek van 
kleine stapjes proberen de verzor
gingsstaat te behouden. 

In het licht van de problemen die 
wij anno 1988 met deze verzorgings
staat ondervinden - slecht functio
nerende markten, oplopende 
staatsschuld, teruglopende econo
mische groei etc. - is mij dat toch 
wat te conservatief. Het is een vorm 
van conservatisme, waartoe prag
matici en realisten geraken, wan
neer zij constateren dat "we live in 
the best of all possible worlds". Be
ter is het mijns inziens om toch een 



"hoger doel" voor ogen te houden en 
terecht citeert de commissie, die Li
beraal Bestek '90 heeft geschreven, 
Friedrich Hayek die stelt dat: "the 
main point about liberalism is that 
it wants to go elsewhere, not to 
stand still". Datzelfde bewegings
principe is, dacht ik, ook kenmer
kend voor het socialisme. Kalma wil 
hier van af. Nu kan men zich dat 
voorstellen, maar wil hij dan slechts 
behouden wat anno 1988 is "be
reikt"? Er is, zo zou ik willen stellen, 
toch het een en ander scheefge
groeid en wel zodanig dat velen, ook 
buiten de VVD, zich gaan bedienen 
van een liberale argumentatie ten 
faveure van wat een waarborgstaat 
zou kunnen worden genoemd. Al
hoewel Kalmade feilen van de ver
zorgingsstaat wel onderkent, gaat 
zijn opvatting over het gebrek van 
maakbaarheid zo ver, dat ook een 
reconstructie van de verzorgings
staat in een waarborgstaat een illu
siè is. Natuurlijk, de "tyrannie van 
de status quo" is evident aanwezig, 
maar wij moeten ons daarbij niet al 
te fatalistisch neerleggen. Dit neemt 
anderzijds niet weg, dat een derge
lijke reconstructie met de nodige 
voorzichtigheid moet geschieden. 
Dat wordt incrementalisme ge
noemd: een proces van kleine stap
jes, waarbij men zo nodig op zijn 
schreden kan terugkeren. 

Kalma pleit voor een compromis 
tussen arbeid en kapitaal. Dat plei
dooi moeten wij positief waarderen 
in het licht van het in socialistische 
kring vermeende antagonisme tus
sen deze twee produktiefactoren. 
Een gezond evenwicht tussen la
borisme en kapitalisme is wenselijk 
maar, zo vinden liberalen, dit even
wicht is in de huidige verzorgings
staat verbroken ten gunste van 
arbeid, zodat heden meer ruimte 
moet worden gegeven aan het ka
pitaal. Wellicht dat Kalma zo moe
dig is dat in een volgende publikatie 
expliciet te verwoorden? 

Dr. K. Groenveld 
Directeur Teldersstichting 
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Nieuwe service 
belastingdienst . 

financiële gegevens 
afgedrukt op 

aangifte biljetten 
Op belastingaangiftebiljetten zal 
in de toekomst een aantal finan-
ciële gegevens van de belasting
plichtige worden afgedrukt. Het 
gaat hier om gegevens die bij de 
belastingdienst reeds bekend zijn, 

zoals de opgave van ontvangen 
loon, betaalde premies en belas

ting, rente-inkomsten en de waar
de van de woning (huurwaarde

forfait). 

Staatssecretaris van Financiën, 
Henk Koning, verwacht dat 
reeds in de jaren negentig dit 

soort gegevens standaard op de 
aangiftebiljetten zal kunnen staan. 
Het scheelt de invullers van derge
lijke biljetten een hoop tijd als dit 
soort gegevens al staat ingevuld. 
Belastingplichtigen hoeven alleen 
nog maar te controleren of de gege
vens die de belastinginspecties heb
ben ontvangen van werkgevers en 
banken juist zijn. Samen met de be
lastingvereenvoudigingen (Oort) 
die op stapel staan, zal dit leiden tot 
een ingrijpende versimpeling bij 
het invullen van de aangiftebiljet
ten. Koning heeft dit idee opgedaan 
in Denemarken waar ze, zo zegt hij 
glimlachend, naast een minister 
van Financiën ook een minister van 
Belastingzaken kennen. Henk Ko
ning: "Denemarken kent een ander 
heffingssysteem dan in ons land. De 
belastingen worden daar door de ge
meenten geïnd. Los daarvan heeft 
dat systeem een aantal positieve 
kanten, die wij zo over kunnen ne
men. Zo moeten de banken daar al 
sinds 1947 opgeven hoeveel rente 
mensen hebben ontvangen. In Ne
derland zijn we daar nu pas mee be
gonnen. Zodra straks al onze ban
ken op dit punt zijn geautoma
tiseerd, krijgt de belastingdienst 
standaard alle rente-gegevens door. 
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De belastingdienst ontvangt al lang 
van werkgevers de loongegevens 
van belastingplichtigen. Het heb
ben van een eigen woning is ook een 
min of meer openbaar gegeven. Als 
je maar enigszins verstand van za
ken hebt, kun je vrij gemakkelijk ie
dere woning op zijn waarde taxeren. 

Bovendien is he.t in principe een 
openbaar gegeven of iemand een 
hypotheek op zijn woning heeft af-

gesloten. Het enige wat je nog niet 
kunt zien is hoeveel iemand op zijn 
hypotheek heeft afgelost. In De
nemarken drukt men al jaren dit 
soort gegevens af op de aangiftebil
jetten. Zodra de automatisering bij 
de belastingdienst verder is gevor
derd, kan dit ook in ons land gaan 
gebeuren. Wat ze in Denemarken 
trouwens nog meer doen, is het aan 
ondernemingen verstrekken van in
formatie over de winstgevendheid 
van bedrijven in de desbetreffende 
branche. Ondernemers kunnen zo 
hun eigen positie en winstgevend
heid ten opzichte van de concurren
ten beoordelen. Dat is servicever
lening van de Deense belasting
dienst. Een dergelijke service kun
nen wij in de toekomst ook in 
Nederland bieden." 
Henk Koning onderkent dat zeer 
veel mensen deze maand weer heel 
lang zitten te zwoegen bij het invul
len van hun aangiftebiljet. 

H.K.: "Nu de vereenvoudigings
proef in Gouda is mislukt, gaan we 
daar nu wel door met de positieve 
ervaringen die we ook hebben opge
daan. Men krijgt in Gouda nu een 
minder ambtelijke en grotere toe
lichting (A-4 formaat). De opzet is, 
om als deze toelichting bevalt, dit 
ook landelijk in te voeren. Dat deze 
hele zaak onzorgvuldig in de publi
citeit kwam, ligt aan een communi
catiestoornis tussen de directies 
voorlichting en organisatie op mijn 
departement." 

Rechtsongelijkheid 

Red.: "Wat vindt de staatssecre
taris van het feit dat de ene belas
tinginspecteur strenger is dan de 
ander? Neem de autokostenvergoe
ding die aan werknemers wordt ver
strekt als zij voor de zaak hebben 
gereden. Volgens een uitspraak van 
het gerechtshof in Arnhem moet de 
ANWB-norm worden gehanteerd. 
In Amsterdam en Den Haag moet 
daar 10 procent van worden afge
trokken. In Leeuwarden en Den 
Bosch zelfs 15 procent. Is hier geen 
sprake van rechtsongelijkheid?" 
H.K.: "Dit is een zekere rechtson
gelijkheid die een gevolg is van 
rechterlijke uitspraken. Dat is be
wust geaccepteerd. Ik ga geen uit
spraak van de hoven, die ik fout 
vind, landelijk overnemen." 
Red.: "Dat betekent dus dat wij in 
ons land op belastinggebied ver
schillend worden beoordeeld." · 
H.K.: "Ja, dit hou ]e bij een ge-



deconcentreerde aanslagregel
geving, waarbij gerechtelijke uit
spraken ook gedeconcentreerd kun
nen worden gewaardeerd. Als een 
belastingplichtige naar het hof gaat 
en in de uitspraak zitten elementen 
die naar ons oordeel niet kloppen, 
verander ik de landelijke voor
schriften niet. In deze zaak kunnen 
wij ook niet in cassatie, omdat der
gelijke zaken een feitelijk karakter 
dragen. Maar feitelijk is deze uit
spraak niet juist." 
Red.: "Je hoort zo vaak dat de belas
tingdienst zich vooral met de kleine 
zaken en dus met de kleine man be
zig houdt. Is dit een juiste constate
ring?'' 
H.K.: "Nee. De belastingdienst let 
op alles. Bij dit soort kritieknoem 
ik altijd de Slavenburg-affaire. Die 
speelt nog steeds. En daarmee is be
wezen dat de fiscus zich niet alleen 
met de kleine man bezig houdt." 
Red.: "Belastingambtenaren ver
trekken na een opleiding van de 
overheid regelmatig naar het be
drijfsleven. Dan kunnen ze de opge
dane kennis tegen de belasting
dienst ge brui ken." 
H.K.: "Zo scherp mag je het niet 
stellen. Wij betreuren het natuur
lijk als mensen weggaan. Het valt 
overigens ten opzichte van andere 
departementen best mee, maar des
ondanks hebben wij een tekort aan 
ervaren accountants, automatise
ringsdeskundigen en inspecteurs
vennootschapsbelasting. Overigens 
als je het maatschappelijk bekijkt 
zitten er ook positieve kanten aan. 
De fiscus heeft ook belang bij een 
goede en betrouwbare advisering 
van de burger." 

Populair 

Red.: "Minister van Financiën 
Ruding is ondanks alle bezuinigin
gen populair. De staatssecretaris 
niet. Hoe komt dat? Moet de 
staatssecretaris alle vervelende 
klussen opknappen?" 
H.K.: "De populariteit van de 
staatssecretaris is op grond van be
paalde dingen minder slecht dan 
men wel eens denkt." 
Henk Koning doelt daarbij op inter
ne populariteitsonderzoeken die re
gelmatig door het Kabinet worden 
gehouden. Hij komt daar inderdaad 
best goed in naar voren. Maar Ru
ding scoort veel hoger. (Samen met 
V.d. Broek staat Ruding zelfs hoger 
dan Lubbers.) 
H.K.: "Het punt is natuurlijk dit. 

De Minister van Financiën komt 
heel duidelijk over als bezuinigend. 
Maar de door hem voorgestelde 
maatregelen moeten wel door de an
dere bewindslieden in de Tweede 
Kamer worden verdedigd. Finan
ciën houdt de knip op de beurs. De 
minister en de staatssecretaris zijn 
de beste vrienden van de belasting
betalers. Anderen weten immers al
tijd wel goede doelen waaraan het 
geld kan worden besteed als de 
beurs open moet. 

Sinds het Kabinet-De Jong 
(1967-1971), met de liberale minis
ter Witteveen op Financiën, kennen 
wij een automatische inflatiecorrec
tie, die overigens sindsdien niet al
tijd voor de volle honderd procent 
is doorgevoerd. Dat is wel gebeurd 
onder de verantwoordelijkheid van 
de huidige minister en staatssecre
taris. De zogenaamde belastingver
lagingen sinds de bevrijding tot aan 
de invoering van de automatische 
inflatiecorrectie waren in feite niet 
meer dan "niet-automatische" cor
recties op de inflatie. Dit jaar is het 
bijzondere dat voor het eerst sinds 
1945 sprake is van een echte verla
ging van de loon- en inkomsten
belasting. Het geld daarvoor komt 
onder meer uit zogenaamde repara
tiewetgeving (bijv.: aanscherpen 
grijs kenteken) die moet zorgen 
voor een eerlijke verdeling van de 
belastingdruk." 

Oort 

Op verzoek legt Henk Koning in 
tien zinnen uit wat de vereenvou
digingsvoorstellen van de commis
sie-Oort zullen inhouden. 
H.K.: "De basisvoorstellen beteke
nen een samenvoeging en integratie 
van inkomsten- plus loonbelasting 
en premies volksverzekeringen. Dit 

alles wordt gekoppeld aan een over
heveling van de werkgeverspremies 
naar de werknemers. De individua
lisering, tot stand gekomen bij de 
tweeverdienerswetgeving, wordt ge
handhaafd. De fraudegevoelige al
leenstaandetoeslag wordt afge
schaft en er komt een uniforme hef
fingsvrije voet, die zowel geldt voor 
belastingen als premies. Bovendien 
zal straks, door een zeer lange eerste 
schijf voor premies en belastingen, 
ongeveer 85 procent van de mensen 
geen aanslag inkomsten- en premie
heffing krijgen." 
Red.: "Toch zijn de werkgevers hier 
niet tevreden mee." 
H.K.: "Dat komt omdat ze bang zijn 
voor looneisen. De overheveling van 
werkgevers naar werknemers, 
brutering genoemd, is daar de oor
zaak van. Daarbij speelt een rol het 
oude gezegde: 'Bestaande belasting 
is goed, een nieuwe is slecht'. Oort 
betekent immers onzekerheid. Het
zelfde zag je destijds bij het over
gaan van de oude omzetbelasting 
naar de BTW. Met alle effecten van 
dien" (prijsverhogingen, red.). 
Red.: "Bent u niet bang dat juist 
hardwerkende middengroepen, die 
reiskosten maken, bijleren enz. in 
inkomen omlaag zullen gaan als de 
plannen van Oort worden inge
voerd?" 
H.K.: "Dat hangt af van wat straks 
in de Kamer naar voren komt. De 
kans dat de studeerkameraftrek 
sneuvelt is groot. 

Dat is ook een ingewikkelde en 
fraudegevoelige regeling. Als wij het 
hebben over de reiskosten ... " 
De staatssecretaris haalt nu de 
voorstellen van Oort en de stukken 
van zijn ministerie uit de boeken
kast op zijn werkkamer. 
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H.K.: "Ja, als wij het hebben over 
de reiskosten kan ik zeggen dat al
leen de aftrek over de eerste 10 ki
lometer in onze voorstellen wordt 
geschrapt. Maar de druk van andere 
departementen kan groot worden. 
Zo heeft Verkeer en Waterstaat te 
maken met de problemen van het 
openbaar vervoer en de filepro
blematiek Zo maakt VROM zich 
terecht zorgen over het milieu. 
Denk maar aan de zure regen. Het 
kan dus zijn dat die druk heel groot 
wordt. Het zou wel geld opleveren." 
Red.: "Het afschaffen van de alleen
staanden-toeslag betekent dat veel 
mensen erop achteruit gaan." 
H.K.: "Alleenstaanden gaan er re
latief ten opzichte van anderen op 
achteruit. Maar of dat werkelijk zo 
zal zijn hangt nog van veel zaken af. 
Nu worden allerlei 'voorhoede ge
vechten' gevoerd. Voordat beslis
singen worden genomen gaat het om 
de vraag welke inkomensveran
deringen aanvaardbaar worden 
geacht binnen bepaalde grenzen. Je 
kunt geen nieuw stelsel ontwerpen 
zonder gevolgen. De een zal erop 
vooruit gaan, de ander achteruit." 

Meevaller 

Red.: "Maar dit jaar hebben wij 
toch al enorme tegenvallers. Alles 
wijst op een tekort van 6,5 miljard 
gulden." 
H.K.: "Het kan ook zijn dat de ont
vangsten ruimer gaan vloeien. Wij 
hebben niet te klagen over belas
tingontvangsten. Het gaat op dit 
ogenblik niet zo slecht. Een groot 
deel van ons bedrijfsleven heeft niet 
zoveellast van de lage dollarkoers." 
Red.: "Dus er is meer financieel mo
gelijk, dan verwacht?" 
H.K.: "Omdat de belastinginkom- \. 
sten meevallen, in ieder geval niet 
tegenvallen, stijgt de collectieve las
tendruk. Dat betekent volgens het 
Regeerakkoord een teruggave aan 
de burger." 
Red.: "Er komt dus nog een extra 
lastenverlichting voor de mensen?" 
H.K.: "Het kan, dat hangt volledig 
van de ontwikkelingen af. Maar wij 
zullen ook moeten kijken naar gel
den die nodig zijn voor een soepele 
invoering van Oort. Eind augustus, 
bij het opstellen van de definitieve 
begroting 1989, kunnen wij pas met 
zekerheid zeggen wat gaat gebeu
ren." 
Red.: "Wat doet u met die meeval
lende belastingopbrengsten?" 
Henk Koning gaat nu echt op het 
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puntje van zijn stoel zitten, wrijft 
zich stevig in de handen en vervolgt: 
"De Minister van Financiën en zijn 
staatssecretaris voelen er niets voor, 
helemaal niets, dat meevallende be
lastingopbrengsten worden verju
held aan uitgaven. Tegenvallers op 
departementen moeten worden ge
compenseerd. Anders vervallen wij 
in de oude fout van de zeventiger ja
ren. Dat is krachtige taal, vinden 
jullie niet! Dat is geheel naar de 
geest van iedereen hier in dit huis 
en ik denk ook van de VVD!" 
Een langdurige lach volgt. 

Miehiel Krom 



De VVD en het 
onderwijs 

Een korte analyse en een voorstel 

Vorige maand vertelde mevrouw 
Ginjaar-Maas, onze staatssecre

taris voor onderwijs, al het een en 
ander over de basisvorming. 

In dit artikel wil ik een aantal 
knelpunten analyseren om zo 

binnen onze partij een bijdrage te 
leveren aan de discussies. 

1. Het verleden in 
vogelvlucht 

1\\ r. a het aannemen van de 
~ \~~ WVO, de zgn. Mammoet

='-~ '," wet, had de VVD geen be
hoefte meer om het voortgezet on
derwijs opnieuw grondig ter discus
sie te stellen. 
Het algemene en m.i. ook terechte 
uitgangspunt was: laten we eerst nu 
maar eens de wet in de praktijk zien 
functioneren en dan kunnen we al
tijd nog knelpunten, als die zich 
voordoen, ter discussie stellen. In
dien nodig, kunnen er dan in de wet 
veranderingen worden aange
bracht. 
Maar de politiek besliste anders, de 
ene nota na de andere zag het le
venslicht. Verhitte discussies laai
den op; het onderwijs en vooral het 
voortgezet onderwijs werd onrustig 
gemaakt en wat was het resultaat? 
Onzekerheid bij de docenten. 
Het enige tastbare resultaat, dat het 
onderwijsveld gezien heeft van alle 
discussies over onderwijstructuren 
en -salarissen is niet, dat er een re
sultaat is bereikt t.a.v. structuur 
en/ of inhoud van het onderwijs, 
maar wél dat de salarisstructuur is 
veranderd in die zin, dat het er voor 
jonge docenten financieel niet aan
trekkelijker op is geworden om in 
het onderwijs werkzaam te zijn. 
Hierbij komt nog dat het aantal 
leerlingen nog steeds verder terug
loopt, waardoor een aantal jonge, 
enthousiaste mensen er niet zeker 
van is of ze het volgende jaar nog 

geheel of gedeeltelijk een baan zui
len hebben. 
In deze sfeer wordt het "wetsvoor
stel basisvorming" ingediend. 

2. De politieke 
situatie 

·. · · DA en VVD hebben op 11 juli 
1986 in de Nederlandse 
Staatscourant het "Regeer

akkoord tweede kabinet Lubbers" 
gepubliceerd. In dat regeerakkoord 
wordt t.a.v. het voortgezet onder
wijs o.a. opgemerkt: 
1. de structuur van het voortgezet 

onderwijs (met name: lbo-mavo
havo-vwo) blijft gehandhaafd. 

2. de basisvorming conform het 
rapport van de Wetenschappelij
ke Raad voor het Regeerbeleid in 
de Wet op het Voortgezet On
derwijs wordt ingevoerd. 

Op basis van dit regeerakkoord is 
het WRR-rapport omgezet in een 
concept "voorstel van wet. .. ". 
M.a.w. op basis van bovenstaande 
punten 1 en 2 van het regeerak
koord tracht men eindelijk na alle 
discussies tot wetgeving te komen, 
en terecht. 

Op zichzelf lijkt dat allemaal 
heel helder en duidelijk. Niets is 
echter minder waar. In het regeer
akkoord zit het probleem immers 
al ingebakken. 
Er bestaan m.i. een discrepantie 
tussen de structuur die gehand
haafd blijft (punt 1) - dat betekent 
dat bestaande schooltypen lbo-ma-

vo-havo-vwo blijven bestaan - en de 
inhoud van de basisvorming con
form het WRR-rapport zoals dat in 
het voorstel van wet is aangegeven. 
Of, anders gezegd: we veranderen 
zoveel aan de inhoud van het onder
wijs, dat daardoor de structuur ver
andert. 
Ook professor drs. A. Knoers, voor
zitter van de Onderwijsraad zegt: 
"Natuurlijk verandert de structuur 
van het onderwijs". Ik zal trachten 
die discrepantie aan te geven voor 
vwo/havo- en mavo-scholenen/of 
-afdelingen. 
Het gaat bij de basisvorming van 
het voortgezet onderwijs over de 
eerste drie leerjaren van genoemde 
scholen. De leerlingen mogen daar 
drie (bij uitzondering twee) tot vijf 
jaar over doen. 

In grote lijnen komt het er op 
neer, dat de inrichting van het on
derwijs volgens het voorstel van 
wet, vooral t.o.v. de huidige eerste 
drie leerjaren van scholen voor vwo
havo-mavo grondig afwijkt, zoals 
uit onderstaande tabel blijkt. 
(120 uur in de tabel betekent: ge
durende 3 jaar 1 lesuur per week bij 
40 schoolweken) 1 

(240 uur betekent derhalve: 2 we
kelijkse lesuren gedurende 3 jaar, 
etc.). 

Uit de tabel blijkt m.i. dat er zoveel 
in de bestaande lesurentabel wordt 
veranderd, dat het niet meer aanne
melijk is te zeggen, dat de structuur 
niet verandert. 
Wat is het geval: 
1. De uren voor moderne vreemde 

talen lopen terug. 



Vergelijking aantallesuren in de basisvorming en in het huidige mavo-havo-vwo 

Totalen Percentages 

WRR MAVO HIV +in basisv. - in basisv. 

Nederlands 400 400 400 

Frans 240 280 360 14.3-33.3% 

Engels 280 360 360 22.2% 

Geschiedenis 200 240 240 16.7% 

Aardrijksk. 120 240 240 50 % 

Economie 80 200 - 100 %(HIV) 60 % (M) 

Wiskunde 400 360 440 11 % (M) 9 % (H/V) 

Natuurkunde 200 160 200 25 (M) 

Biologie 120 200 160 40 -25 % 

Muziek 160 120 120 33.3% 

Beeld. vorming 160 240 280 33.3-42.9% 

Lich. opv. 360 320 280 12.5- 28.6% 

Techniek 180 - - 100 % 

Informatica 20 - - 100 % 

N.B. De overige vakken (bijv.: gr, la, du, sk, gd, sl),zijn buiten deze verge
lijking gehouden. 
(Tabel uit Director 229 dd. 17-6-'87, periodiek van de Algemene Vereni
ging van Schoolleiders.) 

2. Het vak aardrijkskunde wordt 
gehalveerd. 

3. Het vak geschiedenis loopt terug 
met 1 wekelijks lesuur geduren
de 1 jaar. 

4. Het vak biologie wordt terugge
draaid. 

5. Scheikunde verdwijnt. 
6. Vakken als muziek, lich. oef., 

techniek en informatiekunde 
krijgen meer uren. 

Conclusie: 
Het wezenlijke van onze mavo-ha
vo-vwo-scholen waren de uren mo
derne vreemde talen, aardrijkskun
de, geschiedenis en biologie. Juist 
deze uren worden verminderd. 
Aardrijkskunde wordt zelfs gehal
veerd. 
In mijn ogen wordt er zoveel veran
derd wat uren en vakken betreft, 
dat we niet meer kunnen zeggen dat 
de structuur niet verandert. 
Er wordt m.i. een politieke beslis
sing genomen, waarmee het onder
wijs niet gediend wordt. 
Professor Knoers: "De beslissing 
voor een nieuw onderwijstype als 
basisvorming moet je uitsluitend 
zien als een politieke keuze. Onder-
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wijskundige gronden komen daar
aan niet te pas". 

3. De 
onderwijskundige 

situatie 

~1 T ::~'·" nelpunten signaleren en op
I I,:~, heffen, maar geen onnodige 
:.~ ~-'~maatregelen nemen. T.a.v. 

het LBO kunnen we constateren 
dat dit schooltype thans minder 
leerlingen trekt dan voorheen. Zie 
verder onder punt 5. 
De mavo neemt nog steeds in het 
Nederlandse onderwijs een belang
rijke plaats in. Veel relatief kleine 
categoriale mavo's op het platte
land hebben een belangrijke functie 
binnen ons totale onderwijsaanbod. 
Veel mavo-leerlingen stromen door 
naar MBO en Havo. 
Ik durf te stellen, dat we met uitzon
dering van de hierboven geschetste 
knelpunten, over de bestaande 
schooltypen mavo-havo-vwo 
globaal gesproken, behoorlijk tevre
den zijn. Mijn mening is dat we dat 

zo moeten laten. We kunnen de 
knelpunten oplossen zonder on
nodig de "rust" te verstoren. 

4 .. Een pragmatische 
oplossing 

die valt binnen het regeerakkoord, 
maar beter aansluit bij de bestaan
de situatie: 
1. We dienen de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortge
zet onderwijs zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. Dat betekent 
o.a. dat we de vakken, die in het 
basisonderwijs worden gegeven, 
indien mogelijk, moeten voort
zetten bij de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs. 

2. In de onderwijspraktijk is geble
ken dat voor bepaalde vakken, 
zoals: moderne vreemde talen en 
de zgn. "zaakvakken" één lesuur 
per week niet werkt. 

3. Als men de structuur wil hand
haven, mogen de veranderingen 
in de lessentabel t.a.v. de be
staande situatie, niet te groot 
zijn. 

Een logische consequentie van het 
een en ander is m.i. een aanpassing 
van de in het voorstel genoemde les
sentabel voor de 3-jarige periode. 
In de eerste kolom van de hieronder 
volgende tabellen, leest u het aantal 
voorgestelde uren. 
De tweede kolom geeft het aantal 
uren aan dat meer recht doet aan de 
structuur van ons onderwijs, maar 
toch ook tegemoet komt aan de 
maatschappelijke noodzaak van een 
nieuw vak, zoals techniek en infor
matiekunde, in ons onderwijs een 
plaats te geven. 



Tabel voorstel wet 

Totaal aantal lessen 

Nederlands 
Engels 
2e vreemde taal Duits/Frans 
wiskunde 
biologie 

natuurkunde 
geschiedenis en staatsinr. 
aardrijkskunde 
economie 
informatiekunde 
techniek 
beeldende vorming 
muziek 
lichamelijke opvoeding 
vrije ruimte 

Totaal 

Bij de aangepaste tabel is t.a.v. een 
aantal vakken (zie tabel) meer uit
gegaan van de huidige situatie. Dit 
betreft vooral de vakken geschie
denis en staatsinrichting, aardrijks
kunde en lichamelijke oefening, ter
wijl toch ruimte is gemaakt voor 
techniek en informatiekunde. Ook 
in de aangepaste tabel is de 20 % 
vrije ruimte (door de school zelf in 
te vullen) gehandhaafd. 

5. Nog een 
verbetering van de 
huidige structuur 

Tr~~~1 én van de argumenten om de 
J (J I) basisvorming te verl~ngen 

---· tot en met de eerste Jaren van 
het voortgezet onderwijs is als volgt 
geformuleerd: 
- vermindering van ongelijkheid 
van kansen in het onderwijs door 
vermijding van een te vroege defini
tieve studie- en beroepskeuze. Ook 
de huidige wet gaat daarvan uit. In 
de praktijk echter is gebleken, dat 
de keuze die men maakt na het ba
sisonderwijs voor vwo-havo-mavo 
(AVO) of voor beroepsonderwijs 
(LBO) behoorlijk definitief is. 
Doorstroming van LBO naar AVO 
komt sporadisch voor. 

Aan de andere kant is er binnen 
scholengemeenschappen voor vwo
havo-mavo met een heterogeen 1e 
brugjaar over het algemeen een 
stuk duidelijkheid ontstaan over de 
determinatié of een leerling na het 
eerste brugjaar nu beter naar 2 
mavo kan of naar 2 havo/vwo. 
In de praktijk betekent dit boven
staande, dat na 1 jaar algemeen 

Aangepaste tabel 

Totaal aantal lessen 

400 400 
280 280 
240 240 
400 400 
120 } 320 
200 
200 240 
120 240 

80 80 
20 } 120 180 

120} 280 120 
120 120 

360 320 
720 720 --

3600 3600 

voortgezet onderwijs een in mijn 
ogen acceptabele studiekeuze te 
maken is binnen het AVO. 
Het probleem dat daaraan vooraf 
gaat: keuze LBO of AVO blijft ech
ter, ook met de voorgestelde veran
dering, onaangetast. 
Het is mogelijk binnen de Wet 
Voortgezet Onderwijs en derhalve 
binnen de bestaande structuur po
gingen te ondernemen, die vroege 
studiekeuze tussen LBO en AVO 
een jaar uit te stellen. 
Een oplossing is, dat leerlingen in 
het eerste leerjaar, zowel van 
scholen voor LBO als voor AVO, na
genoeg he.tzelfde aantal vakken en 
hetzelfde aantal uren hebben. 

Bijvoorbeeld: 
Lessentabel eerste leerjaar 
LBO/AVO 
Nederlands 4 uur 
Engels 3 uur 
Wiskunde 3 uur 
Geschiedenis en 
Staatsinrichting 2 uur 
Aardrijkskunde 2 uur 
Natuur wo. Biologie 2 uur 
Beeldende vorming } 
Techniek 6 uur 
Informatiekunde 
Muziek 
Lichamelijke opvoeding 3 uur 

25 uur 
Vrije ruimte 5 uur 

Totaal 30 uur 

Scholen dienen met elkaar afspra
ken te maken over de doorstroming. 
Bovengenoemde uren zijn binnen de 
aangepaste WRR-tabel te realise
ren. Scholen kunnen in de vrije 
ruimte al een deel van hun "eigen
heid" invullen zonder dat doorstro
ming onmogelijk wordt gemaakt. 

6. Financiële aspecten 

p basis van de voorstellen in 
dit wetsontwerp is vastge -
steld dat de invoering van ba-

sisvorming bij handhaving van de 
bestaande bekostigingsregels geen 
structurele meerkosten zijn verbon
den". (Zie blz. 35 rapport voorstel 
van wet etc.) 
Met andere woorden: de invoering 
dient budgettair neutraal te ge
schieden. De veranderingen mogen 
en kunnen dan ook niet te groot 
zijn. In dit verband is mijn aange
paste tabel, die uitgaat van de be
staande uren voor aardrijkskunde, 
geschiedenis en staatsinrichting, li
chamelijke opvoeding, en die boven
dien ruimte laat voor eigen invul
ling van de vrije ruimte, een realis
tischer uitgangspunt om budgettair 
neutraal uit te voeren. 
Koppelen we daar bovendien nog 
een uniforme brugklastabel aan, die 
de doorstroming tussen LBO en 
AVO mogelijk maakt, dan onderne
men we een goede poging om be
staande knelpunten op te lossen 
zonder te grote veranderingen. 
Een kleine verbouwing kost nu een
maal minder geld en moeite dan een 
grote. 

Oterleek, 29 februari 1988 
Drs. Ton van Voskuilen 
HB-lid voor de KC Den Helder 



Betalen 
voor bereikbaarheid 

K .. ·gslöw & w 
Bas van. onl t. ·commissie V 
secretans par LJ 

"Ons kantoor is goed bereikbaar per auto; van
uit Amsterdam rijdt men tegen de file in," lazen 
wij onlangs in een personeelsadvertentie. Al ja
renlang wordt gepleit voor het oplossen van 
knelpunten in de infrastructuur. Pas sinds ve
len zich groen en geel ergeren in en aan files 
blijkt er ook een werkelijke politieke bereidheid 
gekomen om hier werk van te maken. VVD-po
litici laten zich niet onbetuigd bij het onderstre
pen van het belang van meer investeringen. in 
wegen, spoorwegen, vaarwegen en communL
catienetten. Minister van verkeer en waterstaat 
mevrouw Smit zei in het februari-nr.: "niets 
doen is rampzalig voor onze economie". In 
Liberaal Bestek '90 wordt een soortgelijke uit
spraak van Thorbecke aangehaald ter verster
king van een krachtig pleidooi voor verbetering 
van de infrastructuur. 

D it alles in aanmerking geno
men hebben de besluiten 
van het kabinet om de infra

structuur te verbeteren opmerke
lijk weinig enthousiasme losge
maakt. De verhoging van de motor
rijtuigenbelasting, de verwachte 
problemen met road-pricing en de 
aanschafprijs van dienstauto's lij
ken wel belangrijker dan het feit 
dat nu de spa de grond in gaat. Wij 
vinden de hoofdzaak dat het tekort 
aan investeringen wordt aangepakt. 
Dat kost geld, linksom of rechtsom. 
Maar dat is goed besteed geld, waar 
iedereen (!) beter van wordt, au
tomobilisten én treinreizigers, ~ 
werknemers én werkgevers, de Mi
nister van Verkeer en Waterstaat én 
de Minister van Financiën. 

Dit alles neemt niet weg dat de 
vraag waar het geld vandaan moet 
komen belangrijk is en dat het ant
woord niet eenvoudig is. Wij willen 
daar in dit artikel nader op ingaan. 



Overheid 
verantwoordelijk 

voor infrastructuur 

Voorop staat dat de overheid 
verantwoordelijk is voor het tot 
stand komen van infrastructuur. In 
dit volgebouwde land kan de aanleg 
van belangrijke verbindingen niet 
worden overgelaten aan particulie
re beslissingen. Het gaat bovendien 
niet aan dat de prioriteiten van in
frastructuurverbetering afhangen 
van particuliere winstverwachtin
gen. Deze prioriteiten moeten on
derworpen zijn aan democratische 
besluitvorming, zodat maatschap
pelijke kosten en baten een rol 
spelen. Vanuit een liberale visie mag 
echter de exploitatie van de infra
structuur wel degelijk zoveel moge
lijk in overeenstemming met het 
marktmechanisme plaatsvinden. 
Ook het gebruik van de infrastruc
tuur moet zoveel mogelijk markt
conform plaatsvinden, dus gebrui
kers mogen geconfronteerd worden 
met de werkelijke gebruikskosten. 
Met andere woorden: betalen naar 
evenredigheid met het gebruik en 
met de kosten van de gekozen ver
voerswijze. Deze kosten omvatten 
mede de negatieve externe effecten 
(ruimtebeslag, schade aan het mi
lieu), zij het dat die erg moeilijk 
goed te berekenen zijn. 

Maar ook mogen gebruikers van 
de overheid verwachten dat hun be
talingen worden benut voor exploi
tatie, onderhoud en verbetering van 
de infrastructuur en voor eventuele 
andere maatregelen die een goed en 
veilig verkeer ten goede komen. In 
theorie dus liever benzine-accijns 
en tol dan motorrijtuigenbelasting, 
liever hoge parkeertarieven en dure 
treinkaartjes dan hoge algemene be
lastingen. En dit moet de koers voor 
de toekomst zijn. Maar momenteel 
is er weinig ruimte om die koers in 
te zetten. 

De benzineprijs ligt, na een tijde
lijke (!) accijnsverhoging in 1986, 
veel hoger dan in België en Duits
land. Een nog groter verschil is in 
verband met weglekeffecten en de 
gevolgen voor de pomphouders na
bij de grenzen nauwelijks te recht
vaardigen. Sommigen vinden dat 
wij dat dan maar op de koop toe 
moeten nemen in het belang van 
een terugdringen van het autoge
bruik. Men moet zich echter rea
liseren dat een iets hogere prijs geen 

invloed blijkt te hebben op het au
togebruik. Voordat de automobilist 
in het openbaar vervoer stapt zal de 
benzineprijs enorm moeten stijgen. 
Niet alleen heeft dat grote nadelen, 
maar bovendien is het niet liberaal 
om de benzineprijs te bepalen op 
een hoogte die met de kosten van 
weggebruik weinig te maken heeft. 
Het is beter om de benzine-accijns 
nu maar even met rust te laten. Wil 
men het autogebruik afremmen dan 
is verbetering van het openbaar 
vervoer de aangewezen weg. Dat ge
beurt ook. Maar ook dat kost geld. 
Hogere tarieven voor trein, tram en 
bus lijken op den duur wel noodza
kelijk, maar dan moeten zij ook een 
concurrerend alternatief vormen. 
Zouden de tarieven nu verhoogd 
worden, dan verminderen de files 
niet, en het treft de mensen die op 
het openbaar vervoer zijn aange-

. wezen het hardst. 
Het middel van tolheffing is, zo

lang dit niet electronisch kan, erger 
dan de kwaal. Er blijft niets anders 
over dan verhoging van belastingen, 
en dan nog liever de motorrijtuigen
belasting dan de inkomstenbelas
ting. Het is een stap terug, maar die 
is nodig om beter te kunnen sprin
gen. 

Road-pricing 

Het perspectief op deze sprong is 
geopend door het besluit om in de 
toekomst electronische tolheffing, 
ofwel "road-pricing" in te voeren. 
Dit is in elk geval een stap in de 
richting van het marktmechanisme 
en vanuit een liberale visie de moei
te van het proberen waard. Het be
tekent immers dat de weggebruiker 
betaalt naar rato van het gebruik 
van de weg. Er zijn nog vele proble
men, maar die zijn er om opgelost 
te worden. Wat de techniek betreft: 
in dit informatica-tijdperk mogen 
wij vertrouwen op een oplossing. 
Hoe dan ook zal steeds meer elec
tronica nodig zijn om het verkeer in 
goede banen te leiden. Wat de 
privacy betreft: er is geen reden 
voor ongerustheid. Blijkt echter on
verhoopt dat road-pricing niet of al
leen tegen hoge kosten uitvoerbaar 
is dan moet opnieuw gekozen wor
den uit de dan beschikbare maatre
gelen. 

Private financiering 

Een en ander brengt ons op de 

private financiering van vier tun
nels in de Randstad. De aanlegkos
ten komen voor rekening van par
ticuliere beleggingsmaatschap-
pijen en met de opbrengsten uit 
electronische tolheffing worden 
deze investeringen terugverdiend, 
met inbegrip van een redelijke be
loning voor de inspanning en het 
(vrij lage) risico. Wat is hier nu zo 
bijzonder aan? Weinig! De Rijks
overheid zou precies hetzelfde kun
nen doen. Het kabinet stelt zich 
echter op het standpunt dat derge
lijke uitgaven voor de aanleg van in
frastructuur gewoon ten laste van 
de Rijksbegroting komen. In deze 
gedachtengang zouden deze uit
gaven het financieringstekort ver
groten. Wij vinden deze gedachten
gang onjuist. Het is vrijwel zeker 
dat deze uitgaven later met rente 
worden terugverdiend. Anders zou
den particuliere beleggers er ook 
niet aan beginnen. Nu is er niets te
gen private financiering, mits de 
weggebruikers niet moeten betalen 
voor overdreven rendementseisen. 
Maar wij vinden wél dat de beslis
sing om belangrijke infrastructuur
projecten aan te leggen niet mag af
hangen van de animo van particu
liere beleggers om daar geld in te 
steken. Die beslissing moet afhan
gen van het maatschappelijk belang 
van die projecten. Is dit belang 
groot genoeg, dan hoeft men niet 
bang te zijn dat de opbrengst uit ge
bruikersbijdragen ontoereikend is 
om de kosten te dekken. De vraag of 
deze kosten worden voorgeschoten 
door de Rijksoverheid of door par
ticuliere beleggers of door een com
binatie hiervan is dus een bijzaak. 

Wij hebben in dit artikel geen 
aandacht kunnen besteden aan mo
gelijkheden om de wegen efficiënter 
te gebruiken, aan verschuiving van 
wegvervoer naar railvervoer en bin
nenvaart en aan ruimtelijke or
dening. Maatregelen op die fronten 
zijn eveneens hard nodig. Maar het 
staat vast dat het te lang duurt om 
daarmee de bereikbaarheid te ver
beteren. Het aanpakken van de 
knelpunten in de infrastructuur 
blijft bittere noodzaak! 

• 



Mevrouw Fortanier-De Wit 
stond aan de wieg 

van de jubilerende VVD 

Terugblik na veertig . 
Jaar 

ie bij het 40-jarig bestaan 
van de VVD herinneringen 
wil ophalen aan de boeien-

de na-oorlogse periode en de ge
boorte van de VVD, kan terecht bij 
mevrouw A. Fortanier-De Wit. 
Tachtig jaar nu en heel vitaal, sa
men met haar man genietend van 
de rust na een drukbezet leven dat 
grotendeels aan de politiek was ge
wijd. Twaalf jaar lang Kamerlid -
zowel voor de Partij van de Vrijheid 
als voor de VVD -,lid van Provin
ciale Staten van Noord-Holland, 
van de Rotterdamse gemeenteraad, 
maar ook van talrijke staatscom
missies en (in 1949 en 1950) van de 
Nederlandse delegatie naar de Ver
enigde Naties. 

Met drs. A. D. H. Huysman sprak 
zij over: 

12 

- de waarde van de vernieuwings
drift die zich in en kort na de oor
log openbaarde; 

- de liberale vernieuwing, zoals die 
gestalte kreeg in de Partij van de 
Vrijheid en- na de terugkeer van 
Oud - in de VVD; 

- karakteristiek van de liberale lei
ders in die jaren. 

Vernieuwingsdrift 

raag: Mag men stellen dat 
van de vernieuwingsdrift zo
als die in en na de oorlog door 

mannen als Schermerhorn en Ban
ning werd beleden, weinig is te
rechtgekomen? Dat de Nederland
se bevolking ook na de bevrijding 
politiek dezelfde koers heeft gewild 
en ook is gevaren als voor de oorlog? 

Mevrouw Fortanier: "Het woord 
vernieuwing is, dacht ik, een heel 

·vaag begrip geweest. Inderdaad 
hebben velen in die donkere oor
logsjaren gedacht: 'Straks worden 
alle dingen nieuw!' Dat is niet ge
beurd. Wel vind ik dat er duidelijk 
accentverschuivingen hebben 
plaatsgevonden. Zelf heb ik dat bij 
de liberalen ervaren, maar ook bij 
andere partijen, de PvdA voorop en 
wat later bij de confessionele par
tijen, is die accent-verschuiving te 
zien geweest. 
Die gedachte van straks wordt alles 
anders, dat kon natuurlijk niet. Met 
alle gebreken die er voor de oorlog 
aan staat en maatschappij kleefden 
was Nederland ook toen een rechts
staat. Aan die rechtsstaat als fun
dament moet niet worden getornd. 
Dat wilde ook niemand en die in
stelling kan ook nu nog niet positief 
genoeg gewaardeerd worden. Als ik 
me bij die accentverschuivingen be
perk tot de liberalen - eerst de Li
berale Staatspartij, later de Partij 
van de Vrijheid en daarna de VVD
dan constateer ik dat het sociale as
pect toen een veel belangrijker, een 
eigentijds reliëf heeft gekregen. Als 

liberalen kunnen we natuurlijk 
trots zijn op de eigen sociale ge
schiedenis van de 19de en begin 
20ste eeuw, maar in de jàren tussen 
beide wereldoorlogen heeft men het 
daarbij te veel gelaten. Toen leefde 
niet de gedachte: wij moeten ook ei
gentijdse accenten aanbrengen. Bij 
de Partij van de Vrijheid is dat na 
de oorlog wel gelukt met een sociale 
paragraaf in het beginselprogram
ma die haast woordelijk dezelfde 
idealen vertolkte die tot de oprich
ting van de Stichting van de Arbeid 
heeft geleid. Dat is niet zo verwon
derlijk als je bedenkt dat mensen als 
Stikker en prof. Molenaar een grote 
rol hebben gespeeld bij de totstand
koming van die Stichting en van de 
Partij van de Vrijheid." 

Nieuwe partijvorming 

raag: Hoe is men tot de op
richting van de Partij van de 
Vrijheid gekomen en hoe zou 

u, achteraf bezien, deze partij willen 
karakteriseren? En hoe is dat met 
de VVD gegaan? 
Mevrouw Fortanier: "Een 
samenspel van factoren heeft tot 
de PvdV geleid. Binnen de Liberale 
Staatspartij was er een stroming 
die vernieuwingen wilde. 
Vooral bij de Bond van Jong
Liberalen, waarvan Korthals bin
nen het partijbestuur de spreekbuis 
was, leefde dat sterk. Ook de op
richting van de PvdA heeft daarbij 
een rol gespeeld. Vooral de overstap 
van de Vrijzinnig-Democratische 

Meur. Fortanier-de Wit. 



Bond, inclusief Oud, naar de PvdA 
wekte bij de liberalen niet alleen te
leurstelling, maar maakte ook de 
vraag actueel: "Wat doen wij- wat 
is ons antwoord?" En dan mis
schien de meest belangrijke factor: 
de figuur Stikker die zich bereid 
verklaarde de kar te trekken. 

Ik herinner me dat nog goed. 
Mede op initiatief van Korthals-was 
in de Parkstraat in Den Haag een 
vergadering belegd. "We willen nu 
eindelijk tot daden komen!" had 
Korthals gezegd toen hij me voor 
die bijeenkomst uitnodigde. Daar 
ontmoette ik voor het eerst Stikker. 
Voor mij was het toen direct al dui
delijk: dat is de man die we nodig 
hebben. Een man die op bijzonder 
goede manier had samengewerkt 
met de leidende figuren uit de arbei
dersbeweging, die zowel A.C. de 
Bruin van de Katholieke Arbeiders
beweging als Evert Kupers van het 
NVV tot zijn beste vrienden reken
de. en daar trots op was. V oor mij 
was hij vanaf dat eerste moment 
van kennismaking de man die aan 
de gewenste sociale accentverschui
ving leiding zou kunnen geven en 
dat ook heeft gedaan. Daartoe 
moest wel de leiding van de oude 
Liberale Staatspartij over de brug 
worden getrokken. Zeker is dat 
mensen als De Boer en Rutgers, de 
waarnemend voorzitter en de secre
taris van de LSP, het moeilijk had
den. Haast met de rug tegen de 
muur stonden. Die moeilijk houd
bare positie en het elan van de jon
geren om tot iets nieuws te komen 
zijn de twee belangrijkste com
ponenten geweest, die elkaar ten
slotte hebben gevonden. 

De Partij van de Vrijheid zou 
men kunnen karakteriseren als een 
beginselpartij van gematigde ver
nieuwing. Voorop staat: een begin
selpartij. Wat dat betreft ben ik een 
heel principieelliberaaL Daarvoor 
heb ik de fundamenten gekregen bij 
de Bond van Jong-Liberalen en la
ter bij de Liberale Staatspartij. 
Nooit zou ik me aangetrokken heb
ben gevoeld tot een partij ~onder 
principieel uitgangspunt. Dat die 
partij een beginselpartij kon worden 
genoemd blijkt ook wel hieruit: men 
wist voor 100 % zeker dat men geen 
socialisme voorstond. En men wist 
voor 100% zeker wat men wel voor
stond: vrijheid in gebondenheid, 
verantwoordelijkheid, sociale ge
rechtigheid. Rechten en plichten. 
Dat heb ik altijd als een duidelijke 
beginselverklaring beleefd. 

Op die manier hebben we ook als 
Partij van de Vrijheid gewerkt: ge-

matigd vernieuwend, niet als een 
restauratiepartij van de LSP. Al 
werden we in het begin door onze 
tegenstanders natuurlijk wel zo ge
tekend. Ook niet als een overgangs
partij, als een wat aarzelend begin 
van wat later "VVD" zou worden. 
We zijn met een behoorlijke felheid 
van start gegaan. Dat woordje ge
matigd zie ik dan ook meer als een 
deugd. Als het om vernieuwing ging 
kon men bij de confessionelen en 
vooral bij de PvdA nogal eens "ro
mantische ideeën" beluisteren. 
Maar als het tot verwerkelijking 
moest komen - ik noem de nieuwe 
wet op de sociale verzekeringen, 
pensioenwetgeving en er zijn meer 
voorbeelden- dan mag men zeggen 
dat de aanpak van de PvdV een 
evenwichtiger en verstandiger in
druk maakte. Als partij hebben we 
toch wel heel vaak het pad uitge
stippeld. Natuurlijk hadden we op 
dit punt aan een man als Stikker 
veel te danken, hij wist bijzonder 
goed wat economisch en sociaal te 
verwezenlijken was. Hij had een re
alistische benadering van de zaken. 

De oprichting van de VVD in 
1948 heb ik niet als een daad van 
vernieuwing ervaren. Het enige ver
schil tussen de Partij van de 
Vrijheid en de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie is een prak
tisch verschil, namelijk dat Oud en 
zijn medestanders officieel uiting 
gaven aan hun overtuiging dat zij 
niet thuis hoorden bij de socialisti
sche PvdA en dat zij wel bereid wa
ren met mensen van de Partij van 
de Vrijheid samen een nieuwe partij 

te vormen. Dat de Partij van de 
Vrijheid daardoor een ander reliëf 
zou hebben gekregen, heb ik niet als 
zodanig ervaren. Natuurlijk kreeg 
door die toetreding van Oud en de 
zijnen de nieuwe partij weer een an
dere kring van medestanders, maar 
de principiële lijn werd gewoon 
doorgetrokken. Op dat punt was er 
van verandering geen sprake. 

Ook behoor ik niet tot degenen 
die tragisch deden over wat dan wel 
"de misstap van Oud" heet, zijn 
overgang naar de PvdA. Oud wilde 
loyaal zijn tegenover zijn partij, de 
Vrijzinnig-Democratische Bond. 
Als hij zichzelf goed !).ad gekend, 
had hij kunnen weten dat hij in een 
socialistische partij - hoe zacht ook 
getint - nooit op zijn plaats zou zijn. 
Dat iemand die stap doet, dan gaat 
twijfelen en daarna daar op terug 
komt, hoeft niet tragisch te zijn. In 
werkelijkheid verhelderde het de 
politieke situatie zowel wat de li
berale stroming betreft als die van 
de andere politieke partijen." 

De laatste politieke erva
ring van mevrouw A. For
tanier-De Wit dateert van 
twee jaar geleden bij de 
plechtige opening van de 
Klompé-zaal in het Tweede
Kamergebouw onder voor
zitterschap van Kamervoor
zitter Dolman. Naast de 
twee genoemden trad me
vrouw Fortanier-De Wit op 
met persoonlijke herin
neringen aan het politiek 
werk van Marga Klompé. 
Op 21 december jl. vond in 
de Rolzaal van het Binnen
hof de opheffingsvergade
ring plaats van de Omroep
raad, waarvan mevrouw 
Fortanier van 1958 tot 1977 
deel uitmaakte. 

Mannen van 
verdienste 

·raag: Hoe kijkt u terug op de 
politieke leiders van toen? 
Fortanier: "Elk van de drie: 

Oud, Stikker en Korthals, hebben 
op hun eigen manier grote verdien
sten gehad voor het vernieuwde li
beralisme. Oud was een man met 
een weergaloze kennis op het gebied 
van het staatsrecht. Hij had een gro
te politieke ervaring en een rijk po-
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litiek verleden, ook al kleefde daar 
een etiket van Colijn op, wat hem 
en ons geen goed deed. Maar door 
zijn ervaring moest Oud wel een po
litiek overwicht hebben, zeker op de 
25 jaar jongere Korthals. Stikker 
was van oorsprong een man uit het 
bedrijfsleven die in die na-oorlogse 
jaren duidelijk politiek kleur koos. 
Politiek was hij minder ervaren dan 
Oud, maar die ervaring had hij wel 
in andere opzichten bijvoorbeeld 
door zijn bemoeienissen met de 
Stichting van de Arbeid en zijn con
tacten in die kringen. Hij had een 
heel andere persoonlijkheid dan 
Oud. Mede daardoor mag men de 
sociale accentverschuivingen in de 
liberale politiek ook op zijn conto 
schrijven. Zijn optreden in de lan
delijke politiek heeft eigenlijk maar 
kort geduurd: namelijk van 1946 tot 
1952. De eerste twee jaar was hij lid 
van de Eerste Kamer, daarna vier 
jaar minister van Buitenlandse Za
ken in twee achtereenvolgende ka
binetten-Drees. Minister Stikker 
was voorstander van overdracht 
van de Souvereiniteit over Nieuw 
Guinea aan Indonesië. Daar was de 
liberale fractievoorzitter Oud het 
niet mee eens en daardoor ontstond 
er in 1951 een kabinetscrisis. Hoe 
het ook zij, Stikker was een groot 
leider. Zijn latere internationaal-po
litieke carrière heeft dat bevestigd. 

Het politiek leiderschap van 
Korthals is er nooit goed uitgeko
men. In die eerste jaren stond hij in 
de schaduw van Oud en Stikker. 
Het heeft me altijd gespeten dat hij 
niet de opvolger van Oud is gewor
den als fractieleider. Er is toen grote 
aandrang op hem uitgeoefend, 
maar hij wilde niet. Het waarom is 
nooit helemaal duidelijk geworden. 
Ik geloof ook dat hij er later spijt 
van heeft gehad. Desondanks, een 
heel bijzondere figuur, die in de be
zettingstijd en daarna veel werk 
heeft verzet en daardoor voor het li
beralisme van bijzonder grote waar
de is geweest. Dat geldt trouwens 
voor alledrie: zonder deze drie bij
zondere mannen zou de VVD nooit 
de volkspartij zijn geworden, die zij 
nu is." D. 
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Advertentie 

De Volkspartij 
voor 

Vrijheid en Democratie 

zoekt een 

rf 
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Het partijsecretariaat van de VVD is het administratieve ~ van de 
landelijke partij-organisatie. Kenmerkend voor het werk daar ZIJn de gro
te verscheidenheid van taken, de regelmatige piekbelasting (bijvoor~eld 
voorafgaande aan verkiezingen), de frequente contacten met enthousiaste 
vrijwilligers (de leden van de partij) en de grote inzet van de medewerkers. 

Er is een functie van hoofd van de administratie vakant gekomen. 
De taakvervulling zalliggen op het terrein van de administratieve onder
steuning van de landelijke partij-organisatie. Het aantal van de boek
houdkundige handelingen is er een behorende bij een non-profitorganisa
tie van beperkte omvang. 

Naast de vervulling van de vaste werkzaamheden moet er flexibel bijge
sprongen worden waar dat nodig is. 

Voor de juiste functievervulling achten wij noodzakelijk: 
- ten minste in het bezit van diploma MBA, studerende voor SPD; 
- bereidheid incidenteel 's avonds en zaterdags te werken; 
- kennis van een geautomatiseerde boekhouding en bij voorkeur van een 

geautomatiseerde ledenadministratie. 

Salarisindicatie (afhankelijk van ervaring en leeftijd) f 3.000,- -
f 3.500,- bruto per maand. 

Uiteraard kunnen deze taken alleen goed uitgevoerd worden als betrok
kene de doelstellingen van de VVD onderschrijft. 

Inlichtingen omtrent de functie kunt u teléfonisch inwinnen bij de alge
meen secretaris, de heer W. J. A van den Berg, telefoon 070- 614121. 
Sollicitaties kunt u binnen twee weken richten aan de heer dr. L. Ginjaar, 
voorzitter van het dagelijks bestuur van de VVD, p/a algemeen secre
tariaat VVD, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 



De VVD en de 
Vierde Nota 

0 langzamerhand weet ieder
een in Nederland, dat dezer 
dagen een nieuwe (de vierde) 

nota op de Ruimtelijke Ordening 
wordt gepresenteerd. Gezien de dis
cussie die aan die presentatie voor
af ging is dat geen wonder. Er waren 
immers na de discussie, naar aanlei
ding van de Perspectievennota, veel 
geruchten over de inhoud van de 
vierde nota. Vooral de gedachte 
tweedeling van Nederland (de 
Randstad en de rest) trok aandacht. 
Maar ook het idee van een markt
gerichte ruimtelijke ordening, het 
aansluiten bij internationale (eco
nomische) ontwikkelingen en de 
uitgebreide aandacht voor de direc
te leefomgeving (in een rijksnota), 
zijn druk besproken. 

De vierde nota R.O. volgt de proce
dure van een planologische kern-

beslissing. Dat betekent onder an
dere dat de inspraak voor de zomer 
moet worden afgewerkt. Daarná 
volgt het "Haagse" besluitvor
mingsproces. 

Het hoofdbestuur heeft een com
missie ad hoc ingesteld overeen
komstig art. 60 lid 5 (H.R.), die zal 
adviseren over VVD-standpunten 
ten aanzien van de vierde nota. Deze 
commissie bestaat uit leden, die af
komstig zijn uit een groot aantal 
partijcommissies. De werkwijze is 
als volgt: in de VVD-expresse zal 
binnenkort een serie gerichte vra
gen worden opgenomen. Deze vra
gen kunnen in de afdelingen wor
den bestudeerd. De antwoorden ko
men terug in de commissie-ad hoc 
en worden tot één stuk, één advies 
verwerkt. Natuurlijk kunnen ook 
opmerkingen worden ingebraçht die 

naast de vragen staan, maar enige 
structurering lijkt gewenst. 
De VVD-kamerfracties houden ui
teraard hun eigen verantwoorde
lijkheid om straks de discussie met 
onze minister van VROM, Ed Nij
pels, aan te gaan. Het stuk uit de 
partij kan daarvoor een positieve 
basis geven . 

.De vierde nota ruimtelijke or
dening zal de basis zijn voor uitwer
kingen op verschillende terreinen. 
Het zal dan gaan om de grootte en 
de richting van geldstromen. Stede
lijke vernieuwing, verbetering van 
infrastructuur, inrichting van het 
landelijk gebied, voor welke steden 
en gebieden speciale richtlijnen zul
len gelden, dat zijn onder anderen 
de onderwerpen die ons politiek in
teresseren. Iedereen is betrokken 
bij de inrichting van de ruimte 
waarin wordt geleefd, gewerkt en 
gerecreëerd. De commissie rekent 
daarom in de maanden april en mei 
op een goede discussie in afdeling en 
centrales. 
Tot slot: Let op de VVD-expresse 
van 26 maart a.s. Deze is telefonisch 
te bestellen bij het alg. secretariaat, 
070-614121 toest. 25. 

Eenhoorn, 
voorzitter van de partij-commis
sie vierde nota RO 

Slaan poa! 
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EUROKATERN, nr. 4 
Dit katern wordt uitgegeven onder aus
piciën van de Nederlandse leden van de 
Liberaal-Democratische Fractie in het 

Europees Parlement. 

Hans Nord 
Europees 

onderscheiden 
p zaterdag 13 februari is in 

; het Antwerpse Provinciehuis 
mr. Hans Nord "e meritu et 

honoris causa" benoemd tot lid van 
de Europese Ere-senaat. Hij was 
hiertoe voorgedragen door de Belgi
sche minister van Buitenlandse Za
ken, prof. dr. Leo Tindemans. In 
een plechtige zitting werd hij samen 
met prof. dr. Jesus Ayllon Diaz, dr. 
Francais Visine en mevrouw Elena 
Sacharova-Bonner geïnstalleerd. 
De afwezigheid van de laatste, die 
van de Sowjetregering geen uitreis
visum had kunnen krijgen (zij mag 
slechts om de twee jaar zich voor 
haar ogen in het Westen laten be
handelen) werd zeer betreurd. Ook 
Tindemans, die Nord had voorge
dragen en hem in zou leiden, moest 
het - na drie slopende vergader
dagen en nachten bij de Europese 
Top- af laten weten. Nu werd deze 
inleiding verzorgd door zijn vriend 
en voorzitter van de Europese Ere
senaat prof. dr. Henk Brugmans. 

Brugmans memoreerde N ords 
vele Europese wapenfeiten: het 
voorzitterschap van de Europese 
Beweging, zijn functie als secreta
ris-generaal van het Europees Par
lement (1962-1979) "Na die Eu
ropese verkiezingen kon hij zijn op
volger een prima business achterla
ten en kon hij zelf weer aan politiek 
gaan doen". Hij typeerde Nord als 
een scherpzinnig politicus en een 
klemmend spreker zonder poespas. 
"Gave en begaafde sprekers en den
kers als hij hebben we meer dan ooit 
broodnodig." Bij zijn installatie 
hield Hans Nord zijn credo in het 
Verenigd Europa, die wij hieronder 
afdrukken. 

In mei van dit jaar, zal het 40 
jaar geleden zijn dat het eerste 
Congres van Europa in Den 

Haag de klaroenstoot gaf waarmee 
het Europees integratieP,.roces in 
gang werd gezet. Wat heeft ons toen 
bezield, wat is er inmiddels bereikt 
en welke lessen kunnen wij uit dat 
alles voor de komende jaren trek
ken? Wat inspireerde de congres
gangers van 1948? ... Ik heb het 
nooit beter en ontroerender horen 



formuleren dan door Paul-Henry 
Spaak. Tijdens een persconferentie, 
belegd door het actiecomité voor de 
Verenigde Staten van Europa dat 
hij voorzat en waarvan ik het voor
recht had deel uit te maken, zei hij 
tegen enkele sceptische vragenstel
lers: 'U moet goed beseffen waar wij 
mee bezig zijn. Wat wij willen is 
niets minder dan het bewijs leveren 
dat de ondergang van een be
schaving niet een onvermijdelijk 
gebeuren is dat men slechts fatalis
tisch kan ondergaan. De Europea
nen zelf hebben het oude Europa 
vernietigd. Wij geloven dat zij tot 
een renaissance in staat zijn. Onze 
definitieve ondergang staat niet in 
de sterren geschreven. Het is ons ge
geven, een nieuw en verenigd Euro
pa uit de as van het oude te doen 
herrijzen. Om dat mogelijk te ma
ken moeten wij de wil ertoe mobili
seren en ons de instrumenten ver
schaffen die wij nodig zullen hebben 
om dit proces met succes te volvoe
ren.' 

In deze formulering liggen reeds 
twee hoofdproblemen besloten die 
het eenwordingsproces van den be
ginne af hebben beheerst en van
daag nog beheersen. Het eerste is 
dat van de kring van deelnemende 
landen. Het tweede betreft de mate 
van integratie die nodig is, of an
ders gezegd, de hoeveelheid sou
vereiniteit die van het nationale 
naar het Europese niveau moet wor
den getransfereerd. Sommigen 
spreken dan - meestal angstig - over 
het 'opgeven' van nationale sou
vereiniteit. Wij spreken liever van 
het gezamenlijk terugwinnen, op 
Europees niveau, van een stuk sou
vereiniteit dat nationaal alleen in 
theorie nog onverlet is gebleven. 
Wat betreft de kring van deelne
mende landen hebben wij een on
stuimige ontwikkeling doorge
maakt. De Raad van Europa, opge
richt door het Haags Congres, bleek 
een te ruime kring om een echt een
wordingsproces mee te kunnen be
ginnen. Dat proces begon pas met 
de eerste gemeenschap, die voor 
Kolen en Staal, en omvatte slechts 
zes lidstaten. Enkele jaren later 
volgden EEG en Euratom en we za
gen een periode van grote succes
sen. De Zes, die zich als de 'Urkan
tonen' van een groter Verenigd Eu
ropa beschouwden, ontwikkelden 
een Gemeenschap die een magneet
werking ging uitoefenen. Het grote 
keerpunt kwam, toen het Verenigde 
Koninkrijk zich bij ons voegde. En 
daarna ging het snel. Tussen 1973 

Prof. Brugmans hangt Hans Nord het erelint om. 

en 1986 verdubbelde het aantallid
staten zich. Een triomf voor de Ge
meenschap, waarbij wel enkele kant
tekeningen passen. 

Tuinlieden 

~~, 'l n het Europees jargon spreekt 
men graag van 'la construction 

.L Europeenne' het Europees 
bouwwerk. Ik persoonlijk heb altijd 
het gevoel gehad, dat wij meer als 
tuinlieden dan als architecten bezig 
zijn. Het gaat erom welk zaadje men 
plant. De aard daarvan bepaalt im
mers het karakter van de boom die 
zich eruit zal ontwikkelen. De Ko
len- en Staalgemeenschap was uit
drukkelijk supranationaal en men 
was daar trots op. Toen de EEG en 
Euratom werden opgericht was dit 
woord al veel minder in de mode. 

Toch behoorden zij tot dezelfde fa
milie. Dat was ook het geheim van 
hun succes. De toverformule be
stond uit het formuleren van duide
lijke gemeenschappelijke doelstel
lingen, zo mogelijk met een datum 
voor hun verwezenlijking, alsmede 
het creëren van instellingen - wet
gevend, uitvoerend en rechterlijk -
die voor de behartiging van het Ge-

meenschapsbelang verantwoorde
lijk waren. Dit was het nieuwe en 
creatieve element dat de Gemeen
schap onderscheidde van inter
nationale organisaties van het klas
sieke type. Het succes van deze for
mule was evident, maar deson
danks werden juist daarop 
voortdurend aanvallen gedaan. Dit 
gebeurde al tijdens de periode van 
de Zes. En later, toen de uitbreiding 
begon, liet men toe dat in sommige 
kandidaatlanden de toetreding 
werd verdedigd met het argument 
dat van enige souvereiniteitsover
dracht geen sprake was. Men beriep 
zich daarbij graag op het- ten on
rechte zo genoemde - 'compromis 
van Luxemburg' in 1965 en gaf 
daaraan een uitleg die zelfs Ge
neraal de Gaulle niet voor zijn reke
ning had willen nemen. Zo ontstond 
het gevaar, dat geografische uit
breiding ten koste zou gaan van dat
gene wat de Gemeenschap uniek 
maakte en de sleutel tot haar succes 
was geweest. 

De spanning tussen het com
munautaire karakter van onze Ge
meenschap en de kring van deelne
mende landen trad weer heel duide
lijk aan het licht bij de voorberei
ding van de Europese Akte. Het 
Europees Parlement had een ont-
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werp-verdrag opgesteld voor een 
Europese Unie. Dit was geen revolu
tionair project. Het wilde gestalte 
geven aan wat men 'de Gemeen
schap van de tweede generatie' kan 
noemen. Het bouwde voort op de 
oude communautaire verworven
heden. Het codificeerde een aantal 
inmiddels gegroeide tradities. Het 
trok de lijn door van de vele studies 
die reeds over de Europese Unie 
waren verricht en waaraan de naam 
Tindemans altijd verbonden zal 
blijven. Tenslotte voorzag het in een 
betere, meer slagvaardige en meer 
democratische besluitvormingspro
cedure. Dit sloot aan bij het succes
volle recept dat aan de wortel van 
de Gemeenschap had gelegen: dui
delijke doelstellingen, zo mogelijk 
met datum, en organen die deze 
moeten verwezenlijken en daartoe 
dan ook de bevoegdheden moeten 
hebben. 

Minimaal resultaat 

ij het overleg tussen de re
geringen over dit alles stuitte 
men terstond weer op het 

oude dilemma. Moesten de landen 
die een belangrijke stap voorwaarts 
wilden doen, daarvan afzien omdat 
enkele andere landen het niet wil
den? Of moesten de 'voortrekkers' 
hun wil doorzetten ook als dat het 
uitvallen van enkele lidstaten zou 
betekenen? Zoals gebruikelijk is 
men dit dilemma uit de weg gegaan. 
De Europese Akte is minimaal uit
gevallen. Zij was het maximum dat 
de aarzelaars nog net konden ac
cepteren - en zelfs dat niet zonder 
binnenlandse moeilijkheden. Maar 
het dilemma blijft voortbestaan en 
zal ons bij volgende gelegenheden 
weer parten spelen, tenzij de Ge
meenschap haar karakter veel dui
delijker gaat profileren, zodat geïn
teresseerde kandidaatleden precies 
weten waar zij eventueellid van zul
len worden. 

Een van de hoofddoelstellingen 
van de Akte is dat in 1992 de bin
nengrenzen van de Gemeenschap 
moeten zijn verdwenen. Een groots 
perspectief dat van enorm belang is 
voor onze toekomst en voor het da
gelijks leven van onze burgers. Dit 
zal gepaard moeten gaan met voor
uitgang op twee punten: 

1. Verdergaande monetaire samen
werking. Dus versterking van de rol 
van de ECU en verdieping van het 
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Europees Monetair stelsel. Ook zal 
het perspectief van een Europese 
Centrale Bank dichterbij moeten 
worden gebracht. 
2. Hogere bijdragen van de ontwik
kelde industrielanden in de EG ten 
behoeve van de structuurfondsen 
die vooral aan de zwakkere econo
mieën ten goede komen. De Europe
se Commissie noemt dat cohaesie, 
maar men kan ook heel gewoon van 
solidariteit spreken. 
Men kan zich afvragen of deze im
pulsen voldoende zijn om de opera
tie te doen slagen. Voor ons is het 
antwoord op die vraag niet moeilijk. 
Onze inspiratie is niet uitsluitend 
economisch van aard. De 'N.V. Eu
ropa' is niet ons eindideaaL Onze 
ambities reiken verder en de Eu
ropese Akte geeft daar blijk van 
door verschillende beleidsterreinen 
die vroeger buiten de Verdragen 
vielen, nu binnen het communau
taire bestel te brengen. De komende 
jaren zullen deze, naast de vol
tooiing van de interne markt, een 
hoofdrol gaan spelen in de Europe
se politiek. 

Hans Nord tijdens zijn dankrede 

Het eenwordingsproces heeft 
zich noodgedwongen moeten beper
ken tot die landen waar de volken 
over de persoonlijke vrijheid en na
tionale onafhankelijkheid beschik
ten om zelf de grote beslissingen 
over hun toekomst te nemen. Daar
om werd het een Westeuropees pro
ces. Maar we hebben nooit uit het 
oog verloren dat steden als Bu
dapest of Warschau niet minder 
Europees zijn dan Amsterdam of 
Parijs. Vandaar dat wij in Helsinki 
zo hard hebben gevochten voor het 
"mandje" betreffende de mensen
rechten. V anclaar ook dat wij zo 
verheugd zijn vandaag mevrouw Sa
charowa Bonner in onze Senaat be
noemd te zien. 

Telefoonnummer 

-T et lijkt erop dat de Oost-
i West relatie nieuwe aspec-

1 , ~~~=ten gaat vertonen. Beide su-
permogendheden hebben de gren
zen van hun macht moeten ervaren. 



De bi-polariteit v.an de machtsver
houdingen lijkt enigszins gerela
tiveerd. Hier liggen voor ons Eu
ropeanen grote mogelijkheden en 
grote opgaven. Maar daartoe dient 
Europa allereerst te bestaan. Het is 
niet voldoende de Amerikanen te 
blijven verwijten dat zij ons niet ge
noeg consulteren. Zoals Henry Kis
singer al jaren geleden wanhopig 
uitriep: Ik wil graag met Europa 
overleggen. Geef mij alstublieft een 
telefoonnummer dat ik kan bellen 
om te horen wat Europa ervan 
vindt! Het onlangs tussen Reagan 
en Gorbachow afgesloten INF -ver
drag kan van historische betekenis 
zijn indien het wordt gevolgd door 
verdere afspraken over nucleaire en 
conventionele bewapening. Wij Eu
ropeanen zijn hier ten nauwste bij 
betrokken. Het gaat over ons. Wij 
moeten ons gezamenlijk beraden 
over onze gezamenlijke verde
diging. Daarbij moet voorop staan 
dat onze defensieve paraatheid 
primair gericht moet zijn, niet op 
het succesvol voeren van oorlog, 
maar op het voorkomen ervan. Bij 
de verschillende nul-opties die van 
her en der worden gesuggereerd zou 
ik er een willen voegen die het ge
vaar van een gewapend conflict 
sterk zou verminderen: een nul-op
tie op tanks. 

De nationale politiek is in hoge 
mate internationaal en met name 
Europees geworden. Zowel van bin
nenuit als van buitenaf staan wij 
onder pressie om ons eindelijk te 
verenigen ten einde het welzijn van 
onze burgers te kunnen verzekeren. 
Het bedrijfsleven wil de grote Eu
ropese thuisbasis om de concurren
tieslag op de wereldmarkten aan te 
kunnen. De machtsverhoudingen in 
de wereld dwingen ons, ons geza
menlijk op te stellen. De ontwik
kelingslanden hebben dringend be
hoefte aan onze hulp, een hulp die 
veel effectiever zal zijn als wij haar 
gezamenlijk verzorgen. 

Destijds zei Alfred Mozer al, dat 
er twee soorten Europeanen zijn: de 
Europeanen uit angst en de Eu
ropeanen uit overtuiging. De over
tuiging dat wij de wereld nog iets te 
bieden hebben. De overtuiging dat 
onze beschaving nog niet is uitge
blust. De overtuiging dat ons histo
risch eenwordingsproces kan en 
moet slagen. In deze overtuiging 
zijn wij begonnen. Wij zullen haar 
behouden en zo zal ons doel worden 
bereikt." 

Hans Nord 
Foto's: Hans v.d. Broek 
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De Europese Top; 
een evaluatie 

', ,;--· edio februari 1988 bereik
I:'' . : ~ ten de regeringsleiders en 

,' ,het Franse staatshoofd in 
Brussel overeenstemming over de 
financiering van de Gemeenschap 
voor de komende jaren. Een resul
taat waar slechts weinigen op durf
den te hopen. Een gevoel van 
opluchting was nadien duidelijk 
waarneembaar, soms grenzend aan 
euforie! Eerst de feiten. De uitgaven 
voor 1988 werden vastgesteld op 
ruim 44 miljard ECU en deze mogen 
zich ontwikkelen tot bijna 53 mil
jard ECU in 1992, een jaarlijkse stij
ging dus met 1.8 miljard, ofwel rond 
4%. 
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De financiering hiervan is niet 
mogelijk uit de zgn. traditionele ei
gen middelen van de Gemeenschap. 
Deze belopen voor 1988 "slechts" 
36 miljard ECU, waarvan het leeu
wendeel afkomstig is uit 1.4 punt 
van de BTW-opbrengst in de lid
staten (in ons land dus 1.4 % van 
de 20% BTW), nl. 23 miljard ECU. 
De beide andere onderdelen van de 
eigen ontvangsten zijn de douane
rechten welke worden geheven aan 
de buitengrenzen van de EEG als
mede de heffingen op de invoer van 
een aantal (lang niet alle) land
bouwprodukten. Een van de be
langrijkste resultaten van de Brus-

selse Top is ongetwijfeld de invoe
ring van een vierde inkomstenbron. 
Dfze wordt gevormd door verplich
te bijdragen van de lidstaten en wel 
naar verhouding van ieders Bruto 
Nationaal Product (BNP). De rij
kere landen - waaronder Neder
land - gaan dus naar verhouding 
meer betalen dan de minder wel
varende, w.o. Griekenland, Ierland 
en Portugal. Voor 1988 moet op 
deze wijze bijna 8 miljard ECU bij 
elkaar komen. Deze uitbreiding van 
de eigen middelen - tot in totaal 
1.2 % van het BNP - moet in alle 
twaalf nationale parlementen wor
den geratificeerd. Dit duurt zeker 
een jaar of langer. Maar in Brussel 
hebben de lidstaten zich verbonden 
hun extra bijdrage vrijwillig te stor
ten in de vorm van niet-terugvor
derbare betalingen. 

De volgende harde noot was het 
onder controle brengen van de 
landbouwuitgaven. Deze waren de 
laatste jaren nogal fors gestegen als 
gevolg van grote produkties, moei
lijke afzet in vele markten (lage 
olieprijzen!) en de dalende dollar. 
Op voorstel van de commissie werd 
besloten de landbouwuitgaven voor 
1988 vast te stellen op 27,5 miljard 
ECU en deze voor de komende jaren 
slechts te laten stijgen met drie
kwart van het jaarlijkse stijgings
percentage van het BNP. Dus niet 
minder voor de landbouw maar 
minder meer! Teneinde de uitgaven 
ook binnen dit kader te houden 
werd principiële overeenstemming 
bereikt over een aantal beheersme
chanismen, zoals produktie
plafonds, invoering van zgn. stabi
lisatoren, verhoging van de mede
financiering door de directe produ
centen, invoering van 



braakleggingssubsidies, etc. De de
tails hiervan moeten de landbouw
ministers nog vaststellen. Een derde 
dossier betrof de omvang van de 
zgn. structurele fondsen en dan 
vooral het regionale en het sociale 
fonds. De aandrang vanuit het Zui
den van de Gemeenschap om deze 
tot 1992 te verdubbelen werd niet 
geheel gehonoreerd maar toch wel 
grotendeels. Er zal nu worden ge
streefd om deze verdubbeling in 
1993 te effectueren. Het door velen 
gevreesde agendapunt over de te
rugbetaling aan het Verenigd Ko
ninkrijk leverde achteraf de minste 
moeilijkheden op. Men heeft het ge
woon gelaten zoals het was. 

Tot zover in grote lijnen de fei
ten. Thans een voorlopige evalua
tie. Algemeen is het oordeel positief. 
Niet alleen omdat er een besluit 
kon worden genomen maar dit oor
deel geldt ook de inhoud. De finan
ciering van de Gemeenschap in de 
komende cruciale jaren lijkt verze
kerd, althans verlost van het jaar
lijkse budgètgekrakeel tussen Raad 
en Parlement. Ontegenzeggelijk is 
de onderlinge solidariteit versterkt: 
de rijken betalen meer, de minder 
welvarenden ontvangen meer, al
thans er wordt een aanzet toe ge
geven. Tenslotte wordt er een se
rieuze poging ondernomen om de 
landbouwuitgaven onder controle 
te krijgen; deze stegen de laatste ja
ren erg sterk en dat kon gewoon niet 
zo doorgaan. Natuurlijk zijn er ook 
wel vraagtekens te plaatsen. De be
langrijkste betreft wel de totale om
vang van de begroting en dan vooral 
dat deel dat bestemd is om de so
lidariteit tussen Noord en Zuid, ook 

wel de economische en sociale con
vergentie genoemd, te vergroten, 
resp. te versnellen. Ook na de bijna 
verdubbeling van bijna 7 miljard 
ECU in 1988 tot ruim 12 miljard 
ECU in 1992 (van 16 miljard gulden 
tot 28 miljard gulden) mag men de 
vraag stellen of dit genoeg zal 
blijken te zijn om de verschillen tus
sen Noord en Zuid voldoende te 
verminderen. En dat is wel een 
voorwaarde voor het functioneren 
van de interne markt. Ik hoop niet 
dat later zal blijken dat wij na Brus
sel hebben staan juichen voor de 
nieuwe kleren van de keizer! 

En dan de landbouw. De bijge
luiden voor en na Brussel sug
gereerden een enorm probleem, een 
geldverslindende politiek, etc. etc. 
Dit alles was en is sterk overdreven. 
Zeker, het begon wat uit de hand te 
lopen. Meer een feit is ook dat het 
landbouwbeleid van de Gemeen
schap nog steeds het goedkoopste is 
van de westelijke geïndividualiseer
de wereld. Ten onrechte is de in
druk gewekt dat de boeren moesten 
worden gestraft. Zo in de zin van: 
dikke bult, eigen schuld! Jammer. 
Vooral echter in akkerbouw zullen 
de voorgenomen beheersmechanis
men een prijsdrukkende werking 

hebben, gevolgd door sterke inko
mensdalingen. Bange vooruitzich
ten voor velen, zeker in ons land 
met zijn sterke munt! De boeren
stand voelt zich machteloos, en het 
laatste woord is hierover nog niet 
gezegd. Het mag toch niet zo zijn 
dat het de Gemeenschap alleen goed 
kan gaan door de lasten vooral af te 
wentelen op een beroepsgroep! Dat 
wil er althans bij mij niet in. 

H. J. Louwes 
Lid Liberale fractie Europees Par
lement 
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Jubileum 40 jaar 
Vrouwen in de VVD 
Een verslag van het congres op 5 en 6 februari jl. 

Op een kille vrijdagmorgen om zes 
uur opstaan zodat je om acht uur 
een èomplete zanginstallatie kunt 
ophalen valt niet mee. Even na 
achten breekt echter de zon door 
en dat geeft de burgeres moed! De 
Blije Werelt is volmaakt her
bouwd. Het enige dat nu ont
breekt is een goede geluidsinstal
latie die ook geschikt is voor het 
optreden van de ster van onze 
avond, Marie Cecile Moerdijk. 
Wat waren we blij dat we die 
zanginstallatie zelf hadden ge
huurd! Naast het voornoemde op
treden was er meer te beleven op 
vrijdagavond. Maar daarover 
straks. 
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anaf half twee komen de be
zoekers voor de huishoudelij
ke vergadering binnenstro-

men. Het nieuwe uiterlijk van De 
Blije W erelt is voor velen reden om 
even bewonderend om zich heen te 
kijken en zich te oriënteren. Klok
slag drie uur opent Leity Wind een 
zeer druk bezochte vergadering. Zij 
geeft in het kort een verslag van de 
werkzaamheden van het Landelijk 
Bestuur over het afgelopen jaar. 
Daarna komen drie toekomstige va
catures voor het LB ter sprake. Fé 
Heineken (externe contacten), Ma
rianne Hooghuis (vorming en 
scholing) en Leity Wind zelf gaan 
ons helaas verlaten. Vooral het ver
trek van onze voorzitter zal een leeg
te achterlaten, hetgeen ook door 
Willy Stigter vanuit de zaal ver
woord wordt. 

De positie van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD is tijdens deze 
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huishoudelijke vergadering het be
langrijkste agendapunt. De afgelo
pen periode is er voor de VVD een 
geweest waarin veel gebeurde. Voor 
ons ligt een nieuwe periode waarin 
zowel bestuurlijk en partij-organi
satorisch als politiek-inhoudelijk 
een en ander in een stroomversnel
ling komt. De meeste problemen in 
de VVD van de laatste jaren zijn 
ontstaan doordat, eenvoudig ge
zegd, de regio (de achterban in het 
land) Den Haag niet meer kon of 
wilde volgen. Noch qua politiek in 
de fractie en bij de bewindslieden, 
noch qua partijbestuur. Op dit mo
ment wordt voor het partij-organi
satorische deel de oplossing gezocht 
in een nog sterkere centralisatie 
(klein HB, opheffen Ondercentra
les, etc.). Dit zal ongetwijfeld het 
besturen technisch gezien vereen
voudigen; het zal echter tegelijker
tijd de partijbetrokkenheid van de 
actieve leden sterk verminderen. 
Met name het voorstel tot verklei
ning van het Hoofdbestuur, waarbij 
de Organisatie Vrouwen in de VVD 
buiten de boot zal vallen evenals de 
Vereniging Staten en Raadsleden 

en de vertegenwoordiger van de sa
menwerkingsovereenkomst VVD/
JOVD, blijkt voor grote ongerust
heid en verontwaardiging te zorgen 
in de zaal. Veel aanwezigen laten 
ondubbelzinnig weten de voorlig
gende voorstellen af te keuren en 
zich ernstig zorgen te maken over 
de positie van de Vrouwen binnen 
de partij. Er wordt nogmaals uitge
sproken dat de partij er veel belang 
bij heeft een bloeiende vrouwenor
ganisatie binnen haar gelederen te 
hebben. Zowel voor de liberale ver
tegenwoordiging naar buiten toe, 
alsook vanwege het feit dat veel van 
de bij de Vrouwen in de VVD aange-

Levendige discussie tijdens de huis
houdelijke vergadering 

slotenen ook in de VVD zeer actief 
zijn en een belangrijk deel van het 
kader vormen. Het LB roept de 
aanwezigen op vooral mee te discus
siëren over de discussienota "Li
beraal Bestek '90", gezien de be
langrijke consequenties van dit 
stuk voor vrouwen. 

Het intermezzo van de amateur
cabaretgroep uit Bergen op Zoom, 
The Liberal Girls, zorgt voor enige 
ontspanning. Er is duidelijk hard 
gewerkt. Ondanks haar verkoud
heid weet de leider van de groep, 
Wil Wijnen, door middel van vaak 
sterke teksten de zaal te boeien. 
Daar waar soms het muzikale talent 
ietwat tekort schiet, vult het en
thousiasme dit ruimschoots aan. 



De organisatie vraagt om regelmatig overleg. 
Nan Weeder met Leity Wind in gesprek 

De voorzitter van de Vrouwen in 
de VVD opent om acht uur het con
gres en heet veel speciale gasten 
welkom. Zij opent haar speech met 
de volgende vergelijking. "Veertig 
jaar Vrouwen in de VVD is als ver
schijnsel vergelijkbaar met het on
derwerp van dit congres: 'Vrouwen 
in kunst en media'. Ze zijn er, maar 
de ontdekking vindt nog steeds 
plaats, terwijl de erkenning en het 
inschatten en exploiteren van de 
waarde ervan nog immer aan velen 
in onze maatschappij voorbij gaan." 

Leity Wind schetst kort het 
oprichten van de Vrouwen in de 
VVD, waarbij in die eerste tijd de 
dagelijkse leiding bij de vrouwelijke 
Kamerleden berust. Het doel van de 
Vrouwen, door voorlichting en pro
paganda van vrouwen goede par
tijleden te maken, is nog hetzelfde. 
De dagelijkse leiding ligt niet langer 
bij DB en HB van de partij. "Dat is 
een luxe die we ons niet meer voor 
kunnen stellen!" Ook de voorzitter 
memoreert nog eens het gespreks
onderwerp van de huishoudelijke 
vergadering en stelt: "Gezien de 
nieuwe partijstructuurplannen 
dreigt zelfs de enige RB-plaats voor 
de vrouwen verloren te gaan. Ge
zien het bloemstuk, ons gezonden 
door het HB, waarmee we overigens 
erg blij zijn, zijn er kwade tongen in 
deze zaal die beweren dat er reeds 
geanticipeerd wordt op een nieuwe 
structuur. De bezem staat cen
traal!" (Er was een op een bezempje 
lijkend versiersel door een goed-

bedoelende bloemist in de attentie 
van het HB verwerkt.) Zij stelt dat 
ook in de dagelijkse politieke prak
tijk de partij een positieve houding 
in de richting van vrouwen aan moet 
nemen. "Wat minder accenten op 
de materiële zaken en wat meer aan
dacht voor het immateriële zou al 
wervend werken. Een grondig zelf
onderzoek intern in de partij naar 
de mate waarin emancipatie onder 
eigen gelederen serieus wordt geno
men, zou wel eens een goede zaak 
kunnen zijn. Partijbestuurders zou
den zichzelf de morele plicht moe
ten opleggen bij vacatures te zoeken 
naar kandidaten die zich daadwer
kelijk bij het emancipatieproces be
trokken voelen, ongeacht of het hier 
een man of een vrouw betreft. Toen 
de discussienota "Liberaal Bestek 

De heer Ginjaar in debat met de zaal 

'90' zo duidelijk op bladzijde ééri al 
de emancipatie noemde, dacht ik: 
daar zal je het hebben! "Een kans
rijke toekomst door de emancipatie 
te versterken, terwille van in onze 
samenleving achtergebleven groe
pen maar ook uit welbegrepen ei
genbelang. Omdat de lage partici
patiegraad van vrouwen veel ver
spilling betekent ... en onze econo
mische ontwikkeling bedreigt!" 
Door deze laatste toevoeging ging 
mijn flakkerende lamp weer he
lemaal uit. Hierna plaats ik dan vijf 
woorden: VERGRIJZING
EMANCIPATIE - VROUWEN -
ECONOMIE - KASSA!!!" Leity 
zegt dat dit haar doet denken aan 
het Kabinet uit het jaar 1947 dat de 
duur van de leerplicht terugbracht 
van 8 naar 7 jaar om het grote te
kort aan jonge vrouwelijke arbeids
krachten te verkleinen. "Dat heette 
toen: WEDEROPBOUW." 

Zij besluit haar rede met te stel
len dat 40 jaar Vrouwen in de VVD 
er nog wel meer zullen worden. 
Voorlopig door het leiden van een 
eigen bestaan omdat vooralsnog de 
ruimte om te integreren lang niet 
aanwezig is. Tot slot krijgt de voor
zitter van de VVD een portret van 
professor Oud aangeboden. Leity 
zegt niet te weten hoe deze zich ge
voeld zou hebben, in de wetenschap 
in de handen van de Vrouwen te 
zijn gevallen. Daarom is dit portret 
een jubileumgeschenk voor de 40-
jarige VVD. Ingelijst zou het er be
ter uit hebben gezien, maar: "Ge
zien onze financiële positie kon dat 
er niet meer af". (De Vrouwen za
gen hun jaarlijkse subsidie van de 
partij fors gekort). 

15 m rt 



Marie-Cécile Moerdijk heeft het 
ook ná haar optreden nog druk! 

Na de openingsspeech van Leity 
Wind feliciteert voorzitter Ginjaar 
de jubilerende Vrouwen. Hij geeft in 
zijn rede aan hoezeer de partij de 
doelstelling van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD onderschrijft 
en ondersteunt. "Ik heb vernomen 
dat sommigen van u mij verdenken 
van 'snode plannen' met uw organi
satie, dat bericht wil ik ten stellig
ste ontkennen!" Gerustgesteld is de 
zaal allerminst, blijkens herhaalde 
ontstemde en ongelovige geluiden 
tijdens de woorden van de heer Gin
jaar. 

De heer Voorhoeve verpakt zijn 
felicitatie in een toekomstvisie. 
"Over 40 jaar, het jaar 2028. Een 
congres in de Jaarbeurshallen. Het 
Turfschip in Breda was te klein. De 
VVD is nagenoeg geheel in handen 
van vrouwelijke bestuursleden. 
Kort na het grote VVD-Congres 
viert de Organisatie Mannen in de 
VVD haar 40-jarig jubileum. Deze 
organisatie werd opgericht - zo we
ten enkele krasse grijsaards zich 
nog te herinneren - in Lunteren in 
februari 1988, na afloop van een 
congres waarop zij zich zeer in de 
minderheid gedrongen hadden ge
voeld. De Nederlandse politiek 
wordt helemaal door het liberalis
me beheerst. In het Kabinet over
heersen de politica's. De Minister 
van Sociale Zaken heeft een Staats
secretaris voor mannenzorg inge
steld, om deze electoraal belangrijke 
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. minderheidsgroep rustig te houden. 
Ons land koerst een veilige toe
komst tegemoet, geleid door de vas
te hand van de vrouwelijke Eerste 
Minister, de Première." 

De fractievoorzitter van de VVD 
eindigt met te stellen dat er nog 
heel wat te doen is, voordat het alle
maal zover zal zijn. Hij spreekt de 
hoop uit dat de Vrouwen in de VVD 
als een aansporing voor de VVD zal 
blijven fungeren en onze partij op 
het rechte, liberale pad zal blijven 
wijzen. 

De heer Van de W erff (Eerste 
Kamer) en de heer Groenveld (di
recteur van de Teldersstichting) 
sluiten de rij sprekers met hun fe
licitaties. 

En dan valt de geluidsappara
tuur van De Blije Werelt uit. De 
reeds onrustige zaal komt naar aan
leiding van de speeches tot een kort, 
doch zeer fel debat met de heer Gin
jaar. De argumenten van de huis
houdelijke vergadering worden we
derom ten gehore gebracht, ditmaal 
bedoeld voor de voorzitter van de 
VVD. Aangezien deze feestavond 
niet de gelegenheid is om een derge
lijke discussie naar tevredenheid 
van een ieder te voeren, wordt na 
het oplossen van het geluicispro
bleem door de heer Ginjaar en me
vrouw Wind, voorgesteld dit ge
sprek op een andere plaats en tijd 
voort te zetten. Deze discussie zal te 
maken hebben met het functio
neren van de partij en onze organisa
tie daarin, met de wankele finan
ciële en morele steun van de partij 
voor onze organisatie, met de plan
nen van de partij om de Stichting 
Organisatie Vrouwen in de VVD om 
te zetten in een Vereniging met ei
gen contributieheffing, met vrou
wen op verkiesbare plaatsen en in 
bestuursfuncties binnen de partij, 
etc., etc .. 

(Als datum voor deze ontmoe
ting is inmiddels vastgesteld 
vrijdagmiddag 15 april, aanvang 
14.30 uur; plaats: Restaurant 
"Hoog Brabant", Radboutkwartier 
23 (Hoog Catharijne) te Utrecht. 
Deze middag is voor alle aangesla
tenen bedoeld. me) 

Leity Wind roept vervolgens de 
zaal op vooral aanwezig te zijn hier
bij en niet alleen het LB de kolen uit 
het vuur te laten halen. 

Na de pauze, waarin velen druk 
napraten over deze "historische" ge
beurtenissen, weet Marie Cecile met 
veel charme en gevoel voor impro
visatie op humoristische wijze sfeer 
te scheppen. Zij maakt in haar tek
sten en aforismen voor ons op relati
verende manier duidelijk dat er an
dere belangrijke zaken in het leven 
zijn. De VVD (mannen en vrouwen) 
krijgt zo hier en daar een koekje van 
eigen deeg. Ontroerend mooi zingt 
zij een liedje over Zeeland. De zaal 
zingt uiteindelijk uit volle borst met 
haar mee en dankt haar met een 
langdurige, staande ovatie. Er 
wordt nog gezellig nagepraat bij de 
sfeervolle mu'ziek van een voortref
felijk salonorkest. "Lunterse krin
gen" is ook dit jaar weer gezellig en 
vooral ... laat! 

Terwijl in de grote ontvangsthal 
een drukte van belang heerst om de 
kunstmarkt op te bouwen, verne
men de congresgangers wat de heer 
Wallis de Vries (voorzitter AVRO) 
denkt van vrouwen en media. Hij 
schetst de belangrijke rol van het 
medium TV voor de ontplooiing en 
bewustwording van het individu. 
Volgens hem werken aan de techni
sche kant van zijn bedrijf 40 % 
vrouwen tegen 60 % mannen. Bij 
de creatieve kant vinden we de ver
houding precies andersom. Dit was 
nog geen vijf jaar geleden geheel an
ders. Dit geschiedde vanzelf, zonder 
extra stimulering of positieve actie. 
Hiermee geeft de inleider impliciet 
aan dat deze middelen niet noodza
kelijk zijn. Omdat de heer Wallis de 
Vries geen cijfermatige onder
bouwing levert bij zijn stelling dat 
ook in de toneelwereld geen tegen
stelling bestaat tussen mannen en 
vrouwen op creatief gebied en hij 
gemakshalve vergeet dat directies 
en hogere functies ook binnen de 
omroepwereld erg weinig vrouwen 
bevatten, heeft de zaal de nodige 
scepsis. De inleider geeft verder aan 
dat ons belastingstelsel niet eman
cipatiebevorderend werkt en dat er 
diverse zaken in het omroepbestel 
niet deugen. 

Mevrouw van Heemskerck geeft 
een liberale visie over het beleid dat 
de overheid ten aanzien van cultuur 
zou moeten leveren. Zij doet dit op 



beeldende wijze, door op een lege 
lijst te wijzen. De overheid moet de 
voorwaarden scheppen zonder zich 
inhoudelijk met de kunst te be
moeien. Aldus zorgen kunstenaars 
voor het doek en de overheid voor 
een goede omlijsting. Er is volgens 
haar echter wel een stimulans van 
de overheid nodig op het gebied van 
de "nieuwe kunst", voor de goede 
conservering van reeds bestaande 
producten en het onderhoud van 
kunstaccommodaties. 

Sari van Heemskerck tijdens "Lun
terse Kringen" 

Volgens haar is de emancipatie 
van vrouwen ook op het cultuur
gebied van groot belang. Juist de 
kunst maakt vrij en emancipeert. 
Om die reden beknotten politieke 
dictaturen de kunst en wilde de 
man bepalen wat de vrouw las, be
luisterde of bekeek. Inmiddels ko
men meer en meer vrouwen op di
verse terreinen van kunstbeoefe
ning aan bod. Ook in de zakelijke 
leiding van kunstinstellingen ziet 
zij steeds vaker vrouwen. Zij stelt 
dat bij extra stimulans voor vrou
wen in de kunst wel duidelijk moet 
zijn hoe en waarom. Het mag niet 
zo zijn dat er concessies aan de 
kwaliteitsbeoordeling worden ge
daan omdat men met het werk van 
een vrouwelijke kunstenaar te ma
ken heeft. Zij denkt dat het goed zou 
zijn vrouwelijke kunstenaars een 
"duwtje in de rug" te geven om 
makkelijker de markt te betreden. 

Na een levendige discussie met 
beide inleiders begeven de aanwezi
gen zich naar de ontvangsthal waar 

inmiddels een kunstmarkt is opge
bouwd. Dit onderdeel van het con
gres blijkt een groot succes. Niet al
leen zijn er bijzonder mooie zaken 
van (uitsluitend) vrouwelijke kun
stenaars te zien, maar ook krijgt 
men de gelegenheid een gesprek aan 
te knopen met de kunstenaars. Het 
geheel biedt een levendige aanblik. 

Na de lunch neemt onder leiding 
van Elly Coenen een viertal forum
leden plaats op het podium. Jessica 
Larive (liberaal Europarlemen
tariër), Marga Miltenburg (eindre
dacteur KRO's Man/Vrouw Ma
gazine), Ans van Berkurn (kunsthis
torica en lid van de Raad voor de 
Kunst) en Hans Dijkstal (VVD
fractielid Tweede Kamer) geven 
hun visie op een aantal stellingen. 
Dit gebeurt nadat de zaal door mid
del van een stemming een uitspraak 
deed over dezelfde stellingen. Al
hoewel er inhoudelijk een groot 
aantal behartenswaardige zaken de 
revue passeert, blijken de leden van 
het forum het voor het merendeel 
eens te zijn met de stellingen. Daar
door valt de discussie iets minder 
boeiend uit. Nadat Elly Coenen op 
deskundige wijze de tweede stem
mingsronde en de uitkomsten van 
de discussie heeft samengevat, sluit 

Leity Wind het congres. Zij dankt 
de aanwezigen voor hun komst en 
roept nogmaals op vooral het Li
beraal Bestek te bespreken en aan
wezig te zijn bij de bijeenkomst met 
de partijvoorzitter. 

De Organisatie Vrouwen in de 
VVD kan terugzien op een geslaagd 
congres. Voor de aanwezigen zullen 
de gebeurtenissen van de vrijdag
middag en vooral avond, het meest 
in de herinnering blijven. Wanneer 
de discussie met de partijvoorzitter 
op 15 april naar tevredenheid ver
lopen zal, zal dit congres van "his
torische betekenis" geweest zijn! 

Marijke Essers 

• 

VERGEET NOOIT MEER 
namen, gezichten, data 
getallen, adressen. 
afspraken, jubilea. enz. 
Ontdek het geheim 

Slecht 
geheugen? 

van een ijzersterk 
geheugen en hoe 
u o.a. vreemde 
talen veel sneller leert! 

GRATIS PROSPECTUS 

MEMOSCHOOL, Afd. VD (Postzegel is 
Antwoordnr. 465. 2060 VE Bloemendaal niet nodig) 
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AMSTERDAM - "Ik voel me 
in Amsterdam heel gelukkig. 
Voordat ik naar Amsterdam 
kwam, heb ik acht jaar in 
Den Haag gewoond. Daar 
heb ik me eerlijk gezegd 
nooit zo welkom gevoeld. De 
Haagse bevolking was nogal 
koel en afstandelijk verge
leken met Amsterdam. In 
deze stad voel ik me als een 
vis in het water". Hedwig 
Komproe (30), geboren en 
getogen op Curaçao in een 
Surinaams gezin, is een van 
de vertegenwoordigers van 
de ongeveer 500.000 migran
ten in Nederland die hun 
weg hebben gevonden in de 
lokale politiek. Het aantal 
politiek actieven onder de 
"medelanders" is nog niet 
groot, maar ze zijn de laatste 
jaren sterk in de opmars. 
Komproe kwam als 18-jarige 
naar Nederland, was be
roepsmilitair en kwam later 
bij de politie. Maar nu com
bineert hij een studie ar
beids- en organisatiepsy
chologie aan de Universiteit 
van Amsterdam met een 
wethouderschap van "De 
Pijp", een van de Amster
damse deelgemeenten. Hij 
heeft de portefeuilles so
ciaal-cultureel werk, cultuur 
en sport. 
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Amsterdam zal in 1991 ver
moedelijk 16 stadsdeelraden 
tellen. Nu zijn dat er nog zes. 
Behalve "De Pijp" (Oud
Zuid), zijn dat Buitenveldert 
(Nieuw-Zuid), Osdorp 
(West), Watergraafsmeer 
(Oost), Amsterdam-Noord 
en Amsterdam Zuid-Oost, 
beter bekend als de Bijlmer
meer. 
Een decentralisatie van het 
bestuur, waarvan de be
stuurders op het Amster
damse stadhuis veel positie
ve effecten verwachten. 

De allochtonen in "De 
Pijp" en van Komproe's par
tij, de VVD hebben in hem 
een representatieve pleit
bezorger. 
"De Amsterdamse gemeen
teraad heeft de deelraden in
gevoerd om de democratie op 
een hoger peil en het bestuur 
dichter bij de mensen te 
brengen. Op die manier kun 
je efficiënter werken aan de 
dienstverlening aan de 
stadsbevolking. De deel
raden hebben een ambtena
renapparaat gekregen, een 
eigen budget- heel belang
rijk - en eigen bevoegdheden 
op een aantal terreinen. 
Daardoor is zo'n deelgemeen
te praktisch te vergelijken 
met een gemeente. De een-

I 
trale stad, zoals we de grote 
Amsterdamse gemeen
teraad noemen, houdt nog 
een functie die vergelijkbaar 
is met een stadsprovincie, 
maar dan praat ik over de 
toekomst," vertelt Komproe. 
In o.a. "De Pijp" kunnen de 
lokale autoriteiten alvast 
testen wat de effecten zijn 
van een bestuurlijke onder
verdeling van de stad. "De 
Pijp is een typisch stadsver
nieuwingsgebied," vertelt 
Komproe over het stukje 
Amsterdam waarover hij me
de-bestuursverantwoorde
lijkheid draagt. "Het is een 
19e eeuwse woonwijk met 
huizen die er veelal slecht 
aan toe zijn. We krijgen van 
de hogere overheden veel 
geld om met name die pro
blemen rond de stadssa
nering aan te pakken. 
Een ander kenmerk van 'De 
Pijp' is de sterk pluriforme 
samenstelling van de bevol
king. We hebben hier liefst 
75 nationaliteiten. Je kunt 
begrijpen dat al die natio
naliteiten binnen een dicht
bebouwde buurt nog wel 
eens botsen. 36.500 mensen 
voor 20.000 woningen, dat 
zeg wel iets." 

De laatste jaren is "De Pijp" 
erg in trek bij de Amster
damse yuppie-bevolking, die 
de fraai opgeknapte en vaak 
dure huizen in de buurt als 
een ideaal op woongebied 
zien. 
Als wethouder van de VVD 
juicht hij toe dat er niet al
leen sociale woningbouw in 
zijn buurt tot stand wordt 
gebracht, maar dat er ook 
voldoende huizen komen 
voor de hogere inkomens. "Ik 
vind dat er een mogelijkheid 
voor meer duurdere wonin
gen moet zijn. Het is een 
stadsvernieuwingsgebied 
met veel sociaal zwakkeren. 

· Houd je dat in stand, dan 
heeft dat grote consequen
ties. Er is niet altijd geld voor 
sociale woningbouw alleen. 
De hogere inkomensgroepen 
vinden 'De Pijp' een interes
sant woongebied, omdat het 
lekker dicht tegen het stads
centrum aanligt. Laat ze 
maar komen." 

Maatschappijvisie 
In "De Pijp" wonen ongeveer 
500 Antillianen en 2000 Su
rinamers. Velen van hen heb
ben in hun stemgedrag een 
voorkeur voor de partijen 
aan de linkerzijde van het 
politieke krachtenveld. Ook 
Komproe's sympathie ging 
aanvankelijk die richting uit, 
maar hij vond bij "links" 
toch niet zijn visie op de 
maatschappij weerspiegeld. 
"Je kunt altijd als partij 
mooie beloftes doen, maar 
het gaat er maar om wat een 
partij weet waar te maken. Ik 
houd van helderheid en dui
delijkheid en die heb ik bij de 
Volkspartij (hij legt de na
druk op 'volks', V.H.) voor 
Vrijheid en Democratie ge
vonden." 
Komproe is het oneens met 
de kritiek die hij hier en daar 
heeft gelezen op het Liberaal 
Bestek. "Er wordt veel aan
dacht in besteed aan de 
zwakkeren in de samen
leving en aan de minima. Dat 
is toch uiterst positief?" 

Lagere drempel 
Komproe heeft gemerkt dat 
een vertegenwoordiger van 
de "minderheden" op een 
wethoudersstoel de drempels 
van het gemeentehuis lager 
maken. "Ik merk dat niet al
leen Antillianen en Surina
mers - mensen van dezelfde 
kleur zal ik maar zeggen - mij 
gemakkelijker benaderen. 
Dat geldt ook voor Turken, 
Marokkanen en Spanjaar
den. We hebben kennelijk 
dezelfde codes in onze be
nadering van de problemen 
en in onze communicatie." 
De werkloosheid blijft een 
nijpend probleem, vooral in 
de wijk van Komproe. "Die is 
hier veel hoger dan gemid
deld in Nederland. Dat is 
trouwens een algemeen Am
sterdams verschijnsel. We 
doen er alles aan. We zijn 
ook druk bezig met banen
plannen. Onlangs nog kwa
men bewoners met een initia
tief waardoor 25 mensen aan 
een baan in de kinderopvang 
konden worden geholpen. 
Verder denken we aan banen 
in buurthuizen, waar om- en 
bijscholingen kunnen wor
den gegeven en waar we ook 
bezig zijn met computercur
sussen. Ook taallessen zijn 
van groot belang, omdat een 
slechte kennis van het Ne
derlands de buitenlanders 
meteen al in een achter
standspositie brengt, maar 
hij is er tegen dat dwingend 
op te leggen. Hij ziet er meer 



in de buitenlanders ervan te 
doordringen dat een goede 
kennis van het Nederlands 
belangrijker is, willen ze in de 
maatschappij slagen. "Leren 
ze het Nederlands niet, dan 
is dat hun verantwoordelijk
heid. Maar dan moeten ze 
ook de consequenties onder 
ogen zien," vindt Komproe. 

Victor Hafkamp 
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AMSTELVEEN- De py
ramide van de humanistische 
psycholoog Maslow stond 
centraal in de voordracht, 
die voormalig milieu-minis
ter Pieter Winsemius begin 
maart in het Cultureel Cen
trum van Amstelveen hield. 
Het werd een aantrekkelijke 
presentatie, juist omdat 
Winsemius er in slaagde zijn 
politieke denkbeelden soms 
met een filosofisch sausje te 
overgieten en op die manier 
zijn gedachten over het li
beralisme kenbaar te maken. 
"Ik sta hier niet te praten 
voor een kandidaatstelling 
voor het lijsttrekkerschap, 
wil geen toelichting geven op 
Liberaal Bestek '90, ik wil u 
alleen vertellen hoe ik over 
het liberalisme denk", zo 
klonken zijn inleidende 
woorden. Géén venijnige uit
halen naar andere politieke 
partijen, géén cynische grap
pen over politieke tegenstan
ders en géén op-de-borst
klopperij. Uitingen die, met 
name in verkiezingstijd, zo 
vaak politieke voordrachten 
bepalen. Winsemius was 
naar Amstelveen-gekomen 
om zijn toehoorders te zeg
gen, dat het rijtje met de vijf 
motivaties van Abraham 
Maslow voor politici een be
langrijke richtingwijzer zou 
moeten zijn bij hun denken 
en handelen. 

Geheugen-opfrissend ge
zegd: Maslow denkt dat het 
geluk van de mens kan wor
den bereikt als je de volgen
de vijf niveaus onderscheidt: 
basisbehoeften (eten en 
drinken), veiligheid en ge
borgenheid, acceptatie van 
anderen, zelfrespekt en waar
dering voor anderen en ten
slotte: zelfaktualisatie. 
Waarom in die volgorde? 
Omdat aan niveau twee niet 
kan worden begonnen voor-

dat niveau een is afgewerkt. 
Voor de vlotte prater Win
semius was het eenvoudig om 
dit filosofisch plaatje met 
praktische politieke voor
beelden toe te lichten. Zoals: 
"De basisbehoeften is geen 
typisch Nederlands pro
bleem, wel in de derde we
reld. Er zijn momenten dat 
ik innig tevreden ben dat ik 
niet in het kabinet zit, zei ik 
onlangs in een telefoonge
sprek met Lubbers. Slechts 
één procent van het bruto na
tionaal inkomen aan Neder
landse ontwikkelingshulp is 
een fooi." 
Voor Winsemius vormt de 
ontbossing ("Elk jaar wor
den er in de derde wereld bo
men gekapt voor een omvang 
van vier keer Nederland") 
een wereldomvattend pro
bleem. "Dat gebeurt niet al
leen om er meubeltjes van te 
maken, maar uit pure armoe
de van de boeren daar. Ze 
moeten wel om in leven te 
blijven." Concluderend: "Je 
mag als kabinet niet aan de 
ontwikkelingssamenwerking 
komen. Dat is pas een zorg
zame samenleving, maar niet 
alleen via de knip van Onno 
Ruding." 

Het niveau van de veilig
heid past, aldus Winsemius 
in zijn voordracht, ook in de 
pyramide van Maslow. "Je 
gaat hieraan pas denken als 
je in leven kunt blijven. Vei
ligheid in de wereld, veilig
heid op straat en veiligheid 
voor je welzijn door middel 
van de gezondheidszorg. Wat 
dit laatste betreft, stel ik vast 
dat de kwaliteit terugloopt. 
Te weinig gevangenissen om 
er criminelen in op te ber
gen? Wij als VVD hebben 
ook te weinig de geweldige 
prioriteiten aan de bouw van 
gevangenissen gegeven om 
de criminaliteit te bestrijden. 
Je kunt nu niet met je vin
gers knippen om er een nieu
we gevangenis bij te krijgen. 
Dat duurt zeker vijf jaar." 
Als vroegere verantwoorde
lijke voor het Nederlandse 
milieu benadrukte Pieter 
Winsemius met nadruk de 
milieu-problematiek bij het 
zich veilig voelen door de 
mensen. Hij zei het zo: "Als 
je bij een enquête aan de 
mensen vraagt, wat zij de be
langrijkste zaken vinden, 
krijg je altijd milieu te horen. 
Noem maar op: mestover
schot, zure regen, de verwij
dering van afvalstoffen, de 
milieu-gevaarlijke stoffen en 
de verstoring van het milieu 

in het algemeen." De voor
malige bewindsman maakte 
melding van het bestaan van 
een milieu-mafia in Neder
land. "Pakweg zes grote fa
milies met drie bedrijven, die 
voortdurend sjacheren met 
chemisch afval, de grens 
over, de grens weer terug. 
Waar blijft de geloofwaardig
heid van de politiek als je 
daar niets aan doet. We pro
beren die milieu-criminelen 
voortdurend nat te krijgen, 
zodat ze niet kunnen slapen. 
Dat deed ik, dat doet ook Ed 
Nijpels nu." 

Duidelijke kritiek aan het 
adres van het kabinet en zijn 
VVD-partijgenoten uit de 
mond van Winsemius: "Hoe 
kan je nu tegelijkertijd zeg
gen dat milieu zo belangrijk 
is en de maximum-snelheid 
op de autosnelwegen naar 
120 kilometer verhogen? 
Zure regen is een groot pro
bleem, maar we mogen wel 
harder rijden! Beschouw het 
niet als kritiek op Nijpels, 
maar als de VVD zure regen 
inderdaad zo belangrijk 
vindt, ga dan niet de auto
snelheid opvoeren. Dan ver
liest de politiek haar belang
rijkste draagvlak: de geloof
waardigheid! Dat zit mij op 
dit moment toch wel het 
meeste dwars." 
Volgens Winsemius is het ef
fect van de auto op de zure 
regen tot twintig procent op
gelopen. Wat roepen de boe
ren nu? De automobilisten 
wel en wij met onze mest 
niet. De kiezer neemt op af
stand waar en concl11deert. 
Hoeft niet de details te ken
nen om zo'n besluit af te we
gen en te beoordelen. 

Winsemius verder: "Be
langrijker dan dat gedoe met 
die dienstauto's en dat ge
beuzel over een stelletje pas
poorten, zijn de motivaties 
van de mens. Het gaat niet 
om korte baanwedstrijden, 
politiek dus op korte ter
mijn, maar om de lange af
stand, waarin de Nederlan
ders vaak zo goed in zijn. Het 
gaat, en daarmee keer ik 
weer terug bij de pyramide 
van Maslow, dat de mensen 
zich zelf accepteren en an
deren. En het gevoel ergens 
bij te willen horen. 
In de Maslow-hierarchie 
blijkt dat het CDA goed ver
tegenwoordigd is in clubs, 

kerken en allerlei instellin
gen. De VVD moet als po
litieke stroming meedenken 
over het individualisme, zon
der de groep kwijt te raken." 
Waarmee Winsemius bedoel
de dat ook de liberaal zich 
meer maatschappelijk in 
daadwerkelijke zin moet be
zighouden. 

De Amstelveense organi
satoren hadden Winsemius 
uitgenodigd met de vraag of 
hij wilde praten over het te
rugtreden van de overheid. 
Winsemius hierover: "Zou u 
willen dat de overheid terug
trad met de Oost-West-vei
ligheid, de milieu-problema
tiek, de verkeersveiligheid,
de kleine criminaliteit of de 
gezondheidszorg? Ik denk 
dat je alleen als overheid 
moet terugtreden, als de 
maatschappij het aan kan." 
Als maatschappelijke initia
tieven vanuit de bevolking 
noemde Winsemius de glas
bakken en de splitsing van 
het chemisch afval. Terug
treden van de overheid is vol
gens de vroegere bewinds
man wel gewenst op het ge
bied van de media. "Toen ik 
nog in het kabinet zat, werd 
terugtred van de overheid 
deregulering genoemd. Op 
mijn ministerie is tijdens 
mijn periode behoorlijk wat 
gedecentraliseerd. Ruimte
lijke Ordening is het meest 
gedecentraliseerde stukje be
leid van Nederland." 
Meer technologie in het on
derwijs staat Winsemius na 
aan het hart. Hij zei: "Ik heb 
zelf een kind op het gymna
sium. Die krijgt in vijf jaar 
tijd vijf uur Latijn per week, 
maar slechts een uur com
puterles in al die jaren. Een 
onderwaardering van de in
formatica, waarin best ver
andering mag worden ge
bracht. Er zijn twee landen, 
waar je Grieks moet leren om 
rechten te mogen studeren, 
dat zijn Griekenland en Ne
derland! In Japan zijn er per 
100.000 inwoners 600 inge
nieurs, in ons land honderd. 
Supergeleiding is een Neder
landse uitvinding, maar we 
lopen nu al achter. In de mi
cro-elektronika hebben we 
als Nederland ook een inter
nationale achterstand. We 
zetten er te weinig mensen 
voor in. De boodschap voor 
morgen is: zorg dat Neder
land niet van de landkaart 
afvalt!" 

Hans de Bie 
Foto: Luuk Gosewehr 
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Mark Rutte 
coördinator SamenWerkingsOvereenkomst ( SWO) 

Besturen van kamercentrales en 
afdelingen en alle jongeren bin
nen de VVD en JO VD tot u allen 
is dit artikel in eerste instantie 
gericht. U weet nog hoe in 1985 
VVD en JO VD een samenwer
kingsovereenkomst maakten voor 
de periode 1985-1990 en velen van 
u hebben daar regelmatig mee te 
maken. 

N og niet blijkt bij allen, vooral 
bij de jongeren, bekend dat 
Mark Rutte sinds een jaar de 

uitvoering verzorgt van de jaarplan
nen die worden opgesteld door de 
Commissie-Jacobse. 

Die jaarplannen omvatten op 
landelijk niveau: 
- de uitbreiding van het introduc

tiepakket met een jongerenfolder; 
- een basispakket "liberalisme" 

voor het onderwijs; 
- een jaarlijkse topkadercursus 

voor VVD-jongeren en JOVD. 
Regionaal voorzien de jaarplan

nen in: 
- het stimuleren van goede contac

ten; 
- de afstemming van Vorming en 

Scholing; 
- een goede opvang van nieuwe -

jonge - leden. 

"Die jaarplannen zijn nodig," 
vertelt Mark Rutte, "om te voorko
men dat regionaal of lokaal jonge
renactiviteiten dubbel worden 
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georganiseerd. Dan werk je al snel· 
langs elkaar heen en het is zonde 
van de energie. Door die landelijke 
contacten komen jongeren meer 
van elkaar te weten en steken ze ook 
het nodige van elkaar op. Soms 
leidt dat tot het gezamenlijk organi
seren van een debat of cursus." 

Speerpunt 
Men zou Mark Rutte als het 

speerpunt kunnen zien; de vraag
baak waar "alles" binnen kan ko
men. Door het hoofdbestuur van de 
VVD werd hij vorig jaar benoemd, 
maar hij voelt zich in die functie 
ook benoemd door het JOVD-be
stuur. 

Deze vierdejaars student Geschie
denis is zeker geen vreemde eend in 
de bijt. Al op zijn 16de jaar werd hij 
lid van de JOVD Den Haag. Hij be
kleedde daar een bestuursfunctie. 
Daarna was hij voorzitter van de 
JOVD-regio-West. Deze functie leg-

de hij neer nadat hij tot coördinator 
van de SWO was benoemd. Om die
zelfde reden bedankte hij als secre
taris van de Commissie-Jacobse en 
werd hij gewoon lid, zoals hij dat nu 
ook nog van de JOVD is. Hoewel 
voor hem de onafhankelijkheid van 
de JOVD buiten kijf staat, wil hij 
zijn taak als coördinator zo neutraal 
mogelijk verrichten. 

"Helaas merk ik regelmatig dat 
in het land nog weinig bekend is dat 
er een coördinator aan de slag is. Bij 
de besturen van de kamercentrales 
is dat wel bekend. Dat komt mede 
door de Landelijke Commissie Jon
gerenbeleid, waarin alle kamercen
tralebesturen een afgevaardigde 
hebben. Die vergaderingen woon ik 
bij omdat ik met die bestuurders in 
mijn werk veel te maken heb. Maar 
in feit zou ik het contact met de af
delingen en ondercentrales veel in
tenser willen zien, zodat we elkaar 
kunnen stimuleren." 

Mark Rutte besteedt per week 
een fors aantal uren aan deze func
tie. Belangstellenden die meer wil
len weten kunnen hem thuis bellen 
op 070 - 542413 (tot begin april) of 
hem via het algemeen secretariaat 
bereiken op 070 - 614121 via Jolan
da Seinen. 

Reny Dijkman 



Dat het vormings- en scholings
werk binnen de VVD in be
weging is, was zaterdag 13 fe
bruari duidelijk. Ondanks de 
Krokusvakantie waren op deze 
dag vele inleiders en trainers van 
de Haya van Somerenstichting 
naar het Jaarbeurs Congrescen
trum te Utrecht gekomen om 
zich te beraden over de verdere 
toekomst van het vormings- en
scholingswerk binnen de VVD. 

Als eerste spreker van de 
ochtend nam Ivo Opstelten, vi
ce-voorzitter van de VVD en 
voorzitter van de Stuurgroep 
van de Haya van Somerenstich
ting, het woord. Hij benadrukte 
het belang van het vormings- en 
scholingswerk voor de verdere 
uitbouw van de VVD. "Actieve 
deelname van VVD-ers aan cur
sussen van de Haya van So
merenstichting levert niet al
leen een bijdrage aan het func
tioneren van dat desbetreffende 
lid, maar daarmee ook aan het 
functioneren van de VVD in het 
algemeen", aldusivo Opstelten. 
Hij was tevens van mening dat 
het beleid om te komen tot ver
dere professionalisering binnen 
de Haya van Somerenstichting 
onverminderd dient te worden 
voortgezet. "In de keuzen die de 
komende periode gemaakt moe
ten worden, ligt de prioriteit 
duidelijk bij kwalitatieve verbe
tering van het cursusaanbod," 
zo maakte hij het gehoor duide
lijk. 

De tweede spreker was René 
Klaassen, lid van de Stuurgroep 
van de Haya van Somerenstich
ting en tevens trainer. Hij legde 
de nadruk op een meer mar
ketingachtige aanpak van het 
vormings- en scholingsbeleid. 
Tevensvroeg hij zich af in hoe
verre deelname aan cursussen 
"onverplicht" moet blijven. "Als 
er verwacht wordt dat de Haya 

Trainers 

en inleiders 
steken 
koppen bijeen 
van Somerenstichting kwali
tatief goede en eigentijdse cur
sussen geeft, mag er dan van de 
cursisten een tegenprestatie ver
wacht worden meer dan de cur
susbijdrage alleen," hield René 
Klaassen de zaal voor. Hij vond 
het belangrijk dat er binnen de 
VVD een sfeer zou gaan ont
staan, waarin geïnitieerd wordt 
cursussen te volgen om daarmee 
het eigen functioneren te verbe
teren. "Op deze wijze kan het 
standpunt van de VVD alleen 
maar beter voor het voetlicht 
komen, en daar gaat het tenslot
te allemaal om." Ook had hij 
enige opmerkingen naar de inlei
ders en trainers zelf. "En als wij 
zo'n voorstanders zijn van oplei
den, waarom zouden we zelf dan 
geen cursussen volgen," besloot 
René Klaassen. 

Als laatste spreker van de 
ochtend kwam Hans Dijkstal, 
adviserend lid van de Stuur
groep, aan het woord. Ook hij 
benadrukte de rol die vorming 
en scholing binnen de VVD kan 
spelen. "Vorming en scholing is 
een krachtig instrument om er
voor te zorgen dat de liberale 
boodschap van de VVD nog dui
delijker te horen is," liet Hans 
Dijkstal weten. Daarnaast bleek 
ook hij tijdens zijn onderhou
dende betoog voorstander van 
kwalitatieve verbetering van het 
cursusaanbod in plaats van een 
verbreding van het cursusaan
bod. 
Vervolgens was het woord aan 
de inleiders en trainers. In werk
groepen werd nagedacht over de 
vraag hoe verder vorm en inhoud 
kon worden gegeven aan de door 
de sprekers geopperde verdere 
kwalitatieve verbetering van de 
aangeboden cursussen. Na de 
lunch bleek bij de plenaire rap
portages dat de diverse werk
groepen het in grote lijnen met 
elkaar eens waren. 

Inleider of trainer zijn van de 
Haya van Somerenstichting is 
geen vrijblijvende zaak, maar 
schept verplichtingen. Er was 
dan ook instemming te beluis
teren inzake de suggestie meer 
aandacht te besteden aan de 
kwaliteit van de inleiders en 
trainers, naast verdere verbe
teringen van de inhoud van de 
cursussen. 
Concreet werden dan ook twee 
afspraken gemaakt. Allereerst 
zal de Stuurgroep met een plan 
van aanpak komen om per cur
sus te komen tot werkgroepen 
van inleiders die de inhoudelijke 
kant van de cursussen kritisch 
onder de loep gaan nemen en 
voorstellen gaan doen om deze te 
verbeteren. Daarnaast werd de 
mening gedeeld dat meer aán
dacht besteed moet gaan wor
den aan de training van de inlei
ders zelf. De Stuurgroep werd 
dan ook verzocht ook hierin met 
een plan te komen. 

Voorts waren alle aanwe
zigen er het over eens dat deze 
bijeenkomst een zeer nuttige 
was geweest en dat dit zeker om 
herhaling vraagt. Een nieuwe 
stap in de verdere ontwikkeling 
en opbouw van de Haya van So
merenstichting is weer gezet. 

René Klaassen 
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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. 

ANC-kantoor te 
Am§te}'dlam 

De gemeente Amsterdam heeft onlangs 
besloten met geld van de gemeenschap 
bij te dragen aan de opening van een 
ANC-kantoor in die gemeente. Datzelf
de ANC was twee jaar geleden verant
woordelijk voor een laffe bomaanslag in 
een winkelcentrum in Durban, waarbij 
enkele doden vielen en vele onschul
digen voor hun leven werden verminkt. 
Daar ik net als de meerderheid van het 
Nederlandse volk voor vrijheid en de
mocratie en tegen apartheid ben, ver
zoek in de Amsterdamse raad eerst eens 
naar Zuid-Afrika te gaan en dan pas te 
beslissen of we deze terreurgroep moe
ten steunen. Er zijn namelijk ook ande
re wegen te bewandelen. 
(ingekort) 

P. de Groot 
IJmuiden 

De heer Laterveer uit Overijse kritiseer
de Israël in V & D van februari wel ui-

30 

termate onbillijk en onredelijk. Het po
litieke beleid, zoals dat met nam~ de 
laatste twe~jaren door Israëz'is gevoerd, 
heeft,zeker nfet mijn sympathie/maar 
waarom Israël als het om handhaving 
van de openbare orde gaat (n.b: een·li
beraal beginsel) ten voorbeeld aan de 
wereld moet worden gesteld is mij niet 
duidelijk. In de jaren zestig tijdens de 
studentenrellen op de campussen in de 
Verenigde Staten werd ook het leger in
gezet. Toen is ook daar met scherp ge
schoten. De regering van het Verenigd 
Koninkrijk heeft in Noord-Ierland een 
leger ter bestrijding van de opstandige 
Ieren, dat evenmin met klapperpistool
tjes is uitgerust. Heeft de heer Later
veer wel eens tv-beelden bekeken van de 
wijze waarop de Belgische Rijkswacht 
bij rellen optreedt? En wat te zeggen van 
de strijd die het gezag van Spanje voert 
tegen de ETA? Bij de meeste voorbeel
den gaat het om scherp optreden van 
landgenoten tegen landgenoten; in Is
raël om Israëlische militairen tegen de 
doodsvijanden van een volk, dat 2000 
jaar is vervolgd en bij miljoenen is ver
moord. Het optreden van het Israëlisch 
gezag tegen de Palestijnen - opgejut 
door Khomeiny - te vergelijken met 
"terroristische acties" is de zaak op zijn 
kop zetten. In Egypte, Saoedi-Arabië, 
Jordanië enz. gaan dagelijks fun
damentalistische elementen voor de bijl, 
landgenoten wel te verstaan. 
(ingekort) 

J. E. van der Wielen 
Den Haag 

Moedeloosheid, treurnis en gelijk ook 
grote woede kwamen in mij op bij het 
lezen van de ingezonden brief van de 
heer Laterveer (Moordpartijen) in V & D 
nr. 1363. Moedeloos word ik van de anti
Israëlhetze die thans in de Nederland
se media wordt gevoerd. Het is toch 
treurig dat een VVD-lid zo ongenuan
ceerd met zijn beschuldigende vinger 
enkel en alleen naar Israël wijst. Ik 
vraag mij af in hoeverre hij zich hee/t 
verdiept in de problematiek. Wie zich 
een oordeel aanmatigt moet dit doen op 
grond van onderzoek naar feiten en zich 
niet laten leiden door opgeklopte 
emoties in de media. Israël is zich er 
terdege van bewust dat haar harde po
litiek in de door haar bestuurde gebie
den vele reacties in de wereld opwekken. 
Maar zij strijdt voor haar bestaan in 
een steeds vijandiger wereld. De situatie 
in de Gaza-strook en op de Westelijke 
Jordaanoever laat ook mij niet on
beroerd. Elke dode of gewonde die er 
valt is er één te veel. Er zal naar een 
vreedzame oplossing moeten worden ge
streefd die voor alle partijen tè- dragen 
is. Voor Nederland kan hier een taak 
liggen om gezien onze historische 
vriendschapsbanden met de Joodse 
staat, constructief en creatief "mee te 

denken". Uiteindelijk zullen de Pales
tijnen daar meer aan hebben dan aan 
het ongenuanceerd met z'n allen Israël 
in het verdomfwekje te trappen. 

J. J. van de Vijver 
Leiden 

Met verbijstering heb ik kennis geno
men van het ingezonden stuk "Moord
partijen" in Vrijheid & Democratie d.d. 
15 februari 1988. Ik had niet verwacht 
ooit in een Nederlands blad, laat staan 
in V & D, een dergelijk vooringenomen, 
eenzijdig en duidelijk antisemitisch ar
tikel te zullen aantreffen! Wat de VVD 
ermee moet doen, is mij overigens een 
raadsel. Ik kan de heer Laterveer slechts 
een advies geven: zo snel mogelijk toe
treden tot de FPOe! Hij zal er zich thuis 
voelen. 

Mr. H. B. Koetser 
Voorschoten 

In V&D van februari staat een inter
view met minister Smit-Kroes waarin 
o.a. haar visie wordt verdedigd op de 
verhoging van de motorrijtuigenbelas
ting met f 25,-. Zij merkte o.a. ook op 
dat wij van het Duitse rijgedrag iets 
kunnen leren. Zij kan echter zelf ook 
wat van onze oosterburen leren op au
togebied: 
- de gemiddelde autoprijs is Ys lager dan 

bij ons; 
- de veel lagere wegenbelasting, zelfs tot 

2000 cc geen belasting als men een 
auto met katalysator koopt; 
de benzineprijs is gemiddeld X lager 
dan bij ons. 

In Duitsland worden ook veel autosnel
wegen gebouwd. Waarom moeten wij 
met ons allen nog meer voor onze auto's 
opbrengen dan zo'n 11 miljard? Haar 
redenatie over dief 25,- is zeer hypo
criet! Het is zeer triest weer te moeten 
lezen dat ook een VVD-minister naar 
het gemakkelijkste grijpt: belastingver
hoging I 

A. A. J. Beijk 
Sassenheim 

In het vorige blad schreef Jessica Larive 
over dit onderwerp. Hierbij maak ik en
kele kanttekeningen. In het Leuvens 
onderzoek wordt een aantal groepen ge
noemd die het geweld veroorzaken. Bij 
het bestrijden van die groepen pak je de 
oorzaak van het geweld en vandalisme 
niet aan. Deze ontspoorde jeugd is het 



gevolg van slap onderwijsbeleid. Het is 
een groep die langzamerhand minder 
presteert dan volgens vastgestelde nor
men wordt verlangd. Hetzij door eigen 
schuld, hetzij door gebrek aan verstan
delijke vermogens. Daarom begint er in 
elke leeftijdsgroep een soort afsplitsing 
van meestal sterkere, doch mentaal 
zwakkere jongeren een wrevel te ont
staan tegen de school en de leerlingen 
die wel goede cijfers halen, die uitmon
den in knokpartijen om zich te "be
wijzen". Deze jongens vormen straks de 
kern van terreurgroepen. In wezen voe
len zij zich verlaten en zoeken zij hun 
heil in de criminaliteit. Koste wat het 
kost zullen we deze jongens moeten 
aanpakken en begeleiden ter voor
koming van clans in deze categorie, die 
de neiging hebben tot ontsporen, relge
drag en intimidatie, i.p.v. tot imitatie
gedrag. 
(ingekort) 

Ir. W. Enklaar 
Zwolle 

§eliec·~Ji.eve 
ge§ch:ii.erl\§cl'illrc:Djviumg 

Bij "Mijn Opinie is ... " vielen in het vo
rige nummer kwalificaties op als "dic
tatoriaal uitgevoerde actie" en "mislei
dende berichtgeving"; de laatste betrof 
onze komende alg. vergadering. In elk 
geval is het in V&D vanjanuari opge
nomen uittreksel van de agenda wel erg 
summier. De leden (weinig talrijk?), die 
de volledige beschrijvingsbrief opvragen 
en deze ook nog geheel doorworstelen, 
vinden echter ook geen duidelijke toe
lichting op het bedoelde punt, evenmin 
trouwens als op sommige andere pun
ten. Wel wordt in het "REC-rapport" 
een in het betoog passend besluit uit 
1966 (!) vermeld. Bij het voorstel om o.a. 
kc-vertegenwoordigers uit het hoofdbe
stuur te verwijderen, wordt zelfs terug
gegrepen op een stelling uit 1962/63, 
dat alle hoofdbestuursleden hun man
daat moeten ontlenen aan rechtstreek
se benoeming door de alg. vergadering. 
Met erkenning van het feit dat het hb 
de laatste jaren niet optimaal functio
neerde (deed het db dat wel?) mag wor
den opgemerkt dat het vermelde oude 
theoretische punt al lang geen rol meer 
speelde; voorts, dat de recente geschie
denis, mogelijk soms anders gericht, 
nogal schaars is vermeld. 

J. F. Meijeraan 
's-Gravenhage 

In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 
opgenomen van open-

bare bijeenkomsten 
(voor iedereen toeganke

lijk) waar landelijke 
VVD-politici het woord 

voeren. 

KC AMSTERDAM - 11 april. mevr. 
drs. N. Smit-Kroes. Proeflokaal Hoog
houdt, Amsterdam. 20.30 uur. Vervoer 
in en om de grote stad. 

ARNHEM - 28 maart. drs. L.M.L.H.A. 
Hermans. Hotel Haarhuis. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

DINTELOORD- 21 maart. mr. A.J. 
Te Veldhuis. Bar. Bistro De Lantaern. 
20.00 uur. Milieu/Landbouw. 

KC DRENTHE- 2 mei. mevr. drs. N.J. 
Smit-Kroes. Hotel Rest. Langewold. 
Roden. 20.00 uur. Actuele politiek. 

DRIEBERGEN - 25 april. A. Ploeg. 
IV A-Foyer, Buntlaan. 20.15 uur. Actue
le politiek. 

OC EDE - 28 april. H.F. DijkstaL Res
taurant d'Avondwake, Wageningen. 
20.00 uur. Is Nederland nog een rechts
staat? 

EDE - 19 april. Ir. D. Luteyn. Cult. cen
tr. De Reehorst. 20.00 uur. Taken van 
de Eerste Kamer. 

KC FLEVOLAND - 21 maart. dr. ir. 
J.J.C. Voorhoeve. Kerkcentrum Open 
Haven, Zeewolde. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

KC FRIESLAND - 21 maart. ir D. Lu
teijn. Motel Hardegarijp, Hardegarijp. 
20.30 uur. Actuele politiek/Landbouw. 

KC FRIESLAND- 28 maart. drs. 
E.H.T.M. Nijpels. R.K. Verenigingsge
bouw, Franeker. 20.00 uur. Het milieu
beleid. 

VROUWEN IN DE VVD FRIES
LAND - 11 april. mevr. drs. N.J. Gin
jaar-Maas. Restaurant Onder de Luifel 
in Leeuwarden. 20.30 uur. Onderwijs. 

KC GELDERLAND - 18 april. dr. 
R.W. de Korte. Hotel Belvoir, Nijme
gen. 20.00 uur. Actuele politiek. 

KC GELDERLAND- 2 mei. drs. 
E.H.T.M. Nijpels. Café-Rest. Sociëteit 
De Verdraagzaamheid. Zaltbommel. 
20.00 uur. Het Milieubeleid. 

GELDROP- 25 april. A.J. Evenhuis. 
Herberg 't Hout. 20.00 uur. Ruim baan 
voor ondernemers. 

GOUDA - 21 maart. drs. Th.H. Joekes. 
De Spiegeltent. 20.30 uur. Actuele po
litiek. 

JOVD-GRONINGEN - 15 april. 
mevr. A. Jorritsma-Lebbink. De Ra
dehoek in Groningen. 20.00 uur. 4e Nota 
Ruimtelijke Ordening. 

HAARLEM- 21 maart. drs. G. M. de 
Vries. "Die Raeckse". 20.00 uur. De Eu
ropese raad en de gemeenten. 

HEERLEN - 18 april. mevr. E.G. Terp
stra. Golden Tulip Hotel. 20.00 uur. 
Vergrijzing, liberale uitdaging van de 
toekomst. 

KC 'S-HERTOGENBOSCH - 29 
maart. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve. Hotel 
West-Ende, Helmond. 20.00 uur. Actue
le politiek. 

OC HOGELAND OOST/WEST - 21 
maart. J. Franssen. Dorpshuis Agricola, 
Baflo. 20.00 uur. Onderwijsproble
matiek. 

HOOGELOON- 21 maart. mevr. drs. 
N. Rempt-Halmmans de Jongh. Café 
Plasman, Knegsel. 20.30 uur. Technolo
giebeleid. 

LEEUW ARDEN - 18 april. drs. 
L.M.L.H.A. Hermans. Oranje Hotel. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

OC LEIDEN/JOVD LEIDEN - 18 
april. mr. F. Korthals Altes. De Leidse 
Salon, Steenstraat 2, Leiden. 20.15 uur. 
Cellen/Politie tekort/Criminaliteit. 

LOCHEM- 11 april. mr. A.J. te Veld
huis. Café-Rest. Meenderink. 20.00 uur. 
Landbouw en Milieu. 

MAASSLUIS~ 25 april. drs. F.W. 
Weisglas. Koningshof. 20.00 uur. Actue
le politiek. 

MONSTER- 28 maart. ing. L.M. de 
Beer. Café Overheyde. 21.00 uur. Actue
le politiek. 

OISTERWIJK - 18 april. A.J. Even
huis. De Gulle Ark. 20.15 uur. Midden
en Kleinbedrijf/Horeca. 

JOVD OOST-GRONINGEN - 25 
maart. A.J. Evenhuis. Hotel de Neder
landen, Winschoten. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

OUDEWATER- 30 maart. J. Frans
sen. Het Gereformeerde Zalencentrum. 
20.00 uur. Gemeentelijke herindeling. 

RENKUM - 23 maart. drs. D.J.D. Dees. 



Hotel Klein Zwitserland. 20.00 uur. 
Volksgezondheid. 

SCHA YK - 25 april. mr. M.Th.M. 
Lauxtermann. Café-Rest. De Ham
poort, Grave. 21.00 uur. Gemeentelijke 
herindeling. 

JOVD UTRECHT- 28 maart. drs. 
G.M. de Vries. Den Oude Puth. 20.00 
uur. Taak van Europa en het belang van 
het Europees Parlement. 

KC UTRECHT - 25 april. Alle Neder
landse .Europarlementariërs van de Li
berale Fractie. Opleidingscentrum 
Boncisspaarbank in Doorn. 20.15 uur. 
Het nut en functioneren van het Eu
ropees Parlement. 

VEGHEL - 21 maart. mr. H.Th.M. 
Lauxtermann, 't Huuske. 20.00 uur. De
bat/Het beleid van de VVD. 

VINKEVEEN - 22 maart. J. Franssen. 
Dorpshuis. 20.00 uur. Forumdiscussie 
Gem. Herindeling/actuele politiek. 

VLIJMEN - 23 april. E.G. Terpstra. 
Herberg d'n Baai. 11.00 uur. Forumdis
cussie Welzijn. 

WEESP- 15 april. drs. Th.H. Joekes. 
Café-Rest. De Troubadour. 20.25 uur. 
De liberale richting in de jaren '90. 

ZOETERMEER - 11 april. drs. D.J.D. 
Dees. Rest. de Snip. 20.00 uur. Volks
gezondheid. 

VROUWEN IN DE VVD ZUT
PHEN - 18 maart. mevr. mr. J.E.S. La
rive. Hotel Bakker, Vorden. 12.00 uur. 
Herindeling van vrouwen op de arbeids
markt. 

Jubileumtournee 
VVD-40 

I n het kader van het VVD-ju
bileum treden de VVD-politici 
de kiezers tegemoet. Deze avon

den zijn vooral bedoeld om zoveel 
mogelijk tweezijdige contacten tus
sen de kiezers in het land en de 
VVD-mannen en -vrouwen in het 
Haagse in stand te houden. 

Redevoeringen zullen op deze 
avonden steeds gehouden worden 
door vice-premier De Korte en frac
tie-voorzitter Voorhoeve terwijl 
steeds een van de aanwezige (ande
re) bewindslieden ook het woord zal 
voeren. 
De eerste drie avonden van deze ju
bileumtournee zijn: 

27 april1988 teMarum 
Café-restaurant De Kruisweg 
Kruisweg 1 
Marum 
Minister Nijpels 
Aanvang: 20.00 uur 

18 mei 1988 te Haarlem 
Restaurant Stadscafé 
Zijlstraat 56 Haarlem 
Minister Korthals Altes 
Aanvang: 20.00 uur. 

15 juni 1988 te Delden 
Motel Het Wapen van Delden 
Langestraat 242 
Delden 
Minister Smit-Kroes 
Aanvang: 20.00 uur. 

Uw aller aanwezigheid is natuur
lijk onontbeerlijk. 
Voorts zullen de VVD-parlemen
tariërs, die deze avond niet elders 
een spreekbeurt vervullen, ook aan
wezig zijn. 
De kans dus voor alle VVD-kiezers, 
dus zeker voor u als lid, om formeel 
of informeel bij te praten met de 
door u gekozen dames en heren. 

In de pauze en het tweede gedeel
te van de avond is er alle gelegen
heid voor gesprekken. Zegt het 
voort en neem op ouderwetse wijze 
zoveel mogelijk vrienden en beken
den mee. 
Middels de media zal aan deze 
avonden ruime bekendheid worden 
gegeven. 

H. Dittmar P.R. 



KLEIN - OEVER 
,n.fiN..OEVER• 

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

Inl.: J. Maat, Oud-Avereest 60, Balkbrug, 05230- 49204, b.g.g. 
49382. 

i 
Spreekt u goed ? 

Leer vlot spreken in het openbaar en da
gelijkse omgang! Overwin spreekangst, 
stotteren, blozen en verlegenheid. 

Vraag gratis prospectus 
Instituut KONING, Afd. VD, Antwoordnummer 4, 
2000 VC Haarlem. (Geen postzegel nodig!) 

m Lid Romantische Restaurants ~ L c 
SPECIALITEITEN RESTAURANT ' ·~ ~.1 . A I_j 0 c HE 
"Het Kasteel van Rhoon" b.v. ·• ~ · · · -----------------
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, teL: 01890-18896/18884/18488 

~ 
~ 

Boekingen B. Prod. B/V, Westhavenkade 21, 3131 AC 
Vlaardingen. Telefoon 010 - 4352426. Fax: 010 -
4600064. 

RESTAURANT 
Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

Surfakote: een investering met hoog rendement 
Zure regen, betonrot, luchtvervuiling. 

Drie begrippen die steeds veelvul
diger in ons taalgebruik voorkomen. 

Wie zijn huis of bedrijfspand tegen de 
gevolgen van dit soort verschijnselen 
wil beschermen, doet er goed aan 
zich uitgebreid te oriënteren over 
Surfakote, een techniek van opper
vlaktebehandeling voor buiten- en 
binnenmuren. 

Surfakote wordt al meer dan 2.5 jaar 
in Nederland vervaardigd en door de 
producent met eigen hogedruk
apparatuur aangebracht 

Dank zij deze unieke werkwijze kan 
Surfakote tien jaar worden gegaran
deerd 

Voor meer informatie: 03451 -1 63 68 

Surfolmte: "'verfraait, isoleert, beschermt :fl-met 10 jaargamntie; a/25jaar lang 
Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam of Postbus 8, 3417 ZG Montfoort. 
Viditel pag. 6170275. 
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OVER DE NIEUWE DIERENWETGEVING (2) 

Voor sommigen betekent 
regelgeving juist méér vrijheid. 

De deregulering die de WD voor ogen staat, zal Kortom, een goede regelgeving garandeert dieren 
velen aanspreken. Het impliceert immers meer ruimte voor een waardiger bestaan; terwijl de boerenstand er beter 
de eigen verantwoordelijkheid en kent ons als burgers meer van wordt! 
volwassenheid toe. Toch is niet iedereen gebaat bij deregu- Gelukkig kiest ook de WD-fractie voor een dier-
lering. Voor dieren bijvoorbeeld kan regelgeving juist méér vriendelijker regelgeving, getuige de bijval die de Dieren-
vrijheid betekenen! bescherming met het door haar ingediende wetsvoorstel 

Een goede regelgeving bevrijdt honderdduizenden mocht ondervinden. 
kalveren van hun schrijnende gevangenschap in donkere, Dit voorstel werd in samenwerking met tal van des-
smalle boxen; alsookvan de bloedarmoede'die zij opgedron- kundigen ontworpen naar aanleidingvan het uiterst teleurstel-
gen krijgen terwille van blank vlees. Een goede regelgeving lende wetsontwerp, waarmee de regering op de proppen 
brengt opeengepropte batterijkippen naar de diervriendelijker kwam Vanwege het gebrek aan structurele verbeteringen 
(èn economisch vriendelijker) scharrelschuur. Een goede vond hetterechtweinig genade bij de WD-fractie. 
regelgeving verlost fokzeugen van de ketting waarmee zij als Vergelijkt u de in bijgaand kader afgedrukte hoofd-
'biggen-produktieinachines' aan de betonnen vloer vastgeke- verschillen tussen beide wetsvoorstellen en betuig uw adhesie 

~n~~n~--------------------~~::~t::::~w~::t=o~:·--~-
Vijf essentiële verschillen tussen het Dieren
beschermingsvoorstel en het Regeringsvoorstel. 

1. De Dierenbescherming wil wettelijke garanties die dierenleed 
voorkomen. 
De regering wil alleen achteraf misstanden proberen in te perken. 

2. De Dierenbescherming wil huisvestingssystemen (b.v. leg· 
batterijen) voor dieren toetsen op hun geschiktheid voor het welzijn van 
de betreffende dieren, voordat ze in praktijk worden gebracht 
De regering wil achteraf ongeschikte huisvestingssystemen proberen 
terug te dringen. 

3· De Dierenbescherming wil bij gevallen van onjuiste behandeling 
van dieren de belangen van deze dieren óók voor de ll!!!g_ê_@ke rechter 
kunnen vertegenwoordigen. 
De regering wil alleen bij ernstige dierenmishandeling de strafrechter 
inschakelen. 

4· De Dierenbescherming wil een Raad voor het Welzijn en de 
Gezondheid van dieren met een eigen adviesrecht 
De regering wil slechts een l'dill!ii'@!l overlegorgaan zonder advies
recht 

Kies partij. 
DIk wil meer informatie over de beide wets

voorstellen 

DIk teken (zonder enige financiele conse
quenties) voor het wetsvoorstel van de Dieren
bescherming voor een betere en rechtvaardiger 
Wetgeving VQQf dieren. (het gewenste aanknllSCil S.V,p.) 

I HANDTEKENJNG . 

Naam ____________ _ 

Straat ____________ _ 

Postcode: ___________ V_d_2 

s. De Dierenbescherming wil dat alle diergroepen (dus ook bijvoor· Plaats: ____________ _ 
beeld de in de vriJe natuur levende dieren) in de nieuwe wet bescher· 
ming krijgen · Opsturen in een open, ongelrankeerde envelop 
De regering wil de wet Jl!!~ tot de dieren die door mensen DIERENE•ESCHERMING aan de Dierenbescherming, antwoordnr. 2105, 
gehouden worden. t 2500 XK Den Haag. Bellen kan ook 070-423 423. 

---------------------------------------------~ 
U kunt méér doen door lîd te worden van de Dierenbescherming voor f 28,- per jaar of door de campagne financieel te steunen. Giro 25685, t.n.v Dierenbescherming, Den Haag. 
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niet de grootste, maar wel net iets beter 

TAPIJT- EN GORDIJNSTOFFENSPECIAALZAAK
SLAAPKAMERVOORLICHTER-COMPLETE 
WONINGINRICHTING- LUXAFLEX DEALER- SPECIALIST 
IN PROJECTEN 

DORPSWEG 90-3083 LE ROTTERDAM- TEL 010-4815282 

q~ KLEIN - OEVER . 

Zorgeloze pony-vakantie 1n moo1e natuur; bmnen- en bultenmane
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 - 49204, b.g.g. 
49382. 

LAAG IN PRIJS 

Alles op het gebied van winkel- en magazijninrichting. 
Eventueel gebruikt. 

WINKEL- EN MAGAZIJNINRICHTING 
Showroom: Noordweg 16c, 
WATERINGEN/Den Haag 
Telefoon: 01742-6947 

:fr..JO] Ltd Romantische Restaurants ~-
c~JJ 

SPECIALITEITEN RESTAURANT , '" ·I 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. .. ~ ' 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

L S.G. Abel Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon tel.: 01890-18896/18488 

Spreekt u goed ? 
Leer vlot spreken in het openbaar en da
gelijkse omgang! Overwin spreekangst, 
stotteren, blozen en verlegenheid. 

Vraag ·gratis prospectus 
Instituut KONING, Afd. VD, Antwoordnummer 4, 
2000 VC Haarlem. (Geen postzegel nodig!) 

INHOUDSOPGAVE: 

- Topkadercursus VVD-Jongeren -
JOVD 

- VVD-gedeputeerde Cees van den 
Oosten over de provincie Utrecht 

Voorhoeve blikt terug 
op de rol van de VVD 
in de Paasdebatten 

- Topkadercursus-nieuwe stijl 

- Minister Nijpels 
plaatst nota 
Ruimtelijke Ordening 
in Europees verband 

- MIDDENKATERN. Hierin treft u de 
laatste gegevens voor de algemene 
vergadering op 27 en 28 mei te Veldhoven 
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MEEDENKEN? 
GRAAG!! 

H
et is druk geweest deze 
laatste twee maanden, 
zowel op het partij- als 

het politiek front. Mdelingen 
en centrales hebben de door 
het bestuur voorgestelde reor
ganisatieplannen voor de VVD 
en het rapport van de Commis
sie-Geurtsen "Liberaal Bestek 
'90", uitvoerig met hun leden 
besproken en in totaal van 
meer dan 2500 wijzigingsvoor
stellen voorzien. Het was on
betaalbaar om al deze moties 
aan de leden toe te zenden, 
maar wel zullen alle afde
lingsbesturen deze bundeling 
moties ontvangen. Voor leden 
die onverwacht toch besluiten 
naar de vergadering op 27 en 
28 mei te Veldhoven te komen, 
is deze bundel bij de ingang 
nog in beperkte mate te krij
gen. Het is een koffervol verga
derstukken als je alles bij el
kaar optelt. Daarom ook wordt 
op beide dagen vanaf9.30 uur 
vergaderd en wordt in tegen
stelling tot vorige a.v.'s ook de 
vrijdagavond na de speeches 

benut om met de 
agenda door te gaan. 
Degenen die de Be
schrijvingsbrief bij 
het algemeen 

J' secretariaat hadden 
_" besteld, ontvangen 

hierop automatisch 
ook het vervolg. 

Het hoofdbestuur heeft be
sloten om - indien Liberaal 
Bestek niet op zaterdag kan 
worden afgehandeld - op 11 
juni in De Reehorst in Ede deze 
vergadering voort te zetten. 
Redactioneel houdt dat in dat -
indien de extra vergaderdag 
nodig blijkt - u een impressie 
van de behandeling van het 
Bestek pas in het julinummer 
treft. 
In het middenkatern zijn alle 
laatste mededelingen over de 
a.v. gebundeld. Dit katern is 
ook de reden dat dit partijblad 
niet op 29 april maar pas op 10 
mei uit kon komen. 

0 
ok op het politiek front 
gebeurde er veel. De 
evaluatie van het ka

binetsbeleid halverwege de rit 
die leidde tot het zogenaamde 
Paaspakket leverde een bij
zonder boeiend en geslaagd 
debat op in het Paasreces. Joris 
Voorhoeve blikt daar in dit 
blad op terug. 

Ook de Vierde Nota Ruim
telijke Ordening kreeg veel 
publiciteit. Verwonderlijk is 
dat niet, want het gaat om de 
toekomst van ons en ons land. 
Minister Nijpels heeft de con
touren geschetst zoals die dit 
kabinet voor ogen staan. Voor 
de invulling riep hij de bev:ol~ 
king op mee te denken en nîèt 
ideeën te komen. In dit blad zet 
hij uiteen hoe belangrijk de 
functie van die Nederlandse 
regio straks kan zijn in het 
Europees kader als de lands
grenzen vermoedelijk al in 
1992 opengaan. Hopelijk blij
ven we bij de koplopers behoren 
en gelukkig speelt deze proce
dure zich op een hoger niveau 
af dan het gebed zonder end 
rond onze paspoorten, want 
dat is een slecht begin in het 
kader van de Europese sa
menwerking. 

t~rf)r~ 
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M D U St • kk Vrijheid die op haar beurt op 24 r. . . I er januari 1948 een face-lift onder

ging tot Volkspartij voor Vrijheid 
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• lezen van dit proefschrift de vraag 

reconstructie Van worden gesteld of de VVD nu wel 

i 
I 

I 

het liberalisme 
in Nederland 
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i (een zakenman in de politieke arena) 
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Op vrijdag 25 maart jl. verdedigde 
Marnix Westers zijn proefschrift 
onder bovenstaande titel aan de 

i 

I 

I 
I ' 

! I 
I 
I I 
l __ j 

R. U. Utrecht.* Het is een bijkom
stigheid dat zijn geschrift uitkomt 
in hetjaar dat de VVD haar veertig
jarig bestaan viert. In de reeks van 
geschriften is het echter wel een af
sluitend werk dat diepgaand en 
minutieus de geschiedenis van het 
liberalisme na de Tweede Wereld
oorlog en daarmee de wordingsge
schiedenis van de VVD behandelt. 

I
n het leven van Dirk Uipko 
Stikker (1897-1979) zijn drie 
fasen te onderscheiden. 
De eerste fase omvat zijn jeugd, 

studietijd, bankier in de bollenteelt 
en vervolgens directeur van Hei
nekeus Brouwerij. 

De tweede fase beslaat het po
litieke leven o.a. zijn bijdrage aan 
de oprichting van de Partij van de 
Vrijheid en die van de VVD, uit
mondende in zijn benoeming tot 
minister van Buitenlandse Zaken 
(1948-1952). 

In de derde fase verlaat Stikker 
Nederland om eerst internationaal 
Nederland te vertegenwoordigen 
bij de NAVO en de OEES om ten
slotte als secretaris-generaal van 
de NAVO (1961-1964) zijn actieve 
loopbaan te besluiten. 

Kenmerkend voor die drie fasen: 
zijn geloof in consensus, in het 
compromis en zijn afkeer van wat 
tegenwoordig wel het conflictmodel 
wordt genoemd. 
Die kijk op de wereld was reeds 
bepalend geweest bij zijn werk
zaamheden ten bate van het tot
standkomen van de Stichting van 

2 

de Arbeid. 1945: Nederland een 
verwoest land, de economisch-fi
nanciële ondergang nabij. In dat 
kader werden werkgevers en 
werknemers bij elkaar gebracht 
om, de handen ineenslaand, zo de 
reddingsoperatie tot herstel en 
vernieuwing van de samenleving te 
doen slagen. Stikker heeft daartoe 
een zeer wezenlijke bijdrage gele
verd. 
Het heeft zijn reeds bestaande op
vatting over sociale rechtvaardig
heid van duidelijke contouren 
voorzien. 

Hoewel alle fasen als zeer be
langwekkend en boeiend kunnen 
worden beschouwd, zijn het vooral 
de hoofstukken 3 en 4 die VVD-ers 
in hoge mate zullen interesseren. 
Deze hoofdstukken gaan nl. over de 
discussie rond de grondslagen en 
de (re)organisatie van de partij. 
Westers schetst zeer nauwkeurig 
in welke deplorabele toestand de 
Liberale Staatspartij zich in 1945 
bevond, om zich vervolgens in de 
periode van 23 maart tot 5 oktober 
1946, met enige wijzigingen, te 
transformeren tot de Partij van de 

terecht op 29 januari jl. het veertig 
jarig bestaan heeft gevierd! 

Was 23 maart 1946 niet de meer 
voor de hand liggende geboorteda
tum? Maar het oproepen van die 
vraag leidt tot een geweldige af
straffing want het bestaan van de 
Partij van de Vrijheid in 1946 was 
het getransformeerde bestaan van 
de Liberale Staatspartij (LSP) 
aangevuld met Stikker en enige 
andere "loslopende" liberalen en 
vrijzinnige democraten. 
De indruk die zo wordt gevestigd is 
dat de PvdV vooral is gevormd om 
aan Stikker, die de vlag moest wor
den om de lading te dekken, een 
onderdak te bieden zonder dat hij 
last zou hebben van het begrip "li
beraal" terwijl de VVD is gevormd 
omdat aan Oud een politiek tehuis 
moest worden geboden, ook al om
dat de PvdV er niet in geslaagd was 
wezenlijk vaste voet in het kiezers
bestand te krijgen. Zeker, er werd 
langdurig en intensief gediscus
sieerd over de beginselen, maar ... 
mirabile dictu de beginselverkla
ring van 1946 bleef in hoofdlijnen 
geënt op die van de LSP en die uit 
1948 op die van de Partij van de 
Vrijheid. 

Nog veel boeiender wordt het 
verhaal als de organisaties van 
LSP, PvdV en VVD worden verge
leken. In hoofdlijnen zijn die orga
nisaties volstrekt identiek. De al
gemene vergadering (niet de alge
mene ledenvergadering zoals W es
ters helaas bijna overal schrijft) 
was en is in de drie organisaties het 
hoogste orgaan. Het is de verga
dering van de afgevaardigden die 
door de afdelingen werden en wor
den gekozen en het stemrecht uit
oefenen. 

Op 23 maart 1946 kwamen de 
afgevaardigden van de LSP bijeen 
om zich uit te roepen tot algemene 
vergadering van de Partij van de 
Vrijheid; op 24 januari 1948 verga
derde 's morgens tot 11 uur de af
gevaardigden van de Partij van de 
Vrijheid. Een uur later waren die 
zelfde afgevaardigden de afgevaar
digden naar de eerste algemene 
vergadering van de VVD. 

Westers had nog verder in de 



historie kunnen teruggaan, maar 
dat viel buiten zijn opdracht. Hij 
had dan kunnen laten zien dat de 
Liberale Staatspartij bij haar op
richting in 1921 teruggreep, qua 
opzet van de organisatie en de for
mulering van de beginselen naar 
de Liberale Unie. Die Unie was de 
eerste liberale partij in Nederland 
en kwam op 4 maart 1885 tot stand. 
Namen kunnen veranderen, begin
selen zijn in wezen onveranderlijk; 
een woordje er bij, een woordje eraf. 

Sociale 
Rechtvaardigheid 

Dat heeft ook Stikker ondervon
den, die met de voor hem kenmer
kende nuchtere zakelijke benade
ring geen problemen had met zich 
ook in zo'n situatie bij onderhan
delingen flexibel op te stellen. Op 
één punt van het programma (ook 
dat van 1948) echter was hij zeer 
standvastig. Hij introduceerde het 
beginsel van de sociale rechtvaar
digheid. In geen van de liberale 
programma's voor 1946 komt dit zo 
expliciet naar voren. Geen beginsel 
is zo kenmerkend geworden voor 
het liberalisme sedert de Tweede 
Wereldoorlog. Het is bij voort
during thema geweest in funda
mentele discussies die binnen de 
PvdV en vervolgens binnen de VVD 
bij alle programma's en manifesten 
c.q. liberale bestekken tot heden 
zijn gevoerd. 

Daarom alleen al is een biografie 
over Stikker te zien als een hom
mage aan een der groten van het 
eerste uur. Maar het boek van 
Westers is meer. Het is bovenal een 
"reconstructie" van het liberale 
verleden waar het de liberale orga
nisaties en de liberale beginselen 
betreft. 

Wie over Stikker willezen moet 
het boek ter hand nemen, wie over 
de "roots" van de eigen liberalen 
wil lezen moet het boek bij voort
during raadplegen! 

W. J. A. van den Berg 
• 
* Het boek is uitgegeven door De 

Bataafsche Leeuw. 
ISBN 90.6707.180.3/NUGI 641. 
Prijs f 49,50. 312 bladzijden. 

VAN DE 
VOORZITTER 

Reg. erin. g .en parlem. e. nt dis
cussiëren regelmatig met 
elkaar .. De confrontatie 

tussen politici en leden van een 
partij,·tussen politici en kiezers 
is minder veelvuldig. Toch heb
ben leden en kiezers er recht op 
te weten waárom de politiek ge
roerd wordt zoals ze geroerd 
wordt. Hebben zij er recht op met 
die politici te discussiëren. En 
dan is het de taak van een po
litieke partij de leden en de kie- · 
zers die mogelijkheid te bieden. 
Zeker is datide taák van eenli
berale partij, 

H
et Hoofdbestuur was de 

. ~ening toeg~daan da~. zij 
mderdaad die mogeliJk

heid moest.bieden .. oP woensdag 
18 april vond in Marurn- wel
bekende ontmoetingsplaats van 
de noordelijke ·liberalen - de eer
ste van een serie regionale bij
eenkomsten plaats .. · Bijeenkom
sten waarop bewindslieden en 
Kamerleden met de leden en de 
kiezers willen· praten over het 
gevoerdebeleid, over het te voe
ren beleid: Over datgene wat in 
de práktische politiek van alle
dag de VVD~ politici voor ogen 
staat. Over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden: van een eigen 
inbreng in een coalitiekabinet. 
Maar bovenal over datgene wat 
in die praktische po]itiek de le
den en de kiezers beroert. 

E
. · n het was er druk; meer 

dan 400 mensen waren 
. gekomen om te luisteren 

naar speeches van De Korte, 
Nijpels en Hermans, en met hen 
plus de aanwezige E.erste-Ka-

merleden en Europarlemen
tariërs (de Tweede-Kamerleden 
moesten vanwege het paspoort
debat helaas versteklaten·gaan) 
van gedachten te wisselen. Ge
ko~en was ook voor een andere . 
dan gebruikelijke opstelling,· te 
weten de zaal-podium~discussie,i. 
Ditmaal mengden de politici zich 
na de toespráken gedutende · · 
lange tijd onder de aanwezigen 
om een rechtstreekse con
frontatie aan te gaan. Een opzet . 
die allerwege werd gewaar-
deerd. · 

H et gehe. el .. gafb.lijk.van.·het 
terugkerende v:ertrou-
wen en.ènthousiasme · 

.binnen onze partij. Iets. wat ()ok 
blijkt uit steeds beter bezochte 
afdelingsbijeenkomsten. En 
wat - naar ik hoop en ver\vach~ -
ook zal blijken op de Algemene 
Vergadering van 27 en 28 mei 
aanstaande .. Waar piketpaaltjes 
zullen worden geslagen voor'de 
toekomstige organisatie· van de 
partij. Waar politieke lijne:h 
naar de toekomst zu:llèn·worden. 
getrokken, naar een ~rije en . 
rechtvaardige sarnenlev:ing die 
mensen kansen geeft; W 11arin: 
sterken ·de zwillen: ·bescher~ 
men: En dat in een: landwaar 
het goed toeven zal zijn: 

~·· 



EURO KATERN, nr. s 

Dit katern wordt uitgegeven onder auspiciën van 
de Nederlandse leden van de Liberaal
Democratische fractie in het Europees 

Parlement. 

Nederland wordt 
wakker ... 

E
r doet zich een verontrustend 
fenomeen voor. Jarenlang 
werd ons land als een van de 

meest trouwe lid-staten van de Eu
ropese Gemeenschap beschouwd. 
Keer op keer scoorden we in het 
driemaandelijks representatief 
opinieonderzoek over Europese 
eenwording, de zogenaamde "Eu
robarometer": het hoogst, of na 
Luxemburg het een na hoogst in het 
percentage van de ondervraagden 
die positief ten opzichte van Europa 
stonden, met toppen boven de 80 %. 
Die steun voor ons werk neemt af 
en u begrijpt dat ons dat zorgen 
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baart. (Van alle TV-stations in de 
EG doet de NOS het minst aan Eu
ropa, is het dus zo verwonderlijk?) 
Het is een des te zorgwekkender 
ontwikkeling omdat ons land zo
zeer van export en relaties met ons 
nabije buitenland afhankelijk is. 
Nu reeds is 70% van onze export 
binnen de EG. Dat betekent ook 
dat wij er alleen maar bij te winnen 
hebben, wanneer het proces om in 
1992 een werkelijk vrije interne 
markt te creëren steun ondervindt 
en krachtig wordt doorgezet. 

Collega De Vries heeft al een 
open brief aan premier Lubbers 

moeten sturen om deze tot enige 
positieve actie aan te zetten, maar 
wie de recente ontwikkelingen in 
de vaderlandse politiek van niet al 
te grote afstand beziet, kan waar
nemen dat het besefvan het belang 
van de Europese ontwikkeling, na
dat onze buurlanden daar al flink 
op getamboereerd hadden, nu ook 
bij ons begint door te dringen. 
Steeds meer komen er bij mij en 
mijn collegae vragen binnen over 
de plannen voor 1992 en de effecten 
ervan op ons nationaal gebeuren en 
die zijn verstrekkend. Want het op
heffen van de binnengrenzen is 
niet zomaar het weghalen van een 
grenspaal, een Douane/Zollbord of 
een wachthuisje voor controlerende 
ambtenaren. Het heeft effecten op 
het gehele economisch - en dus da
gelijks - leven: concurrentie-be
scherming valt weg, concurrentie
verhoudingen veranderen daar
door. Tarieven van belasting en ·ac
cijnzen moeten worden aangepast 
en soms gelijkgetrokken. Grensef
fecten zoals het elders benzine 
kopen of boodschappen doen kun
nen niet alleen beperkt worden, 
maar zouden ook geheel kunnen 
verdwijnen. Vreemdelingen die 
eenmaal het gebied van de Ge
meenschap binnen zijn, zouden 
zonder aan de grenzen terug ge
wezen te kunnen worden wel eens 
massaal op onze sociale-verzor
gingsvleespotten kunnen afkomen 
en ondernemers zouden, zonder dat 
iemand ze een strobreed in de weg 
legt naar elders in de Gemeenschap 
hun onderneming en hun woonstee 
kunnen verplaatsen en toch hier 
hun activiteiten kunnen voortzet
ten, kortom voor velen eerder reden 
tot angst dan tot enthousiasme. 

Het is daarom maar gelukkig 
dat de huidige coalitie zich de ge
volgen van 1992 begint te realise
ren en de consequenties ervan in 
het beleid neerlegt, op die wijze 
wordt ook onze bevolking nog eens 
met de neus op de feiten gedrukt en 
kan het zelfs de positieve kanten 
van de Europese eenwording ook 
weer gaan beseffen. 

Geklungel 

Ik doel hier uiteraard niet op het 
geklungel met het nieuwe "frau
debestendige" Europese paspoort. 
Iedereen kan weten dat de opeen
stapeling van fouten en de exor
bitant hoge prijs eerder aan bin
nenlandse ministeriële stammen-



twist en incompetentie is te wijten, 
dan aan de EG, die niet anders 
heeft gedaan dan een vergelijk
baar-model paspoort voor te schrij
ven. 

De positieve benadering van 
eenwording van de Europese 
markt is bij VVD-ministers te vin
den: de positieve kanten van het 
paaspakket komen voornamelijk op 
het conto van minister De Korte en 
staatssecretaris Koning: verlaging 
van de top-inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelastingtarieven 
naar een min of meer vergelijkbaar 
peil met de ons omringende landen. 
Maar ook in de begeleidende tekst 
van Algemene Zaken waren re
ferenties aan Europa 1992 te vin
den. 
Dit landbouwbeleid van minister 
Braks wordt teruggeschroefd en 
geknepen. Dat is echt noodzakelijk. 
De liberale fractie in het Europees 
Parlement heeft zich daar nu al en
kele jaren met een overgrote meer
derheid voor ingezet. Iedereen die 
iets van de werking van de markt· 
begrijpt, en welke liberaal doet dat 
niet, zal beseffen dat het produce
ren van goederen op kosten van de 
belastingbetaler, waar geen vraag 
naar is, vroeg of laat gestopt moet 
worden. 

Minister Nijpels heeft de vierde 
nota Ruimtelijke Ordening en de 
bijpassende infrastructuur in het 
teken van de distributiefunctie van 
Nederland in de open binnenmarkt 
geplaatst en met uitzondering van 
de milieufanaten heeft iedereen die 

toekomstgerichte visie toegejuicht. 
Hoe opener de markt en hoe beter 
onze infrastructuur, hoe meer wij 
die economische overlevingskans 
ook kunnen waarmaken. Boven
dien zal het in de toekomst ook 
makkelijker worden om de rust in 
de periferie van de Gemeenschap te 
kunnen gaan opzoeken, want 
Griekenland, Zuid-Italië, grote de
len van het Iberisch schiereiland 
en Frankrijk zullen het vooral van 
de uitbreiding en verbetering van 
het (individuele) toerisme moeten 
hebben. 

Verkiezingsprogramma 

Er staat ons nog veel te doen. Zo 
zullen bijvoorbeeld het loonpeil en 
de te hoog opgelopen sociale voor
zieningen (duurder en beter zelfs 
dan in Zweden) naar beneden aan
gepast moeten worden, zal het on
derwijs in talen en technologische 
vaardigheden nog verbeterd moe-

ten worden en zullen we er samen 
met andere landen voor moeten 
zorgen dat het monetair en het vei
ligheidsbeleid gelijke tred houden 
met de overige integratie. 

Het ELD-verkiezingsprogram
ma is dezer dagen onder voorzit
terschap van ondergetekende en 
met medewerking van onze par
tijleden J. D. Blaauw en J. Mulder 
gereed gekomen. 
Laten wij als VVD er mede voor 
zorgen dat we als Liberalen ver
sterkt in het Europees Parlement 
uit de verkiezingen van 8 juni 1989 
komen, want alleen op die manier 
kunnen we mee blijven bepalen hoe 
de toekomst van Europa er uit komt 
te zien. Daar zal ook de Europese 
gezindheid van de overige Neder
landers voor moeten verbeteren, 
daar kan een krachtige liberale 
Europese stellingname toe bijdra
gen. 

Florus Wijsenbeek 
WD-lid Europees Parlement 

• 
De 4de Nota over de Ruimtelijke Ordening die op 17 maart 
door minister drs. E. H. T. M. Nijpels werd gepresenteerd 
heeft een lawine van publiciteit gekregen. Verwonderlijk is 
dat niet, want het is fascinerend om te lezen hoe in deze 
toekomstverkenning de Nederlandse overheid op alle fron
ten een aanpassing zoekt voor onze snel veranderende 
maatschappij en een antwoord op een noodzakelijke bed
ding van Nederland binnen de Europese Gemeenschap. 
Ed Nijpels komt de verdienste toe dat hij met deze nota het 
begrip Ruimtelijke Ordening uit het kleine specialisten
hoekje heeft gehaald en het heeft gemaakt tot een zaak voor 
ons allen en door ons allen. Naast de officiële nota kunnen 
geïnteresseerden bij het departement ook de brochure, de 
populaire versie en ander voorlichtingsmateriaal bestellen. 
Advertenties in dag- en weekbladen onderstreepten nog eens 
het belang van deze nota "Op weg naar 2015". Thans is 
de inspraakprocedure in volle gang. 
Dit interview gaat meer over de intentie van en de gang van 
zaken rond deze nota dan over de inhoud, want daar hebt 
u in alle kranten over kunnen lezen. 

Ed Nijpels: Over deze 
nota moeten we met ons 
allen nadenken 

W
e hebben aan deze nota zo 
veel bekendheid gegeven 

" omdat we vonden dat we 
met de ruimtelijke ordening een 

andere weg zijn ingeslagen. Deze 
bevat veel minder geboden en ver
boden dan de vorige. We moeten 
kijken naar de kansen die de ruim-

Çfçijheid.__/ _5~ 



telijke ordening ons biedt. Hoe die 
kunnen worden gebruikt om de so
ciaal-economische positie van ons 
land te verbeteren. Deze nota gaat 
van zo'n andere filosofie uit dan we 
in het verleden gewend zijn dat dit 
een stuk is geworden dat je ook die
per moet laten doordringen, op je 
moet laten inwerken." 
Minister Nijpels, die inmiddels over 
zijn nota vele tientallen interviews 
heeft gegeven, kent het stuk zo on
geveer uit zijn hoofd. Hij hecht er 
grote waarde aan dat zoveel moge
lijk mensen zich in deze toekomst
verkenning verdiepen. Met de 
voortvarendheid hem eigen wil hij 
na de inspraakprocedure die tot 17 
juli duurt, de aangepaste nota voor 
17 december de Tweede Kamer 
aanbieden. Na vaststelling - hope
lijk in 1989 - kunnen woorden in 
daden worden omgezet. 

De vele publiciteit rond deze 
toekomstverkenning licht hij als 
volgt toe: "De ruimtelijke ordening 
is tot nu toe altijd een zaak van 

· specialisten geweest, van mensen 
die deskundig waren. Dat gold zelfs 
voor het politieke wereldje. In deze 
vierde nota zeggen we: Er zijn in 
Nederland op dit moment zoveel 
dingen aan de hand en ook inter
nationaal komen zoveel zaken op 
ons af dat we daar met ons allen 
over na moeten denken en een ant
woord op moeten geven. Deze nota 
gaat niet alleen over de positie van 
de individuele Nederlander in het 
jaar 2015 maar richt zich ook op de 
positie van Nederland als geheel in 
de nabije toekomst. Dat gaat ons 
allen aan. Daar moet je gezamen
lijk mee bezig zijn zonder dat je de 
sfeer wekt van een brede maat
schappelijke discussie, want dat is 
niet de bedoeling. Wat we wel als 
doel hebben is dat de mensen - van 
middelbare scholieren tot en met 
de belangenorganisaties - zich bezig 
houden met de vraag: hoe moet 
Nederland eruit gaan zien? Want 
de gulden die je nu uitgeeft aan 
investeringen zegt heel veel over 
hoe Nederland er over een aantal 
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jaren uitziet. We staan nu op een 
aantal cruciale punten. 

De wet schrijft een officiële in
spraakprocedure voor van drie 
maanden. Iedereen mag reacties 
geven. Al is het voor ons natuurlijk 
het plezierigst als die per organisa
tie worden gebundeld. In septem
ber gaan we het officieel overleg 
met de provincies en met Duitsland 
en België voeren." 

Europese Gemeenschap 

Nu Nederland zich steeds ster
ker richt op het feit dat de EG
grenzen voor al het personen- en 
goederenverkeer rond 1992 worden 
opengesteld, hebben wij ook in onze 
toekomstplannen rekening te hou
den met dat Europa. 

"Eigenlijk denk ik dat - indien 
je Nederland beschouwt als een 
Europese regio - dit de eerste regio
nale schets is van een nieuw Euro
pa. Een paar jaar geleden hebben 
we al de BeNeLux-structuurschets 
vastgesteld met de BeNeLux-mi
nisters. Dat was een soort ruimte
lijke ordeningsnota binnen dit ge
bied. Nu gaan we in ieder geval met 
Duitsland en België praten, omdat 
een heleboel dingen die hier ge
beuren nauw samenhangen met de 
ontwikkelingen in Duitsland en 
België. Dat overleg is nodig om ge
zamenlijk lijnen te kunnen trek
ken. Wel is het zo dat Nederland bij 
deze ontwikkelingen voorop loopt. 
Hier is de ruimtelijke ordening 
verder ontwikkeld; volgens som
migen zelfs te ver. Maar we hebben 
in dat opzicht een traditie die mede 
is ontstaan doordat we met een 
groot aantal mensen op een heel 
klein stukje land leven en we ons 
voortdurend moeten afvragen hoe 
we dat land moeten gebruiken en 
zo goed mogelijk kunnen benut
ten." 

Gezien de voortrekkersrol van 
Nederland zal dat overleg voor 
Nijpels niet eenvoudig worden. Mi
nister Nijpels schets in het kort de 
situatie in onze buurlanden. 
"In België is het ruimtelijk or
deningsbeleid volstrekt overge
laten aan de deelregeringen. Er is 
geen nationale minister voor 
Ruimtelijke Ordening. Dat be
tekent dat ik in België met drie col
lega's te maken heb: een Vlaamse, 
een Waalse en een voor de Brussel
se gewesten. In Duitsland is er wel 
een minister voor Raumordnung. 

Daar heeft het toch wel een wat 
ander karakter dan bij ons. Maar 
men is daar zeer geïnteresseerd 
in de wijze waarop wij deze zaken 
in Nederland aanpakken. Neder
land speelt ook in dat opzicht in 
Europa een vooraanstaande rol. 
Met de manier waarop we bezig 
zijn, zijn we andere landen dikwijls 
ver vooruit. 

Dat overleg zal gaan over een 
aantal ontwikkelingen waar wij 
mee bezig zijn. Van de buurland
collega's wil ik weten of zij onze 
visie op een aantal punten delen. 
Of we genoeg op elkaar zijn afge
stemd." 

3de nota achterhaald? 

De eerste nota Ruimtelijke Or
dening verscheen in 1960. Nu zijn 
we met de vierde bezig. Blijft de · 
vraag waarom de minister niet ge
woon op de lijn van de 3de nota is 
doorgegaan. 

Nijpels: "Een aantal uitgangs
punten van die 3de nota was ge
woon achterhaald. Kijk bijvoor
beeld naar de ontwikkeling van de 
bevolking. We gaan nu van zo'n 16 
miljoen inwoners uit en een stabi
lisatie op dat niveau rond 2015. We 
staan nu voor de laatste 2 miljoen 
woningen die er in Nederland bij 
moeten worden gebouwd, waarvan 
er 1 miljoen in de Randstad zullen 
komen. We staan voor een aantal 
sociale ontwikkelingen. Neem de 
veroudering van onze samenleving. 
Nu is nog één op de vijfmensen 
boven de 55, straks geldt dat voor 
één op de drie Nederlanders. Dat 



betekent dan zo'n 5 miljoen ou
deren, waarvan 1,1 miljoen boven 
de 75 zal zijn. Daarnaast zien we 
een sterke groei van het aantal een
en tweepersoonshuishoudens. Nu 
is dat de helft, straks in 2015 is dat 
tweederde. Je ziet dus in die sa
menleving een groot aantal veran
deringen. Daarnaast is de tech
nologie een veel belangrijker rol 
gaan spelen. Ook de minderheden 
hebben aandacht nodig. We praten 
nu over de tweede generatie, die 
logischerwijs door een derde en 
vierde generatie wordt gevolgd. 
Daar moet beleid voor komen an
ders dreigen zij in een isolement te 
raken. Al die maatschappelijke 
ontwikkelingen... individualise
ring, emancipatie, ... de vrouw die 
steeds meer op de arbeidsmarkt 
komt - in onze ogen denk ik een 
prima ontwikkeling -, stellen ook 
andere eisen aan de manier waarop 
je met ruimte moet omgaan in je 
land. Daarop moet je een nieuw 
ruimtelijk antwoord geven, een 
aangepast beleid voeren. 

Omdat die maatschappelijke 
ontwikkelingen steeds sneller 
gaan, hebben we in deze nota vast
gelegd dat elke vijf jaar de nota zal 
worden herzien. We kijken zo'n 30 
jaar vooruit. Daarmee lopen we 
natuurlijk ook een risico, omdat we 
geen blauwdruk van de samen
leving willen geven. Het is ook geen 
toekomstvoorspelling maar een 
toekomstverkenning. Veel mensen 
zeggen: Je kunt de toekomst niet 
voorspellen en daar hebben ze na
tuurlijk ook gelijk in. Daar streven 
we ook niet naar; dit is geen bijbel 
veeleer een geloofsbelijdenis, 
waaraan altijd een aantal artikelen 
kan worden toegevoegd." 

Hij vervolgt: "In deze nota zitten 
ook spanningen verborgen. Neem 
de toename van het autoverkeer. 
Nederland telt nu 4,9 miljoen au
to's. De verwachtingen zijn dat als 
er niets wordt gedaan dit aantal tot 
circa 8 miljoen is toegenomen in 
2010. Indien het beleid niet wordt 
aangepast, zal het aantal 'autoki
lometers' in 2010 70 % hoger liggen 
dan nu. Dat autoverkeer gaat ons 
voor grote problemen stellen. 
Enerzijds geldt dat ten aanzien van 
het milieu, anderzijds is dat ook de 
congestie, de filevorming, waar nu 
al iedereen zich mee bezig houdt. 
Deze nota wordt door het hele ka
binet gedragen. Daarom heb ik ook 
gevraagd of Lubbers mee wilde on
dertekenen om daarmee aan te ge
ven dat het een kabinetsstuk is. Dat 

betekent dat bij de beleidsvorming 
afwegingen moeten plaatsvinden 
tussen de departementen. Een 
groot deel van dit beleid zal ook in 
plannen, bijvoorbeeld structuur
schema's, door andere depar
tementen verder worden uit
gewerkt en straks in de definitieve 
nota in december zullen keuzes 
worden gemaakt tussen zaken die 
nu nog als mogelijkheden staan 
geformuleerd." 

Randstad 

Het begrip "Randstad" wordt in 
de vierde nota genuanceerd. Ed 
Nijpels hierover: "Deze nota is geen 
randstadnota. Bij de presentatie 
heb ik gezegd: De Randstad is van 
Nederland en je moet gebruik ma
ken van haar mogelijkheden. Maar 
het is economisch kerngebied is 
veel groter. Dan praat je over de 
hele stedenring die zich via Utrecht 
uitstrekt tot Arnhem-Nijmegen en 
in het Zuiden tot Eindhoven.'" 
De minister heeft het overheidsdi
rigisme willen verlaten. Veel meer 
ademt deze verkenning de uitnodi
ging om met invullingen, met 
ideeën te komen en dat geldt voor 
het hele land. 

Nijpels: "De overheid moet zor
gen dat men de kansen krijgt. 
Vanuit politiek standpunt moetje 
er blij mee zijn dat mensen zich 
kennelijk niet via bepaalde 
stroompjes ergens laten plaatsen. 
We hebben inderdaad gezien dat in 
de vorige nota's R.O. voorspellin
gen werden gedaan over naar welke 
gebieden mensen zouden en moe
ten gaan en dat zij vaak gewoon een 
andere keuze maakten. Ik denk dat 
het heel goed is dat de overheid met 
de neus wordt gedrukt op haar be
perkte macht. Als liberaal heb ik 
daar natuurlijk geen enkel be
zwaar tegen. Aan de andere kant 
kan de overheid niet werkeloos 
blijven toezien en afwachten wat 
vanzelf ontstaat. Dan gebeurt er 
niets. Kijk naar Schiphol en de ha
ven van Rotterdam. Als de over
heid destijds niet actief was opge
treden waren zij nooit zo groot ge
worden als zij nu zijn. Het is een 
misverstand van mensen die zeg
gen: als je ieder zijn gang laat gaan, 
komt alles vanzelf wel voor elkaar. 
Dat is niet zo. Je zult heel duidelijk 
een beleid moeten voeren anders 
gebeuren bepaalde dingen gewoon 
niet. 
We moeten zeker initiatieven ont-

plooien ten aanzien van de econo
mische ontwikkelingen, maar ook 
voor het idee van Nederland-Wa
terland. 

Als we praten over het Groene 
Hart van de Randstad geven we 
daar deels ook een andere invulling 
aan dan in het verleden het geval 
was. Lag toen het accent op het be
houd van dit groengebied, nu kie
zen we voor het actief verder ont
wikkelen van mogelijkheden daar. 
Zowel als het gaat om de natuur
ontwikkeling als om het waterdeel. 
Met dat blauwe kader gaan we een 
stuk verder. Het groene kader 
wordt gevarieerder doordat het 
water daarin een belangrijke rol 
gaat spelen. Behoud en uitbreiding 
van dat Groene Hart is essentieel 
om de Randstad afwisselend en 
aantrekkelijk te houden. Dat 
brengt de recreatiemogelijkheden 
voor de randstedelingen dichter bij 
huis dan in welk buitenland dan 
ook." 

Slaapsteden 

Ook van het groeikernenbeleid, 
dat vaak veel forenzen (dus au
toverkeer) met zich meebrengt, is 
men voorzichtig aan het terug
komen. 

Ed Nijpels: "We zijn teruggeko
men van de filosofie dat steden on
voldoende ruimte zouden bieden en 
dat daarom voor opvang elders 
moet worden gezorgd. In groeiker
nen bijvoorbeeld. In deze nota 
wordt aangegeven hoe we de grote 
steden voor verval kunnen behoe
den door te zorgen dat er in die 
steden zelf veel meer wordt ge
bouwd. Het gaat in belangrijke 
mate om revitalisering van de vier 
grote steden. Niet alleen door bouw, 
maar ook doordat de koopkrach
tiger mensen weer naar die steden 
worden teruggelokt. De afgelopen 
10, 15 jaar kon je zien dat die steden 
dreigden te verpauperen doordat 
met name de zwakken in de sa
menleving zich in die steden con
centreerden. Daardoor wordt de 
sociale opbouw erg verstoord. Wij 
willen een veel evenwichtiger so
ciale opbouw. Dat betekent dat je 
moet zorgen voor voldoende koop
woningen in de steden, waardoor 
de koopkrachtige laag weer terug
keert. Daardoor krijgt de stad, het 
hele leefklimaat, een injectie. In dat 
opzicht passen de bouwplannen 
van de steden heel sterk in onze 
filosofie. Bovendien wordt het ver-



keer daardoor ontlast en voorkomt 
men ghettovorming. Dat mes snijdt 
aan vele kanten." 

Nimmer kloppende 
prognoses 

Blijft toch de vraag waarom zo
veel in de nota wordt gebaseerd op 
prognoses van het Centraal Plan
bureau. Regering en parlement 
worden keer op keer geconfronteerd 
met de noodzaak van nieuwe be
zuinigingsronden omdat er weinig 
klopte van de voorspellingen van 
het CPB. Is het dan niet levens
gevaarlijk daarop planningen te 
maken? 

Ed Nijpels: "Dat zou het zijn als 
we deze nota volkomen aan die ge
tallen zouden ophangen. Het is 
nogal wat anders of we van 14,5 
miljoen naar 16 of naar 20 miljoen 
inwoners gaan in 2015. Er zitten 
altijd marges in. Daarom zeggen we 
ook dat het toekomstverkenningen 
zijn. Daarom ook zal ieder kabinet 
elke vijf jaar die nota kunnen 
herijken. Aan de andere kant biedt 
een aantal veronderstellingen die 
we in deze nota hanteren meer 
houvast. Als het gaat om de indi
vidualisering en de woonbehoefte 
zijn dat zaken die veel beter te pei
len zijn dan de ontwikkeling van 
financieringstekorten of de inter
nationale economische groei." 

Respons 

De eerste reacties zijn op het 
VROM-ministerie al binnen. Nij
pels is niet ontevreden: "Ze waren 
in het algemeen heel positief. Na
tuurlijk zal iedereen het eigen 
stokpaardje berijden en met eigen 
wensen komen. Daarvoor is het ook 
een beleidsvoornemen. Een ding is 
me opgevallen, namelijk dat in 
sommige reacties ook in die van de 
VVD-fractie, werd opgemerkt dat 
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de plannen niet financieel zijn on
derbouwd. Dat vind ik een heel 
merkwaardige opvatting, want 
ruimtelijke ordening is in Neder
land nooit met potten geld gevoerd. 
Deze nota is er om eerst te bepalen 
wat we in dit land willen. Vervol
gens heb je ieder jaar een hoeveel
heid geld. Dat is 40 miljard die in 
de bebouwde omgeving wordt ge
stopt; 10 miljard door de overheid 
en 30 miljard door het bedrijfsle
ven. Met dat geld zullen straks be
paalde routes niet meer worden ge
volgd, omdat we dat samen via het 
ruimtelijk beleid hebben bepaald. 
Maar het is een heel groot misver
stand om te denken dat ruimtelijke 
ordening alleen maar kan worden 
gevoerd doordat je daarvoor een 
grote hoeveelheid geld ter beschik
king hebt. 

In het vorig partijblad is mede
deling gedaan door de par
tijcommissie vierde nota R.O. 
over de binnen de partij te hou
den discussie. In de volgende 

Wijster - Eet PudA-gedeputeer
de H. A. Lange uit de hand van 
milieu-minister Nijpels? De 
schijn is bedrieglijk, maar in 
werkelijkheid laat Ed Nijpels 
de gedeputeerde tijdens zijn 
bezoek aan de V AM te Wijster 
ruiken dat de recyclingkorrels 
van de VAM reukloos zijn. 

Foto: Bert Wieringa 

Als straks de Tweede Kamer de 
4e Nota heeft behandeld en geac
cordeerd, hebben alle departemen
ten zich aan die nota te houden. We 
moeten bewaken dat de hierin 
vastgelegde lijnen ook worden uit
gevoerd. 

Reny Dijkman 

I 

Vrijheid & Democratie zal een 
samenvatting worden gepubli
ceerd van de reacties die uit af
delingen en centrales zijn bin
nengekomen. 

Op 2 juni a.s. houden de Britse Liberalen hun "Tulpenbal" in de 
bekende Hurlingham Club te Londen. Dit bal staat in het teken 
van "1688", hetjaar dat onze stadhouder Willem III en zijn vrouw 
Mary tot het bestijgen van de Britse Troon werden geroepen. Dit 
was de "Glorious Revolution", die belangrijke staatsrechtelijke her
vormingen met zich bracht. De bevoegdheden van het Britse Par
lement werden uitgebreid en via een "Bill of Rights" werden de 
grondrechten van de burgers beter beschermd. 

Het "Tulip Ball" wordt dus een Anglo-Nederlands gebeuren, waarbij 
David Steel en ondergetekende als ere-gasten zijn uitgenodigd. 
Onze Britse vrienden zouden graag zien dat vele Nederlanders aan 
dit bal deelnemen. Zij verzochten daarom, via "Vrijheid & Demo
cratie" de aandacht op het bal te vestigen. VVD' ers zijn van harte 
welkom. Zij die belangstelling hebben kunnen zich wenden tot de 
Liberal International, 1, Whitehall Place, Londen, SW lA 2HE. 

HansNord 



Vier elementen waren de oorzaak dat het kabinet op 14 
maart met een pakket bezuinigingsmaatregelen moest ko
men: de te hoog ingeschatte dollar, de lagere olie- en aard
gasprijzen, de internationale economische groei die be
neden de verwachtingen bleef en tot slot de overschrijdingen 
van de uitgaven. 
Dit "Paaspakket" leidde tot een uiterst boeiend debat tijdens 
het Paasreces. Boeiend, doordat de coalitiefracties -deels 
los van elkaar - op een aantal punten een andere invulling 
en bijstelling voor ogen hadden. 

VVD-fractievoorzitter 
Voor hoeve: "Nederland 
is geen eiland" 

zullen ons steeds meer 
moeten richten op de eco-

" nomische omgeving in Eu-
ropa. Door het in toenemende mate 
opengaan van de grenzen - volledig 
in 1992 - zullen we steeds meer 
concurrentie van de buitenwereld 
ervaren. Dat is een uitdaging. Het 
is positief omdat daardoor de Ne
derlandse markt in omvang toe
neemt en dat betekent een stimu
lans voor d~ werkgelegenheid en 
het bedrijfsleven." 

Voorhoeve schetst echter ook de 
negatieve kant. Problemen die be
staan doordat Nederland op een 
aantal terreinen een afwijkend 
beeld vertoont van de omringende 
landen. "De lastendruk is te hoog 
in Nederland. Dat komt voorname
lijk door onze hoge sociale premies 
en hoge collectieve uitgaven. Daar
mee zitten we ver boven het ge
middelde van de Europese Ge
meenschap. Willen we in de toe
komst in de EG eèn dynamische re
gio vormen dan zullen we met ons 
uitgavenniveau meer met dat Eu
ropees gemiddelde rekening moe
ten gaan houden." 
In het kort schetst hij de feiten die 
tot het "Paaspakketdebat" leidden. 
"De Centraal Economische Com
missie van de overheid had bere-· 
kend dat ombuigingen van 6% 
miljard nodig waren. Nieuwe cij
fers van het CPB toonden aan dçlt 
met een maatregelenpakket voor 
4% miljard de doeleinden van het 
regeeraccoord in 1990 konden wor
den bereikt. Na twee maanden be
sprekingen besloot het kabinet om 
te buigen tot een bedrag van 3% 
miljard. Strikt genomen is dat wat 
minder dan nodig is, maar de mi-

nister van Financiën rekende voor 
dat daarmee de doeleinden van het 
regeeraccoord heel dicht konden 
worden benaderd. De VVD-fractie 
vond dat pakket ombuigingen wat 
aan de krappe kant en niet op alle 
punten voldoende ingevuld. Onze 
inbreng in het debat heeft in het 
teken gestaan van een wat forsere 
aanpak van de sociaal-economische 
problemen in ons land. Sleutel
woord in mijn betoog was: offensie
ve groeistrategie. 

Die offensieve groeistrategie is 
echt nodig als je ziet dat in ons land 
de groei van de economie en de 
werkgelegenheid de laatste 15 jaar 
ongunstig afsteekt bij die van de 
omringende Europese landen en 
nog slechter bij die van de andere 
Westelijke landen. Alleen met een 
hogere groei kunnen we de maat-

schappelijke problemen goed 
oplossen. Kunnen we de werkloos
heid beter bestrijden. Kunnen we 
de investeringen doen die nodig zijn 
voor onze infra-structuur en voor 
ons milieu." 

Groei en milieu 

"Groei en milieu", zegt Voor
hoeve, "hoeven geen vijanden 
maar kunnen heel goede vrienden 
van elkaar zijn. Groei op basis van 
milieuvervuilende technieken is 
kwalijk voor ons milieu, maar op 
basis van nieuwe technologieën kan 
het juist erg milieuvriendelijk. Bo
vendien kun je alleen door econo
mische groei de grote investeringen 
doen die nodig zijn om dat milieu 
weer schoon te maken en milieu
vervuiling te voorkomen. 
Vandaar ons pleidooi voor een of
fensieve groeistrategie. We hebben 
dat nodig om een vitale regio in de 
nieuwe EG te worden. Het is nood
zakelijk om onze sociale problemen 
op te lossen, maar ook om van Ne
derland een echt groen en milieu
bewust land te maken. 

Nog veel werk zal moeten wor
den verzet om de Nederlandse 
wetten en regels aan te passen aan 
de Europese eenheid en de open 
binnengrenzen. De netto-inkomens 
liggen in Nede1~land als je naar de 
minima kijkt niet verkeerd, maar 
het probleem ligt hier in het ver
schil tussen de totale loonkosten en 
netto-inkomens. Dat komt weer 
door die te hoge druk van sociale 
premies en belastingen. Ook zullen 
we naar het hele pakket van sociale 
zekerheden moeten kijken of dat 
zich verdraagt met de Europese re
gelgeving. Met name op het terrein 
van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen zijn er nog 
vergaande consequenties." 

Lagere lasten voor 
midden-inkomens 

Het stokpaardje van de VVD: 
belasting- en premieverlaging past 
geheel in die groei naar dat 
verenigd Europa. De ons omringen
de landen zijn daar ook druk mee 
bezig of hebben die operatie al vol
tooid. 

Joris Voorhoeve: "De meeste 
belastinghervormingen betekenen 
dat men het belastingstelsel erg 
vereenvoudigt en de belastingdruk 



omlaag brengt. Dat geldt vooral 
voor de inkomstenbelasting. De 
VVD bepleit op basis van het een
voudiger belastingstelsel van Oort 
dat we naar 3 schijven gaan: 35 %, 
50 % en 60 %. Deze percentages 
zijn niet helemaal vergelijkbaar 
met de huidige belastingschijven, 
omdat dat de som moet zijn van 
belasting- en premieheffing. We 
zitten dan nog iets hoger dan ande
re landen, maar het is al een heel 
forse operatie. De invoering van het 
Oort-systeem moet op 1 januari 
1990 zijn geregeld. Het zal nog heel 
wat parlementair werk en politiek 
gehakketak vergen om dat voor el
kaar te krijgen. De VVD-motie over 
deze percentages, die afWeek van 
de kabinetsvoorstellen, is door de 
Kamer aangenomen. Onze motie 
draagt ertoe bij dat de lastendruk 
voor de middeninkomens (50.000 
tot circa 90.000 gulden) wat omlaag 
gaat. Het kabinet stelde oorspron
kelijk een lastendruk van 52 % 
voor. De kosten, 100 miljoen, kun
nen volgens de VVD worden gedekt 
door reparatie van de belasting
wetgeving en het dichten van ga
ten." 

Recht~aardiger en 
eenvoudiger 

Voorhoeve noemt drie motieven 
waarom de VVD zo gebrand is op 
deze wijzigingen in het belasting
stelsel. . .. 
"Het is iri. de eerste plaats recht
vaardiger. Di.t veel te ingewikkelde 
belastingstel~el ,met veel te hoge 
tarieven eh anderzijds ook weer 
heel grote aftrekmogelijkheden is 
lang niet altijd billijk. In de tweede 
plaats hebben ~e een vereenvou
diging nodig. leidereen die de afge
lopen maii;nden ,zijn belastingfor
mulier heeft moeten invullen weet 
hoe buitengewoon ingewikkeld dat 
is. Ten derde b1'ijkt, ook in het bui
tenland, &at ee~ eenvoudig belas
tingsysteem me~ lagere tarieven 
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een impuls vormt voor de economie. 
Over het geheel genomen vinden 
we dat het nieuwe systeem de net
to-inkomensverhoudingen niet 
moet gaan wijzigen, want daarmee 
roep je ontzettend veel weerstan
den op. Dat zou de tot nu toe tame
lijk brede steun voor de belasting
vereenvoudiging volgens Oort aan
tasten. 

Hulp voor de landbouw 

De VVD-fractie heeft bij monde 
van haar voorman een sterk plei
dooi gehouden voor de positie van 
de in het nauw gedreven agrariërs. 
Zij vroeg om 300 miljoen extra om 
hen te helpen. "Onze opbouw van 
die 300 miljoen is als volgt: 100 
miljoen uit de wijziging van het 
WIR-pakket, 50 miljoen ombuigin
gen op het departement ten gunste 
van de agrariërs en nog eens 150 
miljoen kunnen worden vrijge
maakt als ons plan tot de verkoop 
van woningwetwoningen slaagt. 
Daarover straks meer. Die 50 mil
joen leek ons mogelijk omdat op het 
ministerie van Landbouw en Vis
serij 13.500 ambtenaren werken en 
er 135.000 agrariërs zijn. GrofWeg 
gezegd zou dat neerkomen op een 
ambtenaar op 10 boeren. Dat lijkt 
de VVD wat veel. Die motie hebben 
we niet in stemming gebracht, 
maar we komen daar zeker op te
rug bij de begrotingsbehandeling 
van dit departement komend na
jaar. 

De 100 miljoen-nota kreeg de 
steun van de Kamer hoewel de re
gering haar had ontraden. Lubbers 
benadrukte dat er al erg veel geld· 
naar de landbouw gaat. De VVD
fractie is echter bezorgd over de 
inkomenspositie van de landbou
wers. Vooral de akkerbouwers zit
ten in grote financiële moeilijk
heden. Hun inkomen is gekelderd 
door de lage prijzen, de hoge fi
nancieringslasten - vooral door 
bedrijfsovername - en de magere 
oogsten door het slechte weer van ; 
1987. 'I 

In die landbouw moet veel worden 
geïnvesteerd om de concurren
tiekracht in de EG op peil te hou
den. De landbouw is na aardgas 
onze grootste export. Dat moet zo 
blijven. · 
De EG heeft veel te lang gewacht 
met het bijsturen van het land
bouwbeleid. Het is niet eerlijk om , 
nu de Nederlandse boer voor zijn 
voortrekkersrol te straffen. E~ropa 

en de Verenigde Staten, maar ook 
andere landen, zijn grote concur
renten. Maar met het aanpakken 
van de overproductieproblematiek 
moeten we ervoor waken dat de in
dividuele agrariërs de dupe worden 
doordat hun inkomenspositie veel 
te sterk onder druk zou komen te 
staan." 

Voorhoeve bepleit daarom voor
al overbruggingskredieten voor 
Nederlandse landbouwbedrijven 
die in wezen gezond zijn, maar in 
betalingsmoeilijkheden zijn geko
men. Ook wil hij een vervroegde 
uittredingsregeling voor landbou
wers die willen ophouden en extra 
investeringen voor een sterkere 
oriëntatie op de Europese markt 
ter versterking van onze concur
rentiepositie. "De braakleggings
regeling die in discussie is zou de 
VVD willen combineren met be
bossing van gronden die daarvoor 
in aanmerking komen." 

Verkoop 
woningwetwoningen 

Positief reageerden Kamer en 
kabinet op het VVD-voorstel om 
per jaar 15.000 tot 20.000 woning
wetwoningen op een bestand van 
2,1 miljoen woningen te gaan ver
kopen. De VVD-schatting is dat 
hiervoor zo'n 8 à 900.000 woningen 
in aanmerking komen. 

Voorhoeve: "Daar ligt slapend 
kapitaal. Als dat lukt, levert het 
zowel geld voor de woningbouwcor
poraties als voor de staat op. De 
corporaties kunnen dat geld dan 
besteden aan renovatie, onderhoud 
en nieuwbouw. En de staat kan het 
investeren in wat de staat wenst. 
Dat is een politiek besluit. Volgens 
een voorzichtige taxatie kan dat 
jaarlijks een half miljard per jaar 
gaan opleveren. De VVD-fractie 
heeft voorgesteld dat rijksgeld te 
besteden aan de infrastructuur, 
met name aan de wegverbindingen 
in het Noorden, Oosten en Zuiden 
en aan het achterstallig onderhoud 
van de vaarwegen, de meest mi
lieuvriendelijke transporttak 
Ook zou een deel van dit bedrag 
moeten worden gebruikt voor in
vesteringen van de spoorwegen en 
voor milieu-investeringen, zoals 
het opruimen van gifgronden, 
landinrichting en bebossing. Ten
slotte willen we daarvan ook een 
bedrag voor de bouw van collectie
ve voorzieningen op het gebied van 
Justitie en ouderenzorg." 



Hoewel de woningbouwcorpora
ties in eerste instantie weinig en
thousiast op dit plan hebben gerea
geerd, blijkt dat de fractie van in
dividuele corporaties wel positieve 
reacties heeft gekregen. Voorhoe
ve: "Het is voor sommigen een 
nieuw idee en mensen knipperen 
dan met de ogen. In het buitenland 
met name in Engeland is dat wel 
gedaan. Het geld is daar voor be
lastingverlaging gebruikt. Er wor
den overigens jaarlijks al zo'n 1000 
woningen in deze sector verkocht, 
maar er liggen nu nog allerlei ob
stakels. De belangstelling onder de 
huurders van deze woningen is 
groot. Een onderzoek van de RA
EO-bank heeft aangetoond dat on
geveer eenderde van de huurders 
van woningen eigenaar zou willen 
en kunnen worden. Dat zijn men
sen met een inkomen rond modaal 
of iets lager. Veel doe-het-zeivers 
die gemiddeld al voor zo'n 15.000 
gulden in hun huurwoning hebben 
geïnvesteerd. 

We hebben in de VVD-fractie 
een werkgroep ingesteld om op 
korte termijn een gedetailleerd 
plan op te stellen. Ons plan heeft 
in de Kamer tot positieve reacties 
geleid. De VVD-motie werd ge
steund door het CDA, D'66 en de 
kleine Christelijke partijen." , 

Werk voor WAO-ers 

Ook is Voorhoeve tijdens het 
Paasdebat uitvoerig ingegaan op 
de wildgroei van de WAO. "In Ne
derland geven we aan de WAO 
tweemaal zoveel uit als percentage 
van het Nationaal Inkomen als in 
Denemarken, dat toch ook goede 
sociale voorzieningen heeft. De 
VVD-fractie heeft voorgesteld de 
instroom in die wet wat af te rem
men en de uitstroom te bevorderen. 

Die afstemming kan in de 
preventieve sfeer door het helpen 
voorkomen van arbeidsongeschikt
heid. 
Wat de uitstroom betreft wil de 
VVD deze mensen eenzelfde pak
ket maatregelen aanbieden, die wij 
vorig jaar voorstelden voor de 
langdurig werklozen. Dus een indi
viduele benadering, beroepskeuze
onderzoek, het aanbieden van bij
scholing en deeltijdfuncties en het 
geven van adviezen om weer op de 
arbeidsmarkt te gaan solliciteren. 
Van de werkgevers wordt wat meer 
inspanning gevraagd om die in
stroom af te remmen en de uit-

stroom te vergroten. Van de bedrij
ven wordt verlangd dat gemiddeld 
1 op de 20 plaatsen door een WAO
er wordt bezet. Er moeten betere 
perspectieven komen voor gehan
dicapten, maar ook voor mensen die 
langdurig ziek zijn geweest of deels 
arbeidsongeschikt zijn." 

Crisissfeer 

Het Paasdebat werd ingeleid 
door sombere geluiden over het' 
voortbestaan van dit kabinet. CDA
fractieleider De Vries had zich zeer 
negatief over de kabinetsplannen 
uitgelaten, waarop zijn partijge
noot Ruding als schatkistbewaar
der als een bok op de haverkist 
sprong. Elke dag tussen de presen
tatie van de kabinetsplannen en 
het debat kon iedereen meegenie
ten van de commentaren van indi
viduele CDA-ers. De VVD zweeg in 
alle talen, maar sloeg intern aan 
het brainstormen. De liberalen 
wilden óók andere accenten, maar 
wilden beslist geen gaten schieten. 
Integendeel: het totaalplan waar 
de VVD mee kwam, betekende nog 
ruim een miljard versteviging zon
der extra bezuinigingen, maar door 
meer activiteiten. De zaken eerst 
binnenskamers goed uit te werken, 
geen schoten voor de boeg te lossen, 
bleek de beste strategie. Joris 
V oorhoeve, Frank de Grave - die 
als financieel specialist menige 
steen heeft bijgedragen tot het 
welslagen van het geheel - en de 
gehele VVD-fractie konden na 
afloop met een voldaan gevoel vast
stellen, dat de kleinste regerings
partij heel duidelijk haar intenties 
overeenkomstig het verkiezings
program niet alleen naar voren 
heeft kunnen brengen, maar ook 
dat veel gerealiseerd gaat worden. 

Voorhoeve: "Er waren twee be
langrijke momenten in dit debat 
die ertoe hebben geleid dat er geen 
crisis ontstond, want veel mensen 
dachten vooraf dat het tot een crisis 
zou komen. Het eerste was tijdens 
de eerste termijn toen door Eert de 
Vries werd opgemerkt dat hij het 
totaal van ombuigingen accepteer
de, maar wilde spreken over een 
betere invulling. 

Het tweede belangrijke tijdstip 
lag in de nacht van dinsdag op 
woensdag. Toen hebben CDA en 
VVD kans gezien door uitvoerig on
derhandelen tot diep in de nacht de 
aanvankelijke meningsverschillen 
te overbruggen. Toen hebben we 
afgesproken dat we elkaars moties 
over en weer zouden ondersteunen. 
Het belangrijkste waren de twee 
moties over belastinghervormin
gen. Een kwalitatieve motie daar
over van Eert de Vries en een 
kwantitatieve van de VVD. Deze 
twee moties gaan hopelijk de ko
mende jaren als een twee-eiige 
tweeling door het leven. Die moeten 
de basis vormen voor de verdere 
uitvoering van de Oort-voorstellen. 
Daar hechtte ik ontzettend aan, 
omdat de invoering van deze voor
stellen in de praktijk nog moeilijk 
genoeg zal worden." 

Reny Dijkman 
Foto: Theo Meijer 

• 



Er komt een goede generatie 
liberalen aanstormen. Dat bewees 

de topkadercursus "Liberalisme op 
z'n kop" van de WD tezamen met 
JOVD, die op een aprilweekend te 

Borne werd gehouden. 

H
et weekend stond in het te
ken van de liberale filoso
fieën en de cursisten gaven 

blijk van een gigantische belezen
heid op dat gebied. Frappant echter 
was het geringe aantal vrouwen op 
deze cursus. Met vier op de ruim 
veertig cursisten geeft dat in het 
kader van alle schone emancipa
tieleuzen te denken. 
Bas Bakker, vice-voorzitter Politiek 
van de JOVD, haalde in zijn ope
ningswoord alle ingeroeste (voor)
oordelen over het liberalisme on
deruit door de tegenstellingen in de 
liberale stromingen gedurende de 
laatste twee eeuwen kort te schet
sen. Wat het heden betreft conclu
deerde hij dat alle ideologieën en 
dus ook het liberalisme zich in een 
crisis bevinden. Vandaar dat de so
cialisten met "Schuivende Pa
nelen" komen en de Teldersstich
ting met haar rapport "Liberalis
me, een speurtocht naar de filoso
fische grondslagen". 

"Die crisis wordt gedeeltelijk 
veroorzaakt door het eigen succes," 
stelde Bakker. "Veel doelstellingen 

Robin Linschoten (cursusvoorzitter) 
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zijn verwezenlijkt. Veel ook - vooral 
economische standpunten - is door 
andere partijen overgenomen. 
Maar voor de jaren negentig liggen 
er nog genoeg boeiende punten, zo
als bijvoorbeeld de genetische ma
nipulatie." 

Max Visser, lid van de werk
groep topkadercursus, riep de aan
wezigen op samen nieuwe invals
hoeken en nieuwe ideeën te zoeken. 

Stromingen 

Dat gebeurde dan ook onder lei
ding van cursusvoorzitter Robin 
Linschoten. De sprekers op deze 
zaterdag, dr. K. Groenveld, direc
teur van de Teldersstichting en 
prof. B. Bouckaert, hoogleraar aan 
de Rijksuniversiteit te Gent en 
prominent lid van de zusterpartij 
PVV, schetsten beide de verschil
lende stromingen die in het libera
lisme leven. 

Groenveld die de filosofie van het 
ontplooiings- of neo-liberalisme 
schetste tegenover het utilitaris
tisch of klassiek liberalisme trok de 
conclusie dat de Teldersstichting 
tot een middenpositie komt met 
neiging tot utilitaristisch liberalis
me als een antwoord op deze tijd. 
Dit mede in verband met onze te 
ver uitgegroeide verzorgingsstaat. 
"De mens is veel flexibeler dan de 
verzorgingsstaat hem heeft ge
maakt. Elk aanbod van zorg schept 
zijn eigen vraag." Hij is van mening 
dat de wetgeving zoveel mogelijk 
globaal moet zijn en zo min moge-
lijk specifiek. · 
De filosofie van Groenveld is terug 
te vinden in het bovengenoemd 
rapport van de Teldersstichting en 
in een artikel in het laatste num
mer van Liberaal Reveil, die beide 
bij de Teldersstichting zijn op te 
vragen. 

Professor Bouckaert, die de 

avondinleiding voor zijn rekening 
nam, begon in de politiek als socia
list en stapte later over naar de 
radikaal-liberalen. Samen met Guy 
Verhofstadt schreef hij het Ra
dikaal Manifest en vele andere ge
schriften. Hierbij plaats ik de 
kanttekening dat het woord "ra
dikaal" in de ons omringende lan
den een andere inkleuring heeft 
dan in Nederland. 

Zijn filosofie over het mensbeeld 
in het liberalisme en de daaraan 
verbonden conclusies hadden 
raakvlakken met het door Groen
veld geschetste beeld, maar er za
ten ruimte en minieme verschillen 
tussen, waarvan de toehoorders 
gretig gebruik maakten. Beide 

Dr. K. Groenveld 

heren werden met vragen bestookt 
en deze gesprekken werden in de 
bar 's avonds na half elf met grote 
levendigheid voortgezet tot diep in 
de nacht. Mark Rutte toonde zich 
een onverwoestbare barkeeper. 
Niet alleen schonk hij vaardig, 
maar hij ruimde in de kleine uur
tjes ook nog de hele bar op. 

Stellingen 

Veel werd gewerkt in groepen. 
Aan de hand van een aantal ge
poneerde mogelijke en onmogelijke · 
stellingen moesten de groepen 
steeds drie argumenten tegen en 
drie argumenten voor opstellen. 
Daarnaast werden de groepen 
geacht ook zelf nieuwe stellingen 
te maken en deze te onderbouwen. 
Het bleek de methode om het li
beralisme aan alle kanten - dus ook 
op de kop - te bekijken. 



Het waren twee zeer nuttige da
gen, die door ,jongerenvader" 
Huub Jacobse werden afgesloten 
met een compliment voor de geza
menlijke krachtenbundeling van 
JOVD en VVD. 
Cursusvoorzitter Robin Lin
schoten, die de hele discussie 
krachtig en luimig had geleid, trok 
na afloop de conclusie: "Als dit het 
kader is voor de toekomst dan is er 
veel hoop. ledereen had zich be
hoorlijk voorbereid. ledereen had 
ook iets te melden. Ik hoorde van 
professor Bouckaert dat hij buiten
gewoon aangenaam was getroffen 
door de betrokkenheid en kennis 
van de jongeren. Dat had hij wel 
eens anders meegemaakt. JOVD en 
VVD-jongeren zijn prima samen 
opgetrokken. Er was geen sprake 
van een tweedeling tussen de cur
sisten en de kwaliteit was goed." 

Reny Dijkman 
I 

In gesprekstoon? 
Dan is er storing! 
De laatste maanden heeft het 
algemeen secretariaat in het 
Haagse Thorbeckehuis regel
matig te kampen gehad met 
telefoonstoringen. Mensen 
die vanuit het land de VVD 
belden, kregen dan uren na 
elkaar de in-gesprekstoon. Als 
u dat overkomt dan is er op 
dat moment wat mis met de 
telefoonverbinding. Vooral 
tijdens de regenperiode eind 
maart was het raak. Hoewel 
de PTT er verschillende malen 
bij is geweest, is de oorzaak 
niet precies te achterhalen. 
Vermoed wordt dat het te 
wijten kan zijn aan de verou
derde telefooncentrale, de 
wateroverlast van eind maart 
en de slechte telefoonverbin
dingen met deze Haagse regio. 
Blijft u in zo'n geval proberen. 
Tot nu toe werd de verbinding 
altijd weer binnen enkele 
uren hersteld. 
Het algemeen secretariaat is 
telefonisch op werkdagen be
reikbaar tussen 9.00 uur-
12.30 uur en tussen 13.30 uur 
en 17.00 uur. 

• 

Mr. D. A. Delprat overleden 
Op 21 maart 1988 is op 98-jarige leeftijd mr. D. A. Delprat 

overleden. Mr. Delprat was sinds 1970 erelid van de VVD. Hij is 
tot zijn 80ste jaar zeer actief geweest in de liberale partij. 

De heer Delprat, geboren in 1890 te Amsterdam, studeerde aan 
de Gemeentelijke Universiteit. Hij trad in 1915 in dienst van de 
Stoomvaart Maatschappij "Nederland". In 1918 werd hij benoemd 
tot directiesecretaris en vanaf 1920 tot 1927 was hij vertegenwoor
diger van de "Nederland" in Nederlandsch-lndië, waar hij ook deel 
uitmaakte van de Volksraad. Na zijn terugkeer werd hij tot direc
tielid benoemd. Hij eindigde als president-directeur. Na zijn af
treden werd hij tot president-commissaris benoemd. De heer Del
prat vervulde daarnaast tal van nationale en internationale functies. 
Zo was hij o.a. voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophan
del. 

Na zijn terugkeer uit Nederlandsch-lndië is Delprat een van de 
steunpilaren van de liberale partij geworden. Hij stelde zich kan
didaat voor de Eerste Kamer en werd daar op 18 maart 1958 beëdigd. 
Tijdens zijn bijna 12-jarig Eerste-Kamerlidmaatschap was hij een 
aantal jaren ondervoorzitter van de Senaat. Mr. Harm van Riel 
schreef bij zijn vertrek uit de Eerste Kamer in Vrijheid en Democra
tie (19 september 1969): "Mr. Delprat was een voortreffelijke collega. 
Kritisch en toch plezierig. Altijd bereid voor anderen in te springen, 
steeds constructief in zijn beschouwingen, ook in de vertrouwdste 
kringen ... Vol warme menselijke sympathie voor diegenen onder 
ons die eenswat politieke of particuliere moeilijkheden hadden, en 
immer loyaal tegen vriend en vijand ... Wat mij persoonlijk daarbij 
nog het meeste trof was zijn op wijsheid en levenservaring gebaseerd 
begrip tegenover mensen die hem slecht behandelden of niet goed 
gèzind waren." 

Op 28 februari 1970 werd hij benoemd tot erelid van de VVD 
door de toenmalige partijvoorzitter Haya van Someren. Zij memo
reerde dat Delprat zijn hele l~ven had gewijd aan de democratie, 
aan het bestuur van het lan:d. "De partij stelt er prijs op dat de 
heer Delprat haar blijft adviseren en heeft daarom besloten hem tot 
erelid te maken ... " 

De voorzitter zal de heer Delprat tijdens de algemene vergadering 
herdenken. 

• 
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Slechts eenmaal in de vier jaar treden Gedeputeerden en Staten
leden landelijk voor het voetlicht. Dat is tijdens de Statenverkie
zingen, die dan meestal door de landelijke politiek worden over
schaduwd en waarbij het licht van al die hardwerkende WD
ers in de provincie toch nog onder de korenmaat blijft. Ons 
middelste bestuurslichaam krijgt weinig publiciteit en lijkt 
daarom minder voor de Bühne te werken, maar wel meer resul
taat-gericht. 
V &n trok een dag op met een van onze Utrechtse Gedeputeerden, 
Cees van den Oosten, en werd getroffen door zijn geëngageerd
heid met zijn provincie. Van den Oosten beheert de portefeuilles 
Economische Zaken en Werkgelegenheid, de natte waterstaat 
en het toezicht op gemeenten. Zijn grootste "bezetenheid" ligt 
echter in het aantrekken en behouden van zoveel mogelijk werk
gelegenheid voor de provincie Utrecht. 

Cees van den Oosten: 

'(·· 

_, \/ 

r ' 

'I " 

Z
ijn agenda bevat een reeks van 
besprekingen die deze dag van 
's morgens 9 tot 's avonds 11 

uur doorgaan. De sfeer op zijn ka
mer in het Provinciekantoor is ge
moedelijk. Een ambtenaar onder
schrijft dat. "Met de komst van De 
Bruijne (zijn voorganger) kwam de 
gemoedelijkheid en die is onder 
Van den Oosten nog toegenomen. 
Vroeger was dat wel anders ... " 
In de besprekingen overheersen de 
openheid en de ,je"-vorm. In de be
spreking met de staf Toezicht Ge
meentefinanciën worden de lopen
de zaken en de koersbepaling be
handeld. "Het toezicht op de ge
:meenten," zo legt Van den Oosten 
uit, "is terughoudend. Goedkeu
ring van gemeentelijke besluiten 
wordt alleen onthouden als deze 
bijvoorbeeld strijdig zijn met de wet 
en het algemeen belang of bepaalde 
financiële ontwikkelingen bij een 
niet-sluitende begroting." 
Ook hier breekt men het hoofd over 
de bezuinigingsoperatie. Op het 
gehele provinciale apparaat zal nog 
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voor een miljoen moeten worden 
gesneden. Ook in de apparaatskos
ten. Zo werd het bureau Gemeen
tefinanciën in samenhang met het 
verminderd toezicht al ingekrom
pen van 22 naar 16 formatieplaat
sen. 
Aan de achthoekige tafel wordt be
zorgd gesproken over de financiële 
situatie van de stad Utrecht, die de 
afbetaling van haar schuldenlast 
over te veel jaren wil aflossen. Van 
den Oosten heeft hierover ook al op 
Binnenlandse Zaken met staatsse
cretaris De Graaff-Nauta gespro
ken. 

Waterschappen 

Dijkverzwaringen, vaarweg
beheer, waterschappen, maar ook 

de muskusrattenplaag komen aan 
bod tijdens de bespreking met de 
staf Waterbeheer. De ligging van 
een waterschap over de grenzen 
van Utrecht heen maakt overleg 
met Gedeputeerden van Noord- en 
Zuid-Holland noodzakelijk. Dat 
gebeurt veelvuldig. 
De broodnodige dijkverzwaringen 
worden in Utrecht voor 80% door 
het Rijk, voor 10% door de Provin
cie en voor 10 % door de Water
schappen betaald. 

Uitvoerig wordt beraadslaagd 
over een proef die de Provincie 
neemt ter bestrijding van de mus
kusratten. Utrecht was vorig jaar 
kampioen met de vangst van 55.000 
van die walverwoestende knaag
dieren. Een "kampioenschap" dat 
Van den Oosten kan missen als 
kiespijn, want het toont aan hoe erg 
de situatie in de provincie is. Daar 
de Provincie verantwoordelijk is 
voor de organisatie van de ratten
bestrijding is men nu in Lopiker
waard met een proef begonnen met 
agrariërs als vrijwilligers. Dat de 
boeren het belang van de bestrij
ding inzagen, bleek wel uit de mas
sale opkomst in Montfoort. Daar 
verdiepten zij zich in het zetten van 
klemmen en maken van fuiken. 
Het materiaal wordt eenmalig 
gratis door de Provincie verstrekt. 
Dat betekent dat er diep in de 
krappe buidel moet worden getast 
waaruit ook de uitbreiding van het 
aantal vaste vangers zal moeten 
worden betaald. 
Deze bespreking loopt wat uit en 
Van den Oosten moet sprinten om 
nog op tijd te komen voor zijn af
spraak met een Japanse bankier in 
de binnenstad. 

Werkgelegenheid 

Economische Zaken, werkgele
genheid, promotie en acquisitie 
staan centraal in de middagstaf
besprekingen. Cees van den Oos
ten: "Alles wat de Provincie kan 
doen, pakken we op. In Utrecht 
hebben we voor bedrijven veel ves
tigingsvoordelen. De nationale en 
internationale verbindingen zijn 
prima. We hebben hier alle onder
wijsmogelijkheden plus goede ves
tigingslocaties. Samen met tien 
gemeentebesturen van groei
gemeenten zijn we bezig met de 
werving van nieuwe bedrijven. Het 
Provinciaal bestuur verkoopt geen 
bedrijfsterreinen, dat doen de ge
meenten, maar met coördinatie en 



goed samen optrekken bereiken we 
veel." Enthousiast verhaalt hij over 
de daling van het aantal werklozen. 

"We zijn in 1983 in samenwer
king met de regio en het Commis
sariaat voor buitenlandse inves
teringen van het Ministerie van 
Economische Zaken aan promotie 
gaan doen, want ondanks onze 
centrale ligging is hier een werk
loosheidspercentage van 12,2 % 
(landelijk 14,4) en dat is te hoog. . 
Utrecht had in 1980 8.000 werklo
zen, in 1984 waren het er 50.000 en 
in 1988 is dat tot 39.000 terugge
bracht. Dat is nog veel te veel. We 
zijn vooral bezorgd over de 9.000 
jeugdwerklozen en we doen er echt 
alles aan. Met gezamenlijke in
spanning van Rijk, Provincie en 
gemeenten trachten we dat verder 
terug te dringen. Ook werken we 
nauw samen met het commis
sariaat om Amerikaanse en Japan
se investeringen aan te trekken. 

In oktober hebben we hier een 
Utrecht-Japanweek georganiseerd 
gericht op de Japanse cultuur. Daar 
zijn 1300 Japanners op afgekomen. 
Dat is van groot belang voor de 
naamsbekendheid van de regio, te 
meer omdat verschillende ma
nifestaties op de Japanse t.v. zijn 
geweest. 

Recent vestigde zich ook weer 
een nieuw Japans productiebedrijf 
in een van onze gemeenten." 
Uit zijn papieren vist hij het pro
gramma van een bijeenkomst 
Zweden-Utrecht, laat vervolgens de 

promotiefilm "Utrecht the heart of 
Holland" zien op de video en vertelt 
hoe belangrijk het is dat bedrijven 
ook na hun vestiging in de provincie 
open en eerlijk over hun ervarin
gen in en met Utrecht kunnen 
praten. Bijvoorbeeld over wat er te
recht is gekomen van alle toezeg
gingen en gemaakte afspraken. 
"Met werving alleen ben je er niet. 
Het gaat om permanente aandacht 
en attentie." 
In hun rapportage prezen de 
Zweden de goede en snelle advise
ring door het Provinciaal bestuur 
en gemeentebesturen. Met betrek
king tot de vestiging van een nieuw 
Zweeds bedrijf in Maarssen met 
260 arbeidsplaatsen trokken zij de 
conclusie dat indien zij weer zou
den moeten kiezen dat eveneens 
voor Maarssen zou zijn. 

"Ook uit negatieve opmerkingen 
kunnen en moeten wij lering trek
ken", aldus Van den Oosten. 
Hij is erg gelukkig met het feit dat 
de Utrechtse gemeenten in 1987 
kans hebben gezien 65 hectaren 
bedrijfsterrein te verkopen. In 
1983 was dat nog maar 13. "Vorig 
jaar is hier meer kantoorruimte 
verhuurd en verkocht dan in de re
gio Amsterdam," vermeldt hij met 
gepaste trots. Maar zolang er 
werklozen zijn ziet hij geen enkele 
reden om voldaan achterover te 
leunen. Een Japanreis samen met 
de CdK gecoördineerd door het 
commissariaat van Buitenlandse 
Investeringen is al met een over-

volle agenda gepland; Daarover 
wordt die middag uitvoerig gespro
ken en zijn agenda slibt tot het 
laatste werkuur voor de vertrek
datum dicht met nog noodzakelijke 
afspraken. 

Tijdens de middag komen: ook 
twee nota's ter sprake. Cees van 
den Oosten verzucht lachend: 
"Sommige nota's zijn als sneeuw. Je 
hebt er driemaal las~ van: als het 
valt, als het ligt en als het smelt ... ' 
Hij is geen "papier"-man maar een 
doener. 

Relatie gemeenten 

Een groot voordeel voor deze 
Gedeputeerde is dat hij de werk
wijze van de gemeentebesturen 
kent. Ooit was hij wethouder te 
Maarssen. Zijn deur staat wijd open 
voor gemeentebesturen. "Het pro
vinciaal werk is breder va;n opzet, 
maar een gemeente besturen is 
veel directer. Daar ligt men als het 
ware in de frontlinie en moet men 
met praktische oplossingen komen. 
Daar is men vaak de risicodragen
de partij ... " 

Hij prijst de inspanningen van 
de Veren:iging van Staten- .en 
Raadsleden, die veel doet aan goede 
onderlinge contacten. Vindt dat 
van zéér grote waarde en betreurt 
het dat de arm van de Vereniging 
niet zo ver reikt dat daarbij ook 



bewindslieden zijn inbegrepen. Het 
contact met enkelen van hen loopt 
meer dan moeizaam. 'We zijn toch 
een partij", zegt hij wat moedeloos. 
"Ik merk aan collega-gedeputeer
den van andere partijen dat het 
overleg daar soepeler loopt. De uit
zonderingen bij de VVD-bewinds
lieden niet te na gesproken. 
Bewindslieden en regio's zouden 
nauwer kunnen samenwerken om 
meer concrete zaken te bereiken, 
die voor de kiezer herkenbaar zijn. 
Dat is goed voor de regio, goed voor 
de betrokken bewindspersoon en 
voor de partij." 

Portefeuilles 

Elke dinsdagochtend behan
delen de Gedeputeerden in de col
lege-vergadering zelf hun hele por
tefeuille. De stukken worden daar
toe de week daarvoor naar hun col
legae gezonden. Dat betekent dat 
alle zes Gedeputeerden elk week
end met een tas vol werk naar huis 
gaan. Die stukken worden voorzien 
van de paraaf "akkoord" of "be
spreken". Zo opereren Gedeputeer
den als een gezamenlijk bestuur 
met gezamenlijke verantwoorde
lijkheid. 

Veel tijd besteedt hij aan overleg 
met wethouders, bedrijven, Ka
mers van Koophandel, collega-ge
deputeerden in de randstad, de 
VNG, de departementen en na
tuurlijk ook aan de VVD-raads
fracties. 

Die avond bezoeken we samen 
met een deel van de Statenfractie 
de VVD-raadsfractie van Amers
foort. Er ligt een 13 punten tellende 
agenda. Fractievoorzitter mr. Kee
telileidt de vergadering soepel en 
met bloemrijke uitspraken. Heel 
veel komt ter tafel. De klokken 
worden weer even gelijk gesteld in 
een pittig overleg. Zo stelt Van den 
Oosten het woningbouwprogram
ma van Amersfoort als groeistad 
aan de orde. Om elf uur is de bij
eenkomst afgelopen. Het bestaan 
van een Gedeputeerde is hektisch. 
"Maar daar hoor je me echt niet 
over klagen. Dat weet je immers als 
je begint," zijn de laatste woorden 
van Cees van den Oosten voor het 
Amersfoorts stationsgebouw. 

Reny Dijkman 
Foto's: 't Sticht 
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!t~aál Reveil, een 
forum voor discussie 
Principiële discussies kunnen, zeker in liberale kring, niet wor
den gemist. Oók niet na het verschijnen van geschrift 65 van de 
Prof Mr. B. M. Teldersstichting, "Liberalisme; een speurtocht 
naar de filosofische grondslagen". Oók niet na de discussie over 
"Liberaal Bestek '90" door de algemene ledenvergadering van 
de WD op 28 mei 1988. Oók niet ... misschien beter: juist niet. 

T iberaal Reveil is een forum 1l waarin deze discussies ge
~-_Avoerd kunnen worden: over de 
grondslagen van het liberalisme, 
over actuele binnenlandse aange
legenheden, over brandende bui
tenlandse problemen. Vele onder
werpen zijn in de loop der jaren de 
revue gepasseerd. 

Het doel van de Stichting Li
beraal Reveil is om, door middel 
van het kwartaalblad, de menings
vorming over liberale beginselen 
en hun toepassingen in de prakti
sche politiek te stimuleren. Om dit 
te bevorderen, neemt Liberaal Re
veil ook regelmatig bijdragen op 
van auteurs met een andere po
litieke kleur. Hierdoor blijven de 
discussies geen liberale onderons
jes, maar overschrijden ze politieke 
scheidslijnen. 

Liberaal Reveil, dat viermaal 
per jaar verschijnt, wordt sinds 
1984 door de Prof. Mr. B. M. Tel
clersstichting uitgegeven. Deze 
Stichting verzorgt ook het redac
tiesecretariaat en de eindredactie. 
Voor de inhoudelijke kwaliteit is 
een breed samengestelde redactie, 
met deskundigen op verschillende 
terreinen, verantwoordelijk. De 
redactie, onder voorzitterschap van 
Drs. J. A Weggemans, is au
tonoom. Op deze onafhankelijkheid 
wordt nauwlettend toegezien door 
het bestuur van de Stichting Li
beraal Reveil, onder voorzitter
schap van Mr. W. J. Geertsema. 

In Tweede Lezing 

De Stichting Liberaal Reveil en 
de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting 
hebben samen, ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de VVD in 
januari 1988, het boek "In Tweede 
Lezing; drie decennia Liberaal Re
veil" doen verschijnen. Dit boek is 
een bundeling van artikelen die · 
zijn geselecteerd uit ongeveer 30 
jaargangen Liberaal Reveil. De 
keuze van deze artikelen is gedaan 
door een redactiecommissie aan de 
hand van een aantal criteria als de 
kwaliteit, eigentijdse betekenis en 
spreiding over onderwerpen en tijd. 

Abonnement 

Een abonnement op Liberaal 
Reveil kost f 35,- per jaar. Voor 
abonnees jonger dan 27 jaar is de 
prijs f 25,-. Indien u belangstel
ling heeft voor Liberaal Reveil en 
zich wilt abonneren, dan kunt u dit 
doen door onderstaande bon in te 
zenden. Stuurt u deze bon vóór 1 
juli a.s. in, dan krijgt u het boek "In 
Tweede Lezing'' gratis. Een ac
ceptgirokaart voor betaling van het 
abonnement wordt u toegezonden. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de eindre
dacteur van Liberaal Reveil, Lena 
J. Kolff, p/a Koninginnegracht 55a, 
2514 AE 's-Gravenhage, telefoon 
070-631948. 

Hierbij geef ik mij op als abonnee van Liberaal Reveil 
Naam ........................................................................................................ . 
Adres ......................................................................................................... . 
Postcode ...... ... . ... .. .. .. . . . ... . ........ .. . . . ... Woonplaats .................................. . 
Geboortejaar ............................................................................................. . 
Het boek "In Tweede Lezing; drie decennia Liberaal Reveil" ontvang 
ik gratis, bij inzending vóór 1 juli 1988. 
Deze bon zenden naar: 
Abonnementen-administratie 
Liberaal Reveil 
Mevrouw M. P. Bijlsma-Moene 
Abel Tasmanplantsoen 20 
2253 KA Voorschoten 
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Algemene Vergadering 

(78ste A.V.) . 

27 en 28 mei 1988 

De Koningshof te Veldhoven 



Routebeschrijving 
Wanneer U de onderstaande routebeschrijving volgt, be
reikt U Koningshof snel en zonder omwegen. 

Per auto 
Vanuit Midden, Noord en Oosten van ons land via 
's-Hertogenbosch: 
Volg de N2/E25 richting Eindhoven en houd de rich
ting MaastrichtN enlo A2/E25 aan tot U de afslag 
Veldhoven Noord tegenkomt. Bij deze afslag verlaat 
U de grote weg. Zie verder *. 

Vanuit het Westen, via Bredatril burg: 
Volg de A58/E312 richting Eindhoven en houd de 
richting MaastrichtN enlo A2/E25 aan tot U de afslag 
Veldhoven Noord tegenkomt. Bij deze afslag verlaat 
U de grote weg. Zie verder *. 

Vanuit het Zuiden: 
Vanuit richting MaastrichtNenlo: volg de A67/E34 
richting Eindhoven en houd de richting Amster
dam/Tilburg A2/E25 aan tot aan de afslag V eldho-

Logies algemene vergadering op 
27 en 28 mei te Veldhoven 
Ten behoeve van uw overnachting tijdens de jaarlijkse 
algemene vergadering in de Koningshof te Veldhoven 
kunt u rechtstreeks kamers reserveren bij dit vergader
centrum. Een eenpersoonskamer met ontbijt voor f 80,
een tweepersoonskamer met ontbijt voor 2 personen 
f 100,-. 
Het telefoonnummer van de Koningshof is 040-537475. 

H.M.G. Dittmar, 
VVD-public relations 

II 

ven!Eindhoven. Bij deze afslag verlaat U de grote 
weg. Zie verder *. 

Vanuit België: 
Vanuit richting Antwerpentrurnhout: volg de 
A67/E34 richting Eindhoven, neem dan afslag Eersel 
en rij verder richting Veldhoven. Ongeveer 3 km na 
Steensel vindt U rechts Koningshof. 

* In circa zes minuten bent U nu op Koningshof. 
Rij in de richting Veldhoven en volg de borden 
Koningshof, richting SteenseliEerseL Direkt na
dat U Veldhoven uit bent vindt U links over 
het viaduct Koningshof. 

Per trein en bus: 
U stapt uit in Eindhoven Centraal Station. Vanaf de 
perrons rechtsaf vindt U het busstation. U neemt de 
EBA-busdienst (bus 150) en U stapt uit bij de halte Ko
ningshof. 
Duur van de rit circa 20 minuten. 
V oor inlichtingen over vertrektijden tel. 040-442204. 
b.g.g. 442121. 



Handleiding t.b.v. de gang van 
zaken op de 41ste JAV op 27 en 28 
mei 1988 in de Koningshof te 
Veldhoven 

ALGEMEEN 
Rond 16 mei a.s. zullen de secretarissen van afdelingen, 
ondercentrales, kamercentrales, bijzondere groepen en 
commissies van advies (ex art. 60 hr.) alle moties c.q. 
amendementen ontvangen die hen rechtstreeks worden 
toegezonden door de drukker van Vrijheid en Democra
tie. 
De moties c.q. amendementen zijn verdeeld over twee 
boekwerken, die ieder voorzien zijn van een inhoudsop
gave. 

Een (oranjekleur) t.b.v. de vergadering op vrijdag 27 mei 
en een (blauwe kleur) t.b.v. de vergadering op zaterdag 
28 mei. Dit laatste boekwerk betreft uitsluitend de mo
ties die zijn ingediend op Liberaal Bestek. In verband 
met de kosten wordt volstaan met het zenden van 1 
exemplaar van ieder boekwerk! 
De besturen van de afdelingen wordt verzocht deze boek
werken ter hand te stellen aan de afgevaardigde(n) van 
hun afdeling. Ook de leden die de beschrijvingsbrief heb
ben opgevraagd ontvangen deze boekwerken! Een be
perkt aantal exemplaren is voorts ter vergadering be
schikbaar! 

HET ORANJE BOEK 
In dit boekwerk zijn alle moties en amendementen, ge
rangschikt naar onderwerp voor alle agendapunten van 
de beschrijvingsbrief (uitgezonderd die voor de zaterdag) 
opgenomen. Bij enige agendapunten heeft het hoofd
bestuur op 18 april jl. een nota van wijziging vastgesteld 
(bijlagen). 
Elk agendapunt vangt, zo er een nota van wijziging is, 
aan met deze nota van wijziging. 

Daarna volgt een overzicht, op basis van de volgorde 
waarin de moties c.q. amendementen zijn gerangschikt, 
met de adviezen die door het hoofdbestuur worden gege
ven ofbij elke motie/amendement afzonderlijk ofbij 
groepen van moties/amendementen die qua strekking 
en/of onderwerp gelijkluidend of bijna gelijkluidend zijn. 
Als het onderdeel is voorzien van een nota van wijziging 
dan wordt deze allereerst in behandeling genomen. Bij 
aanvaarding wordt door het hoofdbestuur voorgesteld de 
moties en amendementen op dat punt niet meer in be
handeling te nemen. Wordt de nota niet aanvaard, of 
ontbreekt een dergelijke nota dan worden eerst die mo
ties en amendementen in behandeling genomen die in 
hun strekking het verst verwijderd zijn van het gedane 
voorsteL 
N.B. Moties van orde worden steeds voorafgaande aan 
de behandeling in bespreking gebracht. Alle moties en 
amendementen zijn op die wijze gerangschikt. 

HET BLAUWE BOEK 
In dit boekwerk zijn alle moties ondergebracht die zijn 
ingediend op Liberaal Bestek. Deze moties zijn geordend 
per hoofdstuk, waarbij moties, die betrekking hebben op 
status en procedurele behandeling, voorafgaan aan de 

zgn. inhoudelijke moties. Omdat de moties die betrek
king hebben op status en procedure onder directe verant
woordelijkheid vallen van het hoofdbestuur, zal het 
hoofdbestuur deze ook behandelen. Daarna is het de 
taak van de commissie die Liberaal Bestek heeft opge
steld om de adviezen bij de overige - inhoudelijke -
moties te behandelen. 
In verband met het feit dat het ondoenlijk is om ca. 
2000 moties te behandelen heeft het hoofdbestuur, op ba
sis van een advies door de commissie ter zake uitge
bracht, een keuze per hoofdstuk gedaan uit de moties, 
waarbij die moties zijn geselecteerd waarvan het hoofd
bestuur verwacht dat deze door hun strekking funda
menteel zijn voor de behandeling van het desbetreffende 
hoofdstuk. De aldus geselecteerde moties gaan, gerang
schikt naar thema, vooraf aan de overgebleven moties. 
Afgevaardigden hebben te allen tijde het recht ook uit 
deze overige moties een motie ter behandeling van de al
gemene vergadering voor te leggen. Als de behandeling 
van de ca. 250 geselecteerde moties meer tijd vergt dan 
zal op zaterdag 11 juni a.s. in de Reehorst te Ede de 
41ste j.a.v. worden voortgezet. 

ORDE VAN DE VERGADERING 
Zoals reeds is aangekondigd zal onafhankelijk van het 
feit dat een bepaald agendapunt nog niet is afgerond, in 
globale lijnen de volgorde zoals aangegeven in de be
schrijvingsbrief worden gehandhaafd. 

Op vrijdagmorgen worden behandeld: 
- voorstel van het hoofdbestuur inzake wijziging van ar
tikel 61 hr. - ondercentrales - samenstelling hoofd
bestuur - contributieverhoging - technisch advies EP. 
Op vrijdagmiddag (14.00 uur) worden behandeld de voor
stellen van het hoofdbestuur op basis van het rapport 
van de REC en de daarop uitgebrachte adviezen van de 
partijraad van 28 november 1987. 

Op vrijdagavond (19.30 uur) worden na de redevoeringen 
van de heren Ginjaar en Voorhoeve te 20.00 uur aan de 
orde gesteld: 

beleid van het hoofdbestuur en fracties 
afscheid en benoeming van leden van het dagelijks 
bestuur en de wisseling van de overige leden van het 
hoofdbestuur. 

De gehele zaterdag is gereserveerd voor de behandeling 
van Liberaal Bestek met uitzondering van de toespraken 
van de heren De Korte en Luteijn om resp. 12.30 uur en 
16.00 uur. 

Het is denkbaar dat mocht de bespreking en besluitvor
ming m.b.t. bepaalde agendapunten van de vrijdagmor
gen niet zijn afgerond die onderwerpen verschuiven naar 
de vrijdagmiddag. Een verschuiving naar de zaterdag is 
echter niet mogelijk. 

Voor besluitvorming bij bepaalde agendapunten is een% 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een 
vereiste omdat het hier gaat om voorstellen tot wijziging 
van de statuten. Daarbij zal de volgende methodiek wor
den toegepast: 

over alle voorstellen tot wijziging van de statuten 
moet met twee derden van de geldig uitgebrachte 
stemmen beslist worden; 
alvorens tot de voorstellen te komen wordt eerst over 
de amendementen op de voorstellen met gewone 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen be-



slist, daarna volgt dan de stemming over het dan 
voorliggende voorstel onder het statutair vereiste van 
de% meerderheid; 
een aantal artikelen, in de totaliteit van de voorstel
len tot wijziging van de statuten, is overigens inte
graal uit de huidige statuten overgenomen, zodat 
daar niet over gestemd hoeft te worden. 

Nota van wijziging m.b.t. het voorstel als genoemd 
onder punt 6 van de beschrijvingsbrief voor de 
41ste jaarlijkse algemene vergadering. 

Betreft: wijziging' artikel 61 hr. 

Gebruikmakend van de bevoegdheid als neergelegd in 
artikel 47.5 hr.juncto artikel 21.4 van de statuten heeft 
het hoofdbestuur in zijn vergadering van 18 april 1988 
besloten om mede gelet op de inhoud van 8 moties c.q. 
amendementen door afdelingen en centrales ingediend, 
zijn eigen voorstel te wijzigen. 

Het hoofdbestuur stelt thans voor om artikel 61 hr. als 
volgt te redigeren: 
61.1. 'De algemene vergadering kan besluiten tot het 

doen uitgeven van een partij-orgaan. De uitvoering 
van dit besluit kan worden opgedragen aan een 
rechtspersoon, die bestuurlijk is verbonden met 
het hoofdbestuur'. 

61.2. Ongewijzigd. 
61.3. Het hoofdbestuur legt aan de jaarlijkse algemene 

vergadering verantwoording af voor het beleid in
zake het beheer en de inhoud van het partij-or
gaan. 

N.B. De teksten van de eerder voorgestelde artikelen 
61.3. en 61.4. onder 2 komen daarmee te vervallen. 

Toelichting: 
De thans voorliggende wijziging is juridisch meer ver
antwoord. De bevoegdheden van de rechtspersoon, waar
aan de uitvoering van het besluit eventueel wordt opge
dragen, worden door het hoofdbestuur, dat de statuten 
van die rechtspersoon dient goed te keuren, vastgesteld. 
De omschrijving van de taakstelling en de daarmee ver
band houdende bevoegdheden dienen derhalve niet in 
het huishoudelijk regieinent van de VVD te worden op
genomen. 

Nota van wijziging m.b.t. het voorstel als genoemd 
onder punt 12 van de beschrijvingsbrief voor de 
41ste jaarlijkse algemene vergadering. 

Betreft: 
Voorstellen van het hoofdbestuur tot aanpassing van de 
reglementen op de kandidaatstellingen op basis van het 
door de Reglementen Evaluatie Commissie uitgebrachte 
rapport (gehoord de partijraad). 

Gebruikmakend van de bevoegdheid als neergelegd in 
artikel 47.5 hr.juncto artikel 21.4 van de statuten heeft 
het hoofdbestuur in zijn vergadering van 18 april beslo
ten om mede gelet op de inhoud van 42 moties, c.q. 
amendementen door afdelingen en centrales ingediend, 
het voorstel m.b.t. 3.2.5. van het hoofdbestuur op blz. 35 
van de beschrijvingsbrief te wijzigen. 

Na raadpleging van het geluirlsverslag van de partijraad 
van 28 november 1987 inzake de behandeling van aan-
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beveling 3.2.5. van de REC is het hoofdbestuur tot de 
conclusie gekomen dat de discussie zich niet richtte op 
genoemde aanbeveling maar handelde over al dan niet 
terugtrekking van kandidaten terwijl dit punt uitslui
tend en alleen betrof het openen van mogelijkheid dat 
kandidaten een vergadering mogen bijwonen, waarbij 
die mogelijkheid werd bepaald door de vergadering die 
verantwoordelijk is voor de finale besluitvorming in de 
desbetreffende procedure. 
De aanbeveling van de partijraad heeft dus geen betrek
king op het gestelde in 3.2.5. van de REC. 
Het hoofdbestuur heeft deze aanbeveling op basis van 
begripsverwarring overgenomen. Om toch aan het 
gestelde van de REC te voldoen stelt het hoofdbestuur 
voor om de aanbeveling 3.2.5. van de REC zonder voor
behoud over te nemen en de toelichting op basis van eer
der genoemde begripsverwarring te laten vervallen. En 
derhalve de moties 000546 en 000012 te ontraden. De 
verschillende organen in de partij zijn immers heel wel 
in staat om zelfstandig te beoordelen of kandidaten al 
dan niet de vergaderingen mogen bijwonen. 

Nota van het hoofdbestuur inzake de status en de 
procedurele behandeling van de discussienota 'Li
beraal Bestek '90'. 

Inleiding 
Onder agendapunt 21 van de beschrijvingsbrief voor de 
41ste jaarlijkse algemene vergadering van de VVD op 27 
en 28 mei 1988 te Veldhoven is opgenomen de behande
ling van de discussienota 'Liberaal Bestek '90'. De nota 
werd gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1362 
van januari 1988. 
In zijn voorwoord in de eerder genoemde uitgave van 
Vrijheid en Democratie blz. 1 gaat de voorzitter van de 
partij, dr L. Ginjaar, reeds in op status en procedurele 
behandeling van deze discussienota. 

Naar aanleiding van de 45 moties die zijn ingediend 
t.a.v. status en behandeling van de nota is het hoofd
bestuur echter in zijn vergadering van 25 april jl. tot de 
overtuiging gekomen dat het noodzakelijk is om zowel 
de status van de nota als de procedurele gang van zaken 
nog eens - wellicht ten overvloede - schriftelijk vast te 
leggen. 

Status 
Liberaal Bestek is een discussienota. 
De zienswijze op de verschillende onderwerpen komt uit
sluitend en alleen voor rekening van de commissie die 
de nota heeft opgesteld. Hoofdbestuur en fracties hebben 
zich om die reden dan ook niet uitgelaten - noch voor, 
noch tegen - over enig standpunt dat de commissie ter
zake heeft ingenomen. Het zijn de afdelingen, centrales, 
bijzondere groepen en de commissies van advies (ex art. 
60 hr.) die allereerst in de gelegenheid zijn gesteld om, 
met gebruikmaking van het reglementaire recht, moties 
in te dienen. 

Het Liberaal Bestek is noch een vervanging van het Li
beraal Manifest, noch een vervanging van het verkie
zingsprogramma 1986, noch een voorloper van het ver
kiezingsprogramma 1990. Wel kan het Liberaal Bestek 
worden gezien als een van de bouwstenen voor een toe
komstig verkiezingsprogramma. Het hoofdbestuur heeft 
daarbij tevens uitgesproken dat het zal kunnen worden 
beschouwd als een aanzet om tot een (bijgesteld) Libe
raal Manifest voor de jaren negentig te komen, waarmee 



na de Komende Tweede-Kamerverkiezing een aanvang 
zal worden gemaakt. 

Het hoofdbestuur is op basis van het bovenstaande de 
mening toegedaan dat het Liberaal Bestek niet herschre
ven dient te worden; de besluiten t.a.v. de aangenomen 
en verworpen moties worden bij de nota gevoegd. 
Zowel de tekstgedeelten van de nota die niet door het 
aanvaarden van een motie zijn gewijzigd als de door de 
algemene vergadering genomen besluiten t.a.v. demo
ties zijn dan richtinggevend voor de opstellers van zowel 
het verkiezingsprogramma 1990 als van het Liberaal 
Manifest voor de negentiger jaren. Het hoofdbestuur 
heeft derhalve geen aanbevelingen bij de ca. 2000 inhou
delijke moties geschreven, maar dat overgelaten aan de 
commissie die daar dan ook verantwoordelijk voor is. 
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de adviezen 
inzake de moties die betrekking hebben op status en pro
cedurele behandeling. 

Procedurele behandeling 
Omdat het ondoenlijk is alle moties in de algemene ver
gadering op zaterdag 28 mei te behandelen is het nood
zakelijk gebleken een keuze uit de ingediende moties 
aan de algemene vergadering voor te leggen. Na een 
pre-advies ter zake van de zijde van de commissie te 
hebben ingewonnen heeft het hoofdbestuur in zijn verga
dering van 25 april jl. de keuze van deze moties met een 
aantal door het hoofdbestuur toegevoegde moties tot de 
zijne gemaakt. Als criterium voor de keuze is uitgegaan 
van die moties die en/of een samenvatting geven van 
hetgeen in andere moties eveneens wordt verwoord, en/of 
zeer bepalend kunnen zijn voor standpunten die de alge
mene vergadering wellicht wil innemen, hieronder be
grepen moties die zich uitspreken tegen hoofdlijnen of 
onderdelen van de nota en die een aanvulling geven op 
de tekst van de nota. 

Uiteindelijk worden circa 250 moties aan de vergadering 
voorgelegd om te worden behandeld. 
De afgevaardigden zullen overigens het recht behouden 
om op de vergadering een motie aan de orde te stellen 
die, naar hun inzicht, voor behandeling in aanmerking 
komt. Om dit te realiseren worden alle moties aan de be
sturen van afdelingen, centrales, bijzondere groepen en 
commissies van advies in een exemplaar toegezonden, zo
dat alle afgevaardigden kennis kunnen nemen van de 
inhoud van de moties, waardoor hun mogelijkheid tot 
handelen optimaal zal kunnen zijn. De algemene verga
dering heeft op die wijze het eerste en tevens het laatste 
woord. 

Advies van het hoofdbestuur 
Als de algemene vergadering instemt met de zienswijze 
van het hoofdbestuur dan bestaat er naar het inzicht 
van het hoofdbestuur geen behoefte meer aan behande
ling van de moties m.b.t. status en procedure van het Li
beraal Bestek. De algemene beschouwing richt zich dan 
uitsluitend, voor wat de onderdelen algemeen en inlei
ding betreft, op die moties die te maken hebben met op
zet, strekking en formulering van de tekst van de nota. 



Beleidsnota ten behoeve van ck Algemene 
Lecknvergackring in mei 

VVD wil een 
offensieve 
groeistrategie 

Het beleid 
van de Tweede Kamerfractie 
Het beleid van de Tweede Kamerfractie van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie is natuurlijk in de eerste plaats gericht 
op uitvoering van het VVD-verkiezingsprogramma 1986. Tegen 
die achtergrond is in 1986 het regeeraccoord met het CDA ge
sloten. In deze notitie zal op de verwezenlijking van de doelen 
van het regeeraccoord en het verkiezingsprogramma 1986 in 
worden gegaan, zij het slechts zeer beknopt en alleen op hoofd
punten. In de wekelijkse VVD-Expresse wordt immers reeds ge
detailleerd aan de geabonneerde partijleden verslag gedaan 
over de activiteiten van de VVD-Tweede Kamerfractie op alle 
verschillende beleidsterreinen. Deze notitie is dan ook niet vol
ledig en heeft slechts tot doel enkele punten uit de uitgebreide
re verslaglegging in de VVD-Expresse te lichten. 

1. ECONOMISCH HERSTEL 
De fractie streeft er ten eerste naar om, door de uitoefening van 
haar controlerende en mede-wetgevende taak, het kabinet aan 
te sporen om de drie centrale doelen van het regeeraccoord 
1986 te realiseren: 

daling van de werkloosheid tot 500.000 in 1990, 
stabiliteit van de collectieve lastendruk, 
verlaging van het financieringstekort. 

De daling van de werkloosheid van 700.000 geregistreerde 
werkzoekenden in 1986 tot 500.000 in 1990 verloopt minder 
snel dan werd gehoopt toen het regeeraccoord werd geschreven. 
Uitgangspunten in de economische projectie van het Centraal 
Planbureau toen het regeeraccoord werd opgesteld, waren o.a. 
een economische groei van 2% per jaar, een stijging van de in
ternationale olieprijs van 18 tot 25 dollar per vat in 1990 en 
een dollarkoers van f 2,25. Geen van deze drie veronderstellin
gen blijkt juist te zijn geweest. De economische groei is tussen 
de 1 à 1,5% gekomen. Deze vertraging wordt in belangrijke ma
te veroorzaakt door internationale economische ontwikkelingen 
waarvoor onze open economie zeer gevoelig is. De stijging van 
de internationale olieprijs heeft zich niet voorgedaan met als 
gevolg dat ook de aardgasinkomsten van de Nederlandse Staat 
ver beneden verwachting zijn gebleven. De dollar heeft zich niet 
gestabiliseerd maar is gezakt naar circa f 1,85. Ondanks deze 
schadelijke ontwikkelingen, die het veel moeilijker maken om 
de werkloosheid in ons land fors te doen dalen, wordt toch naar 
verwachting 1990 een werkloosheidsniveau bereikt van onge
veer 565.000 geregistreerde werkzoekenden. Daarbij moet wor
den opgemerkt dat het hierbij gaat om de officiële registratie 
via de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Zoals bekend, is ongeveer 
30% van de bestanden 'vervuild'. De recentere schatting van de 
werkloosheid door het Centraal Bureau voor Statistiek komt op 
485.000 werkzoekenden. Hoe dan ook, het doel van het kabi
netsbeleid is de werkloosheid zo fors mogelijk te verlagen. Ook 
een werkloosheid van 435.000 werkzoekenden is nog te hoog. 
De fractie concentreert zich in de bestrijding van werkloosheid 
op groei van werkgelegenheid in het bedrijfsleven, vooral het 
midden- en kleinbedrijf. 
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De collectieve lastendruk is sinds 1986 omhoog gelopen door ho
gere belastinginkomsten dan was geraamd. Als gevolg van ver
beterde fraudebestrijding en reparatiewetgeving en eveneens 
door herstel van de winsten van het bedrijfsleven en enige groei 
van de arbeidsinkomens zijn er in 1987 en 1988 belastingmee
vallers genoteerd. Het regeeraccoord bepaalt dat de collectieve 
lastendruk ten minste gelijk moet blijven aan het niveau van 
1986. Dat niveau, 52,3% van het nationaal inkomen, moet in 
1990 weer bereikt zijn. De VVD gaat daarbij uit van het niveau 
zoals dat werd ingeschat toen het regeeraccoord werd geschre
ven: de zogenaamde ex-ante-norm. De CDA-fractie heeft bepleit 
niet deze norm, maar de zogenaamde ex-post-norm te hanteren, 
dat wil zeggen de feitelijk gerealiseerde lastendruk in 1986, die 
ongeveer 52,8% was. De VVD heeft aan de ex-ante-norm vastge
houden. Het ziet ernaar uit dat deze in 1990 kan worden gerea
liseerd. Dat vraagt echter wel lastenverlichting. In 1987 heeft 
de fractie een langdurig pleidooi gevoerd tot verkleining van de 
zogenaamde wig, dat wil zeggen het verschil tussen netto-loon 
en totale loonkosten, een verschil dat een weerspiegeling is op 
micro-niveau van de te hoge collectieve lastendruk op macro-ni
veau. De wig bestaat uit sociale premies en belastingen. In de 
zomer van 1987 is het pleidooi van de VVD voor lastenverlich
ting gehonoreerd doordat in de begroting van 1988 een structu
rele verlaging van de loon- en inkomstenbelasting van 1,9 mil
jard werd opgenomen. In de Kamerdebatten van maart jongstle
den is wederom door de VVD lastenverlichting bepleit en ook 
een motie aangenomen over de vormgeving van het belasting
systeem in de toekomst. De Tweede-Kamerfractie heeft zich 
daarbij in het bijzonder ingezet voor beperking van de lasten
druk op de middeninkomens. 

Wat het derde deel van het regeeraccoord betreft, de beperking 
van het financieringstekort van de rijksoverheid, ligt de uitvoe
ring op schema. In 1990 moet het tekort zijn beperkt tot 5'4% 
van het nationaal inkomen. Om dit te bereiken zijn niet alleen 
de ombuigingen noodzakelijk die in het regeeraccoord van 1986 
zijn afgesproken, maar ook de extra maatregelen die in 1987 en 
1988 zijn genomen om begratingsoverschrijdingen terug te drin
gen en economische tegenvallers op te vangen. De VVD-fractie 
legt bijzondere nadruk op stringent begratingsbeleid en een 
strakkere uitgavendiscipline bij de rijksoverheid. 

2. MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN 
Behalve de drie economische doelen van het regeeraccoord heeft 
de VVD-fractie natuurlijk ook andere belangrijke prioriteiten. 
Bestrijding van de criminaliteit keert wekelijks terug op de frac
tie-agenda. In het veelvuldige overleg met de regering hierover, 
is door de fractie herhaaldelijk aangedrongen om het sluitstuk 
van het strafrechtsysteem, een voldoende capaciteit aan cellen, 
op korte termijn op orde te brengen. Daarbij heeft de fractie be
pleit om het nieuwbouwschema van 1985 voor extra huizen van 
bewaring en renovatie van gevangenissen, die door vorige kabi
netten gesloten waren, zo snel mogelijk uit te voeren. Door de 
motie Voorhoeve/De Vries van maart 1987 is daarvoor ook ex
tra geld ter beschikking gesteld. Eind 1990 zal het aantal cel
len in ons land ten opzichte van 1982 verdubbeld zijn. In de 
tussentijd blijft nog een gebrek aan celruimte bestaan, waar
door soms verdachten op vrije voeten moeten worden gesteld, 
terwijl zij eigenlijk in voorlopige hechtenis zouden moeten blij
ven. 
De VVD-fractie heeft daarom bij het kabinet sterk aangedron
gen op overbruggingsmaatregelen, bijvoorbeeld het huren van 
een zogenaamd gevangenisschip. In een door de VVD-fractie in
gediende en door een kamermeerderheid aanvaarde motie wor
den hiervoor zelfs extra middelen gevraagd. Het kabinet heeft 
daarop toegezegd tijdelijke maatregelen te zullen treffen. 

Naast de opheffing van het cellentekort is door de VVD-fractie 
ook aangedrongen op snellere afhandeling van misdrijven en 
overtredingen door het justitiële apparaat en modernisering van 
de middelen die politie en justitie ter beschikking staan bij de 
strijd tegen de criminaliteit. In februari 1987 heeft de fractie 
daar extra uitgaven van f 60 tot 80 miljoen per jaar voor voor
gesteld. Dit voorstel is door een Kamermeerderheid gesteund en 
wordt door de regering uitgevoerd. In deze kabinetsperiode 



wordt de begroting van politie en justitie niet wezenlijk aange
tast, ondanks de bezuinigingen die op andere departementen 
moeten plaatsvinden. In toenemende mate richt de fractie zich 
op een effectievere aanpak van de zware, georganiseerde crimi
naliteit, die ook internationalè aspecten heeft. Daarvoor is een 
betere uitrusting en en ook op regionaal niveau goed opgezette 
organisatie nodig. Het centrale doel in de bestrijding van de cri
minaliteit moet zijn een verhoging van de pakkans van crimine
len, waardoor ook preventieve maatregelen een grotere kans 
van slagen krijgen. 

Een andere kwestie die veel aandacht van de fractie vraagt, is 
de hervorming van het volksgezondheidsstelsel in ons land. De 
commissie-Dekker, die een nieuw systeem heeft ontworpen, 
heeft in haar ·advies tot invoering van een basisverzekering met 
een vrijwillige aanvullende verzekering, de inkomenseffecten 
van een dergelijk nieuw systeem niet meegewogen. Invoering 
van een nieuw verzekeringsstelsel voor de volksgezondheid 
heeft echter ingrijpende gevolgen voor alle bevolkingsgroepen. 
De VVD-fractie heeft erop aangedrongen om de omvang van de 
volksgezondheidsvoorzieningen in het zogenaamde basispakket 
niet te omvangrijk te maken, omdat dit anders zou uitgroeien 
tot een zogenaamde volksverzekering. De aanvullende verzeke
ring moet circa 15% van het totale pakket beslaan. Voorts dient 
in het basispakket een aanmerkelijk deel van de premie uit een 
nominaal - dus vast bedrag te bestaan - ten einde concurren
tie tussen ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen te bewerk
stelligen. De invoering van het nieuwe volksgezondheidsstelsel 
zal vanwege inkomenseffecten en uitvoeringstechnische redenen 
slechts geleidelijk haar beslag kunnen krijgen. Voor de 
VVD-fractie is van groot belang dat een dergelijk nieuw stelsel 
tot werkelijke kostenbeheersing door concurrentie leidt en dat 
collectivisering van de volksgezondheid vermeden wordt. 

Een doelmatiger volksgezondheidsstelsel is ook noodzakelijk we
gens de verandering van de bevolkingsopbouw van ons land. 
Het aantal 65- en 80-plussers is sterk aan het stijgen. Door de 
hogere gemiddelde levensduur en de lage geboortecijfers vindt 
vergrijzing van de Nederlandse bevolking plaats. Deze ontwik
keling zal zich tot ver in de 21ste eeuw voortzetten. Het groei
ende beroep van instanties die verantwoordelijk zijn voor het 
ouderenbeleid op collectieve middelen vormt een extra reden om 
de Nederlandse economie te versterken en het draagvlak ervan 
te verbreden, opdat ook in de 21ste eeuw het welvaarts- en ver
zorgingsniveau gegarandeerd kan blijven waar de Nederlandse 
bevolking aan gewend is geraakt. De fractie heeft zich kritisch 
opgesteld ten opzichte van het kabinetsbeleid om in een aantal 
provincies een aantal bejaardenoorden te sluiten. Maatstaf 
dient niet het aantal 65-plussers, doch het aantal 80-plussers in 
deze provincies te zijn. Behalve de extra eisen die de verzorging 
van ouderen stellen, dient ook in het beleid rekening te worden 
gehouden met de roep van ouderen om een grotere rol in het 
maatschappelijk leven, een roep die door de VVD wordt onder
steund. De positieve zijde van de vergrijzing is dat meer men
sen langer gezond blijven en dus ook langer een rol in de sa
menleving kunnen vervullen. Daarom bepleit de VVD-fractie 
opheffing van de kunstmatige scheidslijn tussen mensen die jon
ger of ouder zijn dan 65 jaar, invoering van flexibele pensione
ring, een grotere rol van het vrijwilligerswerk, meer aandacht 
voor de wensen van ouderen in het volkshuisvestingsbeleid en 
een grotere inspraak van ouderen in het beheer en bestuur van 
instellingen die hun belangen raken. 
Aan de onderzijde van de bevolkingspyramide, waar de jonge
ren zich bevinden, concentreert de VVD-fractie zich vooral op de 
kwaliteit van het onderwijs. Het opleidingsniveau van de huidi
ge nieuwe generatie bepaalt in hoge mate het welzijn en de 
welvaart van Nederland in het begin van de 21ste eeuw. Kwali
teitsverbetering op alle fronten (eindtermen, verbetering lera
renopleiding) is een steeds terugkerend thema in de inbreng 
van de VVD-onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer. Voorts 
is een gedifferentieerd aanbod van onderwijsvoorzieningen op 
verschillende niveaus nodig, inspelend op de grote verscheiden
heid in behoeften, belangstelling en talenten van leerlingen. In 
dat perspectief zal de VVD-fractie dan ook de invoering van de 
basisvorming beoordelen. De differentiatie in het onderwijs mag 
niet verminderen. Dat geldt zowel voor de eenvoudiger vaktech-

nische scholing als voor de klassieke opleiding volgens het mo
del van het gymnasium. Differentiatie in ontwikkelingsmoge
lijkheden en het tot stand brengen van krachtige regionale cen
tra voor beroepsonderwijs zijn, mede ter verbetering van de 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, ook uit
gangspunten bij de plannen ter verbetering van het beroeps
onderwijs SVM (Sector Vorming Middelbaar onderwijs) en de 
Wet Cursorisch beroepsonderwijs. Wegens het belang van om-, 
her- en bijscholing streeft de fractie ook naar versterking van 
programma's voor beroepseducatie voor volwassenen en een be
tere aansluiting van het arbeidsvoorzieningenbeleid daarop. 

3. INTERNATIONALE ZAKEN 
In het internationale beleid van de VVD staat een constructieve 
bijdrage van Nederland aan de totstandkoming van een hechte
re wereldrechtsorde centraal. Dit geldt zowel de rol en bijdrage 
van ons land in de Noord Atlantische Verdragsorganisatie, als 
de Europese Gemeenschap en de ontwikkelingssamenwerking. 
Tijdens deze kabinetsperiode zal het doel van het VVD-verkie
zingsprogramma, om de defensie met 3% per jaar reëel te laten 
groeien, echter niet kunnen worden gerealiseerd. In het regeer
accoord was 2% afgesproken, maar in de praktijk blijkt door de 
zware begrotingsproblemen van het kabinet de verwachting 
meer gewettigd dat de defensiegroei slechts een krappe 1% 
reëel zal bedragen in de periode 1987-1990. Gelukkig ontwik
kelt het Oost-West klimaat zich gunstig. De consistente 
VVD-politiek inzake het 'dubbelbesluit' van 1979 is een bijdra
ge geweest aan de totstandkoming van het ontwapeningsac
coord over middellange afstandswapens. 

In de ontwikkelingssamenwerking is het volumedoel, 1 V:!% van 
het netto nationaal inkomen, overeind gebleven, maar zijn wel 
de kosten voor de eerste opvang van asielzoekers uit de Derde 
Wereld onder het zogenaamde hulpplafond gebracht. Wat de 
Europese samenwerking betreft, blijkt steeds meer hoe groot de 
invloed op onze samenleving zal zijn van het opruimen van de 
belemmeringen in het verkeer tussen de twaalf lidstaten van de 
Europese Gemeenschap. In 1992 moet de zogenaamde interne 
markt één geheel zonder belemmeringen zijn. Dit zal de komen
de jaren nog een grote hoeveelheid aanpassingen in de Neder
landse wet- en regelgeving vereisen. 

Veel aandacht heeft de fractie aan het landbouwbeleid geschon
ken. De problemen van overproductie op Europees niveau, lage 
prijzen, hoge kapitaalslasten, en zwaardere milieu-eisen hebben 
veel bedrijven in de problemen gebracht. De fractie heeft een 
reddingsplan voor de akkerbouwsector opgesteld en werkt vast
houdend aan uitvoering daarvan door het Kabinet. Een sterke 
concurrentiepositie in een open Europese Gemeenschap is van 
levensbelang voor de landbouw, inclusief de agribusiness. 
Slechts op deze wijze kan nationaal de grote bijdrage aan onze 
economie gehandhaafd blijven. 

4. HALVERWEGE HET KABINET LUBBERS-DE KORTE 
Halverwege deze kabinetsperiode heeft de regering in overleg 
met de twee coalitiefracties de stand opgemaakt van de uitvoe
ring van het regeeraccoord 1986. Deze evaluatie leidde tot het 
zogenaamde Paaspakket van extra maatregelen die noodzakelijk 
zijn om in 1990 zo dicht mogelijk de doeleinden van het regeer
accoord te benaderen. In datzelfde kader werd ook de wenselijke 
vereenvoudiging en herziening van het belastingstelsel en de 
omzetting van de investeringspremies in het kader van de WIR 
geregeld. Vooral op aandringen van de VVD wordt gestreefd 
naar invoering van een nieuw belastingstelsel volgens de aanbe
veling van de commissie-Gort per 1 januari 1990. De VVD heeft 
de door Oort bepleite vereenvoudiging verder doorgetrokken en 
in de Tweede Kamer een motie ingediend die als hoofdkenmer
ken van het nieuwe belastingstelsel slechts drie schijven kent: 
een 35%, en 50% en een 60% tarief. In deze tarieven is ook de 
premieheffing volksverzekeringen opgenomen. Om de Gort-ope
ratie succesvol uit te voeren, zal in 1989 en 1990 verdere 
lastenverlichting noodzakelijk zijn. De VVD zet zich daarvoor 
in als geen andere partij. 

De omzetting van de WIR in een pakket lastenverlichtende 
maatregelen voor het bedrijfsleven heeft tot gevolg dat de ven-
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nootschapsbelasting in ons land van 42 naar 35% is verlaagd, 
de kinderbijslagpremie voor werkgevers is afgeschaft en een ad
ditionele maatregel voor de landbouw wordt getroffen. In de 
vennootschapsbelasting komt een eerste schijf van 40% over de 
eerste f 250.000,- winst. Vooral de verlaging van de vennoot
schapsbelasting en speciale maatregelen ten behoeve van de 
landbouw zijn door de VVD bepleit. 

De fractie vraagt ook herhaaldelijk aandacht voor de noden van 
de Nederlandse samenleving op het terrein van de infrastruc
tuur en het milieu. Wegen, vaarwegen, bruggen, tunnels en 
spoorwegen dienen tezamen een modern stelsel te vormen dat 
Nederland een vooraanstaande plaats in het Europa van de 
21ste eeuw zal geven. Het kabinet heeft het pleidooi van de 
fractie voor zogenaamde public-private-partnerships overgeno
men om met behulp van particuliere beleggers een aantal open
bare werken uit te voeren. Op deze wijze en door middel van 
een zeer geringe verhoging van de Motorrijtuigenbelasting 
wordt de komende jaren f 400 miljoen per jaar geïnvesteerd in 
verbetering van ons vervoersstelsel. 

In het milieubeleid van de fractie gaat het zowel om het oprui
men van de milieuschade die in het verleden door achteloosheid 
en onkunde is ontstaan als om het voeren van een preventief 
beleid. Dit betreft zowel de luchtvervuiling, afvallozingen in op
pervlaktewater, als de bodemvervuiling. Teneinde zowel voor 
infrastructuur als milieubeleid extra gelden vrij te maken, 
heeft de VVD in maart jongstleden voorgesteld jaarlijks 15 tot 
20.000 woningwetwoningen te verkopen aan de huurders. De op
brengsten hiervan voor de staat, circa een Vz miljard gulden per 
jaar, zouden in een fonds moeten worden gestort dat voor verbe
tering van infrastructuur, het opruimen van gifgrond, landin
richtings- en bebossingsprojecten en overige bouw ten behoeve 
van collectieve voorzieningen kan worden gebruikt. Een grote 
meerderheid in de Tweede Kamer heeft een VVD-motie om de 
uitvoerbaarheid van een dergelijk plan nader te onderzoeken en 
uit te werken, op 30 maart jl. gesteund. 

5. PERSPECTIEF 
Na de goede afloop van het maartdebat over het beleid van de
ze coalitie tot 1990, mag de verwachting worden uitgesproken 
dat het kabinet VVD/CDA zijn 'ambtsperiode' zal kunnen vol
tooien. Dat is noodzakelijk om de doeleinden dichterbij te bren
gen, die in 1982 de inspiratie van deze coalitie waren: finan
cieel en sociaal-economisch herstel om de achteruitgang van het 
draagvlak van de Nederlandse economie een halt toe te roepen 
en de voordien sterk opgelopen financieringstekorten onder con
trole te brengen. 

Ook als de drie eerder genoemde doelen van het regeeraccoord 
van 1986 zijn gerealiseerd, zal het Nederlandse huis echter nog 
niet volledig op orde zijn. Een werkloosheid van ruim 435.000 
personen is nog te hoog, zeker als men in aanmerking neemt 
dat er naast deze open werkloosheid ook nog een aanzienlijke 
verborgen werkloosheid in de Nederlandse samenleving bestaat, 
met name onder WAO-gerechtigden en vrouwen. Een lasten
druk van 52,3% in 1990 is nog steeds te hoog in vergelijking 
met concurrerende landen. Hetzelfde geldt voor een financie
ringstekort van 5%,%. Om het Nederlands sociaal-economisch 
bestel in evenwicht te krijgen en een uitgangspositie voor duur
zame welvaart en welzijn in de jaren negentig en na 2000 te 
verkrijgen, zal Nederland zich meer op het gemiddelde van de 
ons omringende landen moeten richten. De mate en het tempo 
zullen belangrijke punten in ons nieuwe verkiezingsprogramma 
1990 zijn. 

Voortgaand herstel is vooral ook noodzakelijk in het licht van 
twee belangrijke ontwikkelingen. Intern is de vergrijzing van 
de Nederlandse bevolking een belangrijke aansporing om nu, in 
deze jaren, de basis te leggen voor een blijvend, verantwoord 
verzorgingsniveau voor het ouderwordende deel van de Neder
landse samenleving. De tweede, externe reden ligt in de Euro
pese eenwording. Wij moeten in toenemende mate Nederland 
niet meer als een af te zonderen nationale staat beschouwen, 
maar als een regio in de Europese eenwording, een regio die 
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, door zijn strategische ligging de kans heeft om een vitaal deel 
van het Verenigd Europa van de toekomst te worden. 

In de periode 1986-1987 heeft de coalitie een aantal buitenge
woon moeilijke beslissingen moeten nemen. De belangrijkste 
was wel het opvangen van de enorme terugval in de aardgasba
ten in 1986. In deze jaren heeft het beleid zich vooral gericht op 
een consolidatie van hetgeen in de periode 1983-1986 was be
reikt, toen de werkgelegenheid in ons land fors groeide. In de 
periode 1988-1990 zal het kabinetsbeleid volgens de VVD-fractie 
vooral op een offensieve groeistrategie moeten worden gericht. 
Daarmee wordt bedoeld dat alle middelen worden gemobiliseerd 
om de groei van de economie en de werkgelegenheid omhoog te 
krijgen. Nederland heeft de laatste 15 jaar in het algemeen zich 
wat trager ontwikkeld dan andere Westerse landen. De proble
men in onze samenleving kunnen veel beter tot een oplossing 
worden gebracht als de groeivoet hoger is dan de tot nu toe ge
realiseerde bescheiden marge. Een hogere economische groei
voet helpt de werkloosheid fors te verlagen en zorgt voor extra 
financiële ruimte om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, 
nieuwe investeringen in de infrastructuur te doen en ons grote
re uitgaven te getroosten ten behoeve van een schoner natuur
lijk milieu. Groei en milieu moeten geen vijanden maar bondge
noten van elkaar zijn. Dat kan als die groei gebaseerd is op 
nieuwe, milieu-vriendelijke technieken. 

Bij de moeilijke taken die ons ook de komende jaren nog als 
VVD te wachten staan, is er één belangrijke troost. De vaak 
pijnlijke beslissingen die in 1982-1988 genomen moesten wor
den om onze volkshuishouding weer op orde te krijgen, hebben 
een sterke, structurele doorwerking in de jaren negentig. Er is 
ruimte voor de toekomst geschapen. Het is dus geen Sisyphus
arbeid geweest. 

Joris J.C. Voorhoeve 
18 april 1988 



JAARVERSLAG 
Het jaarverslag van het hoofdbestuur over 1987 is 
aan de besturen van de afdelingen en centrales 
toegezonden (een exemplaar). 
Belangstellenden kunnen het jaarverslag bestellen 
door f 10,- per exemplaar over te maken op giro
rekeningnr. 4018232 t.n.v. VVD-informatiereke
ning te 's-Gravenhage onder vermelding van het 
40ste jaarverslag. 

Financiële stukken 
Financieel verslag 
1. ALGEMEEN 
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van de partij 
wordt hierbij de rekening en verantwoording van het in 
het 1987 gevoerde financiële bestuur ter goedkeuring 
aangeboden. 
Voorts worden de begratingsbedragen voor 1988 ter ken
nisneming weergegeven. 
De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de meerjaren ra
mingen opgenomen in de toelichting van het hoofd
bestuur bij de presentatie van het voorstel tot verhoging 
van de contributie (opgenomen in de beschrijvingsbrief 
voor de 41ste jaarlijkse algemene vergadering) zij het 
dat inmiddels besluiten zijn genomen inzake de afdracht 
van extra bijdragen van de leden bij de contributie-in
ning 1988. Ingevolge besluit van het dagelijks bestuur 
na overleg met de penningmeesters van de kamercentra
les wordt deze extra bijdrage (begroot op f 500.000,
netto) verdeeld tussen de afdelingen en het hoofdbestuur. 

De ontwikkelingen in 1987 zijn ongunstiger geweest dan 
in de begroting waren voorzien: 
de inkomsten vielen 
de uitgaven vielen 

f 578.000,- lager uit 
f 325.000,- lager uit 

Voorts moet een donatie van f 350.000,- aan het verkie
zingsfonds worden gedaan. Aldus komt het exploitatiete
kort op f 935.000,- en het financieringstekort na ont
vangst van f 332.000,- uit het Dresselhuysfonds op 
f 615.000,-. 

Het financieringstekort voor 1988 wordt na wijziging 
van het beleid gesteld op f 387.000,-. Het cumulatief fi
nancieringstekort wordt dan t/m '88 f 1.002.000,-. 
Het tekort van over 1987 steekt ongunstig af tegen de 
begroting i.v.m. het tegenvallen van de financiële actie 
1987 (- f 4 78.000,-). Zeer veel posten zijn overigens be
duidend anders uitgevallen zoals in het overzicht begro
ting en resultaat (tabel 2) wordt weergegeven. 
In de loop van het jaar heeft een wijziging plaatsgevon
den in de groepering van de cijfers en in de systematiek 
van de begrotingsopstelling. Derhalve zijn de gepresen
teerde begrotingscijfers n,iet rechtstreeks vergelijkbaar 
met 1987. 

2. BEGROTING 1987 EN 1988 EN RESULTAAT 
1987 (X f 1.000,-) 
Lasten 

begroting realisatie begroting 
1987 1987 1988 

1. personeelskosten 1.285 1.178 1.022 
2. reis- en verblijfskosten 59 53 45 
3. vergaderkosten 125 117 110 
4. huisvestingskosten 89 72 89 
5. kantoorkosten 458 391 331 
6. administratie, div. kos-

ten 364 270 255 
7. partijorgaan 597 713 601 
8. subsidies 237 221 149 
9. buitenland 103 99 85 

10. av, partijraden en com-
missies 71 33 75 

11. voorl. en prop. 116 61 75 
12. propagandamateriaal 10 80 
13. samenw. overeenk. 19 9 
14. verkiezingen 250 152 
15. diversen 86 
16. Subsidie aan 

Haya v. Someren-
stichting 207 146 182 

Totaal uitgaven 3.990 3.672 3.028 
Doorbelasting Haya van 
Someren-stichting 6 - 62 -177 

Saldo 3.789 3.464 2.669 

begroting realisatie begroting 
1987 1987 1988 

1. totaal uitgaven per saldo 3.789 3.464 2.669 
2. inkomsten: 

contributies hb 1.449 1.411 1.307 
contributies V enD 988 965 900 
interest 40 17 
diverse giften 80 73 20 
overige inkomsten 100 91 75 
financiële acties 800 322 300 
vrijval reserve 
verkiezingsfonds 
totaal inkomsten 3.457 2.879 2.602 

3. saldo baten en lasten 332 585 67 
4. mutatie fonds geschied-

schrijving - 30 
5. reservering verkiezings-

fonds 350 350 

6. exploitatietekort 332 935 387 
7. bijdrage Dresselhuys-

fonds 332 320 

8. financieringstekort 615 387 
9. idem, cumulatief 615 1.002 

3. BALANS (x f 1000) 31/12/86 mutatie 31/12/87 

Activa 
Thorbeckehuis (1) 730 730 
Overige duurzame activa (2) 219 51 168 
Voorraad propagandamateri-
aal (3) 200 - 49 151 
Transitoria en geldmiddelen 2.722 -702 2.020 

TOTAAL: 3.871 -802 3.069 
==================================== 

Passiva 
V erenigingsvermogen (4) 507 -615 -108 
Verkiezingsfonds (5) 130 +220 350 
Voorziening onderhoud ge-
bouw (6) 61 + 9 70 
Transitoria (7) 3.173 -416 2.757 

TOTAAL: 3.871 -802 3.069 
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Toelichting op de balans: 
1. Het Thorbeckehuis wordt sedert 31112/86 gewaardeerd tegen 

taxatiewaarde lege oplevering. 
2. De mutatie overige duurzame activa is samengesteld uit de 

aanschaffingen minus boekwaarde van de desinvesteringen 
minus de afschrijvingen. 
De afschrijvingen bedragen: kantoorautomatisering en kan
toorinventarisatie: 5 jaar. 
Vervoermiddelen: 4 jaar. 
Kantoormachines: 3 jaar. 

3. Het propagandamateriaal wordt gewaardeerd tegen inkoop
waarde. De voorziening incourant is aangepast en op 50% 
gesteld i.p.v. 25% in voorgaande boekjaren. 

4. Het verenigingsvermogen muteerde i.v.m. resultaat 1987: 
negatief f 615.000,-. 

5. Aan het verkiezingsfonds werd het restant van f 130.000,
onttrokken voor gebruik Statenverkiezingen, terwijl tevens 
een voorziening van f 350.000,- aan het fonds werd toege
voegd. Hierin werd in de begroting 1987 niet voorzien. 

6. De voorziening onderhoud gebouw is opgebouwd uit een 
·voorziening groot onderhoud. ({ 40.000,- onverwachte ge
beurtenissen) en f 30.000,- voor het periodieke schilder
werk. 

7. In d~ passieve transitoria is een bedrag van f 50.000,- op
genomen, bestemd voor de geschiedschrijving van de VVD 
onder auspiciën van de Teldersstichting. Verwacht wordt dat 
slechts f 20.000,- van dit bedrag zal worden gebruikt. 

4. HAYA VAN SOME-
RENSTICHTING 
RESULTATENREKE- begroting realisatie begroting 
NING (x f 1.000) 1987 1987 1988 

Inkomsten 
Subsidie VVD 207 146 182 
Subsidie Min. van Binn. Za-
ken 275 282 299 
Abonnementen VVD-
Expresse 93 93 125 

TOTAAL INKOMSTEN: 575 521 606 

Uitgaven 
Personeelskosten 210 203 211 
Reis-N erblijf-N ergader-
kosten 23 23 23 
Kantoor kosten 74 60 74 
Huisvestingskosten 7 6 7 
Ledenadministratie 8 8 8 
VVD-Expresse 141 141 141 
Cursussen (bijdragen-/-
kosten) 52 22 32 
Publiciteit en Propaganda 60 55 60 
Diversen PM 3 PM 
Partijcommissies 50 

~OJbb1Pl!~Y~~~======g~=====~l====~2~= 
Resultatenrekening '87 en begroting '88 vertonen enig verschil 
in opstelling en uiteindelijke saldi. Aan de partijcommissies zal, 
meer dan voorheen het geval was, worden gevraagd materiaal 
t.b.v. cursussen te vervaardigen (b.v. de 'blauwe boekjes'). Dit 
heeft het hoofdbestuur er toe gebracht om in den vervolge deze 
commissies (ex art. 60 h.r.) in financiële zin te laten vallen on
der de Haya van Somerenstichting. Daarmee wordt tevens on
derstreept dat het hoofdbestuur vorming en scholing van zeer 
groot belang acht, vooral waar het gaat om handhaving van het 
niveau van het kader op een aanvaardbàar peil. 
In formele zin blijven de commissies vanzelfsprekend vallen on
der de regeling zoals vastgelegd in artikel 60 hr. 

x 

5. TOELICHTING OP DE 
RESULTATEN- begroting realisatie begroting 
REKENING 1987 1987 1988 

AANTAL INNINGEN 82.000 81.000 75.000 
Contributie (X f 1000) 

Ontvangsten 4.531 4.456 4.370 
Extra bijdragen (centrale ap-
paraat) -300 
Boven reglementair (Afd.) - 300 -307 -246 
Beneden reglementair (Afd.) + 50 + 34 + 46 

Reglementair 4.281 4.183 3.870 
AF: aandeel Vrijheid en De-
rnaeratie 988 965 900 

Te verdelen: 3.293 3.218 2.970 
==================================== 

Hoofdbestuur (44%) 1.449 1.411 1.307 
Kamercentrales (13%) 428 415 386 
Ondercentrales (4%) 132 127 119 
Afdelingen (39%) 1.284 1.265 1.158 

Totaal verdeeld: 3.293 3.218 2.970 

6. EXTRA BIJDRAGEN LEDEN 
Deze post betreft het netto resultaat - d.w.z. opbrengst 
na aftrek van de kosten - van de door het hoofdbestuur 
gehouden financiële actie in het kader van de verkiezin
gen (provinciale staten). Bij het algemeen gedeelte werd 
reeds nader ingegaan op de beleidsmatige overwegingen. 

De opbrengst van de extra bijdragen, die de leden in het 
kader van de contributie-inning '88 aan de partij hebben 
geschonken, wordt ingevolge besluit van het dagelijks 
bestuur na overleg met de penningmeesters van de ka
mercentrales verdeeld tussen de afdelingen en het hoofd
bestuur. De afdelingen zullen naar het zich laat aanzien 
circa f 200.000,- netto ontvangen, het hoofdbestuur 
f 300.000,-. 

Zoals in de beschrijvingsbrief voor de 41ste jaarlijkse al
gemene vergadering vermeld werd zal het hoofdbestuur 
geen ,afzonderlijke financiële acties meer in de toekomst 
houden, uitgezonderd die t.b.v. een Tweede-Kamerverkie
zing. De voorgestelde contributieverhoging moet dan 
m.i.v. 1 januari 1989 de noodzakelijke middelen geven 
om de landelijke activiteiten op een adequaat niveau te 
handhaven. 

7.PERSONEELSKOSTEN 
(x f 1000) begroting 

1987 

1.285 

realisatie 
1987 

1.178 

begroting 
1988 

1.0221 

In het personeelsbeleid worden in grote lijnen de normen van 
het bedrijfsleven gevolgd (salariëring, bruto/netto berekening, 
overige voorzieningen). 

Tot en met 1987 kwamen de personeelskosten met betrekking 
tot een aantal organisaties rechtstreeks ten laste van de betrok
ken organisaties. Thans vallen alleen de medewerkers die zich 
bezighouden met de ondersteuning van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden en de redactie van Vrijheid en Democra
tie buiten deze bedragen. Deze betreffen dus 18 personen 
per 1-1-'88; een vermindering met twee t.o. 1-1-'87. In de loop 
van 1988 zal door natuurlijk verloop dit aantal nog eens met 
twee verder verminderen. 

1) De kosten verbonden aan het inzetten van een extern bureau 
ten aanzien van de administratie - over 1988 geraamd op 



f 45.000 - zijn in de begroting 1988 onder dit hoofd opgeno
men, omdat het een vervanging betreft van de administrateur. 

8. REIS-NERBLIJF-/VER-
GADERKOSTEN begroting realisatie begroting 
(X f 1000) 1987 1987 1988 

reis- verblijfkosten 59 53 45 
vergaderkosten 125 117 110 

Totaal excl. verrekeningen 184 170 155 

Onder deze groepen vallen o.m. de kosten van de jaarlijkse al
gemene vergadering (incl. de bijlagen zoals beschrijvingsbrief en 
amendementen bij Vrijheid en Democratie), bestuurskosten, 
reis- en verblijfkosten medewerkers etc.). De buitengewone alge
mene vergaderingen zijn opgenomen bij de groep Commissies en 
Congressen. 

9. KANTOORKOSTEN 
(X { 1000) begroting 

1987 
realisatie 

1987 
begroting 

1988 

Totaal excl. verrekeningen 458 391 331 

Een voorgenomen besparing van f 90.000,- wordt per saldo 
'slechts' met f 60.000,- gerealiseerd. Deze besparing wordt o.a. 
gevonden in de kosten fotocopieën (circa f 20.000,-) en de kos
ten van porti en vracht (f 22.000,-). 
Maar doordat op andere wijze een besparing _wordt verkregen 
zal de taakstelling feitelijk wel worden gerealiseerd. De aan
maak van moties en amendementen t.b.v. de 41ste jaarlijkse al
gemene vergadering zal nl. een veelheid van copieerkosten met 
zich meebrengen. Daar staat tegenover dat met publikatie zo
wel van de beschrijvingsbrief als van amendementen en moties 
tenminste een bedrag groot f 80.000,- zou zijn gemoeid. I.v.m. 
de financiële positie van de partij is hier van afgezien. Thans 
zullen de kosten circa f 30.000,- bedragen. 
Interne procedures voor bepaalde categorieën zullen worden op
gesteld, zodat de kostenbeheersing van de kant van de gebrui
kers wordt gestimuleerd. 

10. HUISVESTINGS
KOSTEN (x f 1000) 

Totaal excl. verrekeningen 

begroting 
1987 

89 

realisatie 
1987 

72 

begroting 
1988 

89 

De kosten voor huur etc. van het distributiecentrum voor propa
gandamateriaal bedroegen f 24.000,- (in 1986 f 27.000,- ). 

11. LEDENADMINISTRA
TIE (x f 1000) begroting 

1987 
realisatie 

1987 
begroting 

1988 

Totaal excl. verrekeningen 364 270 255 

In deze groep zijn alle kosten ondergebracht, die betrekking 
hebben op de ledenregistratie, contributie-inningen, etiketten
uitdraai etc. 

De daling van de kosten in 1988 zal een gevolg zijn van de ont
wikkeling van het ledenbestand. 

12. VRIJHEID EN DEMO-
CRATIE begroting realisatie begroting 
(X { 1000) 1987 1987 1988 

Directe kosten 692 797 717 
Advertenties - 50 - 39 - 85 
Verrekende baten - 45 - 45 - 31 

Totaal 597 713 601 

Bij: - aandeel in kosten 
secr. 347 320 306 

- aandeel intrest - 7 - 7 - 7 

Totaal 937 1026 900 

Contributiegedeelte 988 965 900 
Per saldo algemene midde-
len: (B) 51 (L) 61 

In de prognose 1988 is een aanmerkelijke bezuiniging gereali
seerd doordat i.p.v. 12 nummers 11 nummers worden uitge
bracht, terwijl de advertentieopbrengst door verbetering van de 
acquisitie verhoogd moet kunnen worden met ca. f 50.000,-. 
De uitgaven zijn voor 1988 meer in overeenstemming gebracht 
met het daartoe door de leden af te dragen gedeelte van de con
tributie-opbrengst. 

13. ACTIVITEITEN EN 
SUBSIDIES begroting realisatie begroting 
(x f 1000) 1987 1987 1988 

Teldersstichting 140 140 100 
Organisatie Vrouwen in de 
VVD 60 60 30 
JOVD 10 10 10 
Ver. Staten- en Raadsleden 20 20 20 

Nieuwe afdelingen 2 2 
Overige subsidies 18 13 15 
Diverse bijdragen 26 18 15 
Overige activiteiten 1 

TOTAAL: 237 221 152 

De subsidie aan de Teldersstichting is verminderd met 
f 40.000,-. 

De subsidie aan de Organisatie Vrouwen in de VVD is met 
f 30.000,- verminderd. 

14. BUITENLAND 
(X { 1000) begroting realisatie begroting 

1987 1987 1988 

Deelname congressen ELD 
+ Libintal 30 17 17 
Contributie ELD 29 33 27 
Contributie Liberale Inter. 30 26 28 
Overige kosten 14 23 13 

TOTAAL: 103 99 85 

De deelname aan congressen ELD en Liberale Internationale 
betreffen: 
1987: 
10e congres ELD te Lissabon en 40e congres Liberale Interna
tionale te Ottawa. 

Voor 1988 wordt voorzien: 
11e congres ELD te Luxemburg en 41e congres Liberale Inter
nationale te Pisa. 

Het congres te Luxemburg is voor de VVD van uitzonderlijke 
betekenis omdat daar het Europese Verkiezingsprogramma van 
de ELD wordt vastgesteld. Een relatief grote delegatie zal door 
de partijraad van 10 september 1988 moeten worden aangewe-

. zen willen alle stemmen, waar de VVD recht op heeft, worden 
uitgebracht. 
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15. COMMISSIES EN 
CONGRESSEN 
(X { 1000) 

40-jarig bestaan 
Commissies ex 60 hr. 
Themacongressen 
Partijraden 
Algemene vergadering 
Diverse kosten 

TOTAAL: excl. verrekenin
gen 
doorber. kosten commissies 

begroting 
1987 

20 
5 

21 
24 

1 

71 

71 

realisatie 
1987 

20 
4 
9 

33 

33 

begroting 
1988 

75 
20 

5 
24 

1 

125 
50 

75 

In 1987 werd geen buitengewone algemene vergadering gehou
den. Deze werd feitelijk doorgeschoven naar 1988 (de 77ste alge
mene vergadering). De buitengewone algemene vergadering van 
najaar 1988 is doorgeschoven naar januari 1989. Die vergade
ring zal beslissen over de voorstellen tot wijziging van de regle
menten. 

16. PROPAGANDA EN 
VOORLICHTING begroting realisatie begroting 
(X { 1000) 1987 1987 1988 

Reis- en Verblijfkosten alg. 
secr. 24 25 24 
Subsidies aan andere partij-
organen 
Overige (o.a. Radio/TV) 92 36 51 

TOTAAL: 116 61 75 

Naast deze kosten werd - overigens binnen de raming voor 
1987 - f 282.000,- besteed aan de verkiezingen die in 1987 
plaatsvonden. Allereerst de Statenverkiezingen, vervolgens de 
Eerste-Kamerverkiezing. 
Ook deze laatste verkiezing (hoewel van interne aard) geeft kos
ten (zie punt 18). 

17. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VVD/JOVD 

Voor 1987 werd uitgetrokken voor: 
Jongerencursussen 
Topkadercursus 
Commissies 

Voor 1988 wordt uitgetrokken voor: 
Jongerencursussen 
Topkadercursus 
Commissies 

f 7000 
f 5000 
f 7000 

f 3000 
f 3000 
f 3000 

Gelet op de realisatie in 1987 heeft het hoofdbestuur gemeend 
deze post voor 1988 te verlagen t.o.v. de begroting 1987 met 
f 10.000,-, zodat een bedrag groot f 9.000,- beschikbaar is. 
Vanwege het karakter van de samenwerkingsovereenkomst 
komt deze post niet meer voor op de begroting van de Haya van 
Somerenstichting, maar als afzonderlijke post bij de VVD waar 
ook de commissie-activiteiten t.b.v. de uitvoering van de over
eenkomst zijn ondergebracht. 

XII 

18. VERKIEZINGEN 
(X { 1000) begroting realisatie begroting 

1987 1987 1988 

Extra personeelskosten alg. 
secr. 86 78 
Kantoorkosten alg. secr. 10 10 
Kandidaatstellingsraad 14 
Overige vaste kosten 19 

Totaal vaste kosten 115 102 
Ver kiezingsacties 265 180 

TOTAAL: 380 282 PM 
AF: mutatie verkiezings-
fonds -130 -130 

TOTAAL: 250 152 PM 

De verkiezingen golden zowel die t.b.v. de staten als t.b.v. de 
Eerste Kamer. 
Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt hebben de bruto-kosten 
van verkiezingen f 282.000,- bedragen (begroot was 
f 380.000,-). 



Financiële 
maatregelen 
onvermijdelijk 
In het januari nummer van Vrijheid en Democratie is de 
agenda van de jaarlijkse algemene vergadering in Veld
hoven gepubliceerd. 
Uit de toelichting op de agenda is al gebleken dat de fi
nanciële situatie van de partij een belangrijk agenda
punt zal zijn. 
Uit de beschrijvingsbrief en met name uit de daarin af
gedrukte tabellen met betrekking tot de financiële situa
tie van de VVD vanaf 1987 t/m 1990 blijkt dat bij onge
wijzigd beleid er grote financiële problemen zullen ont
staan. 

Uit tabel 1, die bij dit artikel is gevoegd blijkt dat over 
de jaren 1988 t/m 1990 gemiddeld een financieringste
kort van ca. f 1.4 mln. per jaar zal optreden bij ongewij
zigd beleid en dit op een totaal begroting die in 1987 ca. 
f 3.8 mln. bedroeg. 
Een dergelijk groot tekort is voor een partij die nauwe
lijks over enige financiële reserves beschikt uiteraard 
niet lang op te brengen. 

De oorzaken zijn overigens duidelijk. 
Allereerst is het ledental geleidelijk teruggelopen van 
ca. 100.000 tot 75.000 op dit moment en bovendien is ge
bleken dat de financiële akties steeds minder opbrengen. 
Zo hebben in 1987 de financiële akties ca. f 0.5 mln. 
minder opgebracht dan begin vorig jaar nog werd ver
wacht. 
In begroting 1987 waren zelfs geen reserveringen voor 
het verkiezingsfonds opgenomen, hetgeen in de begro
ting 1988 en in de meerjarenraming nu wel als vaste 
post is opgenomen. Wij zullen hier nu jaarlijks een be
drag van f 350.000,- voor reserveren om niet op het 
moment dat er verkiezingen aanbreken te moeten con
stateren dat de kas leeg is. De financiële problematiek is 
dus primair ontstaan omdat de inkomsten van de partij 
door een teruglopend ledental en minder vrijgevigheid 
bij bedelakties zijn teruggelopen en niet omdat de uitga
ven zo sterk zijn gestegen. 

De hierboven geschetste ontwikkeling leidt uiteraard tot 
de conclusie, dat er snel zal moeten worden ingegrepen 
maar ook dat deze problematiek in het kader van een 
meerjarenplan moet worden aangepakt. Het is nl. niet 
mogelijk om een dermate groot tekort in een enkel be
grotingsjaar weg te werken, al was het alleen maar om
dat niet alle bezuinigingsmaatregelen onmiddellijk kun
nen worden ingevoerd en omdat een contributieverho
ging reglementair pas in kan gaan in het jaar nadat het 
besluit op de algemene ledenvergadering is genomen, 
d.w.z. in 1989. 

In de meerjarenraming zijn de mogelijkheden bij gewij
zigd beleid aangegeven in tabel 2. 

In de begroting 1988, die als bijlage bij dit blad is ge
voegd, is een verdere uitwerking gegeven aan de te rea
liseren bezuinigingen voor het lopende begrotingsjaar. 

Ten opzichte van de meerjarenraming, die eind 1987 is 
opgesteld, is nu in de begroting een veel verdergaande 
bezuiniging opgenomen. 
De begroting 1988 geeft een totaal uitgavenniveau aan 
dat ca. f 0.8 mln. ligt beneden de uitkomsten van de be
groting 1987. Dit is dus ongeveer het dubbele van de be
zuinigingen die in de meerjarenramingen voor 1988 zijn 
opgenomen. 

Dit was ook wel noodzakelijk, want de opbrengst van de 
jubileumaktie, die eind 1987 nog op f 0.7 mln. werd ge
raamd, is aanzienlijk tegengevallen. Van de f 0.5 mln., 
die is binnengekomen, zal f 0.2 mln. aan de afdelingen 
worden afgedragen ter vervanging van de gemiste meer
opbrengsten bij de contributiebetalingen, zodat voor het 
hoofdbestuur t.b.v. de financiering van landelijke aktivi
teiten slechts f 0.3 mln. overblijft. Een nieuwe tegenval
ler van ca. f 0.4 mln. derhalve. 

Zoals uit de begroting blijkt, wordt op praktisch alle af
zonderlijke begrotingsposten een bezuiniging gereali
seerd. Met betrekking tot de organisatie van het alge
meen secretariaat werd aan een extern organisatie-ad
viesbureau een opdracht verstrekt met als doelstelling 
de efficiency te verhogen en derhalve bezuinigingen te 
kunnen realiseren. De hieruit voortvloeiende inkrimping 
in het personeelsbestand zal leiden tot een bezuiniging, 
die in 1988 ca. f 175.000,- zal bedragen. 

BEGROTING BIJ 
ONGEWIJZIGD BELEID 
(xf 1.000,-) 

1. totaal uitgaven 

2. inkomsten: 
contributies hb 
contributies V enD 
interest 
diverse giften 
overige inkomsten 
financiële acties 
vrijval reserve 
verkiezingsfonds 

totaal inkomsten 

3. saldo exploitatietekort 

4. reservering verkiezings-
fonds 

5. tekort 
6. bijdrage Dresselhuysfonds 

7. financieringstekort 
8. idem, cumulatief 

idem, gemiddeld 

MOGELIJKHEDEN: 
GEWIJZIGD BELEID 

1. financieringstekort 
2. te realiseren bezuinigin

gen 
3. additionele inkomsten: 

- contributies (netto) 
- jubileumactie 

4. tekort bij gewijzigd be
leid 

5. cumulatief tekort 

begro-
ting 

1987 

3.789 

1.450 
990 

40 
80 

100 
800 

3.460 

329 

0 

329 
332 

0 
0 

1987 

-637 

0 

0 
+ 700 

+ 63 
+ 63 

reali- 1988 1989 1990 
sa tie 
1987 

3.488 3.525 3.592 4.960 

1.400 1.310 1.310 1.310 
965 900 900 900 

16 0 0 0 
25 25 25 25 

100 100 100 100 
363 0 0 1.000 

1.000 

2.869 2.335 2.335 4.335 

619 1.190 1.257 625 

350 350 350 350 

969 1.540 1.607 975 
332 0 0 0 

637 1.540 1.607 975 
637 2.177 3.784 4.759 

1.375 

1988 1989 1990 

- 1.540 - 1.607 - 975 

+ 400 + 568 + 568 

0 + 1.000 + 1.000 
0 0 0 

- 1.140 39 + 593 
- 1.077 - 1.116 523 
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Verdere bezuinigingen zijn tot stand gebracht in de kan
toorkosten en op de begrotingspost voor het partijorgaan. 
Het laatste heeft als gevolg dat u een nummer minder 
zal ontvangen in 1988, terwijl er naar gestreefd wordt 
het advertentievolume in het blad te vergroten. 
Een pijnlijke ingreep is ook de vermindering van de post 
subsidies met ca. f 100.000,- in de meerjarenraming, 
waarvan in 1988 f 70.000,- wordt gerealiseerd, terwijl 
daarnaast de eigen bijdrage voor de cursussen van de 
Haya van Someren-stichting zal worden verhoogd, ten
einde de cursussen kostendekkend te maken. 
Het is dus volstrekt duidelijk, dat de hand stevig in ei
gen boezem is gestoken om de financiën te saneren. On
danks dit alles is het cumulatief tekort over 1987 en 
1988 al iets meer dan f 1 mln., terwijl ook bij forse be
zuinigingen in de komende jaren nog steeds een tekort 
zal blijven bestaan volgens de meerjarenraming. 
Het is derhalve volstrekt begrijpelijk dat aan een contri
butieverhoging niet valt te ontkomen. Derhalve stelt het 
hoofdbestuur voor om de basiscontributie voor gewone le
den van 27 tot 65 jaar te verhogen van f 75,- tot 
f 100,- en alle overige categorieën met hetzelfde percen
tage te verhogen. Het leek niet verstandig om tegelijk 
ook nog wijzigingen in de contributiesystematiek voor te 
stellen. 

Aan additionele inkomsten zal dit ca. f 1 mln. op jaarba
sis kunnen opleveren na aftrek van perceptiekosten e.d. 
die geheel moeten worden bestemd voor de landelijke ak
tiviteiten. Indien deze voorstellen door de algemene le
denvergadering worden aangenomen is het gat gedicht. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat de voorgestelde 
maatregelen absoluut noodzakelijk zijn om de partijfi
nanciën weer op orde te brengen. 
Wij kunnen als partij onze hand niet ophouden bij ande
ren en zijn dus verplicht om zelf orde op zaken te stel
len. Dit heeft geleid tot pijnlijke ingrepen in de aktivi
teiten, die landelijk worden gefinancierd door het hoofd
bestuur. 
Daar zijn uiteraard grenzen aan omdat een levende ver
eniging nu eenmaal aktiviteiten moet organiseren en 
daarvoor ondersteuning van een secretariaat nodig heeft. 
Men denke aan aktiviteiten op het gebied van scholing 
en vorming, die heel bE;llangrijk zijn voor onze partij, 
maar bijvoorbeeld ook aan de organisatie van een discus· 
sie over het liberaal bestek, waarvoor uiteraard veel kos
ten moeten worden gemaakt. 

In deze situatie zullen echter alleen die aktiviteiten kun
nen plaatsvinden, die absoluut noodzakelijk zijn en zul
len andere wensen eerst moeten wachten tot het leden
tal weer een duidelijk opgaande lijn gaat vertonen. Wij 
gaan er natuurlijk wel van uit dat dat er in zit als wij 
er met zijn allen de schouders onder zetten. 

Drs. P. Bessenaar 
Penningmeester 

(ongecorrigeerd) 
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Bij punt 21: Behandeling van het Liberaal Bestek 
'90, zal het Teldersstichtingrapport 'Liberalisme -
een speurtocht naar de filosofische grondslagen' als 
achtergrondinformatie dienen bij de discussie op de 
vergadering. In dit artikel geeft de voorzitter van de 
werkgroep die het rapport heeft samengesteld, · 
prof. dr. U. Rosenthal, nogmaals kort de kernge
dachten uit dit rapport weer. Een uitvoerige be~ 
sckrijving treft u in het februari-nummer van Vrij
heid & Democratie van de hand van mr. drs. F. 
Bolkestein. 

Redactie 

Liberalisme 
een speurtocht 
naar de filosofische 
grondslagen 
De publikatie van het rapport van de Teldersstichting 
over de filosofische grondslagen van het liberalisme heeft 
veel aandacht getrokken. De discussie gaat vooral over de 
keuze in dat rapport voor het zogeheten utilitaristisch li
beralisme en de waarborgstaat. Daarmee neemt het rap
port enige afstand van het ontplooiingsliberalisme en de 
verzorgingsstaat. 

1. HET UTILITARISTISCH LIBERALISME 
Ik moet toegeven dat men al gauw over de lettergrepen 
van deze fraaie term kan struikelen. Voor het overige is 
het utilitarisme, waaraan de term ontleend is, echter 
duidelijk. Het utilitaristische liberalisme (utiliteit is nut
tigheid) staat tegenover het zogeheten ontplooiingslibera
lisme. 
Wat is het verschil? In de discussies over deze twee va
rianten wordt vaak - en met gretigheid door lieden uit 
andere partijen - gezegd dat utilitarisme staat voor een 
weinig aansprekend mensbeeld: doe waar je zin in hebt, 
streef je eigen belang na. Met als volgende stap: trek je 
niets aan van wat zich verder in het eigen land en de 
wereld afspeelt. Ontplooiingaliberalisme zou dan staan 
voor het streven ieders mogelijkheden maximaal te ont
plooien en tegenover kil egoïsme een warm altruïsme te 
betrachten. 

Nu de echte betekenis van de twee varianten. Het utili
tarisme neemt de mens zoals hij is. Het gaat uit van de 
kennelijke voorkeuren van individuen. Die voorkeuren 
kunnen egoïstisch, maar ook uitermate altruïstisch zijn: 
van een goed inkomen ten behoeve van zichzelf, een le
venspartner en de eigen kinderen tot een leven in dienst 
van de verdoemden ver weg in de Derde Wereld. Het 
ontplooiingaliberalisme wil dat het individu zich ont
plooit, of zoals de psycholoog Maslow het noemt, zichzelf 
verwerkelijkt. Het neemt de voorkeuren van individuen 
op dit punt al gauw de maat. Die individuele voorkeuren 
die de ontplooiing of zelfverwerkelijking het best dienen 

(het 'ware' dat tot ontwikkeling moet worden gebracht), 
krijgen - als het aan ontplooiingaliberalen ligt - dan 
ook in de letterlijke betekenis van het woord een voor
keursbehandeling. 
Utilitaristen onderscheiden zich van ontplooiingalibera
len door geen normatieve oordelen te geven over wat in
dividuen nastreven. Zij houden niet van paternalisme en 
van de vermeende superioriteit van het eigen gelijk. 
Dit wil uiteraard niet zeggen dat het utilitarisme geen 
oog heeft voor de betekenis van opvoeding, waarden en 
normen. Juist omdat het utilitarisme de nadruk legt op 
de feitelijke voorkeuren van individuen, kent het aan op
voeding en de overdracht van waarden en normen een 
belangrijke plaats toe. Vandaar ook dat het de invloed 
van groepen, verenigingen en vrijwillige organisaties op 
het individu positief waardeert. Liever sociale controle, 
met bovendien de mogelijkheid desgewenst van vereni
ging te veranderen, dan ontplooiing onder staatsvoogdij. 

2. DE WAARBORGSTAAT 
Het rapport van de Teldersstichting spreekt zich uit voor 
de waarborgstaat. Die waarborgstaat heeft bijzonder wei
nig gemeen met de nachtwakersstaat waarvoor sommi
gen hem in een karikaturale voorstelling verslijten. De 
term waarborgstaat toont dat op zichzelf al aan. Denk 
ook aan de ermee verwante term vangnetstaat. 

In de waarborgstaat wordt het verschaffen van minimale 
bestaanszekerheid voor een ieder, tezamen met de be
scherming tegen aantasting van de interne en externe 
veiligheid, tot de primaire staatstaken gerekend. Mini
male bestaanszekerheid mag niet afhankelijk zijn van 
vrijwilligheid. Daarvoor moet de staat zich garant stel
len. De staat moet dus hiervoor middelen aan het indivi
du geven. Dat element uit de ontplooiingavariant past in 
de waarborgstaat. Terzijde: de zogeheten verzor
gingsstaat is ooit precies in die termen omschreven. Dat 
de verzorgingsstaat na veertig jaar is opgerekt tot een 
staat die alles tot ver boven dat minimum wil regelen 
en daarbij in toenemende mate contra-effectief bezig is 
(zie het grijze en zwarte circuit dwars door alle 'rangen 
en standen' heen), laat ik nu maar even zitten. 

De waarborgstaat geeft verder het volle pond aan al die 
overheidsactiviteiten die als collectieve voorzieningen 
een positief maatschappelijk saldo opleveren: Hier gaat 
het om de zogeheten secundaire staatstaken. Daarbij is 
een onorthodoxe benadering gewenst. Als de maatschap
pelijke baten van een overheidsinspanning de maat
schappelijke lasten overtreffen, is er niets op tegen dat 
de staat zulke taken op zich neemt: van investeringen in 
'human capital' (onderwijs en onderzoek) tot versterking 
van de infrastructuur. 
Maar het idee van de waarborgstaat legt wel de nadruk 
op duidelijkheid. De verzorgingsstaat heeft veel taken 
naar zich toe getrokken en de maatschappij met het ne
gatieve saldo daarvan opgezadeld. Anders gezegd: aller
lei zaken zijn aangevat onder verwijzing naar de maat
schappelijke baten en men is toen vergeten (vooruit) te 
denken aan de nog grotere maatschappelijke·lasten. 

Liever een bescheiden, maar efficiënte en effectieve 
waarborgstaat dan een logge verzorgingsstaat die als 
een reus op lemen voeten aan zijn eigen pretenties be
zwijkt. Die boodschap is nog altijd actueel. 

Prof.dr. U. Rosenthal 
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Program-
• • commissie 

Het hoofdbestuur heeft de le
den van de commissie, die het 
programma voor de reguliere 
Tweede-Kamerverkiezing 
1990 zal opstellen, benoemd. 
Deze leden zijn: 

voorzitter: 
mr. E. H. Toxopeus 

leden: 
drs. T. C. Braakman 
mevr. N.H. van den Broek
Laman Trip 
prof. mr. M.C. B. Burkens 
drs. F. M. Feij 
drs. L. M. L. H. A. Hermans 
mevr. mr. E. J. J. E. van 
Leeuwen-Schut 
mevr. E. Tuijnman 
dr. P. Winsemius 

adviserend lid: 
mr. F. G. H. de Grave 

adviseurs: 
ir. D. Luteijn 
mr. H. R. Nord 
dr. ir. J. J. C. Voorhoeve 

ondersteuning: 
dr. K. Groenveld 
mevr. M. Th. M. Tangel. 

W. J. A. van den Berg 
algemeen secretaris 
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Voor Pam Evenhuis, voor
zitter van de kamercentrale 
Amsterdam, staat als een 
paal boven water dat het met 
het liberale Amsterdam de 
goede kant uitgaat. Vanuit 
zijn tweede ambtsperiode 
denkt Evenhuis dat het een 
juist besluit is geweest om 
het Stikkerhuis aan de N.Z. 
Voorburgwal te verkopen. 

We hadden met dat pand 
~en enorm grote schuld van 
een aantal tonnen", zegt 
Amsterdams VVD-voorzit
ter. "We hebben eerst vrij
wel het gehele bestuur van 
het Stikkerhuis wegge
stuurd en het pand toen van 
de hand gedaan. We spron
gen er met nul uit", voegt 
Evenhuis daar niet zonder 
enige trots aan toe. De Am
sterdamse VVD woont nu 
weer echt op stand: een 
étage aan de Keizersgracht 
nummer 680. 
Een volgende beleidsstap 
van het Amsterdamse be
stuur, onder de bezielende 
leiding van Pam Evenhuis, 
was het streven naar decen
tralisatie en dat lijkt met de 
stadsdeelraden uitstekend 
te lukken. Pam: "Er zijn nu 
zeven stadsdeelraden in de 

hoofdstad en in 1990 moeten 
het er zestien zijn. Onze 
vertegenwoordigers in de 
stadsdeelraden kunnen zich 
dus bezig houden met de 
problemen van hun eigen 
erf. Ik denk dat die direkte 
betrokkenheid bij zaken, die 
je onmiddellijke omgeving 
raken, stimulerend werkt op 
de bereidheid van mensen 
om zich voor de praktijk in 
te zetten. Die decentralisa
tie voeren we niet alleen bij 
het stadsdeelraadwerk in, 
maar ook bij de bestuurders 
daarachter. Ook de goed
willende en vaak ijverige 
vrije-tijdswerkers zitten 
door de decentralisatie veel 
dichter met hun neus op de 
kwesties uit eigen omge
ving". Evenhuis constateert 
dat hierdoor de "vergader
ziekte" afneemt en vooral 
dat het afgelopen is met 
vergaderingen, waarop za
ken worden besproken, die 

maar een klein deel van de 
aanwezigen werkelijk inte
resseren. Evenhuis en zijn 
medebestuurders stopten 
veel tijd in de structurele 
consequenties van de komst 
van de stadsdeelraden. 
Evenhuis weer: "Toen ik in 
1984 aankwam hadden we 
in Amsterdam zo'n 120 ac
tieve VVD-ers, nu meer dan 
het dubbele". 

Voor de metjoumalistieke 
gaven begiftigde Evenhuis 
was het ook een belangrijke 
taak om het reglement en de 
statuten overzichtelijker te 
maken. Herschrijven in ge
wone-mensen-taal. Om de 
vergaderfrequentie terug te 
brengen en om via de stads
delen de verantwoordelijk
heden te geven aan de wijk
besturen. Pam heeft in Am
sterdam schoon schip willen 
maken en dat is hem rede
lijk goed gelukt. Nieuwe 
huisstijl met éénheid in alle 
drukwerken, een snellere 
communicatie door automa
tisering met behulp van mo
dems (als 't binnenkort kan) 
en een financiële renovatie 
van de kamercentrale. 
Evenhuis heeft er naar ge
streefd de uitgaven in over
eenstemming te brengen 
met de beschikbare finan
ciële middelen. Natuurlijk 
hierbij goed gesteund door 
zijn penningmeester. 
Vooruitkijkend zegt Pam 
Evenhuis dat er in zijn af
deling ook meer aan meer
jarenplanning moet worden 
gedaan. Zoals bij de voorbe
reiding van verkiezingen. 
Hij is blij met het succes dat 
in de wijk Buitenveldert 
werd behaald en verwacht 
bij de volgende verkiezingen 
daar weer een forse winst. 
Wat we aan verkiezings
~ropaganda ook doen, op 
zo'n 50.000 stemmers in 
Amsterdam komen we 
doorgaans altijd. Maar dat 
moeten en kunnen er veel 
meer worden!" 

Hans de Bie 

Provin11ciale 
bnjeeiDlkom§t 
Y?.CoJo" 
ILCo UtJrecllilt 
Op 25 maart vond op initia
tiefvan de P.C.J. van de 
Utrechtse kamercentrale 
een bijeenkomst voor li-

herale jongeren plaats. De 
P.C.J. (Provinciale Commis
sie Jongerenbeleid) is opge
richt, in gevolge de S.W.O., 
in overleg met het bestuur 
van J.O.V.D.-district 
Utrecht om de opvang van 
liberale jongeren te kanali
seren en niet-actieve jonge 
leden te activeren. Als eer
ste aanzet werd gekozen 
voor een reeks van regionale 
danwel gemeentelijke ac
tivititeiten, waar jongeren 
gelegenheid kregen kennis 
te maken met leden van B 
en W en raadsleden. Om dit 
qua organisatie en commu
nicatie rond te krijgen werd 
door elke O.C. een z.g. jon
gerenfunctionaris afgevaar
digd naar de P.C.J. Tevens 
was van meet af aan de 
J.O.V.D. met twee mensen 
vertegenwoordigd. 

Deze reeks van lokale ac
tiviteiten werd 25 maart af
gesloten met een provinciale 
avond waarbij het de bedoe
ling van de P.C.J. was om de 
jongeren tevens kennis te 
laten maken met leden van 
Gedeputeerde en Provin
ciale Staten, leden van het 
kamercentralebestuur en 
leden het J.O.V.D.-dis
trictsbestuur. 
Aanwezig waren Mw. M. P. 
Hooghuis-Zoet, lid van Pro
vinciale Staten, dhr. C. van 
den Oosten, lid van Gedepu
teerde Staten, A. Brok, 
voorzitter van J.O.V.D.-dis
trict Utrecht en dhr. J. M. de 
Jonge, voorzitter van de ka
mercentrale. Mw. Hooghuis 
beet de spits af met een ver
handeling over de taken van 
PS en GS en over haar rol 
in het provinciale bestuur. 
Zij verzekerde de aanwezi
gen dat ieder, als hij of zij 
zich van harte inzet, ook 
zeer ver kan komen in de 
politiek. Dhr. van den Oos
ten sprak voornamelijk over 
de rol van de provincie als 
economische eenheid binnen 
de randstad en - in breder 
verband - binnen de EG, 
waarbij voornamelijk de 
uitgebreide infrastructuur 
en de centrale ligging van 
belang zijn bij een hereva
luatie van de economische 
planologie in Nederland. 
Tevens besteedde hij aan
dacht aan de rol van de VVD 
inzake het milieu-beleid van 
de provincie waarin de VVD 
toch een duidelijke voor
trekkerspositie inneemt. 
Dhr. Brok beschreef in zijn 
inleiding de rol van het 
J.O.V.D.-district in deze 



waarna vervolgens een pit
tige discussie met de zaal 
volgde. De avond werd be
sloten met een geanimeerde 
forumtraining in mini-for
maat door trainer Jan 
Broekhuis, die de deelne
mers kennis liet maken met 
de verschillende facetten van 
een forumtraining. 

u. . Van den Oosten, meur. Hooghuis-Zoet, De Jonge en 

Na een gezellige avond aan 
de bar in het hotel, een ge
zonde nachtrust en voor de 
liefhebbers een paar baan
tjes zwemmen in het zwem
bad, volgde 's ochtends een 
discussie in groepen. 
Tweeëneenhalf uur inten
sief discussiëren werd in de 
middag afgesloten met een 
rapportage onder leiding 
van het Tweede Kamerlid 
Loek Hermans. 

Brok. foto: Bj~rn v.d. Brink 

provincie; wat zij doet voor 
haar leden en hoe politiek 
van betekenis is dmv pro
vinciale congressen, cursus
sen e.d. Als goed J.O.V.D.
er voegde hij er ook een 
kritische noot aan toe be
treffende de rol van de VVD 
in het kabinet. De voorzitter 
van de avond, dhr. de Jonge, 
besloot de ronde van spre
kers. Hij sprak over de taak 
van de kamercentrale en gaf 
daarbij aan dat de KC. er 
vóór is de vertegenwoor
diging van vrouwen en jon
geren te handhaven in het 
Hoofdbestuur alsmede de 
handhaving van ondercen
trales. Tevens onderstreepte 
hij het belang van Vorming 
en Scholing voor zowel de 
VVD als de J.O.V.D. 
Hierna kregen de aanwe
zigen nog de gelegenheid om 
vragen te stellen en werd de 
avond besloten met een 
woord van dank van de 
voorzitter richting de aan
wezigen (ruim 100 per
sonen). 
Voor vragen en informatie 
kunt u zich wenden tot de 
secretaris van de P.C.J.: 
P.W. Engels 
Rooseveltlaan 668 
3526 BH Utrecht 
tel. 030-891935 (na 19.00 u.) 

• 

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 
februari kwamen in Gelder
land meer dan 90 VVD-ers 
bijeen om zich te verdiepen 
in het Liberaal Bestek. Het 
is in de loop der jaren in de 
KC-Gelderland een traditie 
geworden regelmatig een 
Gelderse kadercursus te or-
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ganiseren, waarin zowel de 
informatieve als communi
catieve aspecten van belang 
zijn. Het KC-bestuur staat 
op het standpunt dat het niet 
alleen belangrijk is om po
litiek goed op de hoogte te 
zijn, maar dat het ook een 
partijbelang is dat VVD-le
den in de verschillende be
stuurslagen elkaar op infor
mele wijze beter leren ken
nen. Zo kan men op andere 
tijdstippen dan gemakkelij
ker contact met elkaar leg
gen, waardoor de partijma
chine soepelloopt en men 
weet bij wie men waarvoor 
terecht kan. 
Op deze kadercursussen ko
men onderwerpen ter spra
ke die actueel zijn. Vaak 
worden ook sprekers van 
buiten onze partij uitgeno
digd. 

Dit jaar kwam het Liberaal 
Bestek aan de orde en gezien 
de grote toeloop van deelne
mers bleek hoe. zeer het dis
cussiestuk bij de VVD-leden 
leeft. Prof. dr. U. Rosenthal 
verzorgde de inleiding 

Uit de enthousiaste reacties 
na afloop bleek hoe de deel
nemers deze bijeenkomst 
hebben gewaardeerd. Zo 
werd de discussie over het 
Liberaal Bestek in het Gel
derse op gang gebracht. 

N. H. ter Horst-van Eek 
Secr. V&S 

Een experiment noemt Peter 
Neeb het. Samenbrengen 
van getrouwen uit alle hoe
ken van de provincie in de 
Bois le Duc-zaal van het 
Provinciehuis in Den Bosch 
gebeurde niet eerder. Ge
bruikelijk is te denken en te 
handelen in kamercentra
les. In het grote Brabant zijn 
er twee. De genodigden 

KC-voorzitter Jan Willem Verlinden tast eens diep in de zak. 
Geamuseerd kijkt oud-kamerlid thans statenlid Greetje den 
Ouden-Dekkers toe. Achter de tafel ziet u voorts Loek Her
mans, Marijke Essers en wethouder J. de Groot. 

blijken echter niet in een be
perkte regio verstrikt. Ze 
komen uit alle windrichtin
gen en van grote afstand. De 
zaal is geheel gevuld. 
Peter Neeb, fractievoorzitter 
in de staten, heet iedereen 
welkom namens de Vereni
ging van Staten- en Raads
leden. Ook anderen hebben 
zich ingezet om het gezel
schap bij elkaar te krijgen: 
bestuurders van afdelingen 
en centrales, staten- en 
raadsleden, partijraadsle
den, burgemeesters, Vrou
wen in de VVD, Brabantse 
leden van Eerste en Tweede 
Kamer, JOVD-afdelingen. 
De aanleiding om samen te 
komen? De uitnodiging ver
meldt "liberalen in 
Brabant". Peter Neeb denkt 
aan een nafeestje, omdat de 
partij veertig jaar bestaat. 
Het motto doet er niet veel 
toe. Als het samenzijn in-. 
formeel is (een broodje, een 
drankje, een toespraakje) 
komen ook de vergaderzie
ken. Met een pilsje in de 
hand slaan Brabanders 
meer spijkers met koppen 
dan tijdens bloedserieuze 
vergaderingen. Gemoe
delijkheid overheerst, ook 
bij import. 
Of het zo zijn moet. Ed Nij
pels, import Brabander en 
de laatste voor een korte 
toespraak, loopt met een 
pilsje in de hand naar de mi
crofoon. Zonder afspraak 
vooraf geeft hij zijn visie op 
de toekomst voor liberalen 
in Brabant. Hem gaan voor
afPeter Neeben Yme v.d. 
WerfT, oud-gedeputeerde en 
lid van de Eerste Kamer. 
Yme verhaalt over het ver
leden, Peter over het heden. 
Het gezelschap krijgt een 
drieluik voorgehouden: li
beralen in Brabant. 
Volgens Peter Neeb zijn ze 
zelfbewust. "De Brabander 
bepaalt zelf wat er met zijn 
provincie gebeurt. Dankzij 
deregulering en decentra
lisatie krijgt hij gelegenheid 
er iets van te maken." 
De provincie ontwikkelt zich 
sterk, is aantrekkelijk voor 
nieuwe industrieën. De 
werkgelegenheid steekt 
gunstig af tegen die van an
dere provincies. "Niet de 
vierde nota ruimtelijke or
dening bepaalt wat hier ge
beurt. Dat doen we zelf'. 
Een duidelijke hint aan het 
adres van Ed Nijpels, die op 
dat moment onkundig blijft. 
De verantwoordelijke voor 
ruimtelijke ordening is nog 
op weg naar Den Bosch. De 



toehoorders van Neeb krij
gen een boodschap mee: 
"Groei en verandering in de 
provincie zijn mede te dan
ken aan vertegenwoordigers 
van de VVD. Nu is de tijd 
aangebroken om de oogst 
binnen te halen". 
Daarnaast dient te worden 
gewerkt aan een fijnmazig 
netwerk om informatie te 
winnen en invloed uit te oe
fenen. Hier komt de aap uit 
Neebs mouw. Een fijnmazig 
netwerk kan alleen ontstaan 
bij contact tussen alle ge
ledingen. Ze zijn er in de 
Bois le Duc-zaal en in de rui
me hal ervoor. Een vluchtige 
kijker ziet groepjes van snel 
wisselende samenstelling. 
Er worden echter veel con
tacten gelegd, afspraken ge
maakt. Het spinnen van het 
net begint al, voordat de be
hoefte eraan is uitgesproken. 
"De oude sfeer komt terug. 
Ik proef het." Yme v.d. Werff 
deelt de werkers achter de 
schermen van deze bijeen
komst een compliment uit. 
Niet alleen de sfeer, ook de 
liberalen komen terug. 
Sterker dan in die goeie 
ouwe tijd, toen de vertegen
woordiging nog klein was. 
Een enkel raadslid, de eerste 
wethouder (1958) in Bergen 
op Zoom, een kleine staten
fractie later. Yme schetst 
leuke en minder leuke voor
vallen. 
"Je klom op een kist en zei 
dat je voor gemengd zwem
men was". Vooruitstreven
den waren vóór en KVP te
gen. Pas in de jaren zeventig 
kwamen er scheuren in het 
traditionele Brabant. "Toen 
kwamen ze schoorvoetend 
naar ons om te vragen waar 
we stonden. Sympathie 
groeide, maar niet openlijk." 
De echte Brabanders durf-

den niet voor hun liberale 
ideeën uit te komen. De so
ciale controle was groot en 
de meerderheid moest niets 
hebben van nieuwlichterij. 
"De liberale voormannen uit 
de beginjaren waren zelden 
van Brabantse origine en 
zelden katholiek." Ze hadden 
het ondanks hun geringe 
aantal gemakkelijk met het 
uitzoeken van politieke is
sues. "We werkten zoals de 
overheid behoort te werken: 
niet terugtredend maar se
lectief." Het gemengde 
zwemmen kwam aan de 

orde of zaken, die de mid
denstand aanspraken. "De 
middenstand was eenvoudig 
te winnen voor ons 
vrijheidslievend uitgangspunt." 
De doorbraak in het 
Brabantse denken viel sa
men met het verdwijnen van 
traditionele economische 
machten: leer- en schoenin
dustrie, textielindustrie. 
"Het feodaal karakter van 
de achtergebleven provincie 
is mede dankzij ons door
broken", aldus Yme. "Wij 
zijn, overigens niet alleen, 
de bestormers geweest van 
de gevestigde orde. De VVD 
heeft een emancipatoir effect 
gehad op de Brabantse sa
menleving." 

v.l.n.r. Inez Tuerlings, Broos 
u. Erp, Herman Lauxter
mann, Chris Tuerlings 

"Mede door ons werden de 
confessionelen gedwongen 
meer kwaliteit in het be
stuur afte vaardigen. Wij 
hebben ons deel aan de ont
wikkeling van keuterboer tot 
bio-industrieel." De werkers 
van het eerste uur geven die 
erfenis door, want: het zoe
ken naar andere denkbeel-

v.l.n.r. Peter Neeb, Arie van 
Driel, op de achtergrond 
Yme v.d. Werf{ 

den gaat door. Werken aan 
de vooruitgang van de pro
vincie stopt niet. Ondertus
sen mogen we van Yme v.d. 
Werffbest trots zijn. "Wij 
hebben de individuele 
vrijheid mede tot stand ge
bracht." 
"De omwenteling in 
Brabant (jaren '70) heeft een 
nieuw elan opgeleverd", 
constateert Ed Nijpels. "De 
Brabanders zijn zelfbewust 
geworden. Zij komen op voor 
eigen zaken, willen er wat 
voor doen. Tien jaar geleden 
gingen ze op eigen benen 
staan, wisten een eigen lob
by in Den Haag op te 
bouwen." De achtergebleven 
provincie werkte zich op, liet 
andere streken hulpeloos 
achter zich. 

"Mede dankzij de VVD ver
keert Brabant in een ijzer
sterke positie. Een goede 
basis bij de uitwerking, van 
de vierde nota ruimtelijke 
ordening. Een van de wel
varendste provincies, met 
nieuwe werkgelegenheid 
speelt daarin vanzelfspre
kend mee. De idee achter de 
nota is immers het verster
ken van het sterke." "Eco
nomische activiteiten blij
ven niet tot de randstad be
perkt. Wat onder randstad 
wordt verstaan strekt zich 
inmiddels tot ver in Brabant 
uit." 
Tellen we de boodschappen 
van Neeb, v.d.Werffen Nij
pels bij elkaar op dan krijgen 
Brabantse liberalen bij
voorbeeld het volgende ad
vies: ga zelfbewust binnen 
een fijnmazig netwerk van 
relaties aan het werk om 
naast het aangewezen 
stedelijk knooppunt Eind
hoven (vierde nota) ook 
Breda als zodanig gekwa
lificeerd te krijgen. Dan zul
len twee gerichte geldstro
men voor wonen, werken, 
woningbouw, bejaardenzorg 
het werken aan de ontwik
keling van de provincie ver
gemakkelijken. 

·· Daarnaast zorgt Ed Nijpels 
voor een provinciaal milieu
beleidsplan, dat een afge
wogen relatie milieu-ruim
telijke ordening te zien zal 
geven. Grote delen van de 
provincie ondergaan als ge
volg daarvan een herstruc
turering, die de kwaliteit 
van het leven verbetert. 
Grote winst van de eerste 
bijeenkomst in het provin
ciehuis: het op een rijtje zet
ten van verleden, heden en 
toekomst laat de bomen in 



het bos afzonderlijk zien. 
Wat PeterNeebeen experi
ment noemt is in feite de 
eerste stap naar de toe
komst. Volgende samen
komsten zijn, ongeacht de 
lokatie, van minder histori
sche waarde. Zij zullen zich 
echter in alle gemoedelijk
heid ontwikkelen tot een 
dynamische denk- en doe
markt voor de hele provin
cie. 

Jan van de Ven 

Foto's: Gérard Damoiseaux 

Ruim dertig jaar lid van de 
VVD en in drie decennia 
enorm actief geweest voor 
zijn politieke club. Dat geldt 
voor Sietse Brugman in Ede. 
Nu hij zo achter in de zestig 
is besloot Brugman er on
langs mee te stoppen. De op
somming van zijn vele func
ties op het lokale en regio
nale politieke bestuursge
bied is indrukwekkend. Net 
lid van de VVD, in 1957, 
werd hij bestuurslid van de 
afdeling Soest. Toen hij na 
vijf jaar verhuisde naar 
Baarn, betekende dit niet 
dat hij zich niet meer voor 
de VVD wilde inzetten. In 
tegendeel. Als nieuwe in
woner van Baarn werd hij 
direkt afdelingsbestuurslid 
en een jaartje later voorzit
ter. Sietse Brugman ver
huisde weer, nu naar Ede, 
werd daar ook bestuurslid 
van de VVD-afdeling, ver
volgens vice-voorzitter, 
daarna vijf jaar voorzitter, 
waarna er een pauze van en
kele jaren volgde. Brugman 
kwam in 1980 terug en dien
de de afdeling nog zo'n acht 
jaar als tweede secretaris en 
als secretaris. Gezien zijn 
grote kennis van het be
stuurswerk, met name op 
het gebied van procedures 
voor kandidaatstellingen, 
blijft Brugman nog één 
functie even bezetten, op 
verzoek van velen, namelijk 
zijn bestuurslidmaatschap 
van de ondercentrale Ede. 
"En", hoopt Freek Appel, de 
huidige voorzitter van Ede, 
"we hebben S!etse Brugman 
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nog hard nodig bij de eerst
komende kandidaatstelling 
voor de gemeenteraad. We 
hopen, als zijn gezondheid 
het toelaat, in het najaar van 
1989, als de eerste stappen 
voor de kandidaatstelling 
voor de gemeenteraad moe
ten worden gezet, nog van 
Brugrnan's enorme ervaring 
en kennis van zaken te pro
fiteren", aldus Appel. 
Er worden in de vaderlandse 
VVD-gemeenschap nog wel 
eens foutjes en vergissingen 
gemaakt bij de diverse kan
didaatstellingen. Zo ook in 
het Gelderse, waar bij de 
laatste provinciale Staten
verkiezingen zo'n veertig 
procent het niet geheel goed 
deed. "Met het advies van 
Sietse Brugman zal het niet 
kunnen gebeuren dat een 
burgemeester van een ge
meente in onze buurt ge
woon vergeten wordt op de 
kandidatenlijst te plaatsen. 
En dat heeft plaatsgevon
den", vertelt Ede's voorzitter 
Appel. Vandaar dat de On
dercentrale Ede, en via dit 
orgaan ook de diverse VVD
afdelingen, nog van Brug
man hopen te kunnen ge
bruikmaken. 
Uit de carrière van Sietse 
Brugman blijkt iets, dat 
voor honderden andere 
plaatsen in ons land geldt, 
namelijk dat een goede se
cretaris het succes van je 
afdeling grotendeels be
paalt. Freek Appel hierover: 
"Met een man als Sietse 
Brugman als secretaris die 
de reglementen goed kent, 
precies met al de verplich
tingen op tijd is en boven
dien goede contacten in Den 
Haag heeft, loopt je afdeling 
op rolletjes. Hoef je als 
voorzitter alleen maar 
dankbaar toe te kijken." 
Daar komt nog bij dat Brug
man zich ook actief toont in 
het bijscholen van jongere 
mensen die zich voor de VVD 
willen inzetten. Dat de 
Thorbecke-penning die 
Sietse Brugman van de VVD 
kreeg, en hem door Freek 
Appel werd uitgereikt, voor 
Ede de derde Thorbecke
penning is, kan voor de 
VVD-ers in deze 90.000 in
woners tellende Gelderse 
gemeente alleen maar 
stimulerend werken. 

Hans de Bie 

Na parlementaire 
enquête terug van 

weggeweest 

T
oen Jos van Rey en Jaap 
Scherpenhuizen weer nor
maal in de fractievergadering 

verschenen heette de voorzitter 
Joris Voorhoeve, beide heren va'n 
harte welkom. Sinds november 
1986 waren zij bezig voor de En
quête-Commissie Bouwsubsidies. 
Dat betekende dat ze nauwelijks 
tijd hadden voor het dagelijkse ka
merwerk. 

Jaap Scherpenhuizen: "Gelei
delijk is het werk in de enquê
tecommissie opgelopen. Het ge
wone Kamerwerk moest je op een 
gegeven moment laten liggen. Wat 
dat betreft weet ik wel een aardige 
kop voor jouw artikel: Terug van 
weggeweest." Toch vonden Scher
penhuizen en Van Rey de werk
zaamheden zeker de moeite waard. 
Jos van Rey: "Het gaat natuurlijk 
om de lessen voor de toekomst. Het 
is van belang voor de belasting
betaler dat de Kamer politiek en 
ambtelijk falen aan de kaak stelt. 
Heel belangrijke conclusies zijn dat 
de Kamer en de Regering hun ge
dachten eens moeten laten gaan 



over een goede accountantscontrole 
bij de overheid, zoals dat in het 
bedrijfsleven ook gebeurt. Boven
dien zou je tot een andere manier 
van begroten moeten komen. De 
uitgaven bij bijvoorbeeld Verkeer 
en Waterstaat en Volkshuisvesting 
lopen over vele jaren. Een goed 
beeld daarover ontbreekt. Boven
dien moeten, het zal de VVD-leden 
aanspreken, de subsidiesystemen 
eenvoudiger worden gemaakt. Je 
kunt daarbij denken aan een sys
teem van slechts eenmalige bijdra
gen in de volkshuisvesting." Vol
gens Van Rey was de hele par
lementaire enquêtecommissie niet 
nodig geweest als de Tweede Ka
mer veel eerder had geluisterd. In 
het verleden, zoals in het debat 
over een Limburgse woningbouw
vereniging (SBDI-debat), waar
schuwde hij al voor de problemen 
in die sector. Het was wel J os van 
Rey die als eerste het woord enquê
te in de mond nam. 

Hoe zien Scherpenhuizen en Van 
Rey de rol van de televisie bij de 
verhoren van de enquêtecommissie? 

Jaap: "Door de televisie is het 
gewoon een openbaar verhoor ge
weest wat toevallig werd geregis
treerd. Daar heb je als commissie 
echt geen last van. Je went heel 
snel aan de aanwezige camera. Wij 
hebben wel gelachen over sommige 
opmerkingen naar aanleiding van 
de uitzendingen in Den Haag Van
daag. Zo zou Jos met een wat prie
mende blik kijken. Brigadier Snuf 
werd hij zelfs in een krant ge
noemd. Misschien was het voor de 
ondervraagden wellastig dat de tv 
aanwezig was." 

Jos: "De commissie is niet ge
traind. Veel ambtenaren wel. Dat 
heeft ze een boel geld gekost. Gruy
ters heeft later zelfs gezegd dat hij 
een hele truckendoos had openge
trokken. Dat is misschien voor de 
camera gelukt." 

Jaap: "Een ding heeft het optre
den van Gruyters aangetoond. Zijn 
argumentatie is nog geen zaak van 
wijsheid." 

Nog even over toekomstige par
lementaire enquêtes. Is dit niet een 
veel te arbeidsintensief en te duur 
instrument om in te zetten? 

Jos: "Wij hebben 1 miljoen gul
den van ons budget overgehouden. 
Wat dat betreft zijn wij zeer zuinig 
geweest. Veel werk hebben wij na
melijk niet hoeven uitbesteden. 
Totaal hadden wij een budget van 
ongeveer 4,5 miljoen gulden. Wij 

hebben ongeveer tien externe 
mensen ingehuurd.·Deskundigen 
op het gebied van de volkshuisves
ting, een jurist, een registerac
countant en een econoom. Alle 
mensen hebben keihard gewerkt en 
die deskundigheid heb je ook echt 
nodig." 

Is die 4,5 miljoen inclusief de in
terne ondersteuning van de Kamer? 

Jaap: "Nee, maar het is wel in
clusief allerleî administratieve 
kosten, zoals de vele duizenden fo
tocopieën. Voor de toekomst geldt 
dat de parlementaire enquête een 
uitstekend middel is voor de Twee
de Kamer om te gebruiken. Daar
naast zijn kleinere onderzoeken 
ook heel waardevol en veel goed
koper. Neem een beperkt onder
zoek naar de visfraude. In korte tijd 
kun je dan veel informatie boven 
water krijgen. Bij ons onderzoek 
binnen de volkshuisvesting was 
een parlementaire enquête echt 
noodzakelijk. Het ging hier immers 
over een periode van wel twintig 
jaar. Bovendien kun je alleen bij 
een parlementaire enquête mensen 
onder ede verhoren. Bij alle andere 
onderzoeken van de Kamer kan dit 
niet." 

Zou je dergelijke onderzoeken 
niet veel beter helemaal kunnen 
uitbesteden? 

"Zeker niet. Volgens de Grond
wet is de parlementaire enquête één 
van de middelen, die de Tweede 
Kamer heeft. Daar moet ze ook ge
bruik van maken. Bovendien, je 
gaat toch ook geen mondeling 
overleg door niet-Kamerleden laten 
houden." 

Er zijn naar aanleiding van jul
lie onderzoek geluiden geweest dat 
de resultaten toch wel wat mager 
waren. Is dat een terecht verwijt? 

Jos: "Een van de leden van de 
parlementaire enquêtecommissie, 
de heer Paulis van het CDA, heeft 
wel eens zoiets gezegd. Als je ziet 
wat wij hier voor de toekomst uit 
kunnen leren is dit een onterecht 
verwijt." 

Bespeur ik enige wrevel bi~nen 
de commissie? 

Jos: "Nee. Tot het moment van 
publicatie hebben wij echt als een 
eenheid geopereerd." 

Jaap: "Wat dat betreft heb ik de 
complimenten voor voorzitter 
Klaas de Vries (PvdA). Hij heeft het 
uitstekend gedaan." 

Jos: "Inderdaad. En dat terwijl 
ik altijd had gedacht dat hij alleen 
verstand had van kruisraketten." 
(De Vries is defensiespecialist in de 
PvdA-fractie.) 

Maar na de publicatie vanjullie 
rapport? 

Jos: "Ach, buiten een pers
bericht van de CDA-fractie over 
mijn uitlatingen in De Telegraaf 
over de heer Paulis viel het alle
maal best mee." 

In het debat tussen de Tweede 
Kamer en de parlementaire com
missie heeft de Tweede Kamer haar 
oordeel gegeven over de werkwijze 
van de enquêtecommissie. Voor de 
VVD heeft vice-fractievoorzitter 
Frits Bolkestein het woord gevoerd. 

Miehiel Krom 
10 aprill988 

• 
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Congrescentrum de Flevohof 
was op 19 en 20 maart het to
neel van het JOVD-voorjaars
congres. Enige honderden 
jonge liberalen laafden zich 
een weekend lang aan het menu 
dat de meeste JOVD-congres
sen tot een succes maakt: een 
resolutie over een politiek is
sue, veel politieke moties, links 
en rechts een bestuursmutatie 
en feest toe. Impressie van een 
politieke happening. 

--;n 
("R·~" JOVD-congres is ee"t en 
f :'> ~ ... '···Yjooral e~n soc1al event. Drie 
I:,; ;, .:~&aal 's Jaar_s ontmoet men el
lJWar, de oude en JOnge garde 

JOVD'ers. Reünist of debutant, 
men wordt al snel opgenomen in de 
verpolitiekte gezelligheidssfeer die 
ieder congres kenmerkt. Het au
reool van saaiheid dat over de 
Haagse politiek hangt is niet in 't 
minst van toepassing op de Verga
dering van de grootste politieke 
jongerenorganisatie. Niet in de 
zaal, noch in de wandelgangen. 
Men doet er geheel in de sfeer van 
de jaren tachtig aan politiek - met 
mate dus. 

Maar zo'n congres is evenzeer 
een politieke leerschool. Op onge
dwongen wijze vliegt men elkaar in 
de haren over politiek. Onder het 
motto "handig voor later" worden 
de deelnemers politiek hand- en 
spreekvaardig geschoold. Veel, niet 
zelden curieuze onderwerpen ko
men aan bod. Natuurlijk krijgen 
"verplichte nummers" als Liberaal 
Bestek, de koers van de VVD, het 
onderwijsbeleid, de sociaal-econo
mische en immateriële kwesties 
steeds terecht veel aandacht. Maar 
waarom, zo kan een argeloos toe
schouwer zich afvragen, redetwist 
de jonge liberaal over grootse zaken 
als vrede en veiligheid, milieupro
blemen van Alphen tot Antartica 
en over een trivialiteit als de reeds 
aangeschafte dienstauto van de 
minister-president? Zeker niet 
omdat de mening van de JOVD in 
deze doorslaggevend is. Wel omdat 
politiek een zaak is die ons allen 
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aangaat. Enig engagement is in het 
no nonsense decennium allerminst 
misplaatst. Bovendien is het voor 
de deelnemers van nu - idealisten 
en realisten, wie weet de politici 
van straks - opwindend om vrijelijk 
te stoeien met liberale beginselen 
versus de pijnlijke politieke prak
tijk van alle dag. 

Landbouw 

Hoofdschotel van het voorjaars
congres vormde een resolutie over 
de landbouwproblematiek. Een 
weerbarstig onderwerp dat niet of 
nauwelijks aansluit bij de interes
sen van liberalen, lijkt het. Toch 
bleek al snel dat de landbouw-dis
cussie in de JOVD ten principale 
gevoerd wordt. Een commissie, 
werkend onder verantwoordelijk
heid van het hoofdbestuur, bepleit
te een klassiek liberale, markt
gerichte benadering van de land
bouw-sector. Een niet te veront
achtzamen oppositie had zich 
verenigd in een "tegen-resolutie". 
Zij bepleitten een meer sturende, 
regulerende taak voor de overheid. 
Een weekend bleek te kort om uit 
twee zozeer tegengestelde visies 
een harmonieuze resolutie-tekst te 
destilleren. Het congres besloot 
derhalve op 14 mei een themadag 
te organiseren. Met gevoel voor de 
complexe problematiek zal getracht 
worden een principiële liberale 
stellingname over landbouwbeleid 

. te formuleren. Ziehier, het is dis
cussiëren geblazen bij de JOVD. Nu 
de besluitvorming nog. 

Speeches 

Op zaterdagavond was het 
woord aan een aantal sprekers. De 
JOVD wordt niet zelden betiteld als 
"bewaker van het liberaal erfgoed". 
Een wat pretentieuze kwalificatie 
die verwachtingen wekt. Zeker wat 
betreft de sprekerskeuze handelde 
de JOVD naar de letter liberaal. 
Het radicale geluid werd bij monde 
van PPR-fractievoorzitter Ria 
Beekers verwoord. Gerrit Schutte 
bracht namens zijn GPV niet de 
liberale maar gereformeerde bood
schap. Deze twee ras-parlemen~ 
tariërs benadrukten de rol van het 
parlement, constateerden haar
scheurtjes in de hechte CDANVD
coalitie en brachten tenslotte de 
handen op elkaar van een zaal die 
ogenschijnlijk noch GPV- noch 
PPR-minded is. Prima betogen dus, 
van Schutte en Beckers. · 

Wet Gelijke Behandeling 

Het liberale geluid moest deze 
avond verkondigd worden door 
JOVD-voorzitter drs. Annette Nijs. 
In scherpe bewoordingen wees zij 
het wetsvoorstel Gelijke Behande
ling van de hand. "Het moet de 
VVD desnoods een breuk in de coa
litie waard zijn om dit voorstel van 
tafel te krijgen. De JOVD is altijd 
voorstander geweest van een Wet 
Gelijke Behandeling, juist om een 
bestaande situatie rechtsgrond te 
verlenen. Dit voorstel nu maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk homosexue
len uit te sluiten van godsdien
stuitoefening of werken op bijzon
dere scholen. Een stap op de weg 
terug," aldus Nijs in haar rede. 

Belastingverlaging 

Lof en steun van de JOVD kre
gen het kabinet en de VVD voor de 
vergaande voorstellen (die zoals we 
nu weten, op hoofdlijnen door de 
Kamer zijn aangenomen) op so
ciaal-economisch en financieel ge
bied. Vooral het feit dat er eindelijk 
ernst wordt gemaakt met substan
tiële belastingverlaging oogstte 
veel waardering bij de jonge li
beralen. Echter, een zeker niet mi
nimaal kritiekpunt is de ten derde 
male door CDA-minister De Koning 
voorgestelde verlenging van de 
leeftijd voor het minimumjeugd-



loon, de zogenaamde 23-27-jarigen 
maatregel. Een onzinnige regel die 
ingrijpt in de inkomenspositie van 
jongeren zonder bevredigende 
werkgelegenheidseffecten teweeg te 
brengen. 

Vers bestuur 

Niet onvermeld mag blijven dat 
er op verenigingsgebied op 19 en 
20 maart ook het een en ander viel 
te melden. Een al enige tijd onder 
voorzitterschap van Annette Nijs 
functionerend bestuur werd for
meel door de AL V gekozen. Daar
mee was een einde gekomen aan 
een, ook bestuurlijk gezien, zeer 
warme winter. Een aantal bekwa
me aftredende hoofdbestuursleden 
voerde een conference op die het 
best onder de noemer "geanimeerd 
natrappen" gebracht kan worden. 
De zaal ging gewillig plat, het be
stuur incasseerde gretig en men 
bewees eens te meer dat jonge li
beralen alles en iedereen serieus 
nemen, behalve zichzelf. De plech-

tigheden waren ten einde - het feest 
kon beginnen. 

De eerstvolgende Algemene Le
denvergadering van de JOVD zal 
op 18 en 19 juni te Bunnik plaats
vinden. 

JortKelder 
hoofdbestuur JOVD . 

• 
ONDERNEMERS OPGELET! 

In samenwerking met de Kamers van Koophandel (KvK's) en 
het KNOV organiseert de Kamercentrale Dordrecht (VVD) 
twee info-avonden over het midden- en kleinbedrijf. 

Op 30 mei 1988. Aanvang 20.00 uur te Delft, de Koophandel, 
Beestenmarkt 26. 

Op 6 juni 1988. Aanvang 20.00 uur te Dordrecht, Merve Sport
en Evenementenhal, Baanhoekweg 1. 

Inleidingen worden verzorgd door de drie bovengenoemde· , 
instanties. Ook zal discussie mogelijk zijn met een keur van,, ~,. · 
deskundigen op het gebied van het midden- en kleinbedriJf; ·"~·· :; 

Surfakote: een investering met hoog rendement 
Zure regen, betonrot, luchtvervuiling. 

Drie begrippen die steeds veelvul
diger in ons taalgebruik voorkomen. 

Wie zijn huis of bedrijfspand tegen de· 
gevolgen van dit soort verschijnselen 
wil beschermen, doet er goed aan 
zich uitgebreid te oriënteren over 
Surfakote, een techniek van opper
vlaktebehandeling voor buiten- en 
binnenmuren. 

Surfakote wordt al meer dan 25 jaar 
in Nederland vervaardigd en door de 
producent met eigen hogedruk
apparatuur aangebracht 

Dank zij deze unieke werkwijze kan 
Surfakote tien jaar worden gegaran
deerd. 

Voor meer informatie: 03451-163 68 

--~~~;:..~ verfraait, isoleert, beschermt 
met 10 jaargamntie; a/25jaar lang 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam of Postbus 8, 3417 ZG Montfoort. 
Viditel pag .. 6170275. 



Liberalen en family
planning? 

Een gesprek met Erica Terpstra over het 
wereldbevolkingsvraagstuk 

Al sinds haar aantreden als lid van 
de Tweede-Kamerfractie voor de 

VVD heeft Erica Terpstra zich be
ziggehouden met de problematiek 

van de ontwikkelingslanden. 
Sindsdien is haar steeds beter dui
delijk geworden dat de omvang van 
de wereldbevolking een zeer wezen-
lijke rol speelt in diezelfde proble

matiek. 

H
eel voorzichtig is zij als een 
van de eerste Nederlandse 
parlementariërs begonnen 

met het bespreekbaar maken van 
mondiale voorlichting en maatre
gelen om aan de onstuimige groei 
van de wereldbevolking en met 
name de groei in de ontwikkelings
landen bewust iets te doen. Tien 
jaar geleden rustte er een taboe op 
dit onderwerp. Heellangzaam 
kwam een kentering hierin. Pas tij
dens de periode waarin mevrouw 
Schoo minister voor ontwik
kelingssamenwerking was, werd 
een voorzichtig maar structureel 
beleid gevoerd. De huidige minis
ter, de heer Bukman (CDA), zet tot 
grote vreugde van Erica dit beleid 
met kracht voort. 

Op dit moment is Erica Terpstra 
een van de weinige Europese par
lementariërs die zich deskundig op 
dit terrein mag noemen. Tijdens 
een indringend gesprek van ruim 
twee uur, werd mij duidelijk hoe 
complex de materie is en hoe nood
zakelijk het is dat er mondiaal, 
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maar ook in Nederland en zeker in 
liberale kring, over family-plan
ning in de ontwikkelingslanden 
wordt nagedacht. Ik zal proberen u 
middels deze beperkte ruimte toch 
een overzicht te bieden. 

In 1925 waren er twee miljard 
bewoners op onze aarde. Nu- on
geveer zestig jaar later - zijn er dat 
al meer dan vijf miljard. Tegen het 

. einde van deze eeuw zullen dat er 
minstens zes miljard zijn. Dat be
tekent dat in 2020 er twee maal 
zoveel mensen als nu, zich in leven 
moeten proberen te houden. Dat is 
te zeggen; mits we uitgaan van de 
vooronderstelling dat er snel een 
mondiaal beleid op gang komt met 
voorlichting over verantwoorde ge
zinsplanning die is toegesneden op 
eigen cultuur en waarden. Een be
leid waar binnen de totale ontwik
kelingsprogramma's niet alleen de 

levensstandaard wordt vergroot, 
de kindersterfte (en de daarmee 
gevoelde behoefte aan veel kin
deren) drastisch wordt terugge
bracht, de totale sociale en econo
mische structuur van betreffende 
landen wordt verbeterd, evenals de 
gezondheidszorg en de educatie. 
Het betekent vooral dat er goede 
voorlichting en daarmee bewust
wording van de noodzaak tot ge
zinsplanning moet komen als on
derdeel van alle beleidsprogram
ma's, waarbij vooral de emancipatie 
van de vrouw van zeer groot belang 
is. 

Wanneer bovenstaand beleid 
niet op gang komt zal er wereldwijd 
nog meer honger en ondervoeding, 
nog meer verpaupering en armoede 
en nog meer onderontwikkeling tot 
stand komen. Zelfs al zou men erin 
slagen dubbel zoveel voedsel te le
veren (wat zeer onwaarschijnlijk 
is) dan nog ziet niemand kans oin 
daarmee vier maal zoveel monden 
te vullen. De behoefte aan woon
ruimte zal immense sloppenwijken 
doen ontstaan en in een versneld 
tempo zal het milieuvraagstuk 
groter worden dan ooit. Het ont
breekt de Derde Wereld aan tijd om 
de levensstandaard zodanig te ver
hogen dat "vanzelf' het kindertal 
zal afnemen, hetgeen in feite het 
beste anti-conceptiemiddel zou 
zijn. Integendeel: de te snelle be
volkingsgroei staat die hoognodige 
ontwikkeling in de weg. 

JEelieJi(dlêm_iBr:blge 
I[DTin~·vyJl.TI~_l:elinrrngGlill 

Zoals al eerder aangegeven in dit 
artikel, rustte er tot voor tien jaar 
terug vooral in de Westerse wereld 
nog een taboe op de bespreking van 
gezinsplanning in ontwikkelings
landen. Het is opmerkelijk dat tij
dens de eerste wereldconferentie 
over bevolkingsvraagstukken (te 
Boekarest), men nog discussieerde 
over de vraag of er wel noodzaak 
bestond voor een gerichte bevol
kingspolitiek. In februari 1984 
vond er in New Delhi een conferen
tie plaats waarbij voor het eerst in 
de geschiedenis, parlementaire de
legaties uit alle Aziatische landen 
(inclusief communistisch China) 
bijeen kwamen om te praten over 
dit vraagstuk. Erica Terpstra was 
een van de acht niet-Aziatische 
deelnemers die op persoonlijke titel 
waren uitgenodigd om dit congres 
waar te nemen. Aan het einde van 



dat congres deden de Aziatische 
deelnemers een dringend beroep op 
de donor-landen om het bevol
kingsvraagstuk niet meer ge
ïsoleerd te benaderen. Heel na
drukkelijk werd gesteld dat pogin
gen om de bevolkingsgroei af te 
remmen alleen kans van slagen 
zouden hebben wanneer hard ge
werkt zou worden aan verbetering 
van de rol en status van de vrouw. 
Het Westen werd gevraagd om met 
hun ervaring, diensten en materi
aal de landen van de Derde Wereld 
te helpen via de beleidsprogram
ma's voor ontwikkelingssamen
werking. Deze dringende vraag om 
hulp werd tijdens de tweede we
reldconferentie in Mexico over be
volkingsvraagstukken mondiaal. 

Het zal duidelijk zijn dat het een 
welhaast onmogelijke opgave is om 
honderden miljoenen individuen 
ervan te overtuigen dat "hoe meer 
zielen" niet "hoe meer vreugd" zullen 
brengen. Inmiddels namen diverse 
landen maatregelen, sommigen 
met weinig succes, anderen rigou
reus. Nadat Erica in intemationale 
fora kritiek uitte op de bevolkings
politiek van China, kreeg zij een 
uitnodiging om samen met drie 
andere westerse parlementariërs 
ter plaatse poolshoogte te nemen. 
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Erica vertelt dat zij in september 
1987 ruim twee weken kris-kras 
door China is gereisd om de maat
regelen van de Chinese regering 
inzake het bevolkingsvraagstuk te 
aanschouwen. De kleine delegatie 
waarvan zij deel uitmaakte had te
voren aangegeven volle vrijheid tot 
waarneming te willen krijgen en de 
mogelijkheid tot het voeren van 
gesprekken ten volle te mogen be
nutten. Hierin werd toegestemd. 

China heeft van de totale we
reldbevolking 22 %. In 1949 541 
miljoen, in 1967 800 miljoen, in 
197 4 900 miljoen en bij de laatste 
volkstelling in 1982 1,06 miljard. 
Op dat moment werden 22 per
sonen per minuut geboren. 64,4 % 
van de bevolking is jonger dan 30 
jaar en 33,6 %tussen 0 en 14 jaar, 
waarmee de gemiddelde leeftijd 
22,9 jaar is. Slechts 4,9% was 65+. 
In het Noord-Westen en Zuid-Wes
ten in de provincies Mongolië, Gon
su, Xinjang en Tibet leeft slechts 
6 % van de totale Chinese bevolking 

(11,8 personen per km2
). 

In de andere 23 provincies leeft 
94 %, dat betekent 223 personen 
per km2

• In de steden leeft 20% 
80 % van de mensen woont op h~t 
platteland. Men kon op grond van 
deze cijfers berekenen welke ge
volgen een ongebreidelde groei zou 
hebben en nam maatregelen voor 
geboortebeperking. 

China is momenteel het land 
waar de meest drastische maatre
gelen worden genomen om aan de 
problemen in de toekomst het hoofd 
te bieden. Zeer sterk wordt het 
hebben van slechts een kind "ge
stimuleerd". Dit was dan ook het 
punt waar Erica's kritiek zich 
voordeed. Zij vroeg zich af of bij 
deze aanpak er nog wel sprake was 
van enige individuele vrije keuze. 
Alhoewel men zich uitgesproken 
tegen gedwongen sterilisatie keert 
stimuleert men middels grote so
ciale druk, huis-aan-huiscampag
nes en door forse beloning (zowel 
in financiële zin als door het bieden 
van betere scholing, promotie voor 
man en vrouw, goede gezondheids
zorg, etc.) dit "vrijwillige" middel. 
Verder is de huwbare leeftijd wet
telijk verhoogd, hetgeen in China 
zeer effectief werkt omdat daar 
seksueel contact voor het huwelijk 
volstrekt taboe is. Er is een bewust 
financieel ontmoedigingsbeleid om 
de impuls tegen te gaan om meer 
kinderen te willen nemen, door het 
instellen van hoge heffingen bij 
meer kinderen (een soort omge
keerde kinderbijslag). 
Gehuwde paren kunnen via con
trole van de gezondheidszorg pas na 
een aantal jaren toestemming krij
gen voor het nemen van een kind 
en zou men al besluiten tot het krij
gen van een tweede kind, dan moe
ten tussen het eerste en het tweede 
kind enige jaren verstrijken. 

De registratie van de bevolking 
is in China van oudsher zeer goed 
georganiseerd en de bevolkings
politiek via gezondheidszorg biedt 
een ieder tegelijk met de registra
tie, planning en controle, een goede 
gezondheidszorg. Dit geldt zowel 
voor de steden als voor het platte
land. Door de culturele aard en de 
van oudsher goede organisatie 
werken bovengenoemde maatre
gelen in China zeer goed. Erica 
vertelde dat zij tijdens haar bezoek 
zo indringend werd geconfronteerd 
met de dramatische consequenties, 
indien de explosieve bevolkings
groei van China niet wordt afge
remd, dat zij volledig overtuigd is 

geraakt van de 
onvermijdelijkheid 
van een rigoureuse bevolkings
politiek, die bovendien redelijk 
aanvaard lijkt te worden door de 
Chinezen zelf. 

In landen waar de culturele aard 
en de organisatie anders zijn en 
daar waar religieuze beïnvloeding 
een grote rol spelen, zullen andere 
wegen moeten worden bewandeld. 
Met name de houding van de grote 
wereldreligies werkt een goede 
ontwikkeling van beleid tegen. 
Heellangzaam begint echter de 
bittere noodzaak van family-plan
ning door te dringen, ook tot de lei
dinggevenden in de grote werel
dreligies. Op het tijdstip van ver
schijnen van dit artikel is er in
middels net een belangwekkende 
conferentie geweest, waar 100 re
ligieuze leiders en 100 parlemen
tariërs voor het eerst samen praten 
over de problematiek. Het is te 
hopen dat de uitkomst van dat 
treffen een goed begin zal vormen 
om via gezamenlijke inspanning 
iets te bereiken. 

Bovengeschetste situatie is al
lerminst volledig. Duidelijk moge 
evenwel zijn dat de dreigende be
volkingsexplosie (voor 2/10 in de 
Derde Wereld) niet ten onrechte 
door de Japanse ex-premier Takeo 
Fukuda "de grootste bedreiging 
van de wereldvrede" genoemd 
werd. Op de conferentie in Nairobi 
oktober vorig jaar werd voor het 
eerst door de verschillende organi
saties binnen de VN samen
gewerkt. Dat is al een grote winst. 
Nederland speelt, mede door toe
doen van onze eigen VVD-ster Erica 
Terpstra, een bepaald niet onaan
zienlijke rol. In de media zou veel 
meer aandacht aan het onderwerp 
besteed moeten worden en ook or
ganisaties die zich richten op voor
lichting over de Derde-Wereldpro
blemen zouden hier bewuster aan 
moeten werken. 

Binnen de VVD kan en moet dit 
onderwerp de attentie krijgen die 
het noozakelijk toekomt. Met name 
voor en door vrouwen, omdat zon
der hen geen enkele maatregel ef
fectief zal zijn. 

• Marijke Essers 
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:,~\\ e show tijdens de presentatie 

J L) )van het jaarprogramma van 
c~/ de Haya van Somerenstich
ting in het Utrechts Jaarbeurs
gebouw werd gestolen door de heer 
B. C. Borkus. Hij bracht de circa 
120 aanwezigen tot actie en alert
heid. Want wat moet je met de on
verwachte vraag: "Wat zijn de twee 
belangrijkste pagina's in het VVD
jaarboek?" Stilte in de zaal. 

Borkus, in het dagelijks leven 
hoofd opleidingen IBM nv, voerde 
de onzekerheid aardig op voordat 
hij op de pagina's 238 en 239 wees. 
Daar staan de beginselen van de 
VVD. De aanwezigen deelden zijn 
mening. Kon men dan nu vertellen 
wat de inhoud was van de twaalf 
artikelen van dat beginselpro
gramma? Wederom viel er een stil
te ... Een enkeling greep besmuikt 
naar het Jaar boek, maar de heer 
Borkus schetste het al. Punts
gewijs. "Een pracht verklaring, 
waarvan de punten veel meer ge
bruikt zouden moeten worden en 
die iedereen zou moeten kennen!" 

Zijn enthousiasme werkte aanste
kelijk. 

Zijn inleiding had hij gericht op 
de vraag: "Hoe zien we kans om 
met gewone mensen buitengewone 
prestaties te leveren?" Met een 
flitsend betoog sleepte hij de zaal 
mee. Iedereen werkte met plak
kertjes mee aan twee mini-enquê
tes, waarvan de uitkomst frappant 
was. De inleiding van de heer Bor
kus bewees weer eens hoe belang
rijk het is deskundigen van buiten 
het actieve partij-circuit de VVD
zaken eens met een frisse blik te 
laten benaderen. 

Nieuwe opzet 
cursussen 

.. . c;;erveeld heeft niemand zich op 
\ // deze jaardag voor Scholing-
\ '

11 en V ormingsfunctionarissen. 
In de ochtenduren had partijvoor
zitter Ginjaar de aanwezigen na 
een hartelijk welkom gewezen op 

Het forum v.l.n.r. Joan van Dijk-Sturm, Ivo Opstelten, forumvoorzitter 
Hans Dijkstal, René Klaassen en partijvoorzitter Ginjaar. 
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de vier P's die in alle discussies 
centraal staan: programma, per
sonen, presentatie en partij. In het 
kort schetste hij wat daarvan door 
het bestuur op de rails is gezet. Hij 
benadrukte dat de partij een goed
geoliede machine moet zijn, waar 
vanuit de basis naar de top toe ini
tiatieven worden ontplooid. De taak 
daarin voor de V &S-functionaris
sen is heel belangrijk. Zij moeten 
kunnen laten weten hoe de partij 
goed functioneert. Zij hebben met 
veel verschillende groepen te ma
ken, of dat nu gaat om de opvang 
van nieuwe leden of om te kijken 
naar mensen die in die partij een 
rol van betekenis kunnen gaan 
spelen. 

Ginjaar bepleitte een grotere in
tegratie van public relations en 
scholing en vorming en brak een 
lans voor een nieuwe opzet van de 
deskundigenbank omdat de aan
wezige kennis te weinig wordt be
nut. Daartoe zal alle kwaliteit in 
Haya van Somerenverband en in 
nauwe samenwerking met de par
tijcommissies en Teldersstichting 
moeten worden "opgeslagen". 

"De topkadercursussen zullen 
in de toekomst anders worden 
georganiseerd," deelde hij de aan
wezigen mee. "Op landelijk niveau 
zal dit worden begeleid, want we 
mogen niet zeggen 'U zoekt het 

·maar uit'. De kwaliteit van be
stuurderen en politici bepaalt im
mers mede het succes van een par
tij." 



,,, " 

De middagopkomst tijdens de groepsrapportage. 

Trainers worden 
getraind 

//'""',\\ ndervoorzittèr mr. Ivo Op-
t( \ ) stelten, als eerste man ver
'V antwoordelijk voor het pak
ket Vorming en Scholing, lichtte de 
nieuwe opzet nog nader toe. 
"Belangrijk is dat het bestuur en 
de stuurgroep van de LCV en u 
samen kiezen voor concentratie van 
activiteiten en het verbeteren 
daarvan. We gaan ook met trainers 
en inleiders spreken om'hun be
kwaamheden te verbeteren. Het 
beleid zal daarnaast meer worden 
gericht op de topkadertraining, 
waaraan circa 40 deelnemers in 
eenzelfde groep gedurende vier 
weekends zullen worden getraind 
en een duidelijk accent op de vaar
digheden zal worden gelegd." Op
stelten streeft ernaar om de soms 
nog bestaande vrijblijvendheid bij 
trainers en cursisten te laten ver
dwijnen. In de deskundigen- of re
gistratie bank zal worden bijgehou
den welke mensen welke cursussen 
hebben gevolgd en wat zij daarmee 
kunnen doen. "Voor u heb ik veel 
bewondering dat u in een tijd dat 
het niet zo goed gaat rustig door
gaat met uw werk en dat u ook iets 
nieuws aandurft," zo sloot hij af. 

Forum -discussie 

In de middaguren werd geza~ 
menlijk gediscussieerd over de vele 

onderwerpen die in de ochtenduren 
waren aangesneden en waarover 
men in zes áfzonderlijke groepen 
met elkaar had gesproken. 

Het forum werd voorgezeten 
door Hans Dijkstal en bestond ver
der uit Joan van Dijk, Leendert 
Ginjaar, Ivo Opstelten en René 
Klaassen. 
Enkele conclusies: 
- Men was blij met de herinvoering 
van de zogenaamde blauwe boek
jes, waarin apart onderwerpen 
worden uitgediept; 
- Men was bezorgd over de hogere 
financiële bijdrage die van de leden 
wordt verlangd voor het volgen van 
cursussen. Zou het dan mogelijk 
zijn om geen bijdrage te vragen voor 
de basiscursus? 
- De nieuwe opzet van de topka
dercursus kan rekenen op een po
sitieve benadering. 

Hans Dijkstal sloot de middag
vergadering. Hij benadrukte dat de 
persoonlijke inzet, de individuele 
benadering, ontzettend belangrijk 
is. Door als een Amerikaanse 
presidentskandidaat zich handen
schuddend naar de uitgang te be
geven gaf hij aan zijn laatste op
merkingen nog een extra accent. 
Organisator Herman Lutke Schip
holt kan tevreden zijn over deze 
presentatie van het jaarprogram
ma. De originele invalshoeken van 
de sprekers en de motivatie van de 
aanwezigen stemmen hoopvol. 

• 
Reny Dijkman 
Foto's: 't Sticht 

JUBILEUM
TOURNEE 

40JAARVVD 
De VVD-top-karavaan trekt 
verder door het land. Na een 
drukbezochte avond in de 
Noordelijke Kamercentrales 
zijn nu Haarlem en Delden 
aan de beurt. Op 18 mei in 
Haarlem is de eerste spreker 
minister Korthals Altes, 
daarna spreekt de fractie
voorzitter in de Eerste Kamer 
ir. D. Luteijn en als derde 
spreker fractievoorzitter 
Voorhoeve. Op 15 juni in Del
den spreken minister Smit
Kroes, vice-premier De Korte 
en fractievoorzitter Voorhoe
ve. 
Van de overige bewindslieden 
en parlementariërs zijn die
genen ook aanwezig die niet 
elders een spreekbeurt ver
vullen. Dit om in de pauze, als 
de politici zich over zes pun
ten in de wandelgangen ver
delen, zoveel mogelijk ge
sprekken tussen bezoekers en 
politici te kunnen voeren. De 
kans om persoonlijk antwoord 
op uw vragen te krijgen of uw 
mening ten beste te geven, 
Kom dus naar deze jubileum
tournee en ne.em vrienden en 
bekenden mee. Nog even 
plaatsen en data: 

18 mei 1988, te Haarlem 
Stadscafé 

Zijlstraat 56 
Haarlem 

Minister: Korthals Altes 

15juni 1988, te Delden 
Motel Het Wapen van Dèlden 

Langestraat 242 
Delden·. 

Minister: Smit-Kroes . 
Aanvang: 20:00 uur 

U bent meer dan welkom. 

H. M. G. Dittinar 
PubZie Relations. 

• 
/Jtijh~id 7 21 



GASTRUBRIEK 

Het verzuim in het 
ambtenarenbeleid 

Mr. E. H. Toxopeus heeft zijn roem 
als minister van Binnenlandse Za
ken gevestigd met de naar hem ge-

noemde regeling voor de bezol
diging van ambtenaren; die kwam 
er in hoofdzaak op neer dat de sa
larissen van overheidsdienaren op 

een bepaalde wijze gelijke tred zou
den houden met die in het bedrijfs

leven; de bedoeling hiervan was 
onder meer, een eind te maken aan 
het getouwtrek bij de jaarlijks te
rugkerende onderhandelingen over 
de salarissen van ambtenaren (en 

trendvolgers). Dat is toen, al waren 
er wat detailproblemen, ook gelukt, 
en onze partij was trots op deze be-

windsman en zijn beleid. 

H
oe lang lijkt dat geleden! Ons 
is uitgelegd, hoe ondeugde
lijk dit systeem is. We weten 

waarop het mislukt is: het liet een 
variabele buiten beschouwing, door 
de bestaande relatie tussen de 
aantallen ambtenaren en trendvol
gers enerzijds en overigen ander
zijds als vast te veronderstellen. De 
uitvinder van de regeling heeft na
gelaten te bedenken wat er diende 
te gebeuren als bewindslieden van 
een andere politieke signatuur dan 
de zijne die relatie zouden willen 

wijzigen en het overheidsapparaat 
op een voor hem onvoorstelbare 
schaal zouden laten uitdijen. Had
den degenen die vervolgens de 
rampzaligheid hiervan onderken
den en er iets aan gingen doen, 
eenzelfde inventiviteit bezeten als 
bovengenoemde liberale voorman 
van weleer, dan was de variabele 
van de onderlinge getalsmatige 
verhouding- uiteraard door norm
voorstellingen begrensd - alsnog in 
de regeling ingebouwd. In plaats 
daarvan heeft men zich zo door de 
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achterstallige correcties laten ob
sederen, dat men de hele regeling · 
met schampere commentaren naar 
de archieven der historie heeft 
durven verwijzen. Aldus zijn we te
rug naar af en beleven we sinds 
enige tijd weer het stuitende ge
vecht om spetters van het slijk der 
aarde op een van nature dor veld. 
De parameter voor de minister van 
Binnenlandse Zaken zijn daarbij 
niet denkbeelden over de uit een 
oogpunt van wenselijke taakver
vulling juiste kwantitatieve en 
kwalitatieve bezetting van het 
overheidsapparaat, maar is de 
spanning tussen de status quo en 
het grillige financieringstekort -
niets dan slechts hierover! -; en de 
bewindslieden van Onderwijs en 
van WVC- om het bij dezen te la
ten - mogen dus amper over die 
vraag nadenken, maar welhaast 
nog slechts jaarlijks prioriteren 
t.a.v. meer en van minder dierist
waardigen. Wendbaarheid ver
wordt tot handigheid met wissel
geld. 

Het verwijt dat de vakbonden 
hieraan dapper meedoen, snijdt 
geen hout. Hun wordt geen pers
pectief geboden voor een werkgele
genheidsbeleid in de kwartaire 
sector op de lange of ook maar mid
dellange termijn, in goede en slechte 
tijden. En hun wordt niet eens de 
gelegenheid aangereikt om te on
derhandelen over meervoudige 
koppelingen, over flexibiliteit 
voortkomende uit inzicht in de in
terdependentie van relevante, deels 
bij voorbaat variabele, deels door 
beleid te variëren factoren: omvang 
van het overheidsapparaat, ar
beidsmarkt, hoogte en differentia
tie der salarissen, inkomsten van 
de overheid. (Dat de a.d.v./a.t.v. 
niet voldeed, zal geen uitleg behoe
ven.) Indien hierop zicht geboden 
werd, had de overheid het recht, de 
vakbonden uit te dagen er con
structief op in te gaan. Thans voedt 
zij haar dienaren op tot egoïsme 
in plaats van solidariteit en brengt 
zij tevens in een meerjarencyclus zo 
vele en zo grote bevolkingsgroepen 
tot razernij, als ging het haar om 
doeltreffende timing van electoraal 
verlies a. voor de coalitiepartijen en 
b. voor de meest fervente voorstan
ders van het bezuinigingsbeleid. 

Drs. P.A. Delvaux 

• 



De Haya van Somerenstichting 
heeft onlangs gekozen voor een 
andere opzet van zijn topkader
trainingen. In een streven naar 
verdere professionalisering past 
een intensieve training van een 
geselecteerde groep VVD-leden 
die vooraanstaande bestuurlijke 
en/of vertegenwoordigende func
ties bekleden. Van potentiële 
deeln(l.mers wordt verwacht dat 
zij in ruime mate tijd willen re
serveren om aan eigen ontwikke
ling te werken. De maximaal 40 
deelnemers zullen namelijk ge
durende vier weekends verspreid 
over een periode van één jaar 
steeds met dezelfde groep bijeen
komen. 

Tijdens de trainingen zal de na
druk worden gelegd op enerzijds 
politiek inhoudelijke onderwer
pen en anderzijds op sociale 
vaardigheids- en management
technieken. Elk weekend zal een 
thema worden gekozen dat naar 
verwachting op de middellange 
termijn een centrale rol in de par
tij en landelijke politiek zal gaan 
spelen. Gelet op de Europese ver
kiezingen in 1989 is dit jaar voor 
thema's gekozen met een duide
lijke Europese dimensie. 
Met de mogelijkheid van een la
tere aanpassing op onderdelen 
zijn de volgende thema's vastge
steld: 

I Werking van democratie op 
nationaal en Europees 
niveau 

le weekend: 
- een staatsrechtelijke benade

ring van de verhouding tussen 
Nederland als nationale staat 
en hèt Europees Parlement en 
de Europese Commissie; 

- beschouwing van verschillende 
wetgevingsinstrumenten en 
organen. 

2e weekend: 
Ingaan op aspecten met een ty
pisch nationale en Europese di
mensie; te denken valt aan: 
* landbouw; 
* media; 
* budget-discipline etc. 

Topkadertrainingen 

11 Ruimtelijke ordening in 
Nederland als 
toegangspoort tot Europa 

3e weekend: 
- mogelijkheden en onmogelijk

heden van ruimtelijke or
dening; 

- Nederland als handels- en dis
tributieland en haar infra
structuur. 

4e weekend: 
- de infrastructuur in Europa als 

interne markt met een vrij ver
keer van goederen; 

- Europese eenwording in wet- en 
regelgeving. 

Rond een thema zullen ieder 
weekend de volgende aspecten 
terugkeren: 
- politiek-inhoudelijke toelich

ting op het thema door voor
aanstaande politici; 

- toelichting op het thema door 
deskundigen uit wetenschap, 
bedrijfsleven en overheid; 

- aandacht voor discussie-, 
presentatietechniek en forum
training; 

- rollenspel o.l.v. een trainer op 
basis van een casuspositie 
m.b.t. het thema. 

Van de deelnemers wordt de be
reidheid verwacht om na de trai
ningen beschikbaar te zijn voor 
mogelijke participatie in die or
ganisaties die voor de VVD van 
belang zijn. Daarnaast zal op de 
deelnemers een beroep worden 
gedaan in het kader van spreek
beurten tijdens bijeenkomsten 
van afdelingen, centrales en com
missies. 

Ten behoeve van de topkadertrai
ningen in 1988 zijn de volgende 
data vastgesteld: 
a. 10, 11 en 12 juni 
b. 2, 3 en 4 september 
c. 28, 29 en 30 oktober 
c. 16, 17 en 18 december 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij de besturen van de 
eigen kamercentrale, de Organi
satie Vrouwen in de VVD, de Ver
eniging van Staten- en Raadsle-

. . 
den en de JOVJ). Rechtstreekse 
aanmelding bij de Haya v~n. S1h 
merenstièhting is eveneens mo
gelijk. Omdat slechts een bepèrkt 
aantal leden aan deze: topkader~ 
trainingen )tah deelnemen en.om 
het niveau te waarborgen selec~ . 
teert de Haya van Somerenstich~ 
ting kandidaten Op basis Van se
lectiecriteria, die op verzoek .wor
den toegezonden. 

Indien u belangstelling heeft oni 
deel te nemen aan.4 weekends 
topkadertraining kun't u vóór 17 
mei 1988 ·een aanmeldingsfor
mulier opvragen en zo snel moge:~. 
lijk ingevuld retourneren aan de; 
Haya van Somerenstichtirig 
Postbus 30836 · · 
2500 EA 's-Gravenhage 
070-614121 

Op basis van de van u ontvangEm ·· 
aanmeldingsformulieren wórdt ·. 
een selectie gemaakt. Van de· 
deelnemers wordt een bijdrage . ,: 
gevraagd van f 310,-,-. perweekend ' 
(leden van 26 jaar of jonger be- ·• · 
talen f 270,-) .. Na 30mei 1988 · 
ontvangen betrokkenen ·ve:rvol:- · ··· 
gens uitsluitsel omtrent everituele. 
deelname. ·· · · · ·· 



MIJN OPINIE IS ... 

Plaatsing 
betekent niet dat de 
redactie het met de 

inhoud eens is. 

Recentelijk hebben wij kunnen lezen: 
"een permanente opiniepeiling van de 
Leidse universiteit i.o.v. de regering laat 
zien dat inmiddels 80 % van de VVD· 
kiezers tegen uitbreiding (van het aantal 
atoomcentrales) is. Minister De Korte 
weigert in te gaan op dit jongste ge
geven" en ,,Als de VVD-prominenten 
( Ginjaar en Voorhoeve) het milieu zo be
langrijk vinden, hadden ze dit besluit 
(120 km/uur) niet mogen nemen, zei 
Winsemius". Voorts zegt Voorhoeve i.z. 
het milieu dat het liberalisme niet voor 
pijnlijke besluiten weg moet lopen, en 
meent drs. Smit-Kroes dat die 120 km 
een VVD-punt is, goed voor de verkeers
veiligheid, milieu, normbesef. .. ("wilde 
spinnen"). 
Belangrijke facetten voor het milieu in 
Nederland zijn: de geringe energieaf
hankelijkheid, lage inflatie, te geringe 
technische opleiding, goede levensstan
daard en zeer hoge bevolkingsdichtheid. 
Een marktgericht goed milieubeleid is 
mogelijk! 
Het samenstellen van een milieuthema
nummer van slechts 10 artikelen is na
tuurlijk voor de VVD onvoldoende. De 
korte ingezonden stukken in V &D kun
nen de interne democratie ook niet ver
beteren. Een milieucongres is noodza
kelijk! De partijcommissie milieuhygië
ne wordt dan ook uit de vergetelheid 
gerukt. Een enquête/referendum zal 
verhelderend werken. Intussen getuigen 
het moeizaam samenstellen van het mi
lieuthemanummer en de Tweede-Ka
merstemming over de 100 kmiuur he
laas niet van een milieubewust VVD
beleid. 
(ingekort) Ir. P. M. Vrijlandt 

Hilversum 

Een ambtenaar die volledig betaald 
wordt door de paspoortenfabrikant 
KEP (inclusief een "studie"-wereld
reis) terwijl hij geacht wordt controle 
uit te oefenen op diezelfde KEP. 
Concurrenten in de paspoortenbran
che die, hoewel ze veel goedkoper kun
nen leveren, niet aan de bak komen. 
Hoezo smeergeld? 

Waarom toont onze- alom gevreesde
Tweede-Kamerfractie eindelijk niet eens 
karakter door het opstappen te eisen van 
de betrokken bew~ndslieden, inclusief 
de betrokken ambtenaar? 
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Bestuur afdeling Hasselt 
H. W. Bongers, voorzitter 

Met verwondering las ik in V &D van 
febr. het verslag over "Liberalisme een 
speurtocht naar de filosofische grond
slagen". "Indien het individu niet van 
ultieme waarde zou zijn, zou het onder
geschikt zijn aan iets anders van ultie
me waarde, zoals de Kerk, het volk, de 
staat of God". 
Niet ondergeschikt zijn aan God doet 
denken aan de pot die de pottenbakker 
ontkent. Zomin als de pottenbakker be
wezen kan worden, kan hij ook ontkend 
worden. Hier begint het geloof 
Maar drs. A. A.M. Kinneging c.s. moe
ten toch niet, door de ultieme waarde 
van alle mensen te verabsoluteren, alle 
mensen die in God geloven van de li
berale baan schuiven. "Het liberalisme 
ontkent deze maatschappelijke onder~ 
schikking" ... etc. Mag ik weten welke 
denker dat t.o.v. God gesteld heeft? En 
wat is "de vrijheid van het individu"? 
Niet het toegeven aan een bundel steeds 
wisselende wensen. Dat lijkt meer op 
het slaaf zijn van eigen willekeur. De 
mens is tot het uur van zijn dood onvol
tooid, d.w.z. hiJ wil worden wat hij kan 
zijn. En alleen daarin is zijn menselijke 
vrijheid gelegen. Daarnaast hebben wij 
rekening te houden met medemensen. 
Dit alles staat een politiek liberale over
tuiging allerminst in de weg en lijkt me 
toch wat vruchtbaarder dan de utili-
taristische variant. H. Beukenhorst 

Winterswijk 

Twee punten van kritiek op het ver
heersstandpunt van de fractie: a. We 
leveren drie milieuministers en dan 
gaan we de maximumsnelheid verhogen 
naar 120 km/uur. Iedereen kan weten 
dat de luchtverontreiniging boven de 
100 km/u toeneemt. De argumenten om 
de verhoging te accepteren zijn he
lemaal belachelijk. b. De randstad zit 
vol met files, dus de autokosten moeten 
niet meer aftrekbaar zijn en de reiziger 
moet in het openbaar vervoer worden 
gedwongen. Maar het openbaar vervoer 
brengt je op het verkeerde tijdstip op de 
plaats waar je niet moet zijn. Voor velen 
in de randstad geldt dat men met het 
openbaar vervoer ook daar niet met een 
redelijke reistijd op hun werk kunnen 
komen. Voor mensen buiten de randstad 
is het nog veel beroerder met het open
baar vervoer gesteld. Ik woon 21 km van 
mijn werk (Oss-Uden). Met de auto (sa
men met een collega) doen wij dit in 20 
à 25 min. Met drie bussen duurt dat 
1112 uur. Als men de automobilisten in 
het openbaar vervoer wil krijgen, zal 
men hun iets goeds moeten bieden: hoge 
frequentie, fijnmazig, comfortabel en 
betaalbaar. Als daar geen geld voor is 
dan moet je geen automobilist gaan 
pesten, maar iets beters bedenken. 
VVD-fractie, luister naar je kiezers. Doe 
je dit niet dan verlies je ze. 
(ingekort) E. Blom 

Oss 

1. Is de invoering van een door mensen
handen gemaakt document dat frau
debestendig dient te zijn niet een 
"utopie"? M.i. is nimmer voor de volle 
100% te garanderen dat een nieuw in te 
voeren HL-paspoort, niet na te maken 
of te vervalsen zou zijn. 
2. Is het antwoord op de vraag van een 
praktisch onderzoek op de fraudebe
stendigheid van het nieuwe paspoort 
aan de Centrale Recherche Informatie 
Dienst en de Koninklijke Marechaussee 
op "korte termijn" eigenlijk wel uit
voerbaar? 
Omdat invoering van het paspoort op 
grotere schaal nog niet heeft plaats
gevonden, zullen m.i. "potentiële ver
valsers nog niet opduiken. Deze lagere 
uitvoerende instanties kunnen dan m.i. 
nimmer een verantwoord rapport sa
menstellen dat door een verantwoorde
lijk politicus gedekt kan worden. 

U. P. Sentius 
Heerde 

Was het eerst minister Smit die de mo
torrijtuigenbelasting met f 25,- wil 
verhogen, nu dreigt ook staatssecretaris 
Koning eindelijk zijn zin te krijgen met 
een verhoging van het huurwaardefor
fait met maar liefst 40 %. Ik kan mij 
echter niet herinneren dat dit soort be
lastingverhogingen in het verkiezings
programma staan aangekondigd. Het 
lijkt mij daarom zeer wenselijk als op 
korte termijn eens zou worden geanaly
seerd of onze bewindslieden wel op een 
goede wijze bezig zijn. Als de staatsse
cretaris van oordeel is dat het huur
waardeforfait is achtergebleven bij de 
gemiddelde huren, is het veel realisti
scher - en ook geloofwaardiger - om het 
huurwaardeforfait jaarlijks met een
zelfde percentage te verhogen als de 
vastgestelde huurverhoging. Een (even
tuele) verhoging met 40 % is echter een 
ordinaire belastingverhoging en in 
strijd met ons verkiezingsprogramma. 

J. F. van Geenhuizen 
Alkmaar 

Een weloverwogen oordeel over de si
tuatie in de door Israël bezette gebieden 
is niet eenvoudig te geven. Misschien 
was de heer Laterveer tendentieus, de 
heer Van der Wielen is echter rancuneus. 
Omdat andere landen hard optreden 
behoeft dit nog geen voorbeeld voor Is
raël te zijn. 
Al drie maanden duurt de strijd van het 
leger tegen groepen jonge PalestiJnen. 
Hard optreden hoeft niet persé te beteke
nen met scherp schieten. 
Kunnen de heren Van der Wielen en La
terveer een oplossing geven hoe Israël in 
vrede de bezette gebieden weer kan de
kolonialiseren en zich uit deze gebieden 
kan terugtrekken? M. de Hes 

Voorburg 



Gaarne antwoord ik op de reacties op 
mijn stuk in V&D nr. 1364. De heer Van 
der Wielen vindt elk optreden gerecht
vaardigd als het maar tot doel heeft de 
"openbare orde" te handhaven. In Zuid
Afrika beroept men zich ook op dit ar
gument. Doch hij vergeet dat een li
beraal beginsel (de openbare orde) niet 
mag worden bereikt door het inzetten 
van middelen die de mensenrechten 
grovelijk schenden (mensen levend met 
bulldozers begraven, systematisch ar
men breken van kinderen als preventieve 
maatregel tegen het gooien met stenen, 
een grintkanon inschakelen). In een 
rechtsstaat moet de overheid de rechts
regels naleven en meer bepaald de 
vrijheidsrechten van de burgers erken
nen en eerbiedigen, ook al beschikt de 
overheid over het geweldsmonopolie. 
Dat is de sterkte, doch tevens de zwakte 
van de liberale principes. De heer Van 
de Vijver wenst constructief en creatief 
mee te denken met het oog op een vreed
zame oplossing. Wie zich meer in deze 
problematiek heeft verdiept, zou moeten 
weten dat dialoog erg moeilijk zo niet 
onmogelijk is, gezien er in Israël wet
geving bestaat die zo iets juist verbiedt. 
Zelfs Israël krijgt van mij geen vrijbrief 
om de mensenrechten te schenden; van
daar mijn protest. 

F. Laterveer 
Overijse 

'li'2!aligelbJL·uJiR!: hîl. ILlibent21ali 
JBes~eTI<:: 

Het gebruik van een vreemde taal in het 
Liberaal Bestek vind ik een teken van 
geestelijke armoede. In hoofdstuk 16 re
gel 3 staat: "De Nederlandse taal is 
onze belangrijkste cultuurdrager". De 
taal in een aantal hoofdstukken is met 
deze uitspraak in strijd. Dat geldt ook 
voor het taalgebruik in de WD-Expres
se. Woorden als prohibitief, reallocatie 
en obsoleet zijn misplaatst, om maar te 
zwijgen over het woord gremium dat 
meer dan 10 x voorkomt in de beschrij
vingsbrief. 
Het woord gremium stamt uit het Latijn 
en betekent daar: la. schoot; lb. moe
derschoot; 2. hulp, verzorging, bescher
ming; 3. diepte, binnenste, midden; 4a. 
armvol (Chr.); 4b. garve. Zowel het 
Frans als het Engels kennen alleen de 
betekenis: schootdoek van de bisschop. 
Het Duits kent het woord in de betekenis 
van: vereniging, bond en college. In deze 
laatste betekenis kent de laatste druk 
van de grote Van DaZe het ook. In het 
Spaans betekent het: schoot der kerk, 
corporatie, gilde, vakvereniging. Zeker 
het woord corporatie is nauwelijks een 
begrip dat bij liberalen weerklank zal 
vinden. 
Waarom gebruiken we niet gewoon de 
Nederlandse woorden: groepering, or
gaan of college? 
(ingekort) H. A. H. Toornvliet 

Son 

In V&D van maart 1988 suggereert 
staatssecretaris Koning dat wij in de 
toekomst wellicht een reeds gedeeltelijk 
ingevuld belastingaangiftebiljet kun
nen ontvangen. Hierop zit ik niet direct 
te wachten, zeker niet als dit latere ver
zending tengevolge heeft zodat ik het 
biljet in de lente moet invullen in plaats 
van in de winter. 
Waar ik wel op wacht is een aangif
tebiljet a. met voldoende marge dat kan 
worden voorzien van een perforatie zon
der dat de essentiële informatie verloren 
gaat, b. geschikt voor het invullen met 
de schrijfmachine en c. voorzien van een 
(carbon)kopie voor de belastingplich
tige. Het is toch te dol dat er jaarlijks 
vele duizenden guldens moeten worden 
betaald aan belasting en premies maar 
dat degene die een kopie van zijn aan
gifte wil hebben deze kopie moet kopen 
bij de boekhandel of Staatsuitgeverij? 
En die kopie moet dan nog apart worden 
ingevuld. Zeer efficiënt! 

W. L. Cremer 
's-Grauenhage 

Hans Nord heeft gelijk als hij zegt dat 
de Europese verdeeldheid er de oorzaak 
van is dat de VS ons niet direct voor 
alles consulteren. Ik ben van mening 
dat Amerika al ruim voldoende rekening 
houdt met onze wensen in internatio
naal opzicht. Bovendien leveren de VS 
binnen veel organisaties, zoals bijv. de 
NAVO, de grootste inspanningen en 
vertegenwoordigt de Amerikaanse re
gering een volk van zo'n 250 miljoen 
mensen. 
Tot we een eensgezind Europa vormen 
zullen we Amerika moeten respecteren 
als de leider van de vrije wereld. Boven
dien heeft Amerika in de Tweede We
reldoorlog op meer dan overtuigende 
wijze bewezen het beste met ons voor te 
hebben. Ik ben blij dat Hans Nord de 
door Wiegel aangegeven weg volgt van 
een WD die streeft naar meer onderling 
begrip met en dankbaarheid voor de 
Verenigde Staten. 

R. E. I. Dongen 
Woerden 

We dachten "safe" te zijn met een geest
verwante op onderwijs (voortgezet). 
Niets is minder waar, de nieuwe voor
stellen lijken angstig veel op de mid
denschool, die door de liberalen 
unaniem is afgewezen: allemaal in een 
hok, ongeacht de capaciteiten, want hoe. 
denkt men een "verschillend tempo" te 
realiseren? 
Helemaal zot is het streven jonge mensen 

af te leveren aan de universiteit die geen 
woord Frans hebben geleerd (of Duits) 
terwijl in de EEG (Europa '92) Frans 
steeds belangrijker wordt en wij hoe 
langer hoe meer achter raken bij inter
nationale functies omdat wij de normen 
niet meer halen (talen), waarbij andere 
landen met een eigen "grote" moedertaal 
gaan inlopen. En dat terwijl wij vroe
ger, ook op de mavo, althans een goede 
grondslag legden voor drie vreemde ta
len. Watje niet leert tussen 12 en 18jaar 
haal je later niet of nauwelijks meer in. 
En waarom ook zo'n hoog percentage 
"vrije invulling" (modeuakken)? Hoe 
kunnen ouders zeker zijn dat dit wordt 
ingevuld volgens hun wensen? Niet ie
dereen heeft echt vrije schoolkeuze i.v.m. 
bereikbaarheid bijvoorbeeld. Welke 
duistere machten zitten achter deze af
braak? 
Kortom: Liberalen, te wapen! 

Meur. M. A. de Jong-de Monchy 
Rotterdam 

Ik ben geschrokken van een deel van het 
credo van Hans Nord (zie V&D 1364), 
die zich op lovende wijze over Paul
Henry Spaak uitliet. Hij moet toch heel 
goed weten dat Spaak om een volks
stemming over Koning Leopold vroeg. 
Hij was er zeker van dat de koning zou 
worden weggestemd, maar dat gebeur
de niet. De koning kwam met 4 % als 
overwinnaar uit de stemmingen. En 
wat doet de socialist en democraat 
Spaak? Van de ene op de andere seconde 
verwierp hij de democratie, riep het volk 
op en ging aan het hoofd van deze me
nigte naar het koninklijk paleis om de 
macht te grijpen. Mensen die toen 
oneindig veel meer verantwoordelijk
heidsgevoel hadden hebben toen een 
broedermoord op grote schaal voorko
men. Niet dankzij Spaak, maar on
danks Spaak. Heeft Hans Nord zich wel 
eens afgevraagd waarom Spaak in 1948 
op het genoemde congres was? Welke 
functie had Spaak mogelijk voor zich
zelf al in gedachte? In België zal de 
naam Spaak als een schandvlek in de 

geschiedenisboeken blijven. 
(ingekort) 

G. J. Gieten 
Delft 

In een t.u.-programma werd onlangs een 
overzicht gegeven van de deplorabele 
toestand van de Nederlandse scheeps
bouw. De belangrijkste oorzaak die 
werd genoemd voor de slechte situatie 
was de onmogelijke concurrentiepositie 
van de Nederlandse werven als gevolg 
van onvoldoende steun van de overheid 
t.o.v. die van andere Europese landen. 
De minister van Economische Zaken 



was om commentaar gevraagd. Het 
antwoord luidde dat daarvoor het mo
ment nog niet was gekomen. Op dat mo
ment bekropen mij gevoelens van op
perste verbazing. Ik heb vervolgens mijn 
hart gelucht bij een mij bekend voor
malig VVD-Kamerlid. Toch wil ik kwijt 
dat ik had verwacht dat in ieder geval 
bij de VVD voldoende belangstelling zou 
zijn voor de Nederlandse maritieme in
dustrie. Dit begrip reikt verder dan wer
ven. De totstandkoming van een schip 
bestaat namelijk voor % uit toeleverin
gen. De Ned. maritieme industrie dient 
in stand gehouden te worden als een 
nationaal belang. In dat verband zou 
het interessant zijn als EZ er nu eens 
blijk van gaf afstand te hebben genomen 
van zijn RSV-trauma en rijp te worden 
voor initiatieven tot samenwerkings
constructies zoals die bijv. in Frankrijk 
worden aangetroffen. 
(ingekort) 

P. H. Boegbarn 
Leiden 

In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 

opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor ie

dereen toegankelijk) waar 
landelijke WD-politici 

het woord voeren. 

AMSTERDAM- 10 mei. drs. G. M. de 
Vries. Grand Hotel Krasnapolsky. 
Aanvang 20.30 uur. Europa. 
AMSTERDAM- 6 juni. mevr. J. E. S. 
Larive. Proeflokaal Hooghoudt. Aan
vang 20.00 uur. Actuele politiek. (ge
meenteraadsfractie). 
BAARN- 16 mei. drs. L. M. L. H. A. 
Hermans. Brandpunt. Aanvang 20.00 
uur. Actuele politiek/volksgezondheid. 
BATHMEN- 16 mei. mevr. S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot. Rest. 
Boode. Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
BINNENMAAS - 16 mei. P. M. Blauw. 
Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, 
Mijnsherenland. Aanvang 20.00 uur. 
Landbouw. 
KC DORDRECHT - 13 juni. dr. ir. 
J. J.C. Voorhoeve. Stadsgehoorzaal de 
Nieuwe Doelen, Gorinchem. Aanvang 
20.00 uur. Actuele politiek. 
DORDRECHT - 10 mei. A. J. Even
huis. Postiljon Motel. Aanvang 20.00 
uur. Detailhandel Dag en Nacht/Actue
le politiek. 
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JOVD DRENTHE - 14 mei. A. J. 
Evenhuis/J. Franssen. Café-Rest. 
Grimme, Emmen. Aanvang 20.00 uur. 
Jongeren, Liberalisme en politiek. 
GILZE EN RIJEN - 30 mei. mr. J. G.C. 
Wiebenga. Hotel Café Rest. De Her
berg, Rijen. Aanvang 20.00 uur. Regio
nale problematiek/Actuele politiek. 
GOUDA- 17 juni. drs. Th. H. Joekes. 
Kinderboerderij, Bloemendaalseweg 
34a. Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
KC 'S-GRAVENHAGE- 9 mei. dr. ir. 
J. J.C. Voorhoeve. Badhotel, 's
Gravenhage. Aanvang 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 
KC GRONINGEN- 16 mei. dr. R. W. 
de Korte. Postiljon Motel Haren, Ha
ren. Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
PROV. CIE ORGANISATIE VROU
WEN IN DE VVD GRONINGEN- 6 
juni. mevr. drs. M. M. H. Kamp. Rest. 
Boschhuis. Aanvang 20.00 uur. "1990: 
Economisch zelfstandig m/v. Wat be
tekent dit voor meisjes die dan 18 jaar 
zijn.". 
HEEMSTEDE - 30 mei. drs. M. M. H. 
Kamp, Raadhuis, Burgerzaal. Aanvang 
20.00 uur. Volksgezondheid en Bed
denreductie. 
HENDRIK IDO AMBACHT - 6 juni. 
drs. L. M. L. H. A. Hermans. Centrum 
Bekestein. Aanvang 20.00 uur. Actuele 
politiek. 
KC 'S-HERTOGENBOSCH!VUGHT 
- 16 mei. mr. F. Korthals Altes. Café
Rest. De Beukenhof. Vught. Aanvang 
20.00 uur. Cellentekort/criminaliteit. 
HILVERSUM- 9 mei. mevr. E. G. 
'Ï'erpstra. Hotel Het Hof van Holland. 
Aanvang 20.00 uur. Ouderenbeleid. 
HOOGEVEEN- 16 mei. H. F. DijkstaL 
Café Cheers, Hoogeveen. Aanvang 
20.00 uur. Criminaliteit/bestrijding. 
JOVD-HOOGEVEEN- 30 mei. A. A. 
M. E. van Erp. Café Cheers, Hooge
veen. Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
LAREN/BLARICUM- 9 mei. H. F. 
Dijkstal, Dorpshuis De Blaercom. 
Aanvang 20.30 uur. Actuele politiek/
Justitie. 
JOVD-LEEUWARDEN- 16 mei. R. L. 
0. Linschoten, De Stadhouder. Aan
vang 20.00 uur. Actuele politiek. 
LELYSTAD - 16 mei. mr. J. G. C. Wie
benga. De Fonteijn. Aanvang 20.00 
uur. Actuele politiek. 
JOVD-LIMBURG- 9 mei. J. Franssen. 
Hotel de Bough, Sittard. Aanvang 
20.00 uur. Studie-financiering. 
MEDEMBLIK- 6 juni. mevr. E. G. 
Terpstra. Het wapen van Medemblik. 
20.00 uur. Vergrijzing. 
MEPPEL - 9 mei. mr. G. B. Nijhuis. 
Zaal Nijmeijer. Aanvang 20.00 uur. 
Actuele politiek. 
MONSTER- 30 mei. dr. R. Braams. 
Cultureel centrum Leuningjes. Aan-· 
vang 20.30 uur. Milieu. 
MONTFOORT - 30 mei. J. Franssen. 
Café-Rest. De Gouden Leeuw. Aanvang 
20.15 uur. Gemeentelijke herindeling/ 
actuele politiek. 

OC MONTFERLAND - 9 mei. mr. 
A. J. Te Veldhuis. Zalencentrum de 
Kruisweg, Doetinchem. Aanvang 20.00 
uur. Het milieu met zijn mestproble
matiek (forumdiscussie). 
NAARDEN- 6 juni. H. F. DijkstaL Het 
Witte Kerkje. Aanvang 20.00 uur. 
Criminaliteit/actuele politiek. 
NOORDWIJKERHOUT - 16 mei. mr. 
G. B. Nijhuis. Cultueel Centrum de 
Schelft. Aanvang 20.00 uur. Volks
gezondheid! Actuele politiek. 
OC OMMEN- 16 mei. mr. A. J. Te 
Veldhuis. Rest. De Nieuwe Burg, Om
men. Aanvang 20.00 uur. Milieu/Ac
tuele politiek. 
OPSTERLAND - 16 mei. mevr. A. J. 
Jorritsma-Lebbink. De Lindehof, Gor
redijk Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
OSS - 13 juni. dr. W. F. Eekelen. Hotel 
Wilhelmina. Aanvang 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 
OUDER-AMSTEL - 9 mei. mevr. drs. 
M. M. H. Kamp. Sporthal Bindelwijk 
Aanvang 20.00 uur. Ouderenbeleidl
W elzijn en volksgezondheid. 
KC OVERIJSSEL- 9 juni. mr. G."B. 
Nijhuis. Café Koenjer, Marienheem. 
Aanvang 20.00 uur. Volksgezond
heid! Actuele politiek. 
REIMERSWAAL/KAPELLE - 9 mei. 
mevr. S. van Heemskerck Pillis-Du
vekot. Hotel de Zwaan. Kapelle. Aan
vang 20.00 uur. Actuele politiek. 
RENKUM- 20 juni. mr. H. E. Koning, 
Parkhotel De Branding, Doorwerth. 
Aanvang 20.00 uur. Actuele politiek. 
ROTTERDAM - 30 mei. drs. G. M. de 
Vries. Rest. Engels. Aanvang 20.00 
uur. Europa. 
SOEST - 6 juni. R. L. 0. Linschoten. 
Cultureel Centrum C3. Aanvang 20.15 
uur. Actuele politiek. 
KC UTRECHT- 6juni. drs. E. H.T. 
M. Nijpels. Rest. De Afrit, Meerndijk, 
De Meern. Aanvang 20.00 uur. Milieu. 
UTRECHT - 9 mei. mr. F. H. G. de 
Grave. Proeflokaal De Drie Haringen. 
Aanvang 20.00 uur. Huurwaardefor
fait, steunt de VVD het eigen bezit niet 
meer? 
OCVEENKOLONIËN- 30 mei. mevr. 
E.G. Terpstra. De Bikkelarij, Stads
kanaal. A[lnvang 20.30 uur. Vergrij
zing. 
VOORBURG - 16 mei. mevr. E. G. 
Terpstra. Bar Bodega The Fox. Aan
vang 20.00 uur. Ouderenbeleid. 
OC WEIDEGEBIED - 16 mei. J. 
Franssen. Gereformeerde Zalencen
trum, Oudewater. Aanvang 20.30 uur. 
Gemeentelijke herindeling. 
WISCH - 30 mei. mr. G. B. Nijhuis. 
Hotel. Rest. De Rode Leeuw, Terborg. 
Aanvang 20.00 uur. Volksgezondheid! 
actuele politiek. 
KC ZEELAND - 30 mei. mevr. drs. 
N. J. Smit-Kroes. Café-Rest. Prins van 
Oranje, Goes. Aanvang 20.00 uur. Ac
tuele politiek 
ZEIST- 9 mei. drs. F. W. Weisglas. 
Café-Rest. Hermitage. Aanvang 20.00 
uur. (forumdiscussie). 



WERKDAGEN 
OP HET BINNENHOF 

Politieke belangstelling krijgen jongeren vanzelf wanneer ze 
meedoen aan het Close Up-project van 

M50 is een instelling voor algemeen politiek vormingswerk die wordt 
bestuurd door: CDJA. JOVD, JO, JS en PSJG. 

M50, Oudegracht 139 bis, 3511 AJ Utrecht. 
Telefoon: 030-333494 

----------------
Stuur mij meer informatie over het "Close Up"-project. 

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

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

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

Plaats: .................................................................................................. . 

Stuur de bon, voldoende gefrankeerd, naar M50 .. 

RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

~ 
~ 

Boekingen 8. Prod. 8 /V, Westhavenkade 21, 3131 AC 
Vlaardingen. Telefoon 010 - 4352426. Fax: 010 -
4600064. 

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. 

BELEGGEN IN 
BOSBOUWPROJECTEN 
IN FRANKRIJK 

WAAROM?!? 
• GEEN BEURSINVLOEDEN 
• VEILIG EN WAARDEVAST 
• AANTREKKELIJK RENDEMENT 
• VELE FISCALE VOORDELEN 
• DEELNAME VANAF f 25.000,-

Voor meer informatie bel 010-425 47 88 

EURO FOREl INVEST B.V. 
BELEGGING&.. BEHEER VAN BOSBOUW
PROJECTEN/ONROEREND GOED 
Heemraadssingel 319-3023 BG Rotterdam 
Telefoon (31) 10 425 47 88 
Telefax (31) 10 476 89 36 
Telex 33014 lBC NL (EFI) 
OF: Stuur uw volledige naam, 
adres en telefoonnummer naar 
E.F.I. - Antwoordnummer 20.55 7 
3020 WB Rotterdam 



OVER DE NIEUWE DIERENWETGEVING (3) 

Wanneer kunnen ~j rekenen op 
'belasting-verlaging'? · 

De WD maakt zich, zoals u weet, sterk voor Mogen wij als beschaafde mensen onze dieren dit 
belastingverlaging. Uitgangspunt is daarbij, dat te hoge bela- blijven aandoen? Nee, vond ook politiek Den Haag al in I975· 
stingtarieven demotiverend zouden werken op het onder- Toch zou het nog tot r985 duren voordat er van die zijde een 
nemersklimaat; en dus op 's lands economie. wetsvoorstel op tafel kwam. 

De economie is schijnbaar wèl gebaat bij de kwel- Helaas bleek ditvoorstel nauwelijks een reele ver-
lende 'belasting' waaraan wij met name onze landbouwhuis- betering voor de dieren in te houden. Ook de fractie van de 
dieren onderwerpen. Zij zitten letterlijk en figuurlijk klem. WD bekritiseerde het wetsontwerp op diverse essentiele 

Honderdduizenden levenslustige kalveren moeten punten. Vandaar dat de Dierenbescherming, in samenwerking 
zich eenzame opsluiting en bloedarmoede (voor blank vlees) met tal van deskundigen, een eigen wetsvoorstel ontwierp, dat 
laten welgevallen. de dieren een waardiger bestaan garandeert en waar ook de 

Miljoenen leghennen moeten hun leven lang genoe- boerenstand beter van wordt Dit voorstel oogstte daarom wèl 
gen nemen met een plekje van 20 x2o cm in een legbatterij. lofbij diverse fracties, waaronder de WD. 

Talloze fokzeugen zijn gedoemd om aan een korte Vergelijkt u nu zelf de belangrijksteverschillen tussen 
buikketting 'aan de lopende band' biggen te produceren... beide voorstellen (zie het kadertje). En betuig uw adhesie als u 

~::::~~::~--------------~~~:::~::~:=:~~---~
Vijf essentiële verschillen tussen het Dieren
beschenningsvoorstel en het Regeringsvoorstel. 

1. De Dierenbescherming wil wettelijke garanties die dierenleed 
voorkomen. · 
De regering wil alleen achteraf misstanden proberen in te perken. 

2. De Dierenbescherming wil huisvestingssystemen (b.v leg· 
batterijen) voor dieren toetsen op hun geschiktheid voor het welzijn van 
de betreffende dieren, voordat ze in praktijk worden gebracht 
De regering wil achteraf ongeschikte huisvestingssystemen proberen 
terug te dringen. 

3. De Dierenbescherming wil brj gevallen van onjuiste behandeling 
van dieren de belangen van deze dieren óók voor de ]!il!g~jke rechter 
kunnen vertegenwoordigen. 
De regering wil alleen bit ernstige dierenmishandeling de strafrechter 
inschakelen. 

4· De Dierenbescherming wil een Raad voor het Welzijn en de 
Gezondheid van dieren met een eigen adviesrecht. 
De regering wil slechts een Y!ij]llj~ overlegorgaan zonder advies· 
recht. 

Kies partij. 
DIk wil meer informatie over de beide wets

voorstellerr 
DIk teken (zonder enige financiele conse

quenties) voor het wetsvoorstel van de Dieren
bescherming voor een betere en rechtvaardiger 
wetgeving voor dieren. (het gewenste aankruisen s.v.p.) 

I HANDTEKENJNG 

Naam:-------------

Straat ____________ _ 

Postcode: ____________ Vd_3 

s. De Dierenbescherming wil dat alle diergroepen (dus ook bijvoor· Plaats:-------------
beeld de in de vrije natuur levende dieren) in de nieuwe wet bescher· 
ming krijgen. Opsturen in een open, ongelrankeerde envelop 
De regering wil de wet~~ tot de dieren die door mensen DIERENI[)ESCHERMING aan de Dierenbescherming, antwoordnr. 2105, 
gehouden worden. ~ 2500 XK Den Haag. Bellen kan ook: 070-423 423-

---------------------------------------------~ 
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Encyclopcedia Britannica 
verovert ook Nederland 

Een tekst lezen op een beeldscherm van 
een computer duurt langer dan het lezen van 
dezelfde tekst wanneer die op papier staat. 
Dit blijkt uit een onderzoek onder leiding van de 
zoöloog Frank Heppner, waarvan de resultaten 
onlangs zijn gepubliceerd in het Joumal of 
Reading. 

Natuurlijk was dat al bekend bij Ency
clopredia Britannica. Daarom heeft Britannica 
een investering gedaan van 56.000.000 dollar 
om een snel werkend en up to date naslagwerk 
op de markt te brengen. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
promotie en het voordeel daarvan is dat het 
voor iedereen betaalbaar is. Zit u nog met één of 
ander oud naslagwerk dan wordt dat gewoon 
ingeruild. 

Voor zijn geld krijgt de koper een vol
strekt unieke schat aan informatie, door geen 
enkele wereld encyclopedie tot dusver 
geëvenaard. Alleen al de onderwerpen China 
en Mineralen beslaan al zo'n tweehonderd 
pagina's. 

Het aantal items dat in pakweg vijftig 
pagina's wordt behandeld is trouwens legio. 
Daarbij is het voor de meeste Nederlanders geen 
probleem dat die informatie in het engeis wordt 
gegeven; de eerste de beste Havo scholier 
beheerst die taal wel zodanig dat hij (of zij) 
in staat is de Britannica goed te lezen. Overi
gens maken veel zakenmensen beroepsmatig 
gebruik van het naslagwerk. 

Fraai gebundeld in 32 delen, die samen 
zo'n 35 miljoen woorden bevatten, op heldere 
en zeer leesbare wijze gerängschikt. Als u nu de 
bon instuurt, ontvangt u per omgaande en 
geheel vrijblijvend uitvoerig informatie. 

r De ,;ereiii kan niet zOnder Bnt"inniea~ 
I En ik ook niet: Geefmij dus alle informatie over de Britannica. 

INMm: I 

I Adres: I 
I Postcode+ woonplaats: ___________ I 
I Coupon in een enveloppe zonder postzegel zenden aan: ~ I 

Encyclop<edia Britannica, -
1 Antwoordnummer 356, 3000 WB Rotterdam. ~ 1 

DIk wil met spoed informatie .... 
I (indien gewenst aankruisen) ~ I -1 Mijn telefoonnummer is: ------------1 

INHOUDSOPGAVE: 

- Staatssecretaris 
Dick Dees en VVD
Tweede Kamerlid 
Ad Nijhuis over het 
gezondheidsplan-Dekker 

- Op naar het verenigd Europa. De KC
Dordrecht nam prima initiatief (zie 
Eurokatern) 

- De langste algemene vergadering. 
Victor Hafkamp blikt terug op Veldhoven. 
Liberaal Bestek-voorzitter Geurtsen gaf 
te Ede zijn visie op de behandeling van 
het commissierapport 

- 25 jaar zit Theo Joekes in de Tweede 
Kamer; een vierluik rond en met deze 
parlementariër 

- Regiokatern: afscheid van kc-voorzitter 
Verlinden; wisselpluim voor Hans Vrind; 
Ameland werkt aan werk; liberale Belgen 
in Friesland; Zeeuwen naar Straatsburg 
en jubileum afdeling Leiden 

*** *EP* * PE * 
***** 

- Eurokatern met o.a. 

Europa 1992 ... een 
toverbal? 
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GESLAAGDE ALGEMENE 
VERGADERINGEN 

Terugblikkend op twee al
gemene vergaderingen 
waarvan de bijeenkomst 

te Ede in het verlengde lag van 
Veldhoven, kan de VVD tevre
den zijn. Binnen vier verga
derdagen kwam praktisch al~ 
les aan bod waaraan afdelingen 
onder- en kamercentrales 
maandenlang verschrikkelijk 
hard hadden gewerkt. Lof ver
dienen vooral die leden die ook 
dat tweede weekend aan de 
partij besteedden en de gang 
naar Ede maakten om de dis
cussie over Liberaal Bestek af 
te ronden. Gewapend met zeer 
veel stemmachtigingen hielden 
zij het alert tot de laatste snik 
om half vier vol. Dat betekende 
toch: twee vrije weekends be
steden aan de partij en voor 
velen ook vakantiedagen op
nemen. 

D
e toonzetting was 
kritisch positief. Een 
Kamercentralevoorzitter 

verzuchtte in de wandelgan
gen: "Niet meer dat 
geroep om eensgezind
heid. Daar werd ik dol 
van. Nu zijn er weer 
verschillende menin-

J' gen, waarbij men met 
"" respect naar elkaar 

luistert. Zo hoort het in een 
liberale partij". Men heeft de 
smaak te pakken. Voorzitter 
Ginjaar werd twee keer toe
gezongen voor zijn verjaardag; 
in de late uurtjes op vrijdag
avond en zaterdag nog eens in 
de zaal. Ook dat was een 

. symptoom van de sfeer die er 
heerste. 

D 
e voortgez_e tte algemene 
vergadering had als na
delig punt dat Vrijheid & 

Democratie van juni moest 
sneuvelen in verband met de 
vergaderkosten. De VVD 
zwemt bepaald niet in het geld. 
V anclaar nu een wat dikker 
blad met flitsen van het con
gres, een interview met Com
missievoorzitter Aart Geurt
sen, het 25-jarig Kamerlid
maatschap van Theo Joekes, · 
die evenals onze Europeaan 
Hendrik Jan Louwes een zeer 
hoge onderscheiding kreeg: 
het Commandeurschap in de 
Orde van Oranje Nassau. Bei
de heren zijn 25 jaar par
lementariër. De eerste is lid 
van de Tweede Kamer en 
Louwes verdiende zijn sporen 
in de senaat en het Europees 
parlement, waar hij al sinds 
vele jaren de lastige land
bouwportefeuille beheert. 

Het dierbare regio-katern 
blinkt ditmaal niet uit door ac
tualiteit, maar dat kon niet 
anders als een maandblad 
wegvalt. Alles bleef wel le
zenswaard, vond de redactie. 
Het augustusblad wordt het 
inmiddels afgeronde thema
nummer over Europa en mi
lieu. Daarin wordt geen inge
zonden brievenrubriek opge
nomen. Spaar uw kruit dus tot 
eind augustus, zodat we met 
actuele opinies het nieuwe 
parlementaire jaar kunnen in
gaan. 

ttWt r;Jtr~l 
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De VVD en de vierde 
nota ruimtelijke 

ordening (vervolg) 
In het vorige nummer van Vrijheid 

en Democratie heeft minister Ed -
Nijpels duidelijk gemaakt wat het 
belang van de vierde nota over de 

ruimtelijke ordening in Nederland 
is. Daarnaast heeft hij sterk bena
irukt wat de politieke betekenis van 
de vierde nota is. Tot slot wees hij 
er terecht op, dat de nota tal van 

liberale kenmerken heeft. 

I
n de VVD is ondertussen de dis
cussie over de nota op gang ge
komen. Dat wil zeggen, dat het 

erop lijkt, dat we na de eerste storm 
in liberale kring over de (terechte 
of onterechte) nadruk op de Rand
stad in wat rustiger vaarwater zijn 
gekomen. Weliswaar wordt in ver
schillende reacties in onze kring 
nog steeds gewezen op de geogra
fische onevenwichtigheid in de 
nota, daarnaast komen veel andere 
punten naar voren. Zo wordt er door 
verschillende VVD-ers op gewezen, 
dat een financiële onderbouwing in 
de nota ontbreekt. Juist dat ele
ment in de reacties zit minister Ed 
Nijpels dwars. Voor een goede 
ruimtelijke ordening is niet persé 
meer geld nodig zegt hij; het gaat 
erom aan te geven hoe de verschil
lende geldstromen het best kunnen 
worden gericht. Over dit punt zal 
de discussie nog wel even voort
woeden. Want een sterk kenmerk 
van de reacties uit de partij is juist 
de kritiek op het overheersend be
schrijvende karakter van de nota: 
het "instrumentarium" wordt niet 
aangegeven, zo luidt in het alge
meen het commentaar. 

Over die reacties uit de partij, die 
zijn gekomen naar aanleiding van 
gerichte vragen, valt wel wat te 

v.r.n.l. De voorzitter van de Com
missie R.O. overhandigt par
tijvoorzitter Ginjaar de gebundelde 
reacties op de Vierde Nota. Milieu
minister Nijpels en milieuspecialist 
Jan te Veldhuis kijken geïnteres
seerd toe. (foto Van Teffelen) 
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zeggen. In de "VVD-expresse" zijn 
verschillende vraagpunten op de 
partij afgevuurd. Weliswaar is er 
behoorlijk intensief gediscussieerd 
over die vragen, maar erg veel 
reacties zijn er niet binnen geko
men. De indruk bestaat, dat via 
andere (lobby-)wegen onze fracties 
in het parlement nog wel het een 
en ander te horen zullen krijgen. 

Om de opvattingen binnen de 
VVD over de vierde nota ruimtelijke 

ordening te verzamelen en te bun
delen heeft het Hoofdbestuur een 
commissie ad hoc ingesteld. Deze 
commissie zal dè gebundelde reac
ties te bestemder plekke bezorgen. 
Zoals gezegd geen schokkende 
hoeveelheid antwporden op de ge
stelde vragen, maar de toon is on
getwijfeld gezet. Een zestal punten 
geeft dat aan. 

Allereerst wordt het over het al
gemeen een goed punt van de nota 
gevonden, dat wordt aangehaakt bij 
de sterke punten van Nederland in 
internationaal verband. In de 
tweede plaats word genuanceerd 
gedacht over de wijze, waarop de 
Randstad aandacht krijgt in de 
nota. Zulks is aanvaardbaar, zo 
wordt gereageerd, mits de zwak
kere landsdelen niet aan hun lot 
worden overgelaten. Gaat het om 
de· presentatie, of is de vierde nota 
op dit punt van verstrekkender be
tekenis, dan wordt vermoed? Als 
het gaat om de relatie tussen het 
economisch beleid en het milieu
beleid wordt de vierde nota positief 
ontvangen al worden knelpunten 
gezien, juist vanwege het inter
nationale karakter van beide be
leidsterreinen. Een vierde punt, 
dat sterk naar voren komt in de 
reacties, is dat terecht meer aan
dacht moet worden gegeven aan 
een marktgericht volkshuisves
tingsbeleid. Dat beleid zal zich dan 
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tevens mot;1ten richten op een 
kwalitatief hoogwaardiger wo
ningbouw. De vraag naar meer zorg 
voor de kwaliteit van de woonom
geving wordt onderschreven. Heel 
voorzichtig komt in de reacties naar 
voren, dat allerlei maatregelen om 
de mobiliteit (woon-werkverkeer in 
het bijzonder) te beperken hun 
grens hebben daar waar de indi
viduele vrijheid teveel wordt aan
getast. Daar aangekoppeld wordt 
(als vijfde punt) de vierde nota vol
doende gevonden als het gaat om 
de kwestie van de vrije woon
plaatskeuze. Als. zesde vraag werd 
de verhouding tussen de functies 
landbouw en natuur in het buiten
gebied ter discussie gebracht. Hoe
wel in het algemeen grotere eenhe
den (in oppervlakte gezien) voor 
beide functies als positief worden 
gezien, mag niet vergeten worden 
dat Nederland- gelukkig- speci
fieke gebieden geldt, waarvoor zulk 
een beleid niet opgaat. Daar zal 
vooral in sfeer van vergoedingen 
een oplossing moeten worden ge
zocht. 

Marktgerichtheid 

De vierde nota krijgt uit de partij 
wèl kritiek. Typische liberale pun
ten worden ook herkend. De 

marktgerichtheid van de nota, de 
lijn om uit te gaan van de sterke 
punten van Nederland, en het ge
richt zijn op de kwaliteit van de 
fYsieke omgeving zijn onmisken
baar elementen uit de nota, die 
goed passen in onze liberale opvat
tingen. 

Hoe gaat het nu verder? De vier
de nota over de ruimtelijke or
dening doorloopt - zoals dat heet -
de procedure van de planologische 
kern beslissing. Half juli moeten 
alle reacties binnen zijn; de eerste 
VVD-inspraakresultaten zijn dus 
mooi op tijd. De regering zal alle 
reacties bekijken, de Raad van Ad
vies voor de Ruimtelijke Ordening 
(waarvan Hans Wiegel voorzitter 
is) zal adviseren en er zal veel 

overleg worden gepleegd. De re
geringsbeslissing over de vierde 
nota zal ter goedkeuring· moeten 
worden aangeboden aan het par
lement, en wel uiterlijk voor het 
eind van het jaar. Hoewel het een 
vlotte procedure is, zal er nog volop 
gelegenheid zijn om in de politieke 
arena een robbertje te vechten over 
de toekomstige ruimtelijke inrich
ting van Nederland. Zoals de vierde 
nota gaat over het benutten van 
kansen, zo liggen er voor liberalen 
juist nu kansen op die inrichting 
van de ruimte naar onze zin invloed 
uit te oefenen. 

Eenhoorn, voorzitter commissie 
ruimtelijke ordening 

• 

VAN DE 
VOORZITTER 

O
p het moment dat u dit 
stukje onder ogen krijgt 
hebben velen van u reeds 

van hun vakantie genoten of zul
len dit gaan doen. De politiek 
staat even stil. 
De partij is aan het bekomen van 
een zeer druk jaar. En aan het 
eind van dat jaar bleek - ik 
schreef dat eerder - dat de partij 
een heel stuk is gevorderd op de 
weg naar herstel, maar - en ook 
dit schreef ik eerder - dat we er 
nog lang niet zijn. 

E
r zal nog veel moeten ge
beuren. Het dagelijks be
stuur is reeds volop bezig 

met de voorbereidingen voor de 
komende tijd die zich uitstrekt 
tot mei 1990 en waarin drie ver
kiezingen zijn, te weten die van 
het Europees Parlement in juni 
1989, van de Tweede Kamer in 
maart 1990 en van de gemeen-

teraden in mei 1990. Drie mo
menten waarop zal blijken of de 
VVD er in geslaagd zal zijn aan 
de kiezers duidelijk te maken 
wat liberale politiek is, en wat 
belangrijker is, of het haar ge
hikt zal zijn zoveel mogelijk 
mensen in het land te doordrin
gen van het belang zich achter 
die politiek te scharen. 

H
et worden zeer drukke 
tijden met veel activitei
ten van uiteenlopende 

aard. In het septembernummer 
van Vrijheid & Democratie 
wordt daarover nader bericht. 
Er zal weer een groot beroep op 
u worden gedaan, op de be
stuurderen op alle niveaus, 
maar bovenal ook op u, onze le
den. 
U bent het immers die de inhoud 
en daadkracht van onze liberale 
politiek moet bepalen. 

juni/juli 1988 



Ondercentrale$ blijven, 
hoofdbestuur dirastisch 

ingekrom~en 

D
e algemene vergadering in 
Veldhoven heeft zich met 
een zeer grote meerderheid 

uitgesproken voor de handhaving 
van de ondercentrales in de huidige 
partijstructuur. De afgevaardigden, 
stemden voor een motie van de ka
mercentrale Den Helder, waarin 
die handhaving werd bepleit. 

Volgens Den Helder bevordert 
overleg in ondercentraleverband 
de democratische besluitvorming. 
"De ondercentrale is de instantie, 
waardoor de interesse van afdelin
gen nog opgewekt kan worden. De 
stap van de afdeling naar kamer
centrale is daarvoor te groot", aldus 
een zin uit de toelichting van de 
motie van Den Helder. Het hoofd
bestuur had voorgesteld de onder
centrale op te heffen en in het 
huishoudelijke reglement van de 
partij de mogelijkheid op te nemen 
dat afdelingen met elkaar op 
vrijwillige basis een samenwer
kingsverband aangaan. 

"U wilt duidelijker communi
catiekanalen in de partij. Als u 
vindt dat in een tijd van ledenver
lies meer propaganda en sch~ling 
en vorming moeten worden bedre
ven, dan kan dat onmogelijk alleen 
door een kamercentrale worden 
uitgevoerd. We hebben de onder
centrales nodig. Trek uw voorstel 
in", vroeg de vertegenwoordiger 
van Den Helder. De uitspraak van 
vice-voorzitter Ivo Opstelten dat de 
VVD in haar verkiezingsprogram
ma kiest voor drie bestuurslagen, 
maar daarvan in de eigen organi
satie is afgeweken, vond in de ver
gadering weinig weerklank. 

Opstelten ging op de suggestie 
van Den Helder in het voorstel tot 
opheffing van de ondercentrales in 
te trekken, maar de vergadering 
was het daarmee oneens. Een motie 
van orde van de afdeling Duin- en 
Bollestreek het punt toch eerder te 
behandelen kreeg gehoor. "Het is 
verstandig om dit punt toch in 
stemming te brengen", vond de 
woordvoerder van die afdeling. 
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Het voorstel van het hoofdbe
stuur het eigen college terug te 
brengen tot ten minste 11 en ten 
hoogste 13 leden werd wel aan
vaard. Maar de vergadering stemde 
in meerderheid voor een motie van 
de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden en de Organisatie 
Vrouwen in de VVD om vertegen
woordigers van deze beide bijzon
dere groeperingen en van de JOVD 
als adviserende leden in het nieu
we hoofdbestuur op te nemen. Ver
tegenwoordigers van deze groe
peringen plus de drie fractievoor
zitters zullen het gezelschap van 
13 aanvullen. 

Een voorstel van de afdeling 
Voorburg de discussie over dit punt 
tot het najaar uit te stellen viel bij 
de vergadering niet in goede aarde. 
Labohm (Voorburg) suggereerde in 
het najaar dan tevens het functio
neren van de partijraad in de be
sprekingen te betrekken. Een 
meerderheid van de afgevaardig
den gaf er de voorkeur aan het punt 
in Veldhoven af te handelen. 

Voorzitter Ginjaar betoogde dat 
hij bij zijn rondgang langs de ka
mercentralebesturen te maken 
kreeg met een diepgaande discussie 
over de vraag of het hoofdbestuur 
in zijn huidige vorm wel functio
neert. Vooral de verhouding tussen 
leden van hoofdbestuur en dage
lijks bestuur (dat verantwoording 
aan de algemene vergadering ver
schuldigd is) kwam daarbij ter 
sprake. 

Door de aanvaarding van het 
voorstel van het hoofdbestuur zal de 
algemene vergadering voortaan 
alle 13 leden van het hoofdbestuur 
aanwijzen. Een voorstel van Zwolle 
om bij de samenstelling van het 
hoofdbestuur een regionale sprei
ding in acht te nemen, werd door 
de vergadering verworpen. "We 
zijn voor een evenwichtige sprei
ding over het land, maar onder be
paalde omstandigheden zullen he-

paalde hoofdbestuursleden wat 
dichter bij elkaar wonen dan an
deren", meende voorzitter Ginjaar. 

Zowel vertegenwoordigers van de 
Staten- en Raadsleden als van de 
vrouwenorganisaties hielden een 
vurig pleidooi voor handhaving van 
de bijzondere groeperingen in het 
hoofdbestuur. Mevrouw Stigter
Gongrijp (Wassenaar) merkte op 
dat de vrouwen sinds jaar en dag 
stemrecht hebben in het hoofdbe
stuur. "Dat schijnt nog steeds een 
lachertje te zijn na jarenlang plei
ten voor meer invloed van de vrouw 
in de politiek". Voorzitter Ginjaar 
wees op het zogenaamde stappen
plan van het hoofdbestuur, waarin 
de positie van de vrouw in dagelijks 
en hoofdbestuur ter sprake komt. 
"U kunt er alle vertrouwen in heb
ben dat we het met de vrouw goed 
voor hebben," bezwoer hij de aan
wezigen. Johan Remkes (Gronin
gen) bestreed namens de Staten-
en Raadsleden het voorstel van het 
hoofdbestuur dit college voor zijn 
organisatie niet meer toegankelijk 
te maken. "Ondeugdelijk" noemde 
hij de argumenten en hij verbaasde 
zich over het feit dat met zijn orga
nisatie geen enkel overleg vooraf 
werd gehouden. 

\~ 
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De motie van Staten- en Raads
leden en Vrouwen in de VVD werd 
na veel commotie aanvaard. Stem
ming door middel van het opsteken 
van de gebruikelijk stemkaarten 
wees verwerping van de motie uit. 
Bij een schriftelijk herstemming 
werd dat rechtgezet: 777 voor en 
537 tegen. 

De afgetreden voorzitter van de 
organisatie "Vrouwen in de VVD", 
mevrouw Windt, verwees in de 
avonduren nog even naar de dis
cussie rond de positie van haar or
ganisatie binnen de partij tijdens 
de middagdiscussie. Zij nam voor 
haar werk als voorzitter de Thor
beckepenning in ontvangst. "Toen 
ik de opmerkingen hier en daar 
over een aparte vrouwenorganisa
tie in de partij aanhoorde heb ik 
even getwijfeld aan het liberale ka
rakter van de,VVD" gaf ze toe. "Ik 
zie mijn onderscheiding als een 
eerbetoon aan alle vrouwen die in 
de partij voortdurend in de weer 
zijn geweest. Die zouden, dunkt 
mij, wat meer aandacht en waar
dering mogen hebben," aldus me
vrouw Windt. 

VVD en Liberale 
Internationale 

De VVD treedt niet uit de Li
berale Internationale, omdat de 
Oostenrijkse FPÖ hiervan nog deel 
uitmaakt. Dat liet de secretaris 
buitenland van de VVD, Jan-Dirk 
Blaauw, bij de discussie over de po
sitie van de Nederlandse liberalen 
in dat Europese gezelschap weten. 
De FPÖ hoort z.i. niet thuis in de 
Liberale Internationale, maar een 
meerderheid voor het VVD-stand
punt dat de Oostenrijkers moeten 
worden uitgestoten, blijkt niet 
haalbaar. Andere Europese liberale 
partijen hebben niet dezelfde con
clusie getrokken als wij, aldus 
Blaauw. 

De VVD gaat nauwlettend de 
leuzen volgen die de Oostenrijkse 
"liberalen" in oktober zullen ge
bruiken bij de nationale verkiezin
gen. Blijken hun leuzen in strijd 
met de liberale opvattingen, dan 
zal de VVD dat binnen de Inter
nationale opnieuw ter sprake 
brengen. Een vertegenwoordiger 
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van het "Zentralverband Slowe
nischer Organisationen in Kärn
ten" wees er in een toespraak op 
dat de reputatie van de FPÖ-leider 
in de Oostenrijkse deelstaat Ka
rinthië, Häider, bedenkelijk is. 
Häider zou als politicus regelmatig 
deelnemen aan bijeenkomsten van 
Waffen-SS en oud-Nazi-officieren. 
De Sloweense minderheid in Ka
rinthië wordt regelmatig bedreigd 
door de Duits-nationale ideologie, 
waarvan Häider een exponent is. 

Vrijheid en democratie 

De algemene vergadering is te
vreden over het partij-orgaan en 
zijn hoofdredacteur. Dat bleek bij 
de ontvouwing van de plannen tot 
het integreren van de informatie
stromen binnen de partij die een 
van de gewenste bezuinigingen 
moet opleveren. Volgens drs. Bas 
Eenhoorn zijn er meer leden in het 
blad aan het woord gekomen, zoals 
was afgesproken. De opinierubriek 
is uitgebreid en er is discussie over 
tal van onderwerpen uitgelokt. Het 
geheel wegbezuinigen van het 
blad - een suggestie van een Lim
burgse afgevaardigde - vindt het 
hoofdbestuur volstrekt onaan
vaardbaar. 

Victor Hafkamp 

• 
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Wisselingen in het 
dagelijks bestuur 

Tijdens de algemene verga
dering is afscheid genomen 
van drie dagelijks bestuurs

leden, die statutair aan aftreden 
toe waren. Dat waren Piet van den 
Bossche, troubleshooter in de VVD, 
Bas Eenhoorn, belast met interne 
betrekkingen, èn Lammert Hilari
des, die de coördinatie had van de 
partijcommissies en regionale con
gressen. De voorzitter bedankte 
hen voor hun grote inzet, die alle 
drie gedurende vele jaren hebben 
getoond. Ginjaar sprak de hoop uit 
dat zij ook in de toekomst zich voor 
de VVD zullen inzetten. Het zou te 
betreuren zijn als hun ervaring 
verloren zou gaan. Zij ontvingen 
voor hun vele verdiensten de Thor
beckepenning. 

Nieuwkomer in het bestuur is 
Frans Steenmeijer uit Oosterwold, 
49 jaar - die na 7 jaar gedeputeerde 
te zijn geweest - thans Statenlid is 
in Friesland en leraar natuurkun
de. Hij beheert de portefeuilles van 
de Haya van Somerenstichting en 
de partijcommissies en is van plan 
daaraan veel tijd te besteden. "Ie
dereen ziet nu langzamerhand wel 
in hoe belangrijk het in de partij is 
een goed kader te kweken," zegt 
Frans Steenmeijer. 

Piet u .d. Bossche 



V
VD-leden betalen in verge
lijking met de aanhang van 
CDA en PvdA een gematigd 

bedrag aan contributie. De cijfers 
die voorzitter Ginjaar aan het einde 
van de discussies op de algemene 
vergadering in Veldhoven over het 
voorstel tot contributieverhoging 
naar voren bracht, deden een te
genstribbelende vergadering uit
eindelijk overstag gaan. Volgens 
Ginjaar betalen leden van de PvdA 
met een inkomen tot f 22.500 per 
jaaralf 80,-. Bij het CDA be
draagt de contributie van een lid 
met een inkomen tot f 36.000 
f 75,- per jaar. Bij een inkomen 
van f 72.000 loopt dat al op tot 
f 235,- en een CDA-er die een ton 
per jaar verdient wordt voor 
f 450,- aangeslagen. Ruwweg 
75% van dat bedrag gaat bij die 
partijen naar het hoofdbestuur. 
"Bij ons is dat 40 %", aldus Gin
jaar. "Het mag waar zijn dat je bij 
hogere tarieven een geringer aan
tal reizigers trekt, we moeten toch 
iets doen. Betere public relations 
en vorming en scholing kosten geld. 
We hebben het algemeen secre
tariaat tot 16 man teruggebracht. 
De partijbureaus van CDA en PvdA 
zijn aanzienlijk groter. Een contri
butieverhoging tot f 100,- per 
jaar is - als je het functioneren van 
de partij onder de loep neemt - in 
feite nog te weinig", aldus de par
tijvoorzitter. 

Penningmeester drs. Pieter Res
senaar rnaakte bij de discussies 
duidelijk dat de financiële acties 
van de partij geen succes zijn ge
weest. "Kennelijk is dat een ver
sleten instrument. We zullen op 
een reguliere manier de leden via 
een contributieverhoging duidelijk 
moeten rnaken dat er iets moet ge
beuren. Vergeleken met de andere 
aanbieders op de politieke markt, 
liggen wij niet slecht qua contribu
tie", viel Ressenaar zijn voorzitter 
nog eens bij. Hij benadrukte dat er 
wel degelijk een mogelijkheid be
staat leden, voor wie de contributie 
een struikelblok vormt, kwijtschel
ding te geven. Enkele woordvoer-

ders bleken van die mogelijkheid 
niet op de hoogte. 

Volgens Ressenaar heeft de VVD
leiding bij het zoeken naar bezui
nigingen geen enkele mogelijkheid 
laten liggen. De VVD is met haar 
besnoeiingen zelfs nog verder ge
gaan dan een extern organisatie
bureau had geadviseerd. De VVD
leiding zoekt ook naar andere 
huisvesting in Den Haag. Volgens 
oud-vice-voorzitter mr. Henk Tal
sma (die er op wees dat het huidige 
kantoorpand aan de Koninginne
gracht dankzij giften van de leden 
is aangekocht) zal het een groot 
karwei worden een goedkopere 
huisvesting in Den Haag op huur
basis te vinden. De Haagse verte
genwoordiger De Haze Winkelman 
zei veel moeite met het voorstel tot 
contributieverhoging te hebben en 

ook de Limburgse afgevaardigde 
Hermans was het er niet mee eens. 
"Een rigoureuze verhoging kan 
niet zo maar", vond hij. De Lim
burger kwam met een voorstel; 
schaf "Vrijheid en Democratie" 
maar af. Verder moet de partij zich 
beter verkopen bij het bedrijfsle
ven, vindt hij. "We hebben de naam 
de partij van de ondernemers te 
zijn, maar het CDA strijkt uit de 
ondernemerswereld veel meer geld 
op". 

Ressenaar maakte duidelijk in 
opheffing van "Vrijheid en Demo
cratie" geen heil te zien. "We moe
ten wel efficiënt met het blad om
springen. We zijn er serieus mee 
bezig het kostendekkend te ma
ken". Ressenaar aanvaardde de 
suggestie van Marco Swart bij de 
contributieverhoging een verant
woording bij te sluiten om de leden 
van de ernst van de financiële si
tuatie van de partij te doordringen. 
De afgevaardigde Schuddeboom 
kwam ook nog met de suggestie de 
contributie te innen in twee etappes 
van f 50,- om de lasten optisch 
wat dragelijker te maken. 

Victor Hafkamp 
I 

WERKEN 
IN HET BUITENLAND 

Zoekt u voor een langere of 
kortere tijd een baan in het 
buitenland? Dan is dit het 
boek dat u zoekt, boordevol 
informatie over werken in de 
metaal- en olie-industrie, als 
chauffeur, leraar, au-pair, 
reisleider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker in 
Frankrijk en de USA, maar 
ook als fotomodel of 
mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een 
sollicitatieformulier. 
Als u in het buitenland wilt 
gaan werken moet u dit 
boek hebben. 

Het verschaft informatie over 
klimaat, woon- en 
leefomstandigheden, 
werktijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de adressen 
van ± 1 000 ondernemers en 
arbeidsbemiddelingsbureaus. 
Bestel dit informatieve boek 
nog vandaag! 
D Gratis brochure 
D Boek: "Arbeid im Ausland" 

Prijs f 59,-

EUROPA BOKFÖRLAG AB 
Postbus 2014, 
S 133 02 Tyresö, Zweden 

P.S.: 
Wij bemiddelen niet in werk! 
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Voorhoeve: "Voorrang, 
veiligheid en 
rechtsorde" 

e VVD wil voorrang voor vei
ligheid en rechtsorde. De 
Tweede Kamerfractie van de 

VVD heeft al herhaaldelijk extra 
initiatieven genomen om het beleid 
van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken in de strijd te
gen de criminaliteit te versterken: 
extra geld, extra cellen, extra 
maatregelen. Die eisen bracht 
fractievoorzitter in de Tweede Ka
mer Joris Voorhoeve naar voren 
tijdens de algemene vergadering in 
Veldhoven. "De veiligheid van de 
burger vindt de VVD zo belangrijk 
dat wij met het kabinet van de po
litie vragen zo doelmatig mogelijk 
te werken. Dat kan besparingen 
opleveren die voor investeringen in 
modernere apparatuur kunnen 
worden gebruikt. Wat niet mag ge
beuren - en daar wil ik duidelijk 
over zijn - is dat er minder politie 
op straat komt en dat er onvol
doende mankracht zou zijn om de 
criminaliteit hard aan te pakken. 

Het recente akkoord over de 
overwerk- en ongemakkenregeling 
is daarom zo belangrijk, omdat er 
meer politie-uren voor opsporing 
en surveilleren beschikbaar komen. 
Zo nodig zal er het komende jaar 
nog meer gedaan moeten worden 
om het gevecht tegen de criminali
teit te winnen. Het is niet alleen 
goed dat er politie is. Die moet ook 
goed worden uitgerust, zodat vooral 
de zware criminaliteit beter kan 
worden aangepakt", aldus Voor
hoeve. 

De fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer vindt dat een groei van de 
partij hard nodig is. "We moeten 
een grotere liberale partij worden 
die het initiatief heeft in de discus
sies over toekomstgericht beleid. 
Wij· moeten sterk met elkaar dis
cussiëren en toch onze eenheid be
waren. Consequent op de ingesla
gen weg doorgaan en toch ons pro
gramma vernieuwen. Een loyale 
coalitie-partner zijn en ons toch 
onafhankelijk opstellen. Geen on
verantwoorde beloften doen en toch 
nieuwe kiezers enthousiast maken. 
Geen ideologie bedrijven, maar 
toch mensen die de politiek niet 
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meer zien zitten voor het liberalis
me motiveren. Wij willen een Ne
derland dat een bloeiend deel van 
het Verenigd Europa zal zijn, met 
een samenleving die respect af
dwingt en een voorbeeld kan zijn 
voor andere landen. Geen moe
deloze werkloosheid of hopeloze 
begrotingstekorten. Geen ontwor
telde jongeren of vereenzaamde 
ouderen. Geen land van afval, gif
grond, files, van frauduleurs en au
tokrakers. Wij willen veiligheid en 
rechtsorde, volop werk voor wie aan 
kan pakken, bruisende bedrijvig
heid, Nederland als tuin van Euro
pa", zo besloot Voorhoeve zijn toe
spraak. 

Zijn collega in de Eerste Kamer, 
David Luteijn, wees er op dat de 
relatie tussen burger en politiek in 
de maatschappij steeds moeizamer 
wordt. Als oorzaak noemde hij het 
feit dat de politiek sluipender wijze 
zich steeds indringender met het 
dagelijks leven van de burger is 
gaan bemoeien, dat letterlijk alles 
wat zich binnen het politieke bedrijf 
afspeelt breed uitgemeten op straat 
ligt, dat de bestuurlijke beheers
baarheid van de bureaucratische 
processen binnen het (semi)over-

heidsapparaat steeds meer vraag
tekens oproept en dat veel regel
geving eerder ingewikkelder en 
ondoorzichtiger is geworden en 
burger en bedrijfsleven de wijze 
waarop de overheid met hen om
gaat als steeds onzorgvuldiger en 
minder betrouwbaar ervaren. De 
VVD zal het z.i. nu en in de toe
komst niet gemakkelijk hebben 
zich naar burger en maatschappij 
herkenbaar te profileren, zeker 
binnen de Europese kontekst, 
waarbij geen duidelijk herkenbare 
liberale lijn als tegenhanger van de 
socialistische of christen-democra
tische stroming aanwezig is. De 
VVD zal zich in de aanloop naar 
1990 vooral op de echte achterban 
moeten richten, meent Luteijn. Op 
mensen uit kringen van zelfstan
digen, ambtenaren, werknemers 
die met extra inspanningen een 
boven modaal inkomen bereiken, 
militairen, bedrijfsleven, uit
keringstrekkenden, AOW -ers die 
zich bewust zijn dat alleen een ge
zonde economie voor continuïteit -
ook van hun uitkeringen - kan zor
gen. Volgens Luteijn heeft die ach
terban een VVD voor ogen "die 
streeft naar een terughoudende 
overheidsopstelling, die vindt dat 
men als burger de ruimte moet 
hebben om zelf de inrichting van 
zijn leven te bepalen, die vindt dat 
de echte zwakke in de samenleving 
bescherming verdient, die overi
gens loon naar werken niet zo gek 
vindt, die grote waarde hecht aan 
een goed politie-, justitie- en mi
litair apparaat, die een schoon mi
lieu belangrijk vindt en die een he
kel heeft aan bureaucratisering, 
socialisering of confessionali
sering". 



Vice-premier Rudolf de Korte 
noemde in zijn toespraak in Veld
hoven Europa 1992 een enorme 
uitdaging voor ons allemaal. "De 
grenzen gaan verder open. Er komt 
een interne markt. Dat zal Europa 
nieuwe dynamiek en veerkracht 
geven." 

Heffen we de grensbelemmerin
gen op, dan kan in vijf tot zes jaar 
de economische groei van de ge
meenschap met circa één procent 
per jaar toenemen voor alle lid
staten. Dan ligt een uitbreiding 
van de werkgelegenheid met twee 
tot vijf miljoen arbeidsplaatsen in 
het verschiet, aldus De Korte. "We 
kunnen Europa bovendien op an
dere terreinen beter leefbaar ma
ken. Ik denk aan het internationale 
milieubeleid, het internationale 
verkeer en vervoer, het internatio
nale technologiebeleid en de inter
nationale criminaliteitsbestrij
ding. Grensoverschrijdende pro
blemen vragen dito oplossingen. 
Na het succes van de Europese 
Raad in februari jl. straalt de Eu
ropese Gemeenschap weer nieuw 
elan uit. Hoewel we moeten waken 
voor euforie. Vóór 1 januari 1993 
moet er nog verschrikkelijk veel 
gebeuren," waarschuwde De Korte. 

Hij wees er op dat in Nederland 
de collectieve uitgaven ongeveer 
f 18.000 per inwoner bedragen. Het 
Europese gemiddelde ligt bij 
f 13.000. "Wij liggen daarmee ruim 
een derde hoger. En liggen ruim 
aan kop. Het is onwaarschijnlijk 
dat de andere Europese landen zich 
in het kader van de Europese een
wording zullen richten naar het 
hoge Nederlandse niveau." Voor 
kabinetten in deze en de volgende 
regeerperiodes ligt er dus de taak 
burgers en bedrijven een meer ge
lijkwaardige positie te verschaffen 
in de Europese concurrentiestrijd 
na 1992, meent de minister van 
economische zaken. 

Partijvoorzitter Ginjaar verge
leek het kabinet met een trein die 
in 1982 vertrok, glanzend, goed in 
de verf en met een goed motorhuis. 
Uiteraard moet de trein ook onder
houden worden. Dat is gebeurd in 
1986. Het stof is wat weggepoetst, 
het motorhuis schoon gemaakt. 

"Wij constateren nu dat de verf 
hier en daar wat blubbert, de 
raampjes wat stoffig worden", al
dus Ginjaar. "Ik heb ook de indruk 
dat de reizigers zich wat meer in 
hun eigen compartimenten ophou
den. En in de restauratie zich wel
licht meer op het eigen bord con
centreren in plaats van gezamen
lijk van een maaltijd te genieten. 
En soms wordt een raampje open 
gedaan en roept een passagier wat 
naar buiten. Ik verwacht echter 
van machinist en conducteur dat ze 
ervoor zorgen dat de raampjes 
dicht blijven, dat de reizigers zich 
niet meer terugtrekken in hun com
partiment," aldus Ginjaar. "Die 
reizigers moeten weer gezamenlijk 
van de maaltijd genieten. Het reis
doel - een volgende onderhouds
beurt in 1990 - moet bereikt wor
den. De stationschefs hebben 
eveneens te zorgen dat die trein 
niet op een dood spoor komt. Maar 
de vracht die af en toe wordt neer
gezet moet er wel een zijn die wij 
herkennen en waarin wij ons terug 
kunnen vinden. En dat gebeurt 
niet altijd in voldoende mate," vindt 
de partijvoorzitter. 

Het heeft Ginjaar geërgerd dat 
commentatoren al snel na het ver
schijnen van "Liberaal Bestek" 
klaar stonden met negatieve reac
ties. "Ik ben niet onder de indruk 
als de PvdA teleurgesteld is en als 
het CDA vindt dat toekomstige sa
menwerking moeilijker gaat wor
den. Wij zullen zelf onze beleidslij
nen bepalen. Die hoeven anderen 
ons niet te vertellen". 

Hij beloofde de aanwezigen dat 
de partij het eerstkomende jaar 
verder zal werken aan een eigen
tijdse vertaling van de liberale be
ginselen vrijheid, democratie en 
verantwoordelijkheid. Maar ook de 
door Stikker bij de oprichting van 
de VVD zo nadrukkelijk gefor
muleerde sociale rechtvaardigheid. 
"De vraag is dan hoe wij nu dat 
beginsel weer vertalen. Hoe willen 
wij nu niet alleen de zwakken be
schermen, maar vooral ook sterker 
maken. Wij willen een overheid die 
de voorwaarden schept dat die 
mens inderdaad zelfstandig kan 
worden. Geen betuttelende over
heid, wel een voorwaarden schep
pende overheid", aldus de par
tijvoorzitter op de algemene verga
dering in Veldhoven. 

Victor Hafkamp 
I 
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~--1 Zaterdagmiddag, 11 juni half vier. De behandeling van het 
i l Liberaal Bestek '90 is afgelopen. In twee marathonzittingen 
I j die zo'n tweeëneenhalve dag duurden zijn circa 300 moties 
i ! op dit discussiestuk onder de loupe genomen. De honderden 

) congresgangers die de broeierige zaal van De Reehorst ver
I laten zijn voldaan. Er is recht gedaan aan de maanden-

i 1 lange voorbereiding in de afdelingen, ondercentrales en 
I 1 kamercentrales. De partij heeft zich kunnen uitspreken. 
1 I Voorzitter van de Bestekcommissie, mr. Aart Geurtsen, 
-I wandelt ontspannen de foyer in. Ook hij is tevreden. 

I 

i I 
, t Geurtsen: 

I 
1 

1 de Bestekcommissie en de 
I i 
i 1 partij lagen niet zo ver 
I ! 

LJ uit elkaar 

ertien dagen daarvoor had 
partijvoorzitter Ginjaar voor 
het begin van de behandeling 

van Liberaal Bestek '90 te Veld
hoven de zaal opgeroepen niet tot 
een stromingenstrijd te komen. Hij 
kreeg zijn zin. De discussie was van 
punt tot punt inhoudelijk. Het 
"wilde", dat zich even manifesteer
de tijdens een globale visie op deze 
bouwsteen tot het verkiezingspro
gram op het jubileumcongres in 
Breda, was weggeëbd. Ook par
lementariërs hadden thans de kans 
hun visie te ventileren. Hun tot dan 
toe oorverdovend zWijgen was in 
grote mate gehandhaafd op verzoek 
van het bestuur dat over dit dis
cussiestuk nu eerst de leden aan 
het woord wilde laten, zonder dat 
zij daarbij zouden worden beïn
vloed door de mening van de VVD
parlementariërs. 

Een verstandig besluit. Daarmee 
voorkomt men "overruling" door 
degenen die beroepsmatig dag in 
dag uit met deze materie bezig zijn. 
Het was wel moeilijk voor de VVD
politici, want andere partijen had
den hun oordeel al geveld terwijl de 
drukinkt van het discussiestuk bij 
wijze van spreken nog nat was. 
"Een rechts, hard en weinig sociaal 
stuk". In andere partijen vond men 
het veelzeggend dat de leiding van 
de VVD geen commentaar op het 
rapport had willen geven. VVD
voorzitter Ginjaar reageerde daar
op in Vrijheid & Democratie van 
februari: "Lang te voren - voordat 
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Mr. A. Geurtsen 

de inhoud bekend was - was afge
sproken dat hoofdbestuur en Ka
merfracties geen commentaar zou
den geven, omdat Liberaal Bestek 
een discussienota voor de leden is. 
Die afspraak blijft." 

Grondige voorbereiding 

Voorzitter Aart Geurtsen noem
de de discussie tijdens de lange 
vergaderdagen "bijzonder plezie
rig''. "Het was een open discussie. 

Vaak - niet altijd - getuigend van 
een grote deskundigheid. Duidelijk 
heeft de ene afdeling er meer werk 
van gemaakt dan de andere." Hij is 
tevreden dat het tijdschema ge
handhaafd kan blijven. "In Veld
hoven kwam bij aanvang een afde
ling met het voorstel de hele dis
cussie af te blazen. Enkele andere 
afdelingen wilden starten met een 
voorjaarsdiscussie en de zaak af
maken in het najaar. Dat haalden 
we niet gezien de tijd. Ginjaar heeft 
dat toen ook duidelijk gesteld. De 
zaal is daarmee akkoord gegaan." 

Hij is niet geïmponeerd door 
alle etiketten die hem en zijn com
missie na het verschijnen en voor 
de behandeling van Bestek zijn op
geplakt. "De stromingen waar de 
voorzitter op doelde, betekent je 
niet op laten delen in rechtse, mid
den of linkse liberalen. Die etiket
ten hebben altijd bestaan en zullen 
ook wel altijd blijven. Ik zat nog 
niet zo lang in de politiek toen mij 
werd gevraagd: "Ben jij nou een 
Toxopeus- of een Van Rielliberaal." 
Daarop heb ik gezegd: "Ik ben een 
Geurtsenliberaal". 

Doelstellingen en 
methoden 

"Dit rapport," erkent Geurtsen, 
"is bewust hard aangezet om de 
discussie op gang te brengen. Zo 
heeft de afdeling Wassenaar op so
ciaal terrein de harde toon van Be
stek wat vriendelijker aangekleed. 
Zo loopt er ook een scheidslijn door 
de partij over het feit dat buiten
landers die zich hier vestigen Ne
derlands moeten leren. Dat is ove
rigens afgestemd. Zo is er nog een 
aantal punten te noemen. De beste 
kritiek die ik dezer dagen zittend 
op het podium heb ervaren kwam 

_ van mensen die in hun moties tot 
uitdrukking brachten dat de doel
stellingen vrijwel gelijkluidend 
zijn, maar dat je over de te volgen 
methoden kunt verschillen. De 
slechtste kritiek was afkomstig van 
mensen die in hun moties tot uit
drukking hebben gebracht dat Be
stek een onleesbaar stuk was. Het 
enige wat ons verweten kan wor
den, is dat we de standpunten dui
delijk en hard hebben verwoord." 

Discussiestuk 

Geurtsen benadrukt nogmàals 



dat hij door de storm van kritiek 
die aan de behandeling vooraf ging 
niet gekwetst is geweest. Enkele 
publikaties in de media geven een 
ander beeld. Heel laconiek: "Van de 
pers trek ik me niets meer aan. Ik 
lees hooit iets door na interviews. 
Die 'gevoeligheid' heb ik al heel 
lang geleden afgeleerd nadat ik 
binnen een tijdsbestek van drie 
maanden door diezelfde pers de he
mel ben ingeprezen en de hel ben 
ingeschreven. De hemel verdiende 
ik na het debat over de 3 van Breda 
en de hel volgde op het Angola-de
bat. Men schrijft maar ... " De geën
gageerdheid van de partij verheugt 
hem. "De eerste vergaderdag tij
dens de algemene vergadering in 
Veldhoven waren er gemachtigden 
voor ca. 1200 stemmen in de zaal. 
Deze tweede etappe waren nog 700 
stemmen aanwezig. Dat toont aan 
dat Bestek heeft geleefd. 

Uit de vele moties waarvan wij 
hebben aanbevolen ze over te ne
men blijkt dat de commissie en de 
partij niet zo ver uit elkaar lagen 
als sommigen doen geloven. Mijn 
eindindruk is: Liberaal Bestek is in 
essentie overeind gebleven, partij 
en commissie zitten op dezelfde 
lijn. Onder de erkenning dat je de 
achterblijvers in de samenleving 
niet in de steek mag laten moet je 
je blijven realiseren dat je van de 
economie geen rotzooitje mag ma
ken. Met genoegen heb ik ook ge
noteerd dat mijn stelling, dat wie 
zijn eigen broek kan ophouden niet 
de bretels van de samenleving moet 
willen lenen, ruime bijval kreeg." 

Reny Dijkman 

• 

D
e JOVD is als organisatie 
principieel van mening dat 

" regeringsverantwoordelijk-
heid alleen kan worden gelegi
timeerd door vrije verkiezingen en 
niet op grond van geboorte. Prin
cipieel geredeneerd betekent dit 
dat volgens de JOVD de koning(in) 
geen deel moet uitmaken van de 
regering. Maar dat betekent niet 
dat het koningshuis maar weg 
moet". Op deze wijze verduidelijkte 
JOVD-voorzitter Annette Nijs het 
standpunt van haar organisatie 
over het koningschap in Neder
land. Over dit standpunt waren re
centelijk een aantal misverstanden 
gerezen. Bij het algemeen secre
tariaat van de VVD in Den Haag 
was een aantal boze reacties op 
persartikelen binnengekomen. In 
enkele kranteberichten werd ook 
ten onrechte gesproken over 
,,VVD-jongeren". 

Annette Nijs liet er in haar toe
spraak tot de algemene verga
dering geen misverstand over be
staan dat haar organisatie zelfs 
enthousiast is over het koningschap 
van de Oranjes. "Dat baseert de 
JOVD niet alleen op de positieve 
betekenis van ons Oranjehuis in de 
geschiedenis, maar ook op de enor
me inzet en kunde van onze huidige 
koningin, koningin Beatrix. Zij is 

JOVD-voorzitter Annette Nijs 

als persoon en als lid van de Oran
jefamilie als geen ander in staat 
gevoelens van warmte aan het ge
hele Nederlandse volk over te 
brengen. De JOVD heeft dat de ko
ningin in een telegram ook laten 
weten", aldus de JOVD-voorzitter. 

"Het werk van de Oranjes is van 
onschatbare waarde voor de bin
ding van alle Nederlanders met el
kaar en met ons land. Deze functie 
moet zij dan ook kunnen uitoefenen 
en de Oranjes na haar eveneens. 
En dat betekent niet - zoals scham
per is opgemerkt - dat zij alleen 
lintjes mag doorknippen. Als 
staatshoofd van Nederland zal door 
het Oranjehuis, ook naar de Neder
landse bevolking toe een duidelijke 
en waardevolle ambassadeurs
functie namens het Nederlandse 
volk kunnen worden vervuld. 
Staatsbezoeken van Oranjes, en 
het vieren van koninginnedag, se
rieuze en feestelijke aangelegen
heden rondom de Oranjes mogen 
ook volgens de JOVD nimmer tot 
het verleden behoren. Kortom de 
JOVD is principieel van mening 
dat op grond van geboorte geen 
verantwoordelijkheid voor het re
geringsbeleid mag worden gedra
gen. Gezien de geschiedenis en 
onze sterke band met de Oranjes en 
niet in de laatste plaats met konin
gin Beatrix dient zij wel staats
hoofd van Nederland te blijven", 
aldus JOVD-voorzitter Annette 
Nijs. 

Fractievoorzitter in de tweede 
kamer, Joris Voorhoeve, ging in 
zijn toespraak voor de algemene 
vergadering ook nog even kort in 
op de door de JOVD aangesneden 
koningskwestie. "Oranje, vrijheid 
en democratie gaan prima samen", 
vindt Voorhoeve. De algemene 
vergadering verzond op de vájdag
avond de gebruikelijke betuiging 
van aanhankelijkheid aan het ko
ningshuis door middel van een te
legram. 

V.H. 
I 
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Voor het juninummer hadden we een uitvoerig interview met staatssecretaris Dees klaarliggen over 
het kabinetsplan volksgezondheid. Nadat dit blad kwam te vervallen en vervolgens het plan-Dekker 
de gemoederen in de Tweede Kamer intensief bezig hield in drie debatten, heeft de redactie voor de 
actualiteit tevens een interview gemaakt met onze deskundige Ad Nijhuis. Staatssecretaris Dees 
vertolkt het kabinetsstandpunt, Nijhuis dat van de VVD-Tweede-Kamerfractie. 

Vraag aan de Nederlander wat hij het belangrijkst vindt 
in zijn leven en tien tegen een zullen antwoorden: een goede 
gezondheid. Die gezondheid is de basis van ons functio
neren, van het mee kunnen draaien in de samenleving. 
Daarom is het zo bedroevend dat de gezondheidszorg in 
Nederland zelf ziek is. Zij wordt thans gekenmerkt door 
moeilijk beheersbare kosten, door een wirwar van wetten en 
verstarring, door een mateloze bureaucratie, door een vol
slagen gebrek aan concurrentie en door de uiteenlopende 
belangen van talloze organisaties. 
Er moest hoognodig iets gebeuren. Eerst boog het Instituut 
voor Onderzoek van Overheidsuitgaven zich over deze pro
blematiek, daarna was het de commissie Structuur en Fi
nanciering Gezondheidszorg onder voorzitterschap van de 
heer Dekker, die hierover vorig voorjaar een rapport uit
bracht. Na twee voorlopige reacties kwam het kabinet in 
maart onder het motto: "Verandering Verzekerd" meteen 
definitiefvoorstel geënt op dit rapport-Dekker. 
De totale reorganisatie van onze gezondheidszorg zal staps
gewijs moeten plaatsvinden en zal nauw samenhangen met 
de wijziging van het belastingstelsel volgens de voorstellen 
van de commissie-Dort, die in 1990 voltooid moet zijn. Pas 
in 1992 zal de laatste stap in de reorganisatie van onze 
gezondheidszorg plaatshebben. De Tweede Kamer is er nog 
lang niet uit. Dat zal blijken uit het debat dat nog voor het 
zomerreces zal plaats vinden. Een gesprek met de geestelijk 
vader van dit kabinetsvoorstel de WD-staatssecretaris voor 
Volksgezondheid drs. Dick Dees. 

Dick Dees: 
Verzekeringsstelsel en 
marktwerking moeten 

gekoppeld blijven! 

Redactie 

H 
et kabinet baseert haar 
standpunt op twee punten, 

" namelijk op een nieuw ver-
zekeringsstelsel dat voor iedereen 
gaat gelden en op een besturings
filosofie, die meer marktwerking en 
minder gedetailleerde over
heidsregeling en bureaucratie zal 
betekenen. Er komt een verze
keringsstelsel voor iedereen dat zal 
bestaan uit een verplicht basis
pakket en een aanvullend vrijwillig 
pakket. Het verplichte deel zal on
geveer 85 % van de gezondheids
zorgvoorzieningen dekken. Daarin 
willen we in de eerste plaats die 
zware risico's opnemen, waarvan 
we niet kunnen verwachten dat 
mensen die zelf dragen. Dat geldt 
ten aanzien van de huidige AWBZ
voorzieningen, de zware ger.~es
kundige risico's. Daarnaast moeten 
ook de substitutie-gevoelige ver
strekkingen worden opgenomen, 
-omdat juist daardoor de prikkels 
worden ingebouwd die leiden tot 
het stimuleren van verschuivingen 
in de zorg, zoals bijvoorbeeld de 
verschuiving van ziekenhuiszorg 
naar thuiszorg. 

Uitgangspunt voor het kabinet is 
dat er geen verhoging van de col
lectieve lastendruk mag plaatsvin
den. De premiebetaling zal als 
volgt plaatsvinden: 

a. Voor het verplichte pakket zal 
de premie deels uit een inko
mensafhankelijke som bestaan 
en deels uit een bedrag in gul
dens (nominale premie); 

b. Voor de vrijwillige aanvullende 
verzekering bestaat de premie 
uit een vast bedrag, afhankelijk 
van de concurrentiepositie van 
de verzekeraars. 

Dick Dees streeft naar een stelsel 
dat wordt gekenmerkt door doel
matigheid en flexibiliteit. Waarin 
de solidariteit veel gelijkmatiger is 
gespreid over alle verzekerden dan 
onder het huidige stelsel het geval 
is. Aan de hoge kwaliteit van de 
Nederlandse gezondheidszorg valt 
voor hem in de nieuwe opbouw niet 
te tornen. 



Centrale kas 

"In onze opzet komt het verschil 
tussen partikulier en ziekenfonds
verzekerden te vervallen. De ver
zekerden betalen voor de verplichte 
basisverzekering hun inkomensaf
hankelijke premie en dat geld komt 
in een centrale kas terecht. Vanuit 
die pot wordt via objectieve ver
deelsleutels geld uitgekeerd aan de 
verzekeraars. Zij ontvangen dus op 
twee manieren hun geld, namelijk 
uit de centrale kas, waarbij voor 
ouderen een hogere uitkering 
wordt gegeven en daarnaast uit de 
nominale premies rechtstreeks van 
de verzekerden. Van de verze
keraars wordt verwacht dat zij 
overeenkomsten sluiten met de 
aanbieders van zorg. In die con
tracten kunnen aard en omvang 
van de zorg, de tarieven en de kwa
liteit van het dienstbetoon worden 
vastgelegd. 

Het voordeel van dit systeem is 
dat verzekeraars om de gunst van 
de verzekerden moeten gaan din
gen. Die zijn vrij hun eigen verze
keringssysteem te kiezen. In het 
huidig systeem is dat voor fonds
patiënten niet mogelijk. Er is prak
tisch geen keuze. En geen keuze 
betekent geen prikkel tot concur
rentie. Ook zal het straks niet meer 
mogelijk zijn dat verzekeraars ri
sicovolle patiënten kunnen wei
geren. Er komt een acceptatie
plicht. 

Bovendien kan de verzekerde als 
hij ontevreden is over de hoogte 
van zijn nominale premie of over de 
kwaliteit van een bepaalde verze
keringsmaatschappij overstappen 
naar een andere verzekeraar. 
Daardoor worden de cliënten mon
diger en zullen zij ook veel meer 
dan nu het geval is - veel beter in
zicht krijgen in de kosten van de 
volksgezondheid. Deze keuzemo
gelijkheid is voor liberalen een es
sentieel punt. 

Datzelfde competitie-element zal 
zich bij de aanbieders van zorg 
gaan voordoen. We zitten nu met 
de merkwaardig situatie in de zie
kenfondswet dat verzekeraars ver
plicht zijn contracten af te sluiten 
met elke aanbieder van zorg, die 
zich vestigt en meldt. In de nieuwe 
situatie zal dit niet meer het geval 
zijn en zullen zorgaanbieders graag 
contracten met verzekeringsin
stellingen willen afsluiten, want 
dan hebben ze zekerheid en werk. 
De kans op een contract zal na-

Hoofdlijnen uit "Verandering 
verzekerd" 

Het basispakket zal een groot deel van de voorzieningen op het 
terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstver
lening gaan omvatten, zoals ziekenhuis, huisarts, specialist, bejaar
denoorden, gezinszorg, vormen van thuiszorg ... etc. 

Tot het aanvullend pakket, dat bijna 15 % van de totale kosten 
van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zal 
omvatten, zullen ondermeer gaan behoren: geneesmiddelen, fysio
therapie en tandheelkundige hulp voor verzekerden boven de 18 
jaar. De inkomensafhankelijke premies worden geïnd via de belas
tingdienst en komen ter verdeling in een Centrale kas. De nominale 
premies worden door de verzekerden rechtstreeks betaald aan de 
verzekeraars. 

Situatie in 1992 
1. Invoering basisverzekering en aanvullende verzekering 
2. Opheffing verschil ziekenfonds- en partikulier verzekerden 
3. Gelijke premieheffing voor iedereen 

Periode van 1988-1990 

1. Pakket 
- uitbreiding AWBZ 
- verkleining ziekenfondspakket 
- verkleining pakket partikuliere ziektekostenverzekeringen 

2. Premies 
- verhoging inkomensafhankelijke AWBZ-premie 
- gedeelte van de ziekenfondspremie in vaste bedragen per gezinslid 
- verlaging inkomensafhankelijke ziekenfondspremie 
- verlaging premies partikuliere verzekeringen 

3. Inkomensgevolgen in 1990 t.o.v. 1988 
0 à 0,5 % koopkrachtachteruitgang voor gehuwde werknemers 
zonder kinderen op minimumniveau (met kinderen 1 à 1,5 %) 
1 à 2 % koopkrachtachteruitgang voor bepaalde groepen ambtena
ren en alleenstaanden met hoge inkomens. 
0,5 à 2 % koopkrachtvooruitgang voor alleenstaanden met lage 
inkomens 
0 à 4 % koopkrachtvooruitgang voor gehuwde zelfstandigen en 
partikulier verzekerde bejaarden met lage inkomens 
0 à 2 % koopkrachtvooruitgang voor gehuwde rijksambtenaren 
met lage inkomens. 

4. Compensatie inkomensgevolgen 
- Bij de begroting 1990 wordt bezien of, en zo ja, op welke wijze de 

grootste koopkrachtnadelen voor bepaalde groepen kunnen wor
den beperkt. 

(Deze gegevens zijn ontleend aan het persbericht van het Ministerie 
van WVC) 

tuurlijk groter zijn naarmate men 
doelmatiger werkt. Zo ontstaat 
voor de verzekeringsmaatschap
pijen het belang zich met kosten
beheersing te gaan bezighouden." 

Solidariteit 

Dick Dees verzucht: "Het is 

frappant hoe vaak men alleen maar 
kijkt naar wie er financieel wat op 
achteruitgaan. Veel is dat door het 
in elkaar vlechten van de Oort
voorstenen en dit plan voor geen 
enkele groep. Het huidige systeem 
bevat in feite veel meer onrecht
vaardigheden. 

Als je nu kijkt naar de alleen
staanden die tegen de loongrens 
van de ziekenfondsverzekering 
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aanzitten, zie je dat van hen wel 
erg veel solidariteit wordt verlangd. 
Zij betalen verhoudingsgewijs een 
zeer hoge premie. Ook in de par
tikuliere verzekeringen, waar niet 
alleen de hogere inkomens, maar 
ook jongeren, bejaarden en zelf
standigen inzitten zijn grote ver
schillen. Risicogevallen kunnen nu 
nog worden geweigerd of zij betalen 
erg hoge premies. Voor veel ou
deren en zelfstandigen zijn die be
dragen vaak amper op te brengen. 
Daar mist men elke vorm van so
lidariteit." 

Gigantische operatie 

De staatssecretaris benadrukt 
dat we aan de vooravond staan van 
een gigantische operatie. "Het gaat 
om de wezenlijke hervorming van 
de structuur en de financiering van 
de gezondheidszorg en de maat
schappelijke dienstverlening die 
tot ver na het jaar 2000 bepalend 
zullen zijn. Daarom ook heeft het 
kabinet besloten tot een staps
gewijze aanpak, waarvan de vol
tooiing in 1992 zal plaatsvinden. 
Het kabinet heeft thans een stand
punt over de hoofdstructuur gefor
muleerd, maar op onderdelen zal 
nog veel werk nodig zijn om het te 
kunnen uitvoeren. Die stapsgewij
ze aanpak is in de eerste plaats 
noodzakelijk om evenwichtige 
overgangen in de uitvoering te 
waarborgen. Wettechnisch en uit
voeringstechnisch gaat het immers 
om een heel ingewikkelde operatie. 
In de tweede plaats kunnen door 
een stapsgewijze aanpak de inko
mensmutaties worden gematigd. 

Hoewel de overheid straks door 
de bij haar binnenkomende gelden 
een stevige vinger in de pap houdt, 
zou Dees het totale gezondheids
plan toch willen typeren als decen
traliserend. "Niet in de zin van 
provincies en gemeenten, maar de
centraliserend naar de partijen in 
de gezondheidszorg. Verzekeraars 
en aanbieders van gezondheidszorg 
krijgen meer bevoegdheden om 
binnen een algemeen raamwerk dat 
beleid concreet vorm te geven. Dat 
leidt dus tot meer flexibiliteit en 
keuzevrijheden, maar ook tot kos
tenbeheersing. Bestuurlijk spelen 
gemeenten en provincies wel een 
belangrijke rol. Die geldt voor de 
gemeenten dan niet zozeer op het 
punt van de planning van voorzie
ningen, maar meer op het directe 
uitvoerende werk: gezondheids-
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beleid, de uitbreiding van preven
tie ... en dan praat ik over basisge
zondheidsdiensten. Tot nu toe gin
gen de gesprekken tussen gemeen
ten en gezondheidszorg over de 
planning: hoeveel bedden, hoeveel 
artsen en waar staan de kantoren? 
Veel belangrijker is echter de in
houd van de gezondheidszorg." 

Koppeling 

Hoe de discussie ook moge verlo
pen, voor de VVD en vooral voor 
deze staatssecretaris staat vast dat 
wijzigingen niet mogen leiden tot 
de invoering van een volksver
zekering klassieke stijl, waarbij de 
marktmechanismen geen rol 
spelen. Dick Dees: "Het kan en mag 
niet zo zijn dat we straks in een 
fase komen, waarin wordt gezegd: 
"Zo, de basisverzekering is binnen 
en aan de marktwerking beginnen 
we niet. Dan koers je met een aan
tal wijzigingen af op een volksver
zekering klassieke stijl. Daar wil 
de VVD voor waken en daarom leg
gen we de koppeling tussen die 
twee hoofdpunten, waaraan niet 
mag worden getornd. De nominale 
premies en de vrijwillige aanvul
lende verzekering, die de verze
kerden vrijheden bieden op het ge
bied van keuze van eigen risico's en 
pakketomvang zijn dan ook ab
solute kernpunten. 

De mogelijkheid tot wisselen van 
verzekeringsmaatschappij heeft 
alleen maar zin als er punten zijn 
waarop men behoorlijk kan con
curreren. Daarmee kom je op die 
nominale premie, die een aanzien
lijk deel van het stelsel zal moeten 
uitmaken. Anders krijg je de ver
schillen niet tussen de verzeke
ringsmaatschappijen en komt de 
concurrentie niet op gang. Markt
werking en verzekeringsstelsel zijn 
voor mij een twee-eenheid. Als bij 
de geleidelijke invoering de pre
mies voor partikulier verzekerden 
meer inkomensafhankelijk worden 
gemaakt moet tegelijkertijd de no
minale premie voor ziekenfonds
verzekerden evenredig worden in
gevoerd. Dat is het waterpas-mo
del. Als we dat niet zouden han
teren, lopen we de kans dat men 
geheel de inkomensafhankelijke 
kant kiest, waardoor met deze ver
zekering weer aan inkomensnivel
lering wordt gedaan. We hebben in 
onze standpuntbepaling in het ka
binet kunnen bereiken dat er 
a.h.w. veiligheidskleppen zijn in-

gebouwd. De nominale premie is 
voor de marktwerking en de con
currentie van belang. Anders kun
nen we ook de beheersing van de 
kosten van onze gezondheidszorg 
wel vergeten." 

27 mei 1988 
Reny Dijkman 
Foto: Theo Meijer 
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I
n het debat heb ik een nogal 
kritische houding aangenomen. 
Ik voelde me daarbij volledig 

geruggesteund door de fractie, die 
zo mogelijk nog kritischer was. Ook 
tijdens tal van spreekbeurten had 
ik wantrouwen t.o.v. het Dekker-

Terugblik op het 
Dekker-debat 
"Er is wat 'afgedekkerd' de laatste maanden", verzucht Ad 
Nijhuis onze woordvoerder bij het gedurende drie weken 
gevoerde Dekker-debat in de Tweede Kamer. Tevreden kijkt 
hij vooral terug naar de uitstekende en soms pittige discus
sies in de fractie. "Soms zie je bij ingewikkelde en specialis
tische onderwerpen een zekere verkokering in de fractie. De 
gezondheidszorg en de Dekker-materie is uitermate com
plex. De WD-fractieleden waren echter over het Dekker
plan en de kabinetsvoorstellen goed geïnformeerd. Ieder
een kon meepraten en deed dat gelukkig ook. 

plan geproefd. De fractie en de 
achterban zijn niet tegen verande
ring van het ziektekostenstelseL 
Het Dekker-voorstel bevat ook tal 
van aantrekkelijke elementen, zo
als meer keuzevrijheden, opheffing 
ziekenfondsmonopolie en dergelij
ke. 

Eén ding is echter volstrekt dui
delijk - en dat was ook de politieke 
grens die wij getrokken hebben -
het Dekkerplan mocht niet af
glijden naar een volksverzekering. 
Juist dat is het grote risico bij dit 
plan. Bij wijze van spreken één 
draai aan de knop en het gaat de 
verkeerde kant op. En dat risico wil 
de VVD beslist niet lopen. Veran
dering is prima, maar het moet wel 
een verbetering worden. Bij het 
Dekker-plan gaat het in de eerste 
plaats om het beheersen van de 
kosten. Bij een volksverzekering 
zal het tegendeel het geval zijn. 
Bovendien hebben wij daar nog tal 
van andere bezwaren tegen, zoals 
de negatieve inkomenseffecten voor 
de middeninkomens." 

Het Dekker-debat was politiek 
bepaald een zwaar debat. Is er door 
de uitspraak van premier Lubbers 
op de CDA-partijraad dat het CDA 
met Dekker alleen zou doorgaan en 
de relatie met het WIR-gebeuren 
geen hypotheek op het debat gaan 
rusten? "Zeker niet", zegt Ad Nij
huis, "ons standpunt was helder en 
stond reeds eerder vast. We willen 
ons hooguit laten overtuigen door 
argumenten niet door zware woor
den. De uitspraak van de minister
president was bovendien nogal 
merkwaardig. In ons politiek bestel 
heb je meerderheden nodig en kan 
je als partij in je eentje niet iets 
realiseren. Dat geldt ook voor het 
CDA" 

Fors verschil 
standpunten 

"In de eerste ronde van het de
bat - dus al vóór de uitspraak van 

juni/juli 1988 



Leity Wind bij haar 
afscheid als voorzitter van de 

Organisatie Vrouwen in de WD: 

"Blijf 
het doel 
in het oog 
houden!" 

Op 30 mei 1988 is Leity Wind tij
dens de vergadering van de advies
raad afgetreden als voorzitter van 
de Organisatie Vrouwen in de VVD. 
Sinds eind september 1983 heeft zij 
deze functie bekleed. Nu zet zij
hoewel ze nog voor een termijn van 
drie jaar zou kunnen opgaan - er 
een streep onder. Bij confrontatie 
met de lopende geruchten dat zij 

, teleurgesteld zou zijn en daarom de 
pijp aan Maarten zou geven trekt 
zij verbaasd de wenkbrauwen op en 
schiet spontaan in de lach. nNee 
hoor, ik ben de VVD nog niet uit, 
maar ik wil geen functie meer die 
zoveel tijd vergt als deze. Ik ben 
verre van gedesillusioneerd. Dat 
krijgt men bij mij niet voor elkaar. 
Ik wil alleen wat meer tijd hebben 
om dingen te doen, waar ik in geen .. 
jaren aan toe ben gekomen. j, · 

Impasse 

venals de moederpartij ver
keerde ook de Organisatie 
Vrouwen in de VVD bij haar 

komst in een impasse. "De zaak was 
min of meer in wanorde," vertelt 
Leity. "Thea Klein en Ankie 
Aeyelts hebben in die moeilijke tijd 
alles gedaan om de zaak bij elkaar 
te houden. Tegelijkertijd zochten ze 
naar een voorzitter, een vice-voor
zitter en een secretaris. Een paar 
dagen voor ik de dienst (overste bij 
de Landmacht, red.) verliet, kwam 
ik op een reünie een mevrouw uit 
Arnhem tegen. We bleken allebei 
VVD-lid te zijn. Zij was actieflid 
en daar polste ze mij voor de Orga
nisatie Vrouwen. Daar wilde ik 
eerst wel eens over nadenken en de 
stukken bestuderen. Bovendien 
was ik niet van plan mezelf aan te 
melden. Ik ben dus gewoon op va
kantie gegaan. Daarna kwamen 
Thea, Ankie en Liesbeth Tuijnman 
bij mij thuis. Men schatte de voor
zitterswerkzaamheden op twee 
werkdagen per week. Daar proble
men mij aantrekken, heb ik 'ja' ge
zegd." 

Geen show-element 

, r eity Wind heeft het voordeel 
ij ,,dat zij praktisch haar hele le
"l~";iven in leidinggevende functies 
in de krijgsmacht had gezeten. Ze 
houdt van sturen en besturen, van 
mensen te bezielen en allen op één 
uitgangspunt te krijgen. Binnens
kamers moeten de zaken uitge
knokt worden, maar als de deur van 
de vergaderzaal open gaat, dan is 
men een. Ze vermijdt solistisch op
treden en zij heeft afkeer van het 
spel voor de Bühne, van het show
element. Leity Wind is veel te 
nuchter om de geringe relatieve 
waarde daarvan niet te doorzien. 
"Eerst zijn we met het bestuur 
gaan inventariseren: Wat willen 
we; laten we onze doelen bepalen." 
Deze voorzitter zag kans om van 
het Landelijk Bestuur weer een 
team te maken en de Adviesraad 
nauwer bij het gebeuren te betrek
ken. Onder haar leiding kreeg het 
begrip "aangeslotenen" invulling 
en groeide deze groep tegen de ver
drukking in van 12, 1300 bij de 
start tot 3600 vrouwen. De bijeen
komst met VVD-voorzitter Ginjaar 
op 15 april in het Utrechtse Hoog-



Brabant, waar de Organisatie 
Vrouwen eens hartig met de voor
zitter wilde discussiëren over haar 
positie binnen de partij werd door 
meer dan 200 aangeslotenen uit het 
hele land bezocht. De zaal was te 
klein. En dat zegt wel iets. 

Liberale uitgangspunten 

aar heeft Leity de knelpun-
• ten nog eens duidelijk uiteen 
· gezet. "Juist in de VVD is 

emancipatie zo'n moeilijk onder
werp omdat emancipatiedoeleinden 
en liberale beginselen zo aardig lij
ken te sporen: gelijke rechten en 
kansen op ontplooiing voor ieder
een. Helaas ontbreekt in de VVD 
nog steeds het inzicht dat om ook 
maar iets van een geëmancipeerde 
maatschappij te bereiken middelen 
nodig zijn zoals positieve actie, 
voorkeursbehandeling, echte vrije 
keuze in plaats van cultureel be
paalde keuze. Middelen die niet al
tijd sporen met liberale uitgangs
punten. Liberalen zijn het eens met 
het abstracte doel maar deinzen te
rug voor de concrete middelen die 
nodig zijn om dat doel te bereiken. 

Kandidaatstelling 
Landelijk Bestuur 
"Vrouwen in de VVD" 
Door het tussentijds aftreden 
van mevrouw M. J. Essers
Huiskamp ontstaat per 26 
september 1988 een vacature 
in het Landelijk Bestuur. 
Aangeslotenen bij de Organi
satie "Vrouwen in de VVD" 
kunnen zich via 
Adviesraadsleden in hun re
gio of het Landelijk Bestuur 
als voorlopig kandidaat aan
melden voor deze vacature tot 
15 september. 
Tot het maken van een voor
dracht zijn bevoegd zowel het 
Landelijk Bestuur als drie le
den van de Adviesraad 
(Statuten "Vrouwen in de 
VVD", artikel 9.6.). 
De benoeming van deze func
tionaris zal in de Advies
raadsvergadering van 26 
september 1988 plaats vin
den. 

• 

Dat dilemma of zelfs maar de er
kenning dat er een dilemma is, ont
breekt vrijwel geheel in alle par
tijgeschriften. Cijfers tonen aan dat 
eenderde deel van onze VVD-leden 
vrouw is. In het hoofdbestuur en 
het dagelijks bestuur zitten prak
tisch geen vrouwen. In de besturen 
van kamercentrales, ondercentra
les en afdelingen zijn vrouwen 
sterk ondervertegenwoordigd. Dat 
geldt ook voor de Eerste en Tweede 
Kamer, voor Provinciale-Staten- en 
gemeenteraadsfracties." 

Als oorzaken noemde Leity on
dermeer: 
- een mentaliteitsverandering die 
te langzaam gaat bij mannen die 
vrezen macht te moeten prijsgeven; 
- het feit dat vrouwen tweemaal zo 
goed moeten zijn om even goed te 
worden bevonden; 
- geen goed voorbeeld van de par
tijleiding, die te passief optreedt; 
- het feit dat de meeste vrouwen 
niet gewend zijn met hun ellebogen 
te werken. 

Succes 

e opkomst, en de getoonde 
, weerbaarheid en mondig-

heid tijdens deze bijeen
komst, kan de aftredende voorzitter 
Leity Wind best als een van de 
vruchten zien van haar jarenlange 
inspanningen. Ze laat een spring
levende, strijdbare organisatie 
Vrouwen achter. Zelf zegt ze over 
deze periode: "Als je een functie 
aanvaardt, moet je je voor 100 % 
inzetten of je moet het niet doen. 
Je moet je deel leveren. Je moet 
vrouwen zodanig trainen dat ze die 
partij durven in te stromen. Dat 
beeld moet bij de keuze voor een 
bestuursfunctie niet worden ver
troebeld doordat men met een 
scheef oog al zit te kijken hoe men 
vanuit een functie sneller door kan 
klimmen naar een hogere post in de 
partij. Je accepteert een functie om 
de functie. Wat verder je pad kan 
kruisen is een andere zaak. 

De enige echte teleurstelling die 
ik heb ervaren, is dat veel vrouwen' 
die er zijn, die naar die top zijn 

~rouwen 

geklommen, geen poot uitsteken 
voor degenen die nog onderaan de 
ladder staan. Als liberaal mag je zo 
niet functioneren. Je hebt aan el
kaar verplichtingen. Bovendien ... 
het ging de VVD slecht. Slechts 
eenderde van haar leden is vrouw, 
maak dan die partij aantrekkelij
ker voor vrouwen! Dat is toch par
tijbelang, waaraan men zich niet 
kan onttrekken?" 

Verzoenen 

Leity heeft in haar voorzitters
periode vooral voldoening gevonden 
in het verzoenen van het onver
zoenlijke, of, zoals ze dat zelf zegt: 
"Mensen met de neus weer dezelf
de kant uit te zetten." Toelichtend: 
"Vaak is dat zo simpel, want het 
gaat bij iedereen om hetzelfde doel, 
namelijk mensen laten doen wat ze 
kunnen." De afgetreden voorzitter 
kon goed delegeren, maar heeft al
tijd de eindverantwoordelijkheid 
zelf willen dragen. Leity: "Als te
geneis heb ik gesteld dat ik altijd 
van alles op de hoogte wilde zijn. 
Dat is dan ook altijd gebeurd." Leity 
Wind wil haar rechtenstudie, die 
zij moest afbreken omdat het niet 
met de vele VVD-werkzaamheden 
te combineren was, weer opvatten. 
Ze zal het reilen en zeilen. van zowel 
de VVD als de Vrouwen voorlopig 
even wat afstandelijker volgen. "Er 
is nog zoveel wat ik wil doen, maar 
ik ben echt niet de partij uit." 

En - op de valreep - vermanend: 
"Je houdt het wel rustig he in dit 
interview." Ik weet het Leity, geen 
loftuitingen, geen trompetgeschal, 
maar bij je afscheid op de advies
raadsvergadering zul je wel te ho
ren hebben gekregen dat je een 
voortreffelijk en bindende voorzit
ter bent geweest en dat allen die 
met jou hebben gewerkt, je met pijn 
in het hart laten vertrekken. 

Reny Dijkman 

.------.\ 

[]) 



REGIOKATERN 
bijzonder goede contacten 
tussen de Kamercentrale en 
de Statenfractie. 
De bij acclamatie juist nieuw 
gekozen Kamercentrale
voorzitter Ad Huihers onder
streepte de woorden van de 
voorgaande sprekers nog eens 
nadrukkelijk en bood de beide 
vertrekkende bestuurders een 
fraaie kristallen wijnkaraf 
met ingeëts VVD-logo aan, 
vergezeld van een fles mooie 
wijn van hetjaar 1981, het 
jaar waarin Jan-Willem Ver
linden voor het eerst de Ka
mercentrale-voorzitters
hamer hanteerde. 

GELDERLAND - 14 April 
1988 was voor de ledenver
gadering van de Kamercen
trale Gelderland een dag die 
veel gemengde gevoelens op 
riep. Immers afscheid nemen 
van gerespecteerde en ge
waardeerde bestuurders, die 
jarenlang met veel inzet en 
enthousiasme klaar hebben 
gestaan voor de Kamercen
trale doet altijd een beetje pijn, 
ondanks het feit dat je je ge
lukkig weet met waardige op
volgers. 
Dit bleek ook duidelijk uit de 
lovende woorden aan de 
scheidende Kamercentrale
voorzitter Jan-Willem'Verlin
den en de vice-voorzitter Henk 
Talsma, welke door onze Par
tij-voorzitter Ginjaar werden 
uitgesproken. Jan-Willem 
Verlinden genoot een bijzon
dere waardering voor de wij
ze, waarop hij 7 jaar het voor
zitterschap heeft ingevuld en 
het gezicht van Gelderland 
mee heeft bepaald. Hij was een 
geziene gast binnen de kring 
van Kamercentrale-voorzit
ters. "Kamercentrale-voor
zitter zijn is moeilijk, je staat 
op een kruispunt van wegen, 
van boven naar beneden en 
omgekeerd, maar ook nog eens 
dwars daar door heen". Henk 
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Talsma is een man, waarbij je 
altijd met (goede) argumenten 
moet aankomen, anders ge
looft hij je gewoon niet en dat 
past ook prima bij zijn huidige 
functie van Eerste Kamerlid. 
Partijvoorzitter Ginjaar con
stateerde vervolgens, dat "die 
man zo lang actief geweest is 
binnen de VVD, dat het je wel 
een half uur kost om dat te 
schilderen ... !" 
Johan de Bondt, de Gelderse 
Provinciale Statenfractie
voorzitter, memoreerde de 
ontwikkeling en groei van de 

De nieuwe voorzitter stond 
nog even stil bij de "vrijheid" 
en de "argumenten" en con
stateerde tot slot dat de VVD 
met nieuw elan in het offensief 
is, op weg naar de toekomst! 

Rein Verdijk 

Als vervolg op het bezoek dat 
het Fries Provinciaal Bestuur 
van de Vrouwen in de VVD 
vorig jaar aan Vlaanderen 
bracht, kwam het bestuur van 
het liberale Studiecentrum 
prof. dr. Herman Uyttersprot 
te Tielt, nu in Friesland. 
Vrijdag 13 mei jl. ontving de 
Burgemeester van Harlingen, 
de hr. E. Steenbeek, het ge
zelschap. Hij gaf een uitge
breide uiteenzetting over de 
mooie oude stad, met zijn zeer 
vele gerestaureerde huizen en 
de economische aspecten van 
Frieslands grootste haven. 
's Avonds gaf de hr. F. Steen
meyer, fractievoorzitter 
Statenfractie (inmiddels db
lid van het hoofdbestuur) een 
uitleg over de landelijke po-

De scheidende Kamercentralevoorzitter Jan- Willem Verlinden 
(links) met zijn opvolger Ad Huibers. 

litiek en de plaats van de VVD 
hierin. F. de Haan, voorzitter 
Kamercentrale Friesland, gaf 
aan hoe onze partij op provin
ciaal niveau werkt. 
Zaterdagochtend werd de 
Epernastate bekeken, waama 
de Burgemeester van Gaas
terland, de hr. W. Pitlo, ons in 
het pitoreske stadhuis van 
Balk ontving. 
Vervolgens kwam er een wel 
zeer Fries tintje aan het be
zoek, nl. skûtsjesilen op het 
Slotermeer. Een enorm 
evenement voor mensen die al 
dat water niet gewend zijn. 
Onder het genot van een 
drankje en een hapje bij Anne
Marie Jorritsma-Lebbink, lid 
2e Kamer, werden de banden 
tussen de Belgische vrienden 
en ons nog meer verstevigd. 
Zondag in restaurant Tjaarda, 
Oranjewoud, een slotbijeen
komst waar mevr. F. Bischoff
Gaillard een beschouwing gaf 
over het nut van het bestaan 
van de organisatie Vrouwen in 
de VVD en waar de wederzijd
se voorzitters tijdens hun af
scheidsspeech duidelijk naar 
voren lieten komen dat wij de 
opgebouwde contacten moeten 
continueren. 

M. W. L. van der Wilt-Logger 

Middelburg - De Vrouwen in 
de VVD uit Zeeland zijn voor
nemens om op 26, 27 en 28 
oktober 1988 een bezoek te 
brengen aan het Europees 
Parlement te Straatsburg. Het 
bezoek aan het parlement zal 
op 27 oktober plaatsvinden 
zodat op de andere dagen 
ruimschoots de gelegenheid is 
om een bezoek te brengen aan 
Straatsburg zelf. Deze reis, die 
financieel mede mogelijk is 
gemaakt door een bijdrage 
van het Europees Parlement, 
staat open voor iedereen. 
Hans Nord zal tijdens deze 
dagen gastheer zijn. 
Voor nadere inlichtingen kunt 
u zich wenden tot: mw. B. 
Hupkes, tel. 01180-12373 of 
mw. D. Bloos, tel. 01184-
61620. 



De Mdeling Leiden heeft op 
zaterdag 21 mei jongstleden 
door middel van een receptie 
haar veertig jaar bestaan ge
vierd. Aan de receptie ging een 
buitengewoon algemene ver
gadering vooraf. Tijdens deze 
vergadering is het woord ge
voerd door de voorzitter van 
de afdeling, Eric Mackay. Hij 
bracht de woorden van wijlen 
het oud-lid van de Raad van 
State en een voormalig lid van 
de afdeling, de heer drs. H. A. 
Korthals, in herinnering die 
ooit waarschuwde dat niet het 
beeld mag ontstaan dat de 
VVD te veel opkomt voor de 
vrijheid ten behoeve van het 
eigen belang. Buitenstaan
ders, zo zei Eric Mackay, 
vereenzelvigen vaak bewust 
of onbewust liberalisme met 
individualisme of nog erger 
met egocentrisme. Het eigen 
ik zou steeds het middelpunt 
der gedachten zijn. Volgens de 
voorzitter van de afdeling 
Leiden is echter een dergelijke 
zienswijze onjuist en ook vol
strekt onterecht. Het maakt 
volgens hem van het libera
lisme een karikatuur. Libera
lisme, zo benadrukte Eric 
Mackay, laat zich immers door 
geheel andere eigenschappen 
kenmerken, zoals mildheid en 
vrijgevigheid. Daarbij zijn 
volgens hem liberalen "ro
yaal, onbekrompen, onbevoor
oordeeld, tolerant en wars van 
kleingeestigheid". De voor
zitter van de afdeling Leiden 
deed een oproep om juist dit 
soort eigenschappen in het 
politiek handelen van de VVD 
uit te dragen. Tijdens de bui
tengewoon algemene verga
dering van de afdeling Leiden 
is de heer mr. Frits Portheïne 
bij acclamatie benoemd tot lid 
van verdienste van de afde
ling. Frits Portheïne is van de 
aanvang van de oprichting af 

tot en met nu actief in de afde
ling geweest, onder meer als 
gemeenteraadslid en als be
stuurslid. Daarnaast heeft hij 
in regionaal en landelijk ver
band diverse functies vervuld 
waaronder het lidmaatschap 
van het hoofdbestuur en van 
de Tweede Kamer. 
Tijdens de receptie werd een 
speciaallustrumnummer van 
het afdelingsorgaan, Leids 
Liberaal Bulletin, uitgereikt 
waarin door verschillende be
kende (oud-)afdelingsleden 
bijdragen zijn geschreven, zo
als onder meer door Annelien 
Kappeyne van de Coppello, 
Drijber en Modderman. Het 
eerste exemplaar van het lus
trumnummer werd uitgereikt 
aan het oud-lid van de afde
ling, de heer mr. Molly Geert
sema. 

De Rijswijkse wethouder drs. 
Hans Vrind heeft in zijn afde
ling de wisselpluim gewonnen. 
Hij bleek de VVD-leden in die 
plaats het best te kennen. 
Die wisselpluim was de inzet 
van een enquête die de Rijs
wijkse VVD-leden van hun 
propaganda-commissie ont
vingen. De enquête bestond 
uit een aantal vragen over de 
gemeente met daartussen 
verstoken twee vragen over de 
VVD-fractie en de college
vorming. Het formulier was 
heel simpel in te vullen door 
een blokje aan te kruisen bij 
o ja, o nee en o geen mening. 
De respons was groot. 14,5 % 
van de leden - zo'n 60 per
sonen - nam de moeite het for
mulier in te vullen, er een 

Afdelingsvoorzitter Eric Mackay overhandigt Frits Portheine (l.) 
het certificaat tot lid van verdienste (foto: Wim van Noort) 

postzegel op te plakken en te 
retourneren. Bij de gestelde 
vragen voelde iedere Rijs
wijker zich betrokken, want 
de circa 49.000 inwoners tel
lende gemeente staat aan de 
vooravond van een aantal in
grijpende veranderingen. 
Daarover gingen de vragen. 
Wil men een golfbaan? Moet er 
een nieuw stadhuis komen? 
Kan het afval in de komende 
jaren worden verzameld via . 
een straatcontainer en wat 
denkt men over een renovatie 
van het winkelcentrum? 
Deze vragen werden aan 
het afdelingsbestuur, raadsle
den en wethouder Vrind in de 
aanwezigheid van een aantal 
leden, die naar het Liberaal 
Café waren gekomen, nog
maals gesteld. Hans Vrind 
scoorde het hoogste. Hij wist 
.het dichtst te benaderen wat 
de gemoederen van de Rijs
wijkse leden bezig hield. 
Volgendjaar mag hij zijn 
pluim verdedigen, want de 
propaganda-commissie is van 
plan ieder jaar een dergelijke 
enquête te houden. Het was 
een voortreffelijk initiatief 
waardoor leden zich meer bij 
de politiek betrokken kunnen 
voelen. Wel licht ook een goed 
idee voor andere middelgrote 
afdelingen. 

i~fi'].rBli21Jrll~l I:JV®Iffi~ 
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"In de zestiger jaren stond het 
sociaal toerisme centraal op 
Ameland. Nu komen ook an
dere categorieën aan bod", 
vertelt Amelander burge
meester mr. Miehiel Zon
nevylle. "We willen inspelen 
op het feit dat de mensen meer 
vakanties houden. Daarom is 
ons hoofddoel de verbetering 
van de kwaliteit, van de re
creatiemogelijkheden en 
daardoor ons marktaandeel te 
vergroten. Tenslotte is 80 % 
van onze bevolking van het 
toerisme afhankelijk. Daarbij 
proberen we te werken aan 
meer werk voor de jeugd, zo
dat er voor velen van hen ook 
een toekomst op het eiland 
ligt. Samen met het Arbeids
bureau is het ons gelukt om 
de Stichting Vakopleiding 
Horeca de tweejarige cursus, 
die vroeger op de wal werd ge
geven nu gecomprimeerd op 
het eiland te laten geven. Zo 
kunnen we in de toeristen
sector meer met de eigen ei
landbewoners werken." Elk 
jaar vertienvoudigt de 3.000 

nevylle 

zielen tellende bevolking zich 
in het hoogseizoen. Steeds 
meer mensen ontdekken dat 
het op de waddeneilanden 
verhoudingsgewijs misschien 
wat meer waait, maar minder 
regent . 
Burgemeester Zonnevylle 
probeert het Amelander va
kantiepakket zo breed moge
lijk te maken. Naast een sub
tropisch zwemparadijs wordt 
hard gewerkt aan comfor
tabele accommodatie voor alle 
seizoenen. De tijd dat men al
leen de waddeneilanden be
zocht in het zomerseizoen is 
allang voorbij. De voorjaren 
mogen langer koud zijn, het 
najaarsweer is op de eilanden 
langer behaaglijk. 
De mogelijkheid tot doe-va
kanties wordt sterk uitge
breid. "Je kan wel mooie ho
tels neerzetten, maar juist aan 
die slechtweervoorzieningen 
moet hard worden gewerkt. 
We hebben tot 15 oktober een 
kerkzilvertentoonstelling. We 
bezitten 3 musea. Er is een 
expositie van Germ de Jong 
die veel eilandschilderijen 
heeft geschilderd en daar
naast beschikken we over de 
nodige beschermde dorps
gezichten. In de winter als er 
sneeuw ligt, beschikken we 
over langlaufroutes." 
Hij is trots op de 6 bootverbin
dingen per dag met de wal. 
"Dit is de eerste verbinding 
die door Neelie Smit-Kroes is 
geprivatiseerd. Het resultaat 
is zeer geslaagd." Met de ove
rige waddenburgemeesters 
bestaat intensief overleg. "Ei
landburgemeesters zijn 
vrijzinnig en liberaal. We heb
ben allen gemeenten waarin 
veel gebeurt en met veel ge
meenschappelijke belangen. 
Daardoor zijn we volledig op 
elkaar ingespeeld." 

Het is wel duidelijk, VVD
burgemeester Zonnevylle is 
trots op Ameland. Dat steekt 
hij niet onder stoelen of ban
ken. 

juni/juli 1988 
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THEOJOEKES 
25 JAAR TWEEDE

KAMERLID 

Op 5juni vierde drs. Th. H. Joekes 
een zeldzaam jubileum. Het was die 
dag 25 jaar geleden dat hij werd 
beëdigd als lid van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal. Op 1 juni 
werd dit feit gevierd in de Rook
salon van de Tweede Kamer. Hier
onder treft u een verslag van deze 
feestelijke bijeenkomst, maar ook 
gesprekken met Joekes over het ver
leden, de Tweede Kamer, de partij 
en zijn schrijverschap. Een mar
kant man, die eigenzinnig en prin"' 
cipieel zijn weg zoekt en gaat, zowel 
in zijn leven als in de partij. 

Joekes Commandeur 
in de Orde van 
Oranje Nassau 

T:
ijdens de zeer druk bezochte 

receptie ter gelegenheid van 
zijn zilveren jubileum als Ka

merlid is Theo Joekes koninklijk 
onderscheiden. Kamervoorzitter 
Dick Dolman deed dat in een korte 
geestige speech, uitmondend in een 
sonnet, waarin hij de geschiedenis 
van het Nederlands Liberalisme 
schetste en eindigde bij Joekes. De 
laatste regels: 
" ... De coalities steunen op uw sleur. 
Het heilig licht brandt laag in deze 

tempel ... 
Doch eenmaal protesteert een trots 

exempel. 
300.000 voorkeursstemmen. Com

mandeur." 

De Kamervoorzitter duidde hiermee 
op de RSV-enquête en de uitslag 
van de verkiezingen van 1986. Ook 
andere sprekers kwamen daar op 
terug. 

E
erst echter was het woord aan 
WD-fractievoorzitter Voor
hoeve. Hij roemde de grote 

kennis van Joekes van het staats
recht en de parlementaire democra
tie. ,,Als een blauwe draad loopt 
daardoor het thema van de schei
ding der machten en de gescheiden 
verantwoordelijkheden. In de frac
tie spreek je weinig, maar indien je 
het woord neemt luistert de fractie 
aandachtig naar onze eminence 
grise." 

P
artijvoorzitter Ginjaar noem
de het opvallend dat Joekes 
zoveel vrienden heeft. "Binnen 

en buiten de partij. Iedereen heeft 
waardering. Of men het met hem 
eens is of niet. Hij is parlementariër 
en democraat in hart en nieren en 
voor ons een liberaal in hart en nie
ren. Hij is wars van partijconven
ties. Hij heeft zijn opvattingen en 
gaat daarvoor dwars door andere 
heen." · 



C
DA-fractievoorzitter Eert de 
Vries, die namens de overige 
fracties twee zilveren kan

delaars aanbood, kwam ondermeer 
terug op de RSV-enquête-periode: 
"Je nam daarmee voor jezelf een 
niet gering politiek risico. Achteraf 
is je deugd beloond. Wat me to~n is 
opgevallen is je loyaliteit aanje 
partij en je fractie. Harde kritiek op 
je eigen club kwam je niet over de 
lippen en een boek heb je naar mijn 
weten er niet over geschreven." Oud
collega en vriend Frits Portheïne 
sloot de rij sprekers met de aanbie
ding van een liber amicorum. 

E. 
zijn dankwoord zei Theo Joe

es dat hij veel aan zijn ouders 
te danken heeft. Dat hij als jonge 

man nimmer erover gedacht had de 

politiek in te gaan en pas op latere 
leeftijd in de Kamer kwam, ver
klaarde hij als volgt: "Tot mijn 
achttiende heb ik eigenlijk nauwe
lijks geweten wat politiek was (zijn 
vader is zowel Kamerlid als minis
ter en later Staatsraad geweest, 
red.) want thuis werd over bijna 
niets anders gesproken. De enige die 
niet beseft, dat hij zich als een vis 
in het water voelt is de vis. Nog 
anders gezegd: Ik heb nooit anders 
geweten dan dat het Kamerlid
maatschap een eerlijke en interes
sante betrekking is, al wilde ik er 
aanvankelijk niet aan. Bij mijn 
eerste kandidaatstelling moet Oud 
over mij gezegd hebben: neem die 
maar, die komt uit een goed nest. 
Terwijl Oud toch met mijn vader en 
de doorbraak naar de PvdA heel 

wat te stellen moet hebben gehad ... 
Er werkten hier toen ik binnen
kwam zeker nog tien mensen, die 
vader als Kamerlid hadden mee
gemaakt. Bijvoorbeeld achter de 
tap in de koffiekamer, juffrouw Pos, 
een indrukwekkende dame. Als ik 
haar soms wat achteloos bejegende, 
zei zij: 'Mijnheer Joekes, uw vader 
was een aardige man .. .' Ik ben zo 
velen van u dankbaar voor_ uw hulp, 
uw vriendschap, uw collegialiteit, 
uw verdraagzaamheid en soms wel 
eens de gezonde ergernis die u mij, 
al dan niet kamerbreed, hebt ge
schonken." 

• 
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J oekes kijkt terug · 
maar ook vooruit 

oals voor zovele Nederlanders 
.. , werd ook voor Theo Joekes de 

/_~~j normale gang van zaken door
kruist door de Tweede W ereldoor
log. Hij behoorde tot de laatste 
lichting die in 1942 nog een nor
maal eindexamen gymnasium kon 
doen. "Ik had nog geen toekomst 
uitgestippeld. De carrièrebreuk 
was alleen dat ik niet meteen kon 
gaan studeren. Met mijn moeder 
ben ik in dat jaar vanuit Den Haag 
naar de Noord-Veluwe vertrokken, 
waar we een huisje hadden." Te
rugkijkend vertelt Joekes sober: 
"De hoofdherinnering is er een van 
voortdurende druk en incidentele 
blinde angst. De momenten dat je 
in je eigen huis verstopt zit en er is 
huiszoeking ... , het bijna betrapt 
worden bij een wapendropping ... 
dan zit je je rot te knijpen van de 
angst. Dat werd wat anders vanaf 
het moment dat ik werd gepakt. 
Voor mij blijft het een godswonder 
in de letterlijke zin dat een vent die 
mij niet kent en die ik niet ken mij 
met groot gevaar voor zijn eigen 
leven het leven redt door te zeggen: 
'Hij komt ook uit Alkmaar'." 

De "Joekianen" onder de leden
dat zijn vermoedelijk degenen die 
twee jaar geleden een voorkeur
stem op hem uitbrachten, nl. 
284.989 - kunnen over deze tur
bulente tijd uit Joekes' leven uit
voerig lezen in zijn bundel "Be
stemming Binnenhof', uitgegeven 
door Loeb. Hierin schrijft Theo 
Joekes geestig, droog en afstande
lijk over die periode "Op het mo
ment dat je merkt dat je aan je 
kinderen en aan andere jongeren 
uit de oude doos zit te vertellen, 
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kun je het net zo goed opschrijven. 
Eind jaren zeventig kwam die pe
riode weer wat meer bij mij boven. 
Ik heb er geen enkele last van en 
kijk er met groot plezier op terug. 
Maar het is een buitengewoon 
noodzakelijk menselijk mechaniek 
dat je dat deel van de werkelijkheid 
dat je op dat moment echt niet aan
kan, wegstopt." 

·a de oorlog vervulde hij zijn 
! dienst als tolk bij de in 

Duitsland gelegerde Ierse 
garde en kwam vervolgens via een 
tip van zijn moeder, "NeefBertie 
zoekt een paar mensen voor de 
BBC", bij de BBC in Londen te
recht. Gouden jaren braken aan. 
"Ik ben in het Nederlands omroe
per geweest, dat was mijn produc
tietaaL Mijn consumptietaal was 
Engels. Het materiaal kwam in het 
Engels naar mij toe en daar maak 
je dan Nederlandse programma's 
van. Engels kende ik voldoende om 
het daar te vervolmaken, geholpen 
door een baas die een aantal jaren 
op mijn verzoek op elke slak zout 
legde. De kunst in het buitenland 
is meer je eigen taal gangbaar te 
houden." Joekes werd (parlemen
tair) correspondent voor de NRC te 
Londen. Leerde daar - vooral door 
de BBC - zijn eerste werkdiscipline 
en bleef een man van de klok, nadat 
hij een keer een verschrikkelijke 
schrobbering kreeg toen hij een mi
nuut en 17 seconden te laat voor 
een nieuwsuitzending in de studio 
arriveerde. 

Eind vijftiger jaren kwam hij op 
dood spoor te zitten. Theo Joekes: 
"De keuze was verengelsen of ver
vreemden en eigenlijk helemaallos 
van wortels raken. Al zag ik dat bij 
vrienden gebeuren, voor mezelf 
voelde ik dat zo niet. Tot ik op een 
dag aan de rand van het meer van 
Génève zat en een soort Sternstun
de kreeg. Zo'n gigantische aha-er
lebnis, die bijna fysiek voelbaar 
was. Ik besloot te gaan trouwen 
met het meisje dat ik daar bezocht, 
naar Nederland terug te keren en 
de Kamer in te gaan. Dat overkwam 
me allemaal in vijf, tien minuten ... 
De stukjes van die puzzel vielen 
opeens in elkaar." 

1 -~n 1959 is hij terug in Nederland 
:, en start hij zijn studie Neder-

, "lands Recht, die hij een jaar na 
aanvang van zijn Kamerlidmaat
schap voltooit. In datzelfde jaar 
maakt hij - onder leiding van Wit
teveen en met anderen - de 

schaduwbegroting Financiën. Bij de 
wisseling van de wacht in 1971 be
raadt de fractie zich over een nieu
we fractievoorzitter. "Geertsema 
als fractievoorzitter en ik in zijn 
opdracht in mijn functie van secre
taris hebben toen de hele fractie 
telefonisch gepeild. Tot mijn ver
bijstering bleek dat Hans Wiegel 
en ik ongeveer gelijk stonden in de 
voorkeuren. Toen heb ik onmiddel
lijk zelf tegen mijn fractievoorzitter 
gezegd: 'Ik vind dat Hans het moet 
worden.' Achterafben ik dol- en 
dolblij dat ik die keuze toen heb 
gemaakt. Als ik op mijn poot had 
gespeeld, had ik denkelijk een goe
de kans gemaakt om het te worden. 
Ik had er geen enkele zin in. Ook 
nooit gehad. Bepaalde eigenschap
pen daarvoor heb ik wel, maar bij
voorbeeld niet genoeg geduld en 
niet genoeg vermogen om met 
mensen van andere partijen die ik 
niet zo vreselijk aardig vind toch 
goed zaken te kunnen doen. Hans 
had er wel zin in, maar moest wel 
wat gestimuleerd worden. Ik vond 
ook - wat sommigen toen betwij
felden - dat zijn leeftijd een gewel
dig pluspunt was. Dat is ook geble
ken. Ik zal hem graag frustreren 
met de mededeling dat hij een door 
en door fatsoenlijk mens is. En dat 
is zeker in dit vak veel waard.'' 

Joekes behoorde ook bij degenen 
die in dat jaar samen met Danny 
Tuijnman, Koos Rietkerk, Frits 
Portheïne en Aart Geurtsen bij 
Hans Wiegel in het Friese Ee thuis 
hebben zitten brainstormen. Daar 
ontstonden vriendschappen voor 
het leven. Theo Joekes: "Het was 
buitengewoon gezellig. Je leert me
kaar op een heel andere manier 
kennen en met name hebben wij 
daar Hans als een leuke, gezellige 
en vooral volwassen man leren 
kennen." 

Vriendschappen ook met Frits 
Portheïne en Aart Geurtsen. De 
eerste was zijn pendant. "Daarom 
ging het tussen ons als een lier.'' 
Over Aart Geurtsen: "Die heeft ook 
een zekere pesterigheid over zich 
als dat nodig is. Net als ik. Wij be
grepen elkaar buitengewoon goed. 
Hij was de man die, toen ik na wat 
ellende weer terug kwam in de . 
fractie, opstond en zei: 'De secreta
ris is terug. Dus ik hoef niet langer 
secretaris te zijn'. Dat zijn van die 
kleine dingetjes .. .'' 



~Tn het begin van de zeventiger 
11 jaren was Joekes- evenals 

.LLthans - lid van het Presidium. 
"Dat was toen een gans ander 
presidium dan thans. Het waren de 
laatste jaren van Van Thiel als Ka
mervoorzitter. Een ontwapenend 
aardige man. Het enige medelid 
dat ik altijd 'u' heb genoemd, hoe
wel hij er steeds op aan drong dat 
niet te doen. Maar dan zei ik: 'Dat 
kan ik eenvoudig niet; doe me nou 
een genoegen ... ' Schepel was in die 
tijd griffier. In die tijd vergaderden 
we als Presidium in de avonduren 
en nog zonder diensthoofden erbij. 
Dan gebeurde het vaak dat wij een 
wat moeizame discussie hadden 
met de griffier die alles kon, maar 
niets kon delegeren. Daarna zei 
Van Thiel vaak: 'Kom, we gaan nog 
een een whisky'tje drinken in de 
Rooksalon.' Daar zat hij dan stoom 
af te blazen over hoe lastig dat 
Presidium was." 

Over de huidige Tweede-Kamer
voorzitter Dolman, met wie hij we
derom in het Presidium zit: "Met 
Dolman kan ik het goed vinden. 
Ook omdat hij kan hebben dat ik af 
en toe zeer kritisch ben. Dolman 
heeft mij het meest van voorzitten 
geleerd. Vooral in kleinere kring. 
Hij was ook mijn voorganger als 
voorzitter van de Commissie Fi
nanciën. De vergadertechniek be
heerst hij als geen ander, althans 
voor leden die van opschieten hou
den. Hij is in staat snelle voortgang 
te maken en toch iedereen in de 
gelegenheid te stellen alles te 
luchten wat hij op zijn hart heeft. 
Conclusies trekken, voorstellen 
doen. Perfect. Nee, niemand is per
fect. Een zekere wispelturigheid is 
hem niet vreemd. Ik beschouw hem 
als een trouwe vriend en collega." 

• 

Joekesoverschrijven 
/("':::, p een vage manier heb ik 
(, ( ) )altijd schrijver willen 

" ·-'"=" worden. Maar al op de 
middelbare school besefte ik dat je 
in een taal die door 10, 11 miljoen 
mensen wordt gesproken je boter
ham niet kan verdienen." Het heeft 
Theo Joekes er niet van weerhou
den te blijven schrijven. Zijn detec
tive-romans: "Moord in de Ridder
zaal", "Moord aan het Voorhout" en 
"Moord op de Horst" schreef hij 
binnen twee jaar. Daartoe kwam hij 
door contact met uitgever Loeb. 

Theo Joekes: "In de jaren zeven
tig had ik pakken gedichten liggen, 
waarvan een in De Gids was ge
plaatst en een paar in Columbus. 
Enige honderden lagen allemaal in 
een la. Op zeker ogenblik dacht ik: 
Daar moet na veertig jaar dichten 
toch eens een bundel van komen. 
Daarop ben ik de gebruikelijke 
briefjes aan De Bezige Bij, aan 
Querido en aan Lubberhuizen gaan 
schrijven. Vrij snel kreeg ik meest
al keurige briefjes terug: 'Nee'. Dat 
is een proces van jaren geweest. 
Toen verscheen een kop in de NRC: 
'We pikken alles op wat anderen 
laten liggen'. Dat was de tekst van 
een zeer jong uitgeverspaar Loeb 
en Van V elzen. De laatste was ove
rigens weer snel van het podium 
verdwenen. Loeb heb ik geschre
ven. Die belde de volgende dag op 
en zei: 'Ik wil op uw risico - op uw 
kosten - uw dichtbundel wel uit
geven als u me eerst een sleutel
roman over Den Haag levert.' Toen 
heb ik gezegd: 'Mijnheer Loeb, dat 
kan ik me niet veroorloven, maar 
ik herinner mij ineens nu ik hier 
sta te praten dat een vriendje van 
mij een detectiveverhaal met een 

'Nou,' zei hij, 'dat moeten we dan 
hebben.' Diezelfde ochtend ben ik 
met mijn medewerkster een sche
ma gaan bedenken en in het zo
merreces heb ik in 42 dagen 'Moord 
in de Ridderzaal' geschreven. Aan 
de tweede ben ik begonnen vóór de 
eerste uit was en aan de derde vóór 
het verschijnen van de tweede. Het 
ging lekker. Daarna zijn nog twee 
verhalenbundels gevolgd. Maar pas 
na dat derde boek, toen die be
zetenheid wat was afgenomen, had 
ik tijd voor mezelf om te zeggen: 
'En nu die gedichten.' In de kerst
vakantie van 1981 heb ik de bundel 
'De Orde van de Dag' in elkaar ge
timmerd. Dat is een hoop werk 
want je moet al die pakken gedich
ten uitschiften. Van de uitgever 
heb ik me sterk mogen bemoeien 
met de ontwerper van de omslag. 
Over een maand komt een nieuwe 
bundel uit: 'Een School Meermin
nen', waarvan ik de hele typografie 
mee heb mogen bepalen. Op de 
ambachtsschool in Zwolle en bij 
Tjeenk Willink heb ik typografie 
geleerd." Joekes is erg te spreken 
over zijn uitgever Loeb: "Hij heeft 
me altijd behandeld als een prins". 

f'/,7ijn trefzeker woordgebruik en 
l/ ,sobere taalhantering schrijft 

i"=dJhij toen aan invloeden van W. 
Somerset Maugham, Katherine 
Mansfield en andere Engelse korte 
verhalenschrijvers. De eerste heeft 
hij nog eens geïnterviewd voor 
Vrij Nederland. "Een middag heb 
ik met hem in zijn Londens hotel 
gezeten. In dat interview zeg ik: 
'Mijnheer Maugham, het is mis
schien een gekke vraag, maar wat 
vindt u nou van journalisten die 
romanschrijver willen worden? 
Vindt u dat nou een nadeel of een 
voordeel'. Waarop hij zei- formele 
man, gegroefde bek -: 'Hoe kan dat 
nou een nadeel zijn? Als journalist 
heeft men geleerd de taal te han
teren. En als schrijver leert men 
dat verder te doen op de manier die 
daarvoor nodig is .. ' Zo van: Op
schieten, jongeman! Dichten is 
weer heel wat anders. Gedichten 
kosten veel minder tijd, maar veel 
meer energie." 

y-;/ ijn verzameling artikelen ge-f bundeld in "Bestemming 
!_(A Binnenhof' heeft hij uit het 
geheugen geschreven. Oorspron
kelijk voor het Utrechts Nieuws-



blad. "Ik schreef er ook niet een per 
drie weken, maar 12 of 14 achter 
elkaar tijdens een vakantie. Daar 
zit echt een element van inspiratie 
bij. Een van de verwijten die ik me 
nu maak, is dat ik nooit enige an
dere documentatie heb bewaard 
dan persoonlijke brieven en ik heb 
niet erg gecorrespondeerd. Op mijn 
zolder staan enige dozen met brie
ven van mijn hele leven en voor de 
rest niets. Allerlei dingen kan ik 
niet meer verifiëren, maar die ver
halen die kloppen." 

• 

Partijvoorzitter Ginjaar overhan
digt Theo Joekes een boekwerk over 
het Joekes zo dierbare Albion. (foto 
Meijer) 
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-~~ ~(bij dit laatste getal zijn de interim-~~~ kabinetten opgeteld, red.) In 1982, 
~_;:::::~~ toen de fractie 19 nieuwelingen tel-
~-=:: de, wijdde Theo Joekes hen in in de 
~~ mores van Het Huis, zoals de 
· Tweede Kamer intern wordt ge

Joekes over de 
Tweede Kamer en de 
VVD 
1T lT et jubilerende Kamerlid 
f r 1 Joekes zit thans in zijn 

'""i. Jl achtste VVD-fractie en heeft 
te maken met het dertiende kabinet 

noemd. 'Alles wat je binnen 24 uur 
kunt opvragen, moet je weggooien," 
was een van zijn adviezen aan de 
nieuwelingen die geconfronteerd 
werden met stapels en stapels 
stukken. "Dat heb ik 25 jaar ge
leden van Jelle Zijlstra geleerd." 

Een ander punt dat hij uitvoerig 
behandelde was de kunst van het 
interrumperen. "Negen van de tien 
interrupties worden door de spre
ker afgestraft. Dus weet waar je 
aan begint. Ken je zaken. Wees 
kort en richt je tot de voorzitter," is 
zijn advies. 

Veel belangrijker noemt hij het 
algemene overzicht: "Waar het 
Reglement van Orde nou eigenlijk 
over gaat. Dat vervult hier de 
functie als de spelregels op een 
voetbalveld. En geen Eerste-Di-



visiespeler zal het in zijn hersens 
halen om te gaan voetballen in zijn 
club als hij de spelregels niet kent. 
Dan weet hij namelijk niet waar hij 
moet staan om buitenspel te ver
mijden. Dan weet hij niet dat hij 
na een genomen strafschop alsnog 
naar voren kan hollen om die bal 
erin te trappen. In deze Kamer, ge
lukkig niet in onze fractie, is het 
aantalleden dat het Reglement van 
Orde niet kent verbluffend. En een 
kleinere groep gaat daar ook nog 
prat op. Die spelen dus mee in een 
spel zonder dat ze de spelregels 
kennen. Dat is niet alleen lastig 
voor de voorzitter, maar het is 
vooral buitengewoon dom want al
leen binnen die spelregels kun je 
scoren." 

Een zetel in de Kamer; een nieuwe zetel thuis. Joris Varhoeve bood namens 
de VVD-fractie Theo Joekes een bureaustoel aan. De grondige verpakking 
gaf enige problemen. (foto Meijer) 

, Tr"ij is lid van het Presidium. 
~=~~ i "Dat geeft me veel voldoe-

JL.ning. Daardoor krijg je een 
goed overzicht van alles wat er in 
deze organisatie van 4 à 500 leden 
gebeurt. Van het personeelsbeleid, 
de ruimte-indeling, een nieuw ge
bouw, de voorwaarden van demon
straties op het Binnenhof, het rei
zen van commissies ... Je kunt het 
zo gek niet verzinnen of het gaat 
daar over tafel. Je probeert daar 
met zeven betrekkelijk gerou-

. tineerde mensen tot beslissingen te 
komen." 

~~ f" lTij is v~or~itter va~ de v~_ste 
;==, \ commissie voor Fmancien 

lL JJ~ en houdt daar het overleg 

met minister Ruding stevig in de 
hand. "Van de eerste dag af hebben 
Ruding en Kombrink elkaar niet 
goed gelegen en, denk ik, aanzien
lijk intellectueel respect voor el
kaar gehad. Kombrink is daar een 
zeer gewaardeerde en ondersteu
nende ondervoorzitter. Maar hij is 
breedsprakig en Ruding is on
geduldig. Ik voel me soms als een 
boksscheidsrechter die tussenbeide 
komt en 'break' roept. Ik wil geen 
echte ruzie in een commissie die 
volgens mij vanouds een van de 
beste van de Kamer is qua niveau 
van discussie, qua snelheid van 
opereren. Ik blijf daartussen ko
men en ik blijf naar be_ide kanten 
klappen uitdelen. Het gaat nu ove-
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rigens een stuk soepeler." 

lToekes over zijn functioneren 
n r nu: "Het meeste wat ik nu doe 
QJ is iets minder zichtbaar dan 
wat in vorige ronden door mij en 
anderen is gedaan. Zij het ook dat 
ik een aardige zichtbare en niet 
onaanzienlijke onzichtbare hap 
heb. Kortom, het is aan de oudere 
leden - zo nodig en waar gewaar
deerd - om op de achtergrond het 
een en ander klaar te bakken, zoals 
het werk in het Presidium, in de 
commissie Werkwijze, zoals in het 
algemeen adviseren. Er gaat geen 
week voorbij waarbij niet iemand 
me daarvoor belt. Laatst nog Loek 
Hermans, die nu in het paspoort
onderzoek als voorzitter fungeert, 
die me dringend een uurtje wilde 
spreken en dan vraagt: hoe zou je 
dit ... en wat deden jullie toen in het 
RSV-onderzoek? Dat is net zo goed 
Kamerwerk. 

Veel plezier had ik aan het stuk 
ontwikkelingssamenwerking dat 
ik zichtbaar doe. Dat deel ik met 
Erica Terpstra en Frans W eis glas. 
Ik heb nu een aantal keren deelon
derwerpen behàndeld naar genoe
gen van mijn collega's. Dat vak ken 
ik nog onvoldoende, zodat ik het 
idee kreeg dat het nuttig was om 
daar een nieuw oog op te krijgen." 

D e partij-organisatie interes
seert hem minder, maar zijn 
spreekbeurten zijn - zo hoor

de ik van bezoekers -juweeltjes. "Ik 
vind de laatste tien jaren dat de 
functie van een spreekbeurt voor 
een Kamerlid betekent: verant
woording afleggen aan een afdeling 
die dat wenst van wat gaande is en 
van wat anderen en jij hebben ge
daan en willen doen. Het wervend 
element is praktisch afwezig, want 
er komen vrijwel nooit anderen dan 
VVD-leden." 

l "'"J oekes is wars van elke vorm 
'""' . van regionalisme. "Ik zit hier 
"'"' I· 1 "="· niet voor een Kamercentra e, 
maar als volksvertegenwoordiger. 
Ik vind bovendien in een wat groter 
verband dat op het moment dat 
mijn fractievoorzitter, majoor voor 
de troep uit, in de loopgraaf aan de 
troep gaat meedelen wat de ge
nerale staf ergens aan de Konin
ginnegracht wenst wat de troep zal 
gaan doen, dat ik dat erg interessant 
vind, maar dat ik denk dat deze 
fractie alleen suggesties, niet in
structies aanneemt van het hoofd
bestuur. Dat is een mening, die 
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steeds meer gedeeld wordt door tal 
van andere fractieleden. Coör
dinatie is natuurlijk wat anders. 
Dit soort dingen zeg ik al ruim 15 
jaar." 

. iscussies over monisme en 
! dualisme zijn aan hem niet 
besteed. Het eerste regeer-

. akkoord kwam ongeveer gelijk met 
hem de Kamer binnen. De pers
reacties na het Paasdebat waarin 
waarderend een terugkeer van dat 
dualisme werd gesignaleerd en het 
parlementair spel werd geprezen, 
ontlokt hem: "Ik sta natuurlijk 
voor dat spelelement net zo wijd 
open als ieder ander die de oude 
Huizinga op handen draagt met 
zijn Homo Ludens. Maar de grote 
vreugde van vooral de journalistiek 
na afloop van het Paasdebat zeg
gende: 'De democratie is weer
gekeerd, of bloeit weer op', die deel 
ik niet zo erg. We zitten hier niet 
om mooi te voetballen. We zitten 
hier ook niet om doodschoppen uit 
te delen. We zitten hier om punten 
te scoren op basis van onze prin
cipes, idealen, etcetera. Een heel 
praktische, pragmatische benade
ring van de politiek. Als ik na ga -
en dat probeer ik iedere dag te 
doen - waarom en voor wie ik in de 
Kamer zit, dan weet ik dat het uit
eindelijk draait om het contract dat 
we hier als fractie met ons allen 
gesloten hebben in de vorm van een 
Regeerakkoord om ons program ·zo 
goed mogelijk ten bate van onze 
medeburgers uit te voeren. Dat is, 
vind ik, onze taak." 

Reny Dijkman 

• 

niet de grootste. maar wel net iets beter 
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(video) 

Wat doet ~en nu precies op het Binnenhof? Dat is voor velen een vraag. De 
afdeling voorlichting van de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft daar een 

passend antwoord op gemaakt in de vorm van een 8 minuten durende videofilm. 
Hoofd voorlichting Marcel Kummel, die anderhalf jaar geleden de overstap maakte 

van TROS-t.v. naar VVD, zegt daarover: "Het huidige fractiebestuur hecht 
ontzettend veel waarde aan voorlichting. Een fractie moet je gewoon zien als een 

bedrijf Wij zijn als voorlichting trots op dat bedrijf In dit bedrijf wordt hard 
gewerkt en is de stemming goed. Dat 'VVD-bedrijf moet duidelijk herkenbaar 

worden gepresenteerd". 
De Voorlichtingsdienst toog samen met Studio A-videoprodukties enthousiast aan 
het werk. Het resultaat is een film die een helder en dynamisch beeld geeft van de 

VVD-Tweede-Kamerfractie, haar werkwijze, de plenaire en commissie-vergaderin
gen, de mensen rond die fractie, de Kamerleden naar buiten optredend ... Kort en 

goed een film die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het hoofdbestuur en de 
fractieleden zelf beloonden dit resultaat met een applaus. De Landelijke Propaganda 

Commissie zal in haar eerst komende vergadering de video te zien krijgen. Deze 
film die de Haagse politiek iveer een stapje dichter bij de mensen kan brengen, zal 
in de Tweede Kamer tijdens groepsbezoeken worden vertoond. Kamercentrales en 

afdelingen kunnen hem tegen kostprijs be-
stellen door f 73,50 over te maken (dit is 

incl. verzendkosten + opbergband) naar de 
NMB: 681292776 of op postgiro: 727265,. 
t.n.v. Stichting Politiek Wetenschappelijk' 

Onderzoek te 's-Gravenhage, onder vermel
ding van: Fractievideo. 

De afdeling voorlichting zorgt er dan voor 
dat u de band zo snel mogelijk in huis krijgt. 
Fractievoorzitter Joris Voorhoeve kreeg on
langs van Marcel Kummel de eerste video-

band overhandigd . 

• 
(Foto: Theo Meijer) 
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Europa 1992: een 
toverbal? 

uropa 1992" duikt de laatste 
maanden vrijwel dagelijks 
in de kranten op. Is dit al-

leen maar een populaire kreet zon
der wezenlijke inhoud? Een "to
verbal" voor politici en onderne
mers waarmee goede sier wordt ge
maakt maar waarvan de onder
liggende kleuren nog voor nare 
verrassingen kunnen zorgen? 

"Europa 1992". De trein is niet 
meer te stoppen. Die open Europe
se markt van 320 miljoen mensen 
komt er aan. Dat biedt enorme 
kansen voor ons bedrijfsleven, dus 
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voor onze werkgelegenheid. Ge
schat wordt dat het wegnemen van 
de belemmeringen voor een vrij 
verkeer binnen de Gemeenschap 
kan leiden tot een extra economi
sche groei van 4,25 tot 6,5 %, 2 tot 
5 miljoen extra arbeidsplaatsen en 
een daling van de prijzen met 6 %. 
Hooggespannen verwachtingen 
dus. Maar ... steeds meer wordt 
duidelijk dat we er niet zijn met 
"alleen maar" het optillen van de 
slagbomen. Dan zou de toverbal 
wel eens een lelijke kleur en een 
nare nasmaak in petto kunnen 
hebben. 

Sociaal beleid in een 
stroomversnelling 

"Europa 1992" betekent niet al
leen vrij verkeer van goederen en 
kapitaal, maar ook van personen 
en diensten. Hoe kan Europa gaan 
beschikken over goed geschoolde, 
flexibele, gemotiveerde en Eu
ropees georiënteerde werknemers? 
Wat zijn de gevolgen van de interne 
markt voor de sociale zekerheids
stelsels en de inkomenspolitiek, 
mede in het licht van de demo
grafische ontwikkelingen? Kunnen 
de sociaal-economische zwakke re
gio's in Europa de hevige concur
rentieslag overleven zonder extra 
stimulering? Behoeft het Midden
en Kleinbedrijf (MKB) geen extra 
ondersteuning in verband met de 
verscherpte concurrentie op de 
thuismarkt? Veel vragen en nog 
slechts aanzetten tot antwoorden. 
De" roep om een samenhangend 
Europees sociaal beleid wordt 
steeds luider. De activiteiten in de 
parlementaire commissies sociale 
zaken/werkgelegenheid en 
jeugd/onderwijs waarvan ik lid en 
woordvoerder namens de Europese 
liberale fractie ben, nemen dan ook 
sterk toe. De Europese Raad van 
Hannover op 27-28 juni heeft dui
delijk gesteld dat het economische 
Europa moet worden begeleid door 
sociale maatregelen. De Grieken en 
de Spanjaarden, die respectievelijk 
per 1 juli a.s. en 1 januari 1989 het 
Raadsvoorzitterschap van de Duit
sers overnemen, hebben al aange
geven dat de sociale dimensie bo
venaan hun Europese prioriteiten
lijstje staat: hervorming van de 
structuurfondsen, gezondheid en 
veiligheid van de werknemer, so
ciale dialoog, onderwijs en be
roepsopleiding, Europees arbeids
marktbureau, beleid inzake MKB, 
demografische ontwikkelingen, ge
lijke behandeling, langdurig werk
lozen, grensarbeiders, gehandicap
ten, sociale bescherming en pen
sioenrechten en tenslotte het op
stellen van een Europese lijst van 
beroepsziekten. Gaat het u al dui
zelen? In dit artikel zal ik me tot 
enkele van deze onderwerpen be
perken. 

Sociale dimensie 

Het begrip "sociale dimensie" 
valt uiteen in twee hoofddelen: 



1. Hoe bereiken we een sociaal-eco
nomisch evenwicht tussen de 
diverse regio's van de Gemeen
schap, globaal genomen tussen 
het rijke Noorden en het arme 
Zuiden? 

Hiertoe zijn de zogenaamde struc
tuurfondsen beduidend versterkt. 
Voor 1988 is ruim 18 miljard gulden 
uitgetrokken op de Europese be
groting. Dit zal geleidelijk aan in 
1992 zijn opgetrokken tot 30 mil
jard gulden. In 1988 al zal in zo'n 
10.000 projecten waarbij meer dan 
2 miljoen personen betrokken zijn, 
worden bijgedragen aan om
schakeling en modernisering van 
bedrijven, een betere infrastruc
tuur en beroepsopleidingsprojec
ten. De programma's zijn vooral 
bedoeld voor de economisch achter
gebleven regio's zoals Portugal, 
Griekenland en Ierland. Maar ook 
Zuid-Limburg en Oost-Groningen 
komen in aanmerking, hoewel in 
mindere mate. Ik vecht ervoor dat 
ook in de rest van Nederland Euro
pa via de fondsen "zichtbaar" blijft 
door met name innoverende be
roepsopleidingsprojecten mede te 
financieren. De Europese Commis
sie heeft zojuist bekend gemaakt 
dat Nederland ditjaar bijna 140 
miljoen gulden krijgt van het Eu
ropees Sociaal Fonds. Maar het is 
een schandaal dat we in de afgelo
pen jaren 104 miljoen gulden zijn 
misgelopen door zogenaamde "on
derbesteding''! 

2. Wat moet worden gedaan om één 
grote vrije interne arbeidsmarkt 
te realiseren? 

Flexibiliteit van de arbeidsmarkt 
en mobiliteit van de Europese 
werknemer zijn hierbij sleutel
woorden. De huidige rigiditeit, de 
grootste vijand van de werkgele
genheid, moet worden doorbroken. 

a. Onderwijs en opleiding. 
Door de vrije markt zal het be
drijfsleven meer dan ooit behoefte 
hebben aan internationaal ge
oriënteerde mensen die flexibel en 
mobiel zijn, vreemde talen spreken 
en (bedrijfs)culturen van andere 
landen begrijpen. Samenwerking, 
afstemming en internationali
sering van onderwijs en opleiding 
zijn daarbij onontbeerlijk en ko
men steeds meer van de grond. 
Vanuit Europa hebben wij er ech
ter (nog) geen zeggenschap over 
hoeveel verplichte vreemde talen 
in een eindexamenpakket worden 

opgenomen ... wat mij betreft: mi
nimaal drie! De EG heeft een aantal 
succesvolle uitwisselingsprogram
ma's opgezet zoals ERASMUS, 
COMETT en YES. Mijn eigen 
geesteskind NEPTUNE (New Eu
ropean Programme for Technology 
Utilization in Education) zal vol
gend jaar hopelijk van start gaan. 
Vorige maand ben ik tot rapporteur 
voor het Europees Parlement be
noemd over "een Europees onder
wijsbeleid". Op dit punt hoop ik in 
een later stadium terug te komen. 

b. Wederzijdse erkenning van di
ploma's en beroepskwalificaties. 
Momenteel is een aantal medi
sche opleidingen erkend, het ar
chitectendiploma en een 80-tal bec 
roepskwalificaties van niet
universitaire opleidingen (horeca, 
bouw, landbouw, electra- en au
tomobielindustrie). Een voorstel 
voor erkenning van het inge
nieursdiploma ligt al vanaf 1969 te 
vergelen op de tafel van de Raad. 
Op 22 juni jl. is echter een door
braak bereikt: de richtlijn voor een 
"algemeen stelsel van wederzijdse 
erkenning van hoger-onderwijs
diploma's" is in principe goed
gekeurd. Waarschijnlijk vanaf 1 
januari 1991 kunnen afgestudeer
den die in een andere lidstaat aan 
de slag willen, kiezen tussen het 
afleggen van een proeve van be-

kwaamheid of het lopen van een 
aanpassingsstage. Alleen voor ju
ridische beroepen zal het land van 
vestiging uitmaken of het een proef 
of een stage wordt. 

c. Harmonisatie van natiánale 
voorschriften betreffende de veilig
heid en gezondheid van de werk
nemer. 
Europese wetgeving op dit punt 
valt onder de nieuwe besluitvor
ming bij meerderheid van de Eu
ropese Akte. Vrij veel is al gebeurd, 
bijvoorbeeld ten aanzien van ver
boden en Europese limiet- en 
richtwaarden voor gevaarlijke, met 
name kankerverwekkende, stoffen. 
Een zestal nieuwe voorstellen zal 
nog vóór juni 1989 worden aange
nomen met minimumvoorschriften 
voor: arbeidsplaats, gebruik van 
machines, individuele bescher
mende uitrustingen, beeldscher
men en het omgaan met zware las
ten. Ik volg deze ontwikkelingen op 
de voet, in nauw overleg met be
trokkenen in Nederland. Lei
draad voor mij als liberaal bij het 
Europese sociale beleid is het 
evenwicht tussen sociale behoeftes 
en de broodnodige flexibiliteit van 
de Europese arbeidsmarkt. Met 
name voor het MKB is het belang
rijk dat hun aanpassingsvermogen 
en concurrentiepositie niet worden 
àangetast. 

WIG als percentage van de totale loonsom; 1986 

LAND WIG WERKG. WERKN. IB/LB1 WERKN. 
LASTEN LASTEN PREMIES 

(IBILB plus 
werkn.premies) 

USA 26.3 8.4 17.9 11.4 6.5 
JAP 16.3 6.8 9.4 2.9 6.5 
B 50.6 30.4 20.2 11.8 8.4 
DK 42.4 3.i: 39.3 33.9 5.4 
FR 41.3 30.3 11.0 .0 11.0 
W-D 36.4 14.7 21.7 7.1 14.7 
GR 36.0 20.7 15.3 2.7 12.6 
IRL 32.7 11.0 21.7 15.1 6.7 
IT 46.9 31.4 15.5 9.4 6.1 
LUX 25.3 12.8 12.5 1.9 10.6 
NL 47.8 20.0 27.9 6.8 21.0 
PORT 29.4 18.0 11.4 2.0 9.3 
SPA 35.6 23.6 11.9 7.4 4.6 
UK 33.4 9.5 23.9 15.7 8.2 
EG-10 39.5 19.8 19.7 8.5 11.2 
EG-12 39.2 20.0 19.2 8.4 10.8 

Bron: OECD, The taxibenefit position of production workers 1983-1986 (Parijs, 1987), 
bewerkt door het VNO 

1: Inkomstenbelasting/Loonbelasting 
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Het hete hangijzer: de 
sociale zekerheid 

De discussie over de consequen
ties van 1992 voor de sociale zeker
heid staat nog in de kinderschoe
nen, niet alleen op Europees ni
veau, maar ook in Nederland. 
Daarvan getuigen de ongenuan
ceerde flodders die via de media op 
ons worden afgeschoten door som
mige werkgevers, vakbonden en 
ministers. Het is hoog tijd dat de 
verschillende stelsels in kaart 
worden gebracht, zodat goed ver
gelijkingsmateriaal voorhanden is. 
De Europese Commissie, met onder 
andere hulp van de Katholieke 
Universiteit van Tilburg, heeft zich 
op de omvangrijke taak gestort een 
inventaris op te stellen van de di
verse stelsels en van de talrijke 
aanvullende CAO-regelingen. 

Hoewel harmonisatie of coör
dinatie van de diverse stelsels 
(voorlopig) niet op de Europese 
agenda staat, zou het struisvogel
politiek zijn niet nu al te erkennen 
dat de kostbare sociale voorzienin
gen in de noordelijke landen onder 
druk zullen komen te staan. Om 
onze concurrentiepositie in het Eu
ropa zonder grenzen te kunnen 
handhaven c.q. verbeteren, zullen 
we de ontwikkelingen van ons so
ciaal stelsel kritisch moeten toetsen 
aan de Europese ontwikkelingen. 
In de Rijksbegroting 1989 zal een 
eerste verslag worden gegeven van 
de mogelijke consequenties voor het 
Nederlandse stelsel van het weg
vallen van de binnengrenzen. Pa
niekzaaierij is onzin. Struisvogel
politiek eveneens. Wij als Neder
landers kunnen met recht fier zijn 
op ons stelsel waarbij wij solida
riteit betuigen jegens hen die dat 
nodig hebben. Ik ben er trots op dat 
de Algemene Vergadering op 28 
mei in Veldhoven dit liberale be
ginsel van sociale gerechtigheid 
duidelijk heeft bevestigd. "Maar 
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uiteindelijk is sociale rechtvaar
digheid niet zoveel waard als een 
dynamische economische ontwik
keling er niet de basis voor biedt." 
Een citaat van ... Wim Kok. 

Gezien de vrije markt van de 20e 
eeuw zal het noodzakelijk zijn om 
in een geleidelijk proces de sterk 
uiteenlopende en historisch ge
groeide stelsels dichter naar elkaar 
toe te brengen. Stapje voor stapje. 
Evolutie en geen revolutie. Op de 
zéér lange duur zal harmonisatie 
tussen de diverse stelsels tot stand 
kunnen komen. Daarmee is niet 
gezegd dat alles in Europa eenvor
mig moet worden. Ruimte voor 
verscheidenheid zal er blijven. 

Hangmat, vangnet of 
trampoline? 

Filosofie bij de coördinatie moet 
zijn dat de sociale zekerheid geen 
hangmat maar een vangnet moet 
zijn voor diegenen die anders door 
het bestaansminimum dreigen 
heen te zakken. (En dat kan ieder
een overkomen!) En zo mogelijk 
een trampoline die aanzet tot eigen 
initiatief, creativiteit in het zélf 
oplossen van de probleemsituatie 
en tot een gezonde arbeidsmoraal. 

Elementen die bij het nader tot 
elkaar brengen (coördinatie) van 
de sociale zekerheidsstelsels aan
dacht vragen zijn: 

a. Financiering. 
Zoals uit de tabel blijkt, is er van 
land tot land een opvallend verschil 
in de zogenaamde WIG, het verschil 

tussen brutoloonkosten en net
toloon. Onze loonkosten zijn ge
middeld tweemaal zo hoog als het 
nettoloon. Internationaal gezien 
heeft Nederland een relatief hoge 
WIG, terwijl de marginale WIG 
(procentuele druk van de door 
werkgevers en werknemers betaal
de premies en belastingen bij een 
stijging van het brutoloon) in Ne
derland het hoogst is. Ook de over
heidsbijdragen in de sociale zeker
heid lopen in de Europese landen 
sterk uiteen. De Deense overheid 
bijvoorbeeld bekostigt ruim 80 % 
van de sociale zekerheidsuitgaven; 
in Nederland wordt de sociale ze
kerheid grotendeels opgebracht 
door werkgevers- en werknemers
premies. Deze verschillen leiden tot 
concurrentievervalsing en zullen, 
hoe moeilijk dat ook is, meer op één 
lijn moeten worden gebracht. 

b. Toegang tot de sociale zekerheid. 
Het is een publiek geheim dat de 
toegangspoort tot de sociale zeker
heid in Nederland breed is. Het 
"geld" end maken van aanspraken 
gaat bij ons vaak gemakkelijker 
dan elders. Overigens hoeven we 
ons niet al te ongerust te maken dat 
werklozen, zieken, en niet-actieven 
uit andere lidstaten in 1992 als 
"vliegen op onze sociale strooppot" 
afkomen. Er bestaat een vrij ver
keer van werknemers. Werklozen 
hebben drie maanden de tijd om 
werk te zoeken in een andere lid
staat. Indien zij niet kunnen aan
tonen dat zij aan de slag zijn, moe
ten zij terugkeren. In die tijd be
staat géén recht op bijstand, uit
keringen, huursubsidies en 
dergelijke. Alleen het arbeids
bureau is verplicht ook voor deze 
personen te bemiddelen. Boven
dien: hoeveel mensen zullen ge
neigd zijn op de bonnefooi uit eigen 
land weg te trekken? Huisvesting, 
reizen, zoeken naar werk in een 
vreemd land, gezinsomstandig
heden, alles kost geld en heel veel 
moeite! Zelfs in de VS waar de stel
sels per staat fors uiteenlopen, is 
niet of nauwelijks sprake van 
"brain drain" of sociale dumping. 

c. Gebruik van de sociale zeker
heid. 
De weg van de verscherpte controle 
op toegekende uitkeringen dient net 
als elders te worden voortgezet, hoe 
onaangenaam soms ook. Dit be
tekent ook minder vrijblijvendheid 
bij om-, her- en bijscholing, een 
ruimere uitleg van het begrip pas
sende arbeid en een soepeler aan-



stellings- en ontslagbeleid. In ons 
land hebben nog steeds van de 100 
mensen 43 op de een of andere wijze 
een uitkering. 

Op de goede weg naar 
1992" 

" 
Het is goed dat het Kabinet de 

recente bijstelling op hoofdpunten 
van het sociaal-economisch beleid 
zo nadrukkelijk in het kader van 
Europa 1992 heeft geplaatst. Het 
is echter geen gemakkelijke opgave 
om ·de collectieve lastendruk die bij 
ons nog steeds hoger is dan elders 
in Europa, omlaag te brengen. Met 
de verlaging van het niveau van de 
sociale uitkeringen en met de stel
selherziening is hiermee reeds een 
concreet begin gemaakt. In Eu
ropees verband zou Nederland zich 
voorlopig een pas op de plaats kun
nen veroorloven wat het niveau van 
de rechten betreft. Wellicht kan het 
volumebeleid kritischer in de prak
tijk worden gebracht. Het gaat 
erom dat ons sociale stelsel betaal
baar blijft, mede gezien de demo
grafische ontwikkelingen. Steeds 
meer pensioenen en andere wette
lijke uitkeringen moeten door 
steeds minder mensen worden op
gebracht. Ons land dat 60 % van 
het bruto nationaal produkt uit
voert, kan alleen maximaal voor
deel halen uit het opheffen van alle 
kunstmatige belemmeringen in
dien het bedrijfsleven ook qua kos
tenpositie scherp kan blijven con
curreren, en ook beschikt over goed 
opgeleide en sterk gemotiveerde 
werknemers! Dan zal "Europa 
1992" een toverbal zijn met mooie 
kleuren en een goede nasmaak! 

Voor meer informatie: 
Mevr. mr. J. E. S. Larive 
Europees Parlement, Belliardstraat 
97-113, B-1040 BRUSSEL, 
tel.: 09-32 2 2342213 

___ / --;- :. 
Tijdens de algemene vergadering op 
27 mei 1988 te Veldhoven 

__ !\__,. sprak mr. Hans Nord de aanwezigen 
/ \ als volgt toe 

' . ··et was meen ik, Heinrich 
1 

:,_--- Heine die verklaarde naar 
" · · '- ·Nederland te zullen ver
huizen als hij uit betrouwbare bron 
zou vernemen dat het einde van de 
wereld nabij was. Want in ons land 
gebeurde alles immers veel later. -
Sinds de tot stand koming van de 
Europese Akte in 1986 heb ik vaak 
aan de wat cynische Duitse dichter 
moeten denken. Want overal om 
ons heen barstte het verbale ge
weld los over het 'grenzenloze' Eu
ropa tegen het einde van 1992. 
Maar Nederland bleef onbewogen. 
Men schreef over de campagnes die 
in Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en andere landen op stapel werden 
gezet. Maar men repte niet van het 
eigen land. Kennelijk was er enige 
tijd voor nodig om het sinds jaren 
bij ons min of meer doodverklaarde 
Europa weer tot leven te wekken. 

Maar tenslotte gebeurde het. Ook 
hier. De magische datum van 1992 
heeft zijn intrede gedaan in onze 
vaderlandse discussie. Werk
gevers, werknemers, Kamers van 
Koophandel, zij allen gaan con
gresseren over de gevolgen van 
1992 voor hun sector. Sommigen 
spreken primair over de kansen die 
het wegvallen van grenzen zal bie
den; anderen maken zich vooral 
bezorgd over de gevaren die zij erin 
zien. Maar allen zijn door de 1992-
koorts bevangen. Dit is op zichzelf 
goed, hoewel eigenlijk toch merk
waardig. Het bewijst opnieuw hoe 
weinig de politiek zich aantrekt van 
de wetten van de logica. Want 
waarom moet men zich zo opwinden 
over de afspraak in 1986, dat wij 
nu zullen gaan doen waartoe wij 
ons al in 1958 bij de Verdragen van 
Rome hadden verplicht? Maar 
goed. Het belangrijkste is dat het 
nu echt lijkt te gaan gebeuren en 
dat het enorme consequenties zal 
hebben voor ons allen. 

Tijdens de economische debatten 
in de Tweede Kamer, eind maart 
van dit jaar, heeft Joris Voorhoeve 
de kem van de zaak klassiek ge-

formuleerd (Hij doet dat wel meer). 
Hij zei: 'Nederland zal geen natio
nale staat in de ouderwetse zin, 
maar een regio zijn, een kruispunt 
van economisch en sociaal verkeer 
waar inwoners en bedrijven uit 
andere landen zich vrij kunnen be
wegen. Wil die vrije binnenmarkt 
geen ontwrichtende maar een 
stimulerende werking op onze sa
menleving hebben, dan moeten wij 
ons in de komende jaren snel aan 
onze omgeving aanpassen. De con
sequenties voor onze wet- en regel
geving en ons kostenniveau zijn gi
gantisch'. 

Zo is het inderdaad. En dat be
tekent dat wij als Nederlanders en 
als Liberalen enkele vragen moeten 
stellen - en ook trachten te beant
woorden. De eerste is: Is Nederland 
klaar voor 1992? En de tweede: Is 
de VVD en zijn de Europese libera
len klaar? Op deze vragen wil ik 
graag een ogenblik ingaan. Is Ne
derland klaar? Of beter gezegd, 
kan ons land ervoor zorgen tijdig 
klaar te zijn? Het antwoord is: ja. 
Maar niet zonder meer. Er moet wel 
nog het een en ander gebeuren. 

juni/juli 1988 



Boven alles geldt, dat het finan
cieel-sociaal-economisch kabinets
beleid dat wij thans voeren, met 
kracht moet worden voortgezet. 
Wij lopen bepaald nog niet aan de 
kop in Europa. Onze economische 
groei moet omhoog en onze werk
loosheid omlaag. Daarom moeten 
wij vasthouden aan de eis van in
krimping van de collectieve sector, 
van belastinghervorming en van 
industriële investering en ver
nieuwing. Alleen een beleid zoals 
de VVD dat voorstaat, kan daar
voor zorgen. 

Onderwijs kritisch 
doorlichten 

Maar er is meer dan alleen onze 
economie. Het gaat ook om de ont
wikkeling van onze mensen. Is -ons 
nationale onderwijs zo ingericht 
dat wij ons kunnen meten met dat
gene waar anderen hun jonge ge
neratie mee toerusten? Hans Wie
gel zei laatst al tegen ons: kinder
vriendelijkheid, prachtig, maar ook 
wel leren lezen, schrijven en re
kenen. En daarmee zijn we er nog 
niet. Was er niet een tijd dat wij 
trots waren op ons talenonderwijs, 
dat aan zeer vele Nederlanders een 
prachtige uitgangspositie gaf in het 
internationale verkeer? Met de 
verschraling van ons onderwijs op 
dat punt hebben wij onze jonge 
mensen een slechte dienst be
wezen. Het zal nodig zijn dat wij 
corrigerende maatregelen gaan 
nemen. 

En ook in nog algemenere zin 
dienen wij ons onderwijs kritisch 
door te lichten. Nederland regio, 
kruispunt, ontmoetingscentrum in 
een steeds nauwer vervlochten Eu
ropese samenleving: Ja. Maar onze 
eigen nationale, culturele identiteit 
willen wij niet opgeven. Niet alleen 
omdat zij de onze is, maar ook om
dat zij een belangrijke loot is aan 
de Europese stam, een inbreng in 
de Europese beschaving waar wij 
trots op zijn. Zij vormt een verrij
king van de Europese plurifor
miteit, zoals ook het eigen karakter 
van onze partnervolken dat doet. 

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn 
toekomst, zoals ieder weet die wel
eens op de Msluitdijk is geweest. 
Maar een volk dat leeft en aan zijn 
toekomst wil bouwen, is zich ook 
bewust van zijn verleden. Daarom: 
naast talen graag ook een behoor
lijke kennis van onze eigen ge
schiedenis en de plaats daarvan in 
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het Europese en het wereldgebeu
ren. Driehonderd jaar geleden, in 
1688, staken onze stadhouder Wil
lem III en zijn vrouw Mary over 
naar Engeland om daar gezamen
lijk de troon te bestijgen. 

Een belangrijk moment in de 
Europese geschiedenis, want het 
zette de voet dwars tegen de he
gemoniale strevingen van het 
toenmalige Frankrijk. Het ver
sterkte bovendien de rechten van 
het Britse parlement en hield aldus 
de weg open voor de ontwikkeling 
van de parlementaire democratie. 
Onze Britse vrienden zijn dat niet 
vergeten. Volgende week houden de 
Britse liberaal-democraten een 
groot feest ter herdenking van deze 
Anglo-Nederlandse en tevens Eu
ropese gebeurtenis. Zij vinden dit 
vanzelfsprekend, want het is diep 
in hun nationale bewustzijn gegrift. 
Dit zou ook bij ons zo moeten zijn. 
Wij hebben nog vier jaar tijd om ons 
vpor 1992 klaar te maken. Een 
enorme vloed van problemen komt 
daarbij op ons af. 

Harmonisatie van ver
bruiksbelastingen, uitbouw van 
het Europees Monetair Stelsel en 
oprichting van een Europese Cen
trale Bank, een geïntegreerd Eu
ropees vervoersbeleid, een effec
tieve samenwerking tussen politie 
en justitie nadat de grenscontroles 
zijn vervallen, - het zijn er slechts 
enkele. Wij hebben nog vier jaar 
om er over te praten en wij zullen 
dat ook zeker doen. Eén ding staat 
nu al vast: Wanneer wij de goede 
liberale koers blijven varen, dan 
heeft Nederland van 1992 niets te 
vrezen - en er alles bij te winnen. 

Europese Verkiezingen 

Daarmee kom ik op de tweede 
vraag die ik in het begin stelde. Is 
de VVD, zijn de Europese liberalen 
klaar voor 1992? Ook hier is het 
antwoord: ja, als wij onze kans 
pakken. De omstandigheden zijn 
gunstig. Kort na elkaar zal de VVD 
twee verkiezingscampagnes moe
ten voeren. Over ongeveer eenjaar 
zijn de derde Europese verkiezin
gen. Deze herfst zullen onze li
berale partijen het ontwerp-pro
gramma behandelen dat een com
missie onder leiding van Florus 
Wijsenbeek heeft opgesteld. Negen 
maanden later kiezen wij een nieu
we Tweede Kamer, en dezer dagen 
gaat een commissie onder leiding 
van de heer Toxopeus van start om 

daarvoor een ontwerpprogramma 
op te stellen. Het is duidelijk dat 
de korte afstand tussen deze twee 
verkiezingen, alsmede de magische 
invloed van 1992, het verband tus
sen de beide evenementen duide
lijker zal maken dan ooit tevoren. 

In 1984 was de Europese cam
pagne saai en zonder passie. De Ge
meenschap stagneerde en niemand 
liep er warm voor. Nu echter liggen 
de zaken anders. De Europese Akte 
heeft de toverdatum van 1992 in de 
arena geworpen. Zij heeft tevens de 
macht van het Parlement vergroot, 
zodat men niet langer kan zeggen 
dat het geen zin heeft naar de 
stembus te gaan om een parlement 
te kiezen dat toch niets te vertellen 
heeft. 

In 1990 zal het erom gaan, het 
Nederlands beleid in de cruciale 
periode van het wegvallen van de 
grenzen zeker te stellen. De wis
selwerking tussen de nationale en 
Europese wetgeving zal steeds 
sterker zichtbaar worden. De 
richtlijnen die wij in Europa aanne
men, moeten in nationale wet
geving-worden vertaald. 

De liberale invloed, zowel aan de 
Europese als aan de nationale 
kant, dient ervoor garant te staan 
dat een en ander op de juiste wijze 
gebeurt. Een goed samenspel tus
sen de liberalen in de diverse par
lementaire instanties zal steeds 
belangrijker worden. 

Is de VVD, zijn de Europese li
beralen klaar? Ja. Volgendjaar 
gaat het erom, onze liberale par
lementaire invloed in de Gemeen
schap zeker te stellen. Acht maan
den later hebben wij ervoor te zor
gen, dat ons beleid in Nederland
en dus ook ons Europese beleid in 
Nederland- met kracht en met visie 
kan worden voortgezet. 

Interne crises en moeilijkheden 
zijn vaak ook louteringsprocessen, 
die nieuwe kracht en energie 
oproepen. Ik ben ervan overtuigd 
dat een gelouterde VVD het voor
touw zal nemen en de weg zal wij
zen naar de negentiger jaren: de 
weg naar Een zelfbewust Neder
land in een sterk en verenigd Euro
pa." 

Mr.H.Nord 

• 



r1 KC-Dordrecht en 
1 'I Kamer van Koophandel 

schapsrecht, het kapitaalverkeer 
en tal van andere zaken. 

Engering wees erop dat thans 
van de 200 miljard Nederlandse 
export 150 miljard in de EG wordt 
uitgezet. Er is dus geen reden tot 
angst, want Nederland kent de we
gen. Belangrijk zijn volstrekte 
steun aan de integratie; goede 
voorlichting aan het bedrijfsleven; 
verschuivingen naar het gewogen 
gemiddelde van het Europees be
leid - dus goed macrobeleid. 

I I 

LJ slaan handen ineen 

U
r\ e Kamer van Koophandel te 
1 ) Delft en de KC-Dordrecht 
L_ hebben begin juni gezamen

lijk een avond georganiseerd voor 
de ondernemers binnen deze regio 
om hen voor te lichten en als 
vraagbaak te dienen voor en over 
de ontwikkelingen die voorafgaan 
aan het openstellen van de EG
grenzen eind 1992. Over het 
thema: "1992: kansen en bedrei
gingen" hielden die avond staats
secretaris Henk Koning, directeur
generaal Engering, ELD-par
lementariër Florus Wijsenbeek en 
VVD-financieel specialist Frank de 
Grave hun inleidingen. Na de pauze 
bestond onder leiding van de voor
zitter van het Landbouwschap, Va
rekamp, uitvoerig gelegenheid voor 
de circa 110 aanwezigen om vragen 
te stellen. 

Henk Koning benadrukte in zijn 
inleiding de absolute noodzaak van 
de opheffing van fiscale grenzen de 
aanpassing van de tarieven van de 
omzetbelasting, de BTW. De Eu
ropese Commissie wil twee tarie
ven: 1 algemeen en 1 verlaagd ta
rief. Nederland kent al twee tarie
ven, maar deze tarieven zullen nog 
Europees moeten worden aange
past. Ook ten aanzien van de ac
cijnzen zal men op een lijn moeten 
gaan zitten. De commissie wil deze 
alleen heffen op minerale oliën, ta
bak en alcohol. In Nederland zou 
dat betekenen dat de accijnzen op 
frisdranken en suiker zullen moe
ten worden afgeschaft. In andere 
EG-landen wordt er echter weer 
accijns op koffie, thee of zout ge
heven. Nederland zal echter de 
benzine-accijns moeten verlagen 
en die op diesel verhogen. Kort en 
goed: Er ligt nog een pakket maat
regelen bij de commissie waarover 
voorlopig nog geen overeenstem
ming wordt verwacht. 

Koning sloot zijn betoog af met: 
"Het bedrijfsleven begint de po
litiek te pressen om die tot stand
koming te bereiken. De inteme 
concurrentie zal ons dwingen in
komsten- en loonbelasting Eu
ropees aan te passen. we zullen dat 
ene Europa halen. We móeten het 
halen in ons eigen belang." 

Normale meerderheid 

Florus Wijsenbeek schetste de 
vooruitgang sinds op 1 juli '87 de 
Europese Akte tot stand is geko
men, waardoor het eindelijk weer 
mogelijk is dat voorstellen ge
steund door een meerderheid kun
nen worden aangenomen. Jaren
lang is de Europese besluitvorming 
geblokkeerd en gestagneerd door
dat alleen iets werd aangenomen, 
indien er unaniem over werd be
slist. 

Wijsenbeek schetste de onmoge
lijkheid om op een aantal gebieden 
slechts nationaal door te gaan. Als 
voorbeeld noemde hij de ontwikke
ling van digitale telefooncentrales 
die 10 miljard aan investering ver
gen. Dat is door geen land alleen op 
te brengen. Maar deze technologi
sche ontwikkelingen zijn brood
nodig indien Europa zich wil 
handhaven ten aanzien van Ame
rika en Japan. 

Het ministerie van Economische 
Zaken zal een informatietelefoon
nummer open stellen om oudeme
mers over al deze EG-zaken in te 
lichten. Engering besloot met: "We 
moeten onze voorsprong behouden 
om eindelijk van onze werkloosheid 
af te komen." 

Midden- en Kleinbedrijf 

Het VVD-Tweede-Kamerlid 
Frank de Grave spitste zijn betoog 
toe op de vraag wat de Nederlandse 
overheid kan doen voor de onder
nemers. "De overheid moet de 
voorwaarden scheppen en het on
dernemen overlaten aan de onder
nemers." Nederland telt 414.000 
midden- en kleinbedrijven, waarin 
60 % van de werkgelegenheid zit. 
Uit het rapport van het Centraal 
Planbureau "Ruim baan voor on
dememingen" blijkt dat de belang
rijkste voorwaarden voor een goede 
ontplooiing mogelijk zijn door: 
1. gematigde loonontwikkeling; 
2. Verkleining van de WIG (dus 

belastingverlaging); 
3. relatieve verlaging van de mi

nimumloonstructuur. 
De Grave benadrukte het belang 

van de herziening van ons belas
tingstelsel volgens de plannen van 
de commissie-Oort en hij legde nog 
eens uitvoerig uit wat daarvan de 
essentie is. 

Bij een echt vrije markt zullen 5 
miljoen nieuwe banen ontstaan, 
vooral in de vervoerssector. De 
consumentenprijzen zullen on
geveer 6% dalen. Maar Nederland 
zal snel iets moeten doen aan de 
WIG - het grote verschil tussen 
netto- en brutolonen en aan haar 
vervoer. Ook zullenwe-willen we 
letterlijk ons woordje kunnen blij
ven meespreken in de EG - alert 
moeten zijn op goed talenonderwijs 
in Nederland. Directeur-Generaal 
Engering (Buitenlands Economi
sche Betrekkingen) wees erop dat 
we er nog niet zijn als de 300 voor-
stellen van Lord Cockfield door de De KC-Dordrecht kan niet alleen 
Europese Commissie, het Europees terug zien op een zeer geslaagde 
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Mensenrechten en 
Liberalisme 
Mensenrechten en liberalisme zijn 
onafscheidelijk met elkaar verbon
den. Als eersten hebben liberale fi
losofen mensen beschouwd als ge
lijkwaardige individuen, die zoveel 
mogelijk in staat gesteld moeten 
worden hun ideeën en idealen te 
verwezenlijken en die, ongeacht 
hun godsdienstige of levensbe
schouwelijke overtuiging, natio
naliteit, sekse, ras, huidskleur of 
taal, onvervreemdbare rechten 
hebben. 

V
an oudsher hebben liberale 
politici geprobeerd de men
senrechten in praktijk te 

brengen.~ensenrechtenhebben 
universele waarde en het liberalis
me houdt dan ook niet bij de lands
grens op. "To make the world safe 
for human rights" is een opdracht 
voor Nederland, stelde de voor
malige liberale minister van Bui
tenlandse zaken, Van der Klaauw. 

Desondanks moet geconstateerd 
worden dat de Nederlandse libera
len zich betrekkelijk weinig moeite 
hebben getroost in woord en daad 
klaarheid te scheppen met betrek
king tot de grondslagen, doelein
den en middelen van een goed 
mensenrechtenbeleid. Dit valt te 
betreuren. De auteur van Mensen
rechten en buitenlands beleid. Een 
liberale visie, Drs. G. A. van der 
List, wetenschappelijk medewer
ker van de Prof ~r. B. ~- Telders
stichting, heeft de discussie willen 
bevorderen over de uitgangspunten 
van een mensenrechtendbeleid 
naar liberale snit door, puttend uit 
oude en nieuwe liberale ideeën, een 
geargumenteerd standpunt te 
presenteren aangaande een aantal 
met elkaar samenhangende funda
mentele problemen van het men
senrechtenbeleid. 

Aan het geschrift ligt de gedachte 
ten grondslag dat een liberaal bui
tenlands beleid zich zou moeten 
kenmerken door een doelmatig 
idealisme, waarbij de traditionele 
"realistische" benadering van de 
internationale politiek, volgens 
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welke belangenbehartiging ab
solute prioriteit heeft; wordt ver
zoend met de eisen van de morali
teit. Een mensenrechtenbeleid kan 
een belangrijk en goed geïnte
greerd onderdeel van zo'n buiten
lands beleid vormen. 

De morele en praktische proble
men waarvoor een mensenrech
tenbeleid ons stelt, zijn niet op te 
lossen aan de hand van simpele, in 
de studeerkamer bedachte for
mules en criteria. Desondanks biedt 
het geschrift enige min of meer 
duidelijke conclusies en aanbeve
lingen: 
- Inmenging is een legitiem in
strument van een liberaal men
senrechtenbeleid. De principiële 
bezwaren tegen bemoeienissen met 
de mensenrechtensituatie in ande
re landen snijden geen hout. 
- Voor een goede besluitvorming 
inzake mensenrechtenkwesties is 
juiste en volledige informatie van 
groot belang. Daarom is het wen
selijk dat het Nederlands ministe
rie van Buitenlandse Zaken jaar
lijks aan de volksvertegenwoor
diging rapport uitbrengt over ,de 
mensenrechtensituatie in landen 
waarmee ons land bijzondere (ont
wikkelings)relaties onderhoudt. 
- Nederland dient zich te blijven 
inzetten voor zo krachtig mogelijke 
internationale toezichtprocedures 
en voor de installering bij de V er
enigde Naties van een Hoge Com
missaris voor de Rechten van de 
~ens. 
- Het, in het kader van sanctie
maatregelen jegens mensenrech-

tenschendende regimes, aan ban
den leggen van nationale onderne
mingen, sportverenigingen, cul
turele organisaties en dergelijke, is 
een instrument dat niet past in een 
liberaal mensenrechtenbeleid. 
- In beginsel kan de Nederlandse 
regering zich, om druk uit te oe
fenen op mensenrechtenschenden
de regimes, onthouden van het ne
men van exportbevorderende 
maatregelen, zoals het verlenen van 
exportkrediet-garanties. Omdat 
dergelijke s"ancties over het alge
meen geen of zelfs een averechts 
effect hebben, moet de Nederlandse 
regering hiertoe alleen overgaan 
als zij dat volkenrechterlijk, bij
voorbeeld ten gevolge van een re
solutie van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Na ties, verplicht is. 
- Ontwikkelingshulp is voor de 
Nederlandse regering, bij haar po
gingen de mensenrechtensituatie 
in het buitenland te beïnvloeden, 
het potentieel machtigste instru
ment. Het afwijzen van het gebruik 
van dit machtsmiddel als "chan
tage" is onjuist. Zowel het verhogen 
als (het dreigen met) het verlagen 
van de hulp kan heilzaam werken. 

Het eerste exemplaar werd aange
boden aan Joris Voorhoeve. V.l.n.r. 
Directeur dr. K. Groenveld, drs. G. 
A. van der List, dr. ir. Voorhoeve, 
mr. drs. H. Langman. (foto Theo 
Meijer) 



- Een actief en gastvrij vluchtelin
genbeleid is een voorwaarde voor 
een geloofwaardig mensenrechten
beleid. De opvang voor vluchtelin
gen moet verbeterd en de snelheid 
van de procedures bevorderd wor
den (extra organisatorische en per
sonele voorzieningen, centralisatie 
van registratie, adequatere voor
lichting en beleidscoördinatie, in
schakeling van het Rode Kruis). 
- Voor een menswaardig bestaan 
zijn klassieke én sociale mensen
rechten belangrijk. De stelling dat 
grondrechten er louter toe zouden 
moeten dienen een vrijheidssfeer 
voor het individu te scheppen, is 
weinig aantrekkelijk. Een individu 
heeft om waardig te kunnen leven 
ook voedsel, huisvesting etc. nodig 
en de sociale rechten beogen dit te 
garanderen. Het argument dat in
perking van de klassieke mensen
rechten soms geboden is om de so
ciale rechten te respecteren, ver
dient overigens verworpen te wor
den. 
- Selectieve verontwaardiging is 
ongepast. Omdat men bij het ar
gumenteren tegen mensenrech
tenschendingen toch enige selectie 

moet aanbrengen, valt er uit over
wegingen van effectiviteit iets voor 
te zeggen om zich vooral te richten 
op landen waarop men enige in
vloed heeft, dat wil zeggen bond
genoten en arme landen die men 
ontwikkelingshulp verschaft. Bo
vendien is het verstandig zich in 
zijn reagerend beleid te concentre
ren op de "basic human rights", die 
de integriteit van lijf en leden ga
randeren. 

In het slothoofdstuk van het zeer 
lezenswaardige geschrift worden 
de conclusies geïllustreerd aan de 
hand van een analyse van het Ne
derlandse beleid inzake de men
senrechtenschendingen in de Sov
jetunie, Zuid-Mrika en Suriname. 

Mensenrechten en buitenlands 
beleid. Een liberale visie is ver
krijgbaar door overmaking van 
f 25,- op postrekening 33.49.769 
ten name van de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting, Koninginne
gracht 55a, 2514 AE 's-Graven
hage, onder vermelding van "ge
schrift 66". 

• 

Hoe vrij is de 
ondernemer? 
Stichting !deals 
hield geslaagd symposium 

~ terdag 4 ~uni. organiseerde de 
hberale stiChtmg voor ont

Uwikkelingssamenwerking 
!deals een symposium over de rol 
van de ondernemer in ontwik
kelingslanden. Over de titel "Hoe 
vrij is de ondernemer" speechte in 
het WTC te Rotterdam een keur 
aan sprekers, onder wie vice
premier dr. R. W. de Korte en 
Tweede Kamerlid drs. F. W. Weis
glas. 

!deals-voorzitter mr. J. H.C. van 
Zanen wees in zijn inleiding op de 
spanning die bestaat tussen de be
langen van het bedrijfsleven en de 
Derde Wereld. De steeds sterkere 
handelsrelaties tussen Neder
landse ondernemingen en ontwik
kelingslanden noemde hij positief. 
Maar "ontwikkelingshulp mag niet 
synoniem zijn aan exportpromo
tie", hield Van Zanen zijn gehoor 
voor. Namens !deals riep hij op tot 
het verlenen van meer studiefaci
liteiten in Nederland voor jongeren 
uit de Derde Wereld. 

Minister Rudolf de Korte be
pleitte een terughoudende rol van 
de Westerse overheden bij het ont
plooien van economische activitei
ten door Westerse ondernemingen 
in Derde W ereldlanden. Wel kan 
de overheid door informatiever
schaffing stimulerend en sturend 
optreden. De Korte stelde dat de 
ontwikkelingslanden zelf een be
tere bijdrage moeten leveren aan 
een gunstig ondernemersklimaat, 
waartoe ook stabiele politieke ver
houdingen behoren. Door het op
heffen van handels- en inves
teringsbarrières en door de noodza
kelijke structurele aanpassingen in 
de economie door te voeren. 

Tot slot riep de vice-premier de 
Westerse ondernemer op tot het 
doen van investeringen in ontwik
kelingslanden. Hij wees daarbij op 
de voordelen die daaruit voor zowel 
de bedrijven als de landen voort 
kunnen spruiten. Protectionisti
sche maatregelen - zoals die nu in 
de Verenigde Staten op stapel 
staan - wees De Korte van de hand. 

JortKelder 

• 
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E
ind augustus zal de par
lementaire enquêtecommis
sie over de totstandkoming 

van een nieuw paspoort klaar moe
ten zijn met haar rapportage aan 
de Tweede Kamer. Dit zal de kort
ste parlementaire enquête zijn uit 
de Nederlandse geschiedenis. Op 
zich een hele klus voor de commis
sie onder voorzitterschap van het 
VVD-Tweede Kamerlid Loek Her
mans. Oorspronkelijk was Hermans 
voorzitter van een gewone onder
zoekscommissie. Toen deze com
missie stuitte op tegenwerking van 
te ondervragen personen (zelfs mi
nister Van den Broek was niet hap
pig op het ondervragen van zijn 
ambtenaren) werd de Tweede Ka
mer verzocht deze commissie de 
status van een parlementaire en
quête te geven. Het belangrijkste 
wapen van een enquêtecommissie 
is dat personen onder ede kunnen 
worden verhoord. Net als in de ge
wone rechtspraak zijn onder
vraagden dan verplicht de juiste 
informatie te verstrekken. Bij wei
gering of bij het verstrekken van 
onjuiste informatie kan de onder
vraagde worden aangeklaagd, voor 
het laatste wegens het plegen van 
meineed. 

De paspoortzaak kan nog best 
een politiek staartje hebben voor 
betrokken bewindslieden. Het 
PvdA-Kamerlid De Visser waar
schuwde al eerder richting minister 
Van den Broek: "Ieder die zich met 
het paspoortmonster bemoeit wordt 

erdoor verslonden". Huidige ka
binetsleden die zich met het pas
poort hebben beziggehouden zijn 
de heren Lubbers, Van den Broek, 
Van der Linden en Van Eekelen en 
mevrouw De Graaff-Nauta. Zij zijn 
inmiddels allen door de enquê
tecommissie gehoord. Voor de VVD
Tweede Kamerfractie geldt: "Een 
bewindspersoon moet pas weg als 
de vertrouwensrelatie tussen hem 
en het parlement zo ernstig is ge
schaad dat het functioneren van 
zijn ministerie er onder lijdt", aldus 
fractievoorzitter Voor hoeve. Of van 
dit uitgangspunt straks sprake is 
moet uiteraard nog blijken. Dit 
soort politiek gevoelige zaken zijn 
voor de leden van de enquêtecom
missie alle reden zich heel voor
zichtig op te stellen. Voorzitter 
Hermans wil dan ook helemaal 
niets kwijt over de bevindingen van 
zijn commissie. Het voorzitterschap 
neemt veel tijd in beslag, maar is 
voor politici een uitdaging. Loek 
Hermans, sinds 1977 Tweede Ka
merlid, is het meest bekend gewor
den als mediawoordvoerder. Hij 
maakt al zes jaar deel uit van het 
VVD-fractiebestuur en is vice
fractievoorzitter van de VVD
Tweede Kamerfractie. Overigens is 
namens de VVD-fractie Herman 
Lauxtermann plaatsvervangend lid 
van de paepoortcommissie. 

Miehiel Krom 
24juni1988 

• 

Drs. Loek Hermans, voorzitter enquêtecommissie. 
(foto: Theo Meijer) 
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Taakv~ 
dagelijks 

Het dagelijks bestuur dat op 
de 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering tot stand is geko
men, heeft de taken als volgt 
verdeeld: 

1. Dr. L. Ginjaar, voorzitter 
- algehele leiding 
- politieke contacten met fracties 

en bewindslieden 
- contacten met LI en ELD 
- personeel en organisatie van het 

algemeen secretariaat 

nevenfuncties: 
- curator Teldersstichting 
- bestuurslid LI en ELD 

2. Mr. I. W. Opstellen, ondervoor
zitter 
- plaatsvervanger van de voorzit

ter 
- interne betrekkingen, in het bij

zonder de organisatie van de in
formatiestromen binnen de partij 

nevenfuncties: 
- voorzitter Stichting/Redactie

raad Vrijheid en Democratie 
- plaatsvervangend bestuurslid LI 

enELD 
- curator Teldersstichting 

3. Drs. P. Ressenaar, penning
meester 
- zorg voor financiën 

nevenfunctie: 
- penningmeester Stichting 

Vrijheid en Democratie 

4. J. D. Blaauw, secretaris voor de 
internationale contacten 
- coördinatie van de organisatori

sche activiteiten van de partij op 
internationale terreinen 

- contacten met besturen van li
berale partijen in het buitenland 

- betrekkingen met de bijzondere 
groep (art. 78.1 hr.) Groep Ne
derland van de LI 

nevenfuncties: 
- bestuurslid LI en ELD 
- adviserend bestuurslid Groep 

Nederland van de LI 



~deling 

~es tuur 
5. Drs. B. J. M. Verwaayen, secre
taris voor de voorlichting 
- de zorg voor public relations, pro

paganda en campagnes 

nevenfunctie: 
- voorzitter van de LPC 

6. Mevr. A. A. Aeyelts Averink
Winsemius, secretaris voor de or
ganisatie 
- betrekkingen met de bijzondere 

groepen (art. 78.1 hr.) Organisa
tie Vrouwen in de VVD en de 
Vereniging van Staten- en 
Raadsleden 
betrekkingen met de bijzondere 
groep (art. 79 hr.) de JOVD 

- coördinatie van het jongeren
beleid 

nevenfuncties: 
- bestuurslid met adviserende 

stem van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

- bestuurslid met adviserende 
stem van de Organisatie Vrou
wen in de VVD 

- voorzitter van de LCJ 

7. Drs. F. G. J. Steenmeijer 
- vorming en scholing in de partij 
- coördinatie van de partijcommis-

sies 
- coördinatie regionale congressen 

nevenfuncties: 
- voorzitter LCV 
- lid stuurgroep Vorming en 

Scholing 

• 

Taakstelling van de commissie 
verkiezingsprogramma en 
procedure van behandeling 

Taakstelling 

De taak van de cori:unissie is het schrijven van een concept
verkiezingsprogramma 1990-1994. Als bouwstenen voor de tekst 
dienen in elk geval: 
- de Beginselverklaring en het Liberaal Manifest 1980; 
- het verkiezingsprogramma 1986-1990; 
- de uitspraken van de algemene vergadering over de moties die op 

de discussienota Liberaal Bestek zijn ingediend (positief en ne
gatief richtinggevend); 

- de tekst van het Europese programma voor de Europese verkie
zingen in 1989. 
Het programma dient een allesomvattend (in tegenstelling tot 

beknopt) karakter te hebben en een puntsgewijze opsomming te 
geven. Het zal als referentiekader moeten kunnen dienen voor een 
op te stellen regeerakkoord, voor het handelen van de Tweede 
Kamerfractie en het voeren van een verkiezingscampagne. 

Het hoofdbestuur heeft aan de partijcommissies en de bijzondere 
groepen verzocht om voor 1 oktober een bijdrage aan de commissie 
te willen toesturen. De commissie heeft eveneens de beschikking 
over de tekst van de discussienota Liberaal Bestek en de niet in de 
algemene vergadering behandelde moties. 

De commissie kan voorts gebruik maken van suggesties die ge
vraagd of ongevraagd door anderen in de VVD worden aangeleverd. 

De commissie dient op 15 janauri 1989 de concept-tekst gereed te 
hebben. 

Procedure 

Er is een tijdpad vastgesteld uitgaande van de Tweede-Kamer
verkiezing in maart 1990. Het programma dient dan 15 januari 1989 
gereed te zijn. De tekst kan in februari voor marginale toetsing 
naar het hoofdbestuur en wordt vervolgens half maart gepubliceerd. 
Vanzelfsprekend wordt voor de behandeling in de partij de bijzon
der~ _besluitvormingsprocedure van art. 48 h.r. gevolgd. 

BIJ het voorleggen van de moties en amendementen aan de A V 
vindt advisering plaats door de verkiezingsprogammacommissie. 

De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

Vastgesteld door het hoofdbestuur op 16 mei 1988 
Gewijzigd door de 41stejaarlijkse algemene vergadering op 
28 mei 1988 

• 
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OPENBARE 
PARTIJRAADSVERGADERING 

te houden op zaterdag 10 september 1988 in 
Treslong te Hillegom, aanvang 10.00 uur 

Doel 

Deze bijzondere partijraadsver
gadering zal geheel gewijd zijn aan 
het vaststellen van de amen
dementen c.q. moties, die door de 
VVD zullen worden ingediend op 
het concept-verkiezingsprogramma 
van de ELD ten behoeve van de 
komende Europese verkiezingen 
(ingevolge mandaat van de 66ste 
algemene vergadering). De Neder
landse versie* van dit programma~ 
wordt aan de leden van de par
tijraad en aan de secretarissenvan 
de commissies en bijzondere groe
pen toegezonden met de mogelijk
heid om concept::amendementen en 
moties bij de algemeen secretaris 
voor 22 augustus 1988 in te die-
nen**. \ ~ 

Hoewel het uiteraard mogelijk is 
amendementen in te dienen is 
vanuit de ELD het verzoek ontvan
gen wijzigingsvoorstellen bij voor
keur in de vorm van moties op te 
stellen, zodat veel meer de strèk
king van het programma ter dis
cussie zal staan. Het hoofdbestuur 
dringt er bij de leden van de par
tijraad, die afgevaardigden zijn 
van hun kamercentrale, op aan zich 
met het bestuur van de desbetref
fende kamercentrale in verbinding 
te stellen, ten einde de centrales 
een zo groot mogelijke inspraak te 
geven bij het opstellen van de con
cept-amendementen c.q. moties, 
zodat daarmee bereikt kan worden 
dat de partij in al haar geledingen 
bij de behandeling betrokken 
wordt. 

Voorts zullen door de partijraad 
de leden van de VVD-delegatie 
naar het congres van de ELD op 8 
en 9 december a.s. te Luxemburg 

worden aangewezen. Ook dient de 
partijraad van de VVD-leden in de 
Executieve van de ELD te benoe
men. De leden van de partijraad 
ontvangen daartoe zo spoedig mo
gelijk een voorstel van het hoofdbe-

. stuur. De leden van de partijraad 
zijn gerechtigd kandidaten te stel
len. De namen van deze kandida
ten dienen eveneens uiterlijk 21 
augustus 1988 in het bezit van de 
algemeen secretaris te zijn. 

Agenda (aanvang 10.00 uur): 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Benoeming leden VVD-delegatie 
naar ELD-congres te Luxem
burg en benoeming leden van de 
VVD in de Executieve van de 
ELD. 

3. Behandeling en besluitvorming 
inzake amendementen c.q. mo
tüis, hoofdstukgewijs. 

4. Sluiting. 

Namens de voorzitter, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. VAN DEN BERG. 

* De aandacht wordt erop gevestigd dat 
dit programma voor een ieder beschik
baar is door overmaking van een bedrag 
van f 2,50 p.e. op postgirorekening 
40.18.232 t.n.v. VVD-informatierekening 
te 's-Gravenhage, onder vermelding van 
,,ELD-programma". 

** Ten behoeve van het indienen van de 
concept-amendementen c.q. moties zullen 
formulieren aan de leden van de par
tijraad en aan de secretarissen van de 
commissies en bijzondere groepen worden 
toegezonden. 

, lv 
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n het kader van criminaliteit
bestrijding en -preventie is een 
belangrijke rol weggelegd voor 

de gemeenten. Wat gemeenten in 
dit kader kunnen doen zal op za
terdag 8 oktober a.s. worden be
licht tijdens een bijeenkomst van de 
Vereniging van Staten- en Raads
leden van de VVD. Dan spreken in 
het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht de minister van Justitie, de 
heer mr. F. Korthals Altes, de di
recteur-generaal voor Openbare 
orde en Veiligheid van het minis
terie van Binnenlandse Zaken en 
oud-burgemeester van Dalen, 
Doorn en Delfzijl, de heer mr. I. W. 
Opstelten, de burgemeester van 
Utrecht, mevrouw drs. M. W. M. 
Vos-van Gortel, en de hoofdcom
missaris van politie van Tilburg en 
voorzitter van de partijcommissie 
Politie, de heer Tj. de Vries. Als 
voorzet voor de discussie zal in het 
septembernummer van Provincie & 
Gemeente, het maandblad van de 
Vereniging van Staten- en Raads
leden, al een aantal door de inlei
ders gemaakte stellingen worden 
gepubliceerd. 

Het programma van de dag luidt: 

10.15 uur ontvangst 
10.30 uur opening door de heer J. 

W. Remkes, voorzitter 
van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 
van de VVD 

10.35 uur inleiding door de heer mr. 
F. Korthals Altes 

11.05 uur inleiding door de heer mr. 
I. W. Opstelten 

11.35 uur pauze 

11.55 uur inleiding door mevrouw 
drs. M. W. M. Vos-van 
Gortel 

12.25 uur inleiding door de heer Tj. 
de Vries 

12.55 uur lunch 
14.00 uur forumdiscussie 
15.45 uur sluiting. 

Bij wijze van uitzondering zal 
deze Verenigingsbijeenkomst ook 
toegankelijk zijn voor VVD-leden, 

"'1 
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Gemeenten en 
criminalit1eit 

i 

die (nog) geen lid van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden zijn. 
Voor Verenigingsleden bedraagt de 
deelnamebijdrage f 40,00, andere 
VVD-leden dienen f 50,00 te be
talen. Bij dit bedrag zijn koffie, thee 
en lunch inbegrepen. De deel
namebijdrage dient vooraf te wor
den overgemaakt op postbankre
kening 1687886 ten name van pen
ningmeester Vereniging van 

Staten- en Raadsleden van de VVD 
te 's-Gravenhage onder vermelding 
van "themadag criminaliteit en ge
meenten". Aanmelding kan ge
schieden door middel van bijge
voegde bon. 

Voor nadere informatie, ook over 
het lidmaatschap van de Vereni
ging: Andreas W. Dijk/Tinekede 
Goede (tel. 070-614121). 

• 
AANMELDINGSBON THEMADAG CRIMINALITEIT 
EN GEMEENTEN 
Ondergetekende, naam: 

adres: ........................................................................................................ . 

postcode en woonplaats: .......................................................................... . 

eventuele (politieke) functie: ................................................................... . 

wenst deel te nemen aan de themadag criminaliteit en gemeenten 
op 8 oktober 1988 in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. 
Hij/zij* heeft de verschuldigde deelnamebijdrage (j 40,00 voor 
Verenigingsleden/} 50,00 voor andere VVD-leden*) overgemaakt op 
postbankrekening 1687886 ten name van penningmeester Vereni
ging van Staten- en Raadsleden van de VVD te 's-Gravenhage onder 
vermelding van "themadag criminaliteit en gemeenten". 

Datum: . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... . ... . .. .. . . .. ..... Handtekening: ............................ . 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
Deze bon zenden aan: Vereniging van Staten- en Raadsleden van 
de VVD, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 

juni/juli 1988 



Voetbal 

Ook op het Haagse Binnenhof is intens meegeleefd met het Nederlandse elftal. 
Enkelen zijn afgereisd naar München om de finale bij te wonen. 
Er is gelukkig veel meer op deze wereld dan politiek. Deze foto van Joris Voorhoeve 
werd vlak voor de finale door Arnoud Kwint in München gemaakt. Hij straalde al, 
was helemaal in de sfeer. Op het fractiesecretariaat had men nog serieus overwogen 
om met vijftig man een bus te huren en op de bonnefooi naar München te reizen. 
Maar de media hadden al ontdekt dat er praktisch niet meer aan kaartjes 
was te komen. Voor de thuisblijvers werd het ook gezellig door de perfecte 

uitzendingen op Nederland 3. 
En voor alle voetbalhaters die in die dagen 

gek moeten zijn geworden van de 
voetbalminnenden was er de troost dat 
daarna Wimbledon begon en de 
Tour de France. 
Maar kapot kan deze zomer niet meer! 

~ 
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Partijraadsvergadering· 
inzake troonrede en 

miljoenennota 

Datum: 

Aanvang: 

Plaats: 

Agenda 

11.00- 11.15 uur: 

11.15- 11.45 uur: 

11.45- 13.30 uur: 

13.30- 14.00 uur: 
14.00- 15.30 uur: 

15.30 - 15.45 uur: 

zaterdag 24 september 1988 

11.00 uur 

Jaarbeurscongrescentrum 
te Utrecht 

Opening door de voorzitter, dr. 
L. Ginjaar. 
Rede door de voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie, dr. ir. J. 
J. C. Voorhoeve; 
Discussie in groepen. 
De mogelijkheid bestaat om in 
zes groepen, gebaseerd op de 
clusterindeling, zoals deze bin
nen de Tweede Kamerfractie 
wordt toegepast, met leden van 
de Kamerfracties ·te discussië
ren over binnenlandse zaken, 
buitenlandse zaken,· financiën 
en economie, · zeefbaar heia, ·on
derwijs .en welzijn. 
Er wordt per discussiegroep ge
rapporteerd en uoof een ierf:erc; 
wordt de mogelijkheid geójièrid 
in het middagprogramma';èen 
inbreng in de plenaire discussie 
te leveren. Tijdens deze groepsc 
discussie is er gelegenheid om · 
van een htnch gebruik te màken. 
Korte pauze. 
Rapportage uit de groepen en 
plenaire discussie. 
Sluiting door de voorzitter. 



De laatste loodjes voor het reces wegen zwaar. Elk jaar 
opnieuw komen dan de meest uiteenlopende onderwerpen 
in de Tweede Kamer aan bod. Weken lang probeerden re
dactie en Benk Korthals een interview-afspraak te maken 
om over die laatste drukke weken te praten. De goede wil 
was aan beide kanten volop aanwezig, maar vijf keer lukte 
het gewoon niet. Was er geen hoorzitting van de binnen
schippers bezig, dan was de plenaire vergadering over 
wiJzigingen van de studiefinanciering wel aan de gang of 
de ramingsbesprekingen van de Tweede Kamer. · 

Ten einde raad vroegen we Benk: "Schrijf nou eens op 
waar je sinds 13 juni mee bezig bent geweest." Dat heeft 
hij gedaan in de eerste dagen van het reces. Dit werkdag
boek was het resultaat. Een bescheiden verslag van over
volle en zeer drukke Kamerweken. 

Redactie 

De laatste weken voor 
het reces 

In de Tweede Kamer aangeko
men blijkt dat de uitgebreide 
commissievergadering over de 
nota's ondernemend vervoer en 
hoofdthema's sociaal-economisch 
beleid binnenvaart niet doorgaan 
wegens ziekte van de minister. 
Van de nood maak ik een deugd 
door de vrijkomende tijd te ge
bruiken voor het opstellen van 
amendementen in verband met 
het wetsvoorstel over koop en ruil. 
De moeilijkheid daarbij is voor
namelijk wie het risico draagt 
voor de gevolgschade van de eer
ste f 1.250,-. Daarover lopen de 
meningen nogal uiteen. De strek
king van de EEG-richtlijn is mijns 
inziens dat deze in ieder geval 
niet bij de producent ligt en dat de 
verkoper evenmin een risico
aansprakelijkheid mag dragen. 

Vervolgens neem ik de Kadas
terwet door. Na intensief overleg 
met andere fracties blijkt daar
over grote eensgezindheid te be
staan. Ingediende amendementen 
hebben de instemming van de 
minister. 

's Middags zou de voorlich
tingsbijeenkomst inzake het zo
genaamde Mitra-project zijn. Eén 
van de automatiseringsprojecten 
bij Justitie. Deze bijeenkomst was 
met veel bombarie aangekondigd, 
maar moest kennelijk in verband 
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met tegenvallende resultaten 
worden afgelast. Reeds ruim 1% 
jaar geleden heb ik namens de 
VVD-fractie mijn zorg uitgespro
ken over de verschillende au
tomatiseringsprojecten. Over het 
algemeen werd het Mitra-project 
relatief gunstig beoordeeld. Ook 
dit voldoet nog steeds niet aan de 
voorgestelde verwachtingen. Bij 
de begroting 1989 zal ik wederom 
voor de automaterising aandacht 
vragen. Vervolgens zet ik mij aan 
de bijdrage voor de plenaire be
handeling van het wetsvoorstel 
voor het theologisch onderwijs. 

Vóór de fractievergadering 
verdiep ik mij in de fractie-fi
nanciën in verband met de be
spreking daarover met de accoun
tant 's middags. (Benk Korthals 
is penningmeester van de VVD
fractie, redactie.) T\jdens de frac
tievergadering komt uitgebreid de 
actie van de binnenschippers aan 
de orde. 

's Middags bestudeer ik de nota 
naar aanleiding van het eindver
slag van de Luchtvaartwet. De 
bedoeling van dit wetsvoorstel is 
om de luchthavens zelf meer de 
kosten van beveiliging te laten 
dragen. 

De Commissie Verkeer en Wa-

terstaat houdt een procedure-be
spreking om in verband met de 
acties vàn de binnenschippers op 
zo kort mogelijke termijn een 
mondeling overleg met de minis
ter over de hoofdlijnen binnen
vaart te voeren. 

' ;i()OO 
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's Ochtends ontvang ik studen
ten. Het onderwerp van discussie 
is voornamelijk de studiefinan
ciering. Daarna wordt een mon
deling overleg over de binnen
scheepvaart gevoerd. De minister 
stelt vast, dat haar beleid op 
hoofdpunten wordt gesteund. 
Mijnerzijds maak ik zeer duide
lijk twee belangrijke kantteke
ningen. De evenredige vracht
verdeling moet ter discussie wor
den gesteld en het is de vraag of 
de nieuwe richtlijn waarbij het ei
gen vervoer strakker wordt om
schreven a) juridisch mogelijk is 
b) of het economisch wenselijk is. 
Beide beantwoord ik ontkennend. 

's Middags heb ik fractiecom
missie-vergadering Justitie en 
procedurevergadering van de 
vaste commissie Justitie. Daarna 
volgen diverse besprekingen met 
personeel van de Tweede Kamer 
in verband met de raming van de 
middelen voor de Tweede Kamer. 

Omstreeks 16.45 uur vertrek ik 
naar Delden voor de jubileum
tournee 40 jaar VVD. Halverwege 
ga ik bij mijn broer langs om de 



voetbalwedstrijd Nederland-En
geland te zien. 

's Ochtends bestudeer ik voor 
het laatst de wetsvoorstellen 
theologisch onderwijs en gecon
solideerde jaarrekening, omdat 
deze vanmiddag in de Kamer 
wordt behandeld. Met name het 
eerste wetsvoorstel is qua uit
gangspunt goed omdat Kerk
genootschappen en Genoot
schappen op geestelijke grondslag 
gelijk behandeld zullen worden. 
Het probleem is echter dat de be
kostiging van met name de diver
se kerkelijke opleidingen niet 
duidelijk is. Deze wordt evenwel 
bij algemene maatregel van be
stuur uitgewerkt. Aan de minis
ter zal worden gevraagd deze aan 
de Kamer voor te leggen. 

Ik begin deze dag met het weg
werken van achterstand in de 
beantwoording van brieven. He
laas heb ik onvoldoende tijd alles 
weg te werken. Vervolgens voer 
ik enkele besprekingen over de 
Wet Studiefinanciering, de ra
ming van de Kamer en de be
roepsopleiding voor advocaten. 

's Avonds bridge ik in het Kur
haus tezamen met mijn fractie
genoten Annemarie Jorritsma, 
Hans Dijkstal en Frank de Grave 
tegen leden van het kabinet, jour
nalisten en een ander team van 
de Tweede Kamer. 
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Ik neem de post door en wijd 
mij gedurende enkele uren aan 
agendapunten voor de komende 
week. Daarna bereid ik mij voor 
op vaderdag. Deze wordt de vol
gende dag op passende wijze ge
vierd. 

Ik voer overleg over de wet 
Studiefinanciering. Aanleiding is 
het komende debat over de brief 
van minister Deetman waarin hij 

een andere opzet van de studie
financiering aankondigt. Steeds 
weer heb ik benadrukt, dat aan 
de oorspronkelijke doelstellingen 
van budgettaire neutraliteit, ou
deronafhankelijkheid en eenvoud 
van het systeem niet of nauwe
lijks wordt voldaan. In die zin lijkt 
aanpassing onontkoombaar. Bij 
het voorstel zet ik principiële en 
praktische vraagtekens. Daarbij 
komt, dat een aanpassing weer 
onzekerheid en onrust brengt. 
Bovendien betwijfel ik of het 
beoogde systeem van particuliere 
financiering door banken verwe
zenlijkt kan worden. Wel aan
vaard ik het argument dat men
sen in hun eigen toekomst moeten 
investeren. De moeilijkheid is 
echter redelijke grenzen vast te 
leggen. 

Vóór de fractievergadering 
wordt mijn bijdrage voor het debat 
studiefinanciering in de fractie
commissie onderwijs besproken. 
In de fractievergadering wordt 
mijn scepsis gedeeld. De belang
rijkste vraag lijkt te worden of de 
aanvullende beurs al dan niet ge
handhaafd moet blijven. De frac
tie kiest ervoor om niet in een te 
vroeg stadium blokkades op te 
werpen voor bepaalde alternatie
ven. Het is beter deze volledig 
uitgewerkt te bestuderen waarna 
definitieve keuzes kunnen wor
den gemaakt. 

's Middags spreek ik samen met 
Annemarie Jorritsma en met le
den van het fractiebestuur van de 
PvdA over de organisatie en 
management van de fracties als
mede over een eventueel geza
menlijke opstelling ten aanzien 
van bepaalde punten bij de ra
ming. 

In de loop van de middag wordt 
mij om commentaar gevraagd 
over onderzoeksrapporten met 
betrekking tot de Wet Studie
financiering. Na deze snel te heb
ben doorgenomen geef ik inter
views aan Veronica, V ara, KRO 
en NOS. 

's Avonds geniet ik van de voet
balwedstrijd Nederland-Duits
land. Mijn zorg was dat Neder
land aan het begin voor zou ko
men te staanoc>Toen het 1-0 voor 
Duitsland wgrd wist ik dat wij 
zouden gaan winnen. 

Weinig tijd om mee te doen in 
de euforie over de overwinning. 
's Ochtends heb ik verschillende 
besprekingen en commissiever
gaderingen en s' middags vindt 
het debat over de studiefinancie
ring plaats. Het CDA komt met 
een motie, dat een enorm gat 
dreigt te schieten in de begroting. 

Verschillende alternatieven wor
den opgesomd die enige dekking 
zouden kunnen geven. Deze al
ternatieven zijn niet aantrekke
lijk. Bijvoorbeeld verlaging van de 
basisbeurs en het verstrekken 
van een thuiswonende beurs in
dien je binnen een bepaalde straal 
van je woonhuis gaat studeren. 
Als alles te weinig zal opleveren 
zou, aldus de woordvoerder van 
het CDA, financiering mede ge
vonden kunnen worden door het 
niet of niet volledig door laten 
gaan van de lastenverlichting. 
Desgevraagd heb ik in Den Haag
Vandaag gezegd, dat het CDA dit 
als één van de alternatieve oplos
singen zag, maar dat mij dit on
wenselijk voorkwam en onlogisch, 
omdat juist ons uitgangspunt is, 
dat de student zélf meer moet in
vesteren in zijn toekomst. 

() 

Ook deze dag staat in het teken 
van het debat over de studie
financiering. De minister komt 
met een uitgebreide beantwoor
ding van de gestelde vragen. Hij 
noemt daarbij de CDA-motie on
verstandig. Desgevraagd deelt hij 
de Kamer mede schriftelijk op de 
ingediende moties te zullen rea
geren.' Namens de VVD-fractie 
heb ik met name voor de positie 
van de MBO-studenten gepleit en 
dit vastgelegd in een motie. 

Deze dag besteed ik voorname
lijk aan het opstellen van amen
dementen voor het wetsvoorstel 
Nieuw B.W. koop/ruil. 

Het weekend staat in het teken 
van het Europees kampioenschap 
voetbal. Nederland wint en dan is 
het moelijkje op politieke zaken 
te concentreren. 

innllinli Hl~~ 



Bespreking over beroepsoplei
ding advocaten. Vervolgens li
berale lunch te Rotterdam. 

's Middags hearings van de be
langenorganisaties van het Mi
nisterie van Verkeer en Water
staat en de actievoerders. 

's Ochtends fractievergadering: 
's Middags plenaire behande

ling van de raming. In de loop van 
de middag komt er een brief bij de 
Kamer waarin wordt gesteld, dat 
er inderdaad een extra cellen-ca
paciteit van 250 cellen zal komen. 
Natuurlijk is de VVD-fractie ver
heugd over de uitvoering van de 
motie waarin dit werd gevraagd, 
maar dat neemt niet weg dat ik 
vind dat de besluitvorming te lang 
heeft geduurd. Ik houd het gevoel 
dat er een soort koudwatervrees 
bestaat voor minder gangbare al
ternatieven, zoals de bajesboot. 
Deze zou mijns inziens ook beter 
in een structurele oplossing van 
de cellenproblematiek in de jaren 
'90 kunnen worden ingepast. 

's Middags mondeling overleg 
met minister Smit-Kroes over de 
overeenkomst tussen haar en ac
tievoerende schippers. De VVD
fractie wijst het sluiten van een 
overeenkomst met anonieme ac
tievoerders af. Bovendien moet de 

· indruk worden vermeden, dat 
boycotacties lonend zijn. Verder 
oefen ik er kritiek op uit, dat offi
ciële belangenorganisaties niet of 
onvoldoende bij het gevoerde 
overleg betrokken zijn geweest. 
Natuurlijk heb ik begrip voor de 
moeilijke positie waarin de mi
nister zich bevond en waardering 
voor haar pogingen om het ver
trouwen van betrokkenen te her
winnen en om de impasse te 
doorbreken. In het vervolg lijkt 
het me beter om zo'n overeen
komst niet meer te sluiten. 
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Behandeling van de Lucht
vaartwet. Het voorstel beoogt de 
beveiligingskosten voor een be
langrijk deel op Schiphol af te 
wentelen. Aan de hand van een 
drietal criteria kom ik tot de con
clusie dat dit inderdaad kan. Bij 
de uiteindelijke standpuntbepa
ling van de VVD-fractie heeft de 
budgettaire problematiek zwaar 
gewogen. 

Voorts vindt de behandeling 
van de raming der middelen in 

tweede termijn plaats en de be
handeling van de Advocatenwet. 
Bij deze laatste wet speelde vooral 
of de samenwerking van Orde van 
Advocaten met universiteiten 
voor de beroepsopleiding van de 
advocaten wettelijk verankerd 
moet worden. 

's Middags heb ik even tijd voor 
de jaarlijkse barbecue op het Bin
nenhof. Tamelijk vroeg, ± 20.30 
uur, worden de stemmingen af
gerond. Het reces is begonnen. 

Benk Korthals 

• 

Agenda Haya van 
Somerenstichting 

In dit julinummer van Vrijheid 
en Democratie wil de Haya van 
Somerenstichting een over
zicht geven van trainingen die 
de Stichting organiseert en 
waarvoor leden zich recht
streeks aan kunnen melden bij 
het algemeen secretariaat en 
een overzicht van trainingen 
die door de kamercentrales 
worden georganiseerd. 

Trainingen Haya van 
Somerenstichting 
Cursus kandidaat-gemeen
teraadsleden 
Alkmaar, 6, 13 en 20 oktober 
1988(avonden) · 
vskang03., cursus bijdrage 
f 125,-. 
Schagen, 1, 8 en 15 november 
1988(avonden) 
vskang04., cursusbijdrage 
f 125,-. 
Leden kunnen zich opgeven 
voor deze trainingen door de 
cursusbijdrage over te maken 

·op gironummer 36.19.19.7 van 
de Haya van Somerenstichting 
onder vermelding van de naam, 
het nummer en de plaats van 
de cursus. 

Trainingen van de 
kamercentrales 
In de komende maanden or
ganiseren de kamercentrales 
in samenwerking met afdelin-

gen en ondercentrales enkele 
trainingen. Hieronder volgen 
de data, plaatsen en cursusbij
dragen. Voor deze trainingen 
kunnen leden zich uitsluitend 
rechtstreeks aanmelden bij de 
betrokken kamercentrales. De 
Haya van Somerenstichting 
verstrekt, op aanvraag, nadere 
informatie over telefoonnum
mers. 

Cursus Liberalisme I 
Zutphen, 18 oktober 1988 
(avond) 
vslibell., cursusbijdrage f 10,-, 
Voor nadere informatie kan te
lefonisch contact worden op
genomen: 070-614121. 

N.B. Wij verzoeken de organi
satoren van de cursussen om 
alle te organiseren cursussen 
aan te melden bij de Haya van 
Somerenstichting. Alleen de bij 
de stichting aangemelde cur
sussen komen voor subsidie in 
aanmerking. 



MEDEDELINGENVAN 
HET HOOFDBESTUUR 

1. Vacatures hoofdbestuur '89 

Ingevolge besluit van de 41ste 
jaarlijkse algemene vergadering 
zullen, conform de overgangsbepa
ling terzake in de herziene statu
ten, alle leden van het huidige 
hoofdbestuur (incl. de leden van 
het dagelijks bestuur) op de 42ste 
JA V aftreden. 
In verband met het feit dat voort
aan alle leden van het hoofdbe
stuur rechtstreeks door de alge
mene vergadering zullen worden 
verkozen zal een nieuwe periode 
van verkiesbaar zijn aanvangen op 
genoemde algemene vergadering 
waarbij een nieuw rooster van af
treden zal gelden. De leden van het 
nieuwe hoofdbestuur worden ver
kozen voor de duur van drie jaren 
met de mogelijkheid van één maal 
reguliere herverkiezing voor we
derom een periode van drie jaren 
(tussentijdse verkiezing uitgezon
derd). 
Alle leden van het huidige hoofdbe
stuur zijn dus verkiesbaar, waarbij 
dient te worden opgemerkt dat 
voorzitter, ondervoorzitter(s) en 
penningmeester in functie worden 
gekozen. Het zal daarbij gaan om 
het bezetten van 13 plaatsen (het 
reglementaire toegestane maxi
mum). 
Voor elke in het nieuwe hoofdbe
stuur te vervullen vacature kun
nen zowel het hoofdbestuur als de 
ledenvergadering van elke afdeling 
gedurende de periode 15 septem
ber - 15 december 1988 een kan
didaat stellen. (art. 23.6 statuten). 

2. Activiteitenschema 

Hoewel het streven er op gericht is 
geweest het activiteitenschema in 
dit nummer van Vrijheid en De
mocratie uit te brengen, heeft het 
dagelijks bestuur hier van afgezien 
omdat de bespreking over het aan
tal activiteiten nog niet is afgerond. 
De veelheid van activiteiten voor 
het komende seizoen was in eerste 
opzet zo groot dat het dagelijks be
stuur van mening was dat een der
gelijk programma niet aan de af
delingen en centrales kon worden 
voorgelegd. In een extra db-verga-

dering zal met ongetwijfeld een 
aantal diepsnijdende ingrepen ge
tracht worden een evenwicht tus
sen en minder overlading van ac
tiviteiten te verkrijgen. In het au
gustusnummer van Vrijheid en 
Democratie wordt dan het schema 
geplaatst. 

3. Kandidaatstelling Europa '89 

Ingevolge artikel 6.2. EP roept het 
hoofdbestuur de leden op om voor 
15 september a.s. aan het bestuur 
van hun afdeling namen te noemen 
van personen die zij wensen voor te 
dragen als voorlopige kandidaten. 
In het septembernummer van 
Vrijheid en Democratie zal conform 
art. 6.1. EP het hoofdbestuur de 
kandidaatstellingsprocedure inza
ke geldende termijnen en tijdstip
pen publiceren. 
De afdelingen beleggen een leden
vergadering tussen 15 september 
en 15 oktober a.s. om vast te stellen 
welke voorlopige kandidaten wor
den voorgedragen om te worden 
opgenomen in de groslijst (art. 7 
EP). 
De huidige zittende leden van het 
Europese Parlement zal door de 
algemeen secretaris voor 15 sep
tember a.s. worden gevraagd 
schriftelijk te berichten of zij bereid 
zijn een kandidatuur voor een ver
kiesbare plaats in overweging te 
nemen (art. 5.1. EP). 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg. 

Oproep Euro
Verkiezingen 
1989 
De leden worden opgeroepen 
om voor 15 september aan
staande aan het bestuur van 
hun afdeling namen te noe
men van personen die zij 
wensen voor te dragen als 
voorlopige kandidaten. 

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. 

In uw oproep in V&D nr. 1365 "Onderne
mers' opgelet!" trof mij de tekst: "In sa
menwerking met de Kamers van Koop
handel en het KNOV organiseert de Ka
mercentrale Dordrecht (WD) twee info
avonden over het midden- en kleinbedrijf" 
Indien de WD de belangen van alle on
dernemers wenst te behartigen, zoals ook 
de Kamers van Koophandel dienen te 
doen, is het uitgesloten dat u bijeenkom
sten houdt met uitsluitend het KNOV. M.i. 
dient u uw medewerking te geven indien 
KNOV met NCOV gezamenlijk daarbij 
aanwezig kunnen zijn. Volgens mij een 
misser van de eerste orde. 

H. J. Derksen 
Rotterdam 

De JOVD heeft zich tegen de monarchie 
uitgesproken uitsluitend op gronden van 
een beginsel. Dit is een voorbeeld van ver
schraald, simplistisch denken. Over geen 
enkel onderwerp kan men een oordeel vel
len alleen maar op grond van een afmeer 
beginselen. Altijd moeten allerlei andere 
aspecten mede in de oordeelsvorming wor
den betrokken. Pas als alle relevante. as
pecten en beginselen op een rijtje zijn gezet 
en men deze zorgvuldig heeft afgewogen 
kan men tot een weloverwogen oordeel ko
men. In vergelijking hiermee geeft de re
deneertrant van de JOVD blijk van wel erg 
jeugdige onervarenheid. 

R. Bleeker 
's-Gravenhage 

juni/juli 1988 



Bij een echtscheiding wijst de rechter 
veelal de moeder aan als voogdes en treft 
een omgangsregeling voor de vader. He
laas zijn er - de goede moeders niet te na 
gesproken - nog veel te veel voogdessen die, 
in strijd met de rechterlijk vastgestelde 
omgangsregeling, het kind beletten de va
der te bezoeken. Zo iets zou in onze rechts
staat niet mogelijk moeten zijn. Gelukkig 
is er nu bij de Eerste Kamer een wetsont
werp in behandeling, dat beoogt via kort 
geding het mogelijk te maken de rechterlijk 
vastgestelde omgangsregeling af te dwin
gen op straffe van een dwangsom. Van zo'n 
wet zal een zeer heilzame preventieve wer
king uitgaan, die er krachtig toe zal bij
dragen het leed van duizenden vaders en 
kinderen te verminderen. Hopelijk geeft de 
Eerste Kamer spoedig haar fiat aan dit 
wetsontwerp. Het willekeurig "eigen recht" 
van voogdessen zal dan plaats maken voor 
recht uitgesproken door rechters. 

A. Ketelaar 
's-Gravenhage 

Ooit waren 3 vreemde talen verplicht voor 
alle leerlingen vanaf de Mulo, resp. 
MAVO. Van Kemenade wilde dat afschaf
fen in de middenschool. De WD nam het 
voortouw dit schooltype te bestrijden. Nu 
zit daar "onze" Ginjaar-Maas. Wat doet 
ze? Ze voert het BAVO in, waarbij ze laat 
kiezen: of Frans of Duits, want beide is te 
moeilijk voor de LBO-leerlingen. Zo wor
den de minst-begaafde leerlingen richt
snoer voor het vreemde talenonderwijs in 
Nederland. En Van Kemenade maar la
chen. 

J. Alsters 
Arnhem 

In de krant las ik dat de JOVD op termijn 
wenst dat het koningschap wordt afge
schaft. In ons land mag iedereen zijn me
ning zeggen, jongeren zowel als ouderen. 
Maar juist nu deze mening van de JOVD 
in een tijd waarin onze vorstin het zo goed 
doet. Haar interview voor de tu, haar on
verwacht bezoek aan Amsterdam, haar 
openheid, in welk land is dat? Zijn wij 
beter af met een staatshoofd dat iedere uier 
jaar opnieuw wordt gekozen? Wij ouderen 
weten wat Oranje is en ik hoop dat het zo 
blijft. Laat de jongeren eens lezen wat 
Oranje vooral ook in de jaren 1940-1945 
voor ons land betekende. Laat de jongeren 
ook eens bedenken hoeveel WD-leden en 
andere monarchisten hierdoor tegen de 
schenen worden geschopt. 

E. J. Pijnenburg-Rustige 
Tilburg 

Meer dan drie uur rijden om de jaarlijkse 
algemene vergadering van de partij te be-
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zoeken die tot 's avonds half elf duurt, be
tekent ook slapen in de plaats waar verga
derd wordt. Lastig om te regelen zo'n 
overnachting in een andere landstreek en 
een kostbare zaak voor de afdelingskas of 
een forse aanslag op het zakgeld van de 
betrokkenen. Op deze plaats daarom nog
maals een hartelijk woord van dank aan 
het adres van mevrouw Hekenkamp uit 
Eindhoven die zich heeft ingezet om con
gresgangers "van verre" een logeeradres te 
bezorgen bij partijgenoten in de omgeving 
van Veldhoven: Voor ons betekende het 
overnachten bij particulieren enkele zeer 
prettige gesprekken - bij het slaapmutsje 
en bij het ontbijt - met onze gastvrouw en 
gastheer, waar we met veel plezier aan 
terugdenken. 

J. Reindersen M. van Loon-Buddingh 
Zweeloo en Emmen' 

Ik ben van mening dat het sterk progres
sieve karakter van ons belastingstelsel 
meer dan voldoende solidariteit inhoudt. 
Wanneer in de zaak van de ziektekosten 
(plan Dekker) weer een verdeling wordt 
gemaakt, die opnieuw het begrip progres
siviteit inhoudt, dan is het hek goed van 
de dam. Dan is het zo dat ik voor een pak 
koffie tweemaal zoveel moet betalen als de 
persoon die in dezelfde winkel naast mij 
staat. 
Wat staat er nu tegenover de mij opge
drongen solidariteit? Er is maar een ef
fectief middel om de ziektekosten te ver
minderen en dat is minder zieke mensen. 
Verontachtzamen van milieuhygiënische 
maatregelen, voedsel- en drankconsump
tiepatronen, sport- en recreatie-excessen, 
promiscuïteit en ziekte, massale volks
verhuizing vakantie genoemd ... enz. Wel
nu in al deze zaken zit een groot stuk on
nodige pathogeniteit. Moeten degenen die 
er prijs op stellen een wat evenwichtiger 
leven te leiden worden gedwongen om mee 
te betalen aan de gevolgen van excessen? 
Of mag ik onder solidariteit in de volks
gezondheid ook rekenen dat men probeert 
excessen te vermijden als tegenprestatie, 
zodat ik daar niet aan hoef mee te betalen. 
Ik ben dus voorstander van een relatief 
klein basispakket, zodat men zich voor zijn 
eigen levensstijl moet verzekeren op de 
particuliere markt. 
(ingekort) Dr. Remko E. de Maar 

DenHaag 

Met ergernis en opperste verbazing heb ik 
de tu-uitzending over adoptie door ho
moseksuele mannen en lesbische vrouwen 
gevolgd. Ergernis, omdat het plezier van 
de adoptiefouders centraal stond terwijl 
uitsluitend de belangen der kinderen die
nen te gelden. Verbazing 1. over de kritiek 
op het voorstel van minister Korthals Altes 
dergelijke adopties te verbieden. 2. dat de 
medische ethiek K.I. bij lesbiennes niet 
verbiedt. 3. dat mr. Geertsema 's ministers 
voorstel discriminatie noemt. 

Ad. 1. Een kind is "kuddegeuoelig", valt 
ongaarne op door van het gangbare afwij
kend gedrag. Een psychiater betoogde dat 
ieder kind moederliefde en vaderlijke lei
ding nodig heeft. 
Ad. 2. K.I. is uitgevonden om de veestapel 
te verbeteren en wordt toegepast op vrou
wen met (on)vruchtbaarheidsproblemen. 
Een dergelijke medische indicatie ont
breekt bij lesbiennes die K.I. willen omdat 
zij natuurlijke bevruchting afwijzen en 
toch een levende speelpop wensen. 
Ad. 3. Het woord "discriminatie" wordt 
t.a.v. dit ministerieel besluit te onpas ge
bruikt, omdat dit overeenstemt met het 
natuurlijk gegeven dat partners van het
zelfde geslacht geen kinderen kunnen kriJ
gen. Men zij overigens terughoudend met 
terzake gedetailleerde wetgeving die nau
welijks wortelt in het rechtsbewustzijn van 
ons volk en die kan botsen met andere 
rechten en vrijheden, bijv. contractvrij
heid, vrijheid van onderwijs. Men late lie
ver van geval tot geval het oordeel over 
aan de rechter. 
(ingekort) J. L. M. Toxopeus Pott 

Paterswalde 

In deze rubriek worden 
alleen aankondigiagen 

opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor ie

dereen toegankelijk) wàar 
landelijke VVD-politici 

het woord voeren. 

AMERSFOORT- 26 september. mr. F. 
H. G. de Grave. café rest. De Eenhoorn. 
20.00 uur. De Rijksbegroting. 
OC APELDOORN- 5 september. dr. ir. 
J. J. C. Voorhoeve, Canadian Club 
Apeldoorn. 20.00 uur. Actuele politiek. 
JOVD-ARNHEM- 9 september. A. 
Ploeg. Musis-Sacrum, Arnhem. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
EDE - 21 september. mevr. drs. N. J. 
Ginjaar-Maas. Cultureel Centrum De 
Reehorst. 20.00 uur. Onderwijs. 
GOIRLE - 26 september. mevr. drs. N. 
J. Ginjaar-Maas. Rest. De Hovel. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
HOLTEN- 12 september. mevr. E. G. 
Terpstra. Rest. de Witte. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 
ROTTERDAM- 26 september. ir. D. 
Luteijn. Rest. Engels. 21.00 uur. Troon
rede/Miljoenennota. 
ZWIJNDRECHT- 5 september. mevr. 
E. G. Terpstra. Recreatiegebouw Ber
lijnseplein. 20.00 uur. 25 jaar VVD-po
litiek café, Jong-Oud of Jong-Bejaard. 



BELEGGEN IN 
BOSBOUWPROJECTEN 
IN FRANKRIJK 

WAAROM? I? 
• GEEN BEURSINVLOEDEN 
• VEILIG EN WAARDEVAST 
• AANTREKKELIJK RENDEMENT 
• VELE FISCALE VOORDELEN 
• DEELNAME VANAF f 25.000,-

Voor meer informatie bel 010-425 47 88 

EURO FORET INVEST B.V. 
BELEGGING&.. BEHEER VAN BOSBOUW
PROJECTEN/ONROEREND GOED 
Heemraadssingel319 -3023 BG Rotterdam 
Telefoon (31) 10 425 47 88 
Telefax (31) 10 476 89 36 
Telex 33014 lBC NL (EFI) 
OF: Stuur uw volledige naam, 
adres en telefoonnummer naar 
E.F.l. - Antwoordnummer 20.55 7 
3020 WB Rotterdam 

Wij bieden U een 
volledig eigen 
fabrikage 
zwembad 
program 

VOORHOEVE WEET HET 
Met zuinigheid bouwt men huizen als kastelen 

TACO ISOPOOL vanaf 1985 
HET WARMSTE ZWEMBAD 

ZONDER VERWARMING 
vraagt ref.adressen 

80 % BRANDSTOFBESPARING 
SUPER ZWEMBADDEKEN 
EEN PRODUCT VAN TACO 

geleverd met 5 jaar garantie 

Uw adres voor alle soorten zwembaden, 
en onderdelen, afdekkingen en hallen. 

.~r.t~~M 
ZUIDWENDING 104, TEL. (05987) 13795/17500 

INTERNATIONALE SCHOOL BEVERWEERD 

Kasteel Beverweerd te Werkhoven (Utrecht). Middelbare school met 

internaat voorjongens en meisjes, opgericht in 1934. 

Informatie en brochure: 
Internationale School Beverweerd 
3985 RE Werkhoven (Utr.) 
Nederland 
Telefoon 03437 - 1341 of 1597 

* Internationaal Baccalaureaat 
V.W.O.-opleiding, erkend door Nederlandse en 
buitenlandse universiteiten. 

* International General Certificate of Secondary 
Education 
I.G.C.S.E., een nieuwe internationale opleiding, 
vergelijkbaar met Havo. 

* Junior/Senior High School 
Opleiding voor Amerikaanse colleges en universi
teiten (ook in Nederland). 

* Nederlands Voortgezet Onderwijs 
Erkende Mavo-opleiding met mogelijkheden tot 
aansluiting op internationaal of Amerikaans onder
wijs. 

- Kleine klassen/persoonlijke aandacht 
- Intensieve huiswerkbegeleiding 
- Creatieve vakken/muzieklessen 
- Uitgebreid sportprogramma 
- Hoge percentages geslaagden 



LAAG IN PRIJS 

Alles op het gebied van winkel- en magazijninrichting. 
Eventueel gebruikt. 

WINKEL- EN MAGAZIJNINRICHTING 
Showroom: Noordweg 16c, 
WATERINGEN/Den Haag 
Telefoon: 01742-6947 

., 

Boekingen B. Prod. B/V, Westhavenkade 21, 3131 AC 
Vlaardingen. Telefoon 010 - 4352426. Fax: 010 -
4600064. 

Q~ 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- 49204, b.g.g. 
49382. 

m Lid Romantische Restaurants ~-. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT : 
0 

'< il 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. ·· u-.1 . .· 

Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896/18884/18488 

LA CLOCHE 
RESTAURANT ~~JS2' 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

Surfakote: een investeri11rg met hoog rendement 
Zure regen, betonrot, luchtvervuiling. 

Drie begrippen die steeds veelvul
diger in ons taalgebruik voorkomen. 

Wie zijn huis of bedrijfspand tegen de 
gevolgen van dit soort verschijnselen 
wil beschermen, doet er goed aan 
zich uitgebreid te oriënteren over 
Surfakote, een techniek van opper
vlaktebehandeling voor buiten- en 
binnenmuren. 

Surfakote wordt al meer dan 25 jaar 
in Nederland vervaardigd en door de 
producent met eigen hogedruk
apparatuur aangebracht 

Dank zij deze unieke werkwijze kan 
Surfakote tien jaar worden gegaran
deerd. 

Voor meer informatie: 03451 -1 63 68 
Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam of Postbus 8, 3417 ZG Montfoort. 
Viditel pag. 6170275. 
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VAN DER HORST & VERBEEK 
TAXEREN 

Een kwestie van vertrouwen en deskundigheid. Niet alleen in 
Wassenaar/Den Haag/Leidschendam, maar ook in de omlig
gende gemeenten taxeren wij zowel Uw particulier- als com
mercieel onroerend goed. Bel vrijblijvend voor informatie! 

L. COPES V. CATTENBURCH 127 _2585 EZ DEN_HAAG M 
FAX 070-639582 TELEX 34334 HOCO NL ••• . ' 

~ 
~ 

Boekingen B. Prod. B/V, Westhavenkade 21, 3131 AC 
Vlaardingen. Telefoon 010 - 4352426. Fax: 010 -
4600064. 

Lid Romantische Restaurants 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 

Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S G. Abel Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896/18884/18488 

WERKEN 
IN HET BUITENLAND 

Zoekt u voor een langere 
of kortere tijd een baan 
in het buitenland? Dan is 
dit het boek dat u zoekt, 
boordevol informatie 
over werken in de metaal
en olie-industrie, als chauf
feur, leraar, au-pair, reis
leider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker 
in Frankrijk en de USA, 
maar ook als fotomodel 
of mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een sollicita
tieformulier. 
Als u in het buitenland 
wilt gaan werken moet u 
dit boek hebben. 

Het verschaft informatie 
over klimaat, woon- en 
leefomstandigheden, werk
tijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de 
adressen van + 1000 
ondernemers en arbeids
bemiddelingsbureaus. 
Bestel dit informatieve 
boek nog vandaag! 
D Gratis brochure 
D Boek: "Arbeid im 

Ausland" 
Prijsf 59,-
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Postbus 2014, 
S 133 02 Tyresö, Zweden 

P.S.: 
WiJ bemiddelen niet in werk! 

Vrijheid en 
Democratie 

maandblad voor de 
Volkspartij voor 
Vrijheid & Democratie 

Nummer 1367 
augustus 1988 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 
Redactiesecretariaat: 
Petra Beijersbergen, 
VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage 
Tel.: 070- 614121 
toest. 17 
Telex 33564 

Redactie: 
Hans de Bie 
Victor Hafkamp 
Miehiel Krom 
Jan van de Ven 

Correspondent: 
Gerard Kroeb 

Vormgeving: 
Siem Willems 
Adri Schaester 

Abonnementsadres: 
Ledenadministratie VVD, 
Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage 
070- 614121 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Stichtingsbestuur: 
Mr. I. W. Opstelten, vz. 
W. J. A. van den Berg 
Drs. P. Ressenaar 

Redactieraad: 
Mr. I. W. Opstelten, vz. 
W. J. A. van den Berg, secr. 
H. F. Heijmans 
H. A. M. Hoefnagels 
Drs. Th. H. Joekes 
J. Kamminga 
J. van Lier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentie
exploitatie: 
Majan Publiciteit 
(J. Streek) 
Postbus 94, 8390 AB 
Noordwalde 
Tel.: 05612 - 720 



MILIEU E-N EUROPA 
or u ligt het themanum

mer over het Europees 
milieu, waarvoor we aan 

het begin van dit jaar de 
oproep plaatsten om de pen ter 
hand te nemen. En u schreef. 

Er kwam lang niet zoveel bin
nen als voor het vergrijzings
nummer vorig jaar, maar ge
noeg om het met recht een 
themanummer te kunnen noe
men dat door de leden werd 
gemaakt. De redactie heeft 
zich uitvoerig verdiept in al die 
artikelen: geestige, controver
siële, kritische, adviserende. U 
schreef en het is niet belangrijk 
of wij het met uw artikel gron
dig oneens zijn of het toejui
chen. We inventariseerden de 
vragen die uit de artikelen 
naar voren kwamen en Hans 
de Bie legde die voor aan onze 
Milieuminister Ed Nijpels. 

Ook vroeg de redactie bijdra
gen aan de partijcommissie 
milieuhygiëne, aan onze frac
tie in het Europees Parlement 
en interviewde zij de milieu
deskundigen in onze Tweede
Kamerfractie en minister Nij
pels. 

Al deze bijdragen komen ach
ter de artikelen die door de le
den zijn geschreven. Wij hopen 
hiermee aan een wens die na 
het vorige ledenthemanummer 
naar voren kwam, namelijk 
ook de betrokken politici aan 
het woord te laten, te hebben 
voldaan. 

Activiteitenschema 

D
egenen die dit blad in 
hun stapel vakantiepost 
treffen en er niet of niet 

direct aan toekomen om het te 
lezen, maken we erop attent 
dat in dit blad ook het gehele 
VVD-activiteitenschema is op
genomen voor de tweede helft 
van ditjaar en voor 1989. Ook 
staan er nog enkele partijme
dedelingen en oproepen in en 
natuurlijk de rubriek van A 
tot Z. 

De overige speciale rubrieken, 
zoals "Mijn Opinie is ... ", en 
van de Organisatie Vrouwen in 
de VVD treft u weer in het 
septembernummer. 

PARTIJEN 

EURO KATERN, 

nr.7 

Dit katern wordt 

uitgegeven onder 

auspiciën van 

de Nederlandse leden 

van de Liberaal

Demo.cratische fractie 

in het Europees 

Parlement. 



De redactionele stelling dat 
"grote maatregelen moeten wor
den genomen, maar ook kleine 
beetjes helpen" is helaas onjuist. Uit 
talloze publikaties van onderzoe
kingen blijkt immers dat alleen 
grote maatregelen helpen, maar is 
er zicht op dat zij worden genomen? 
Neen, dat komt doordat de politieke 
besluitvorming in alle Europese 
landen een tijdperk van 4 à 6 jaar 
omvat en alleen één land aangaat, 
terwijl de autoriteit welke de grote 
maatregelen moet doorvoeren 
daarvoor over een aanzienlijk lan
gere periode moet kijken, tenmin
ste vijftig jaar, en over een groter 
gebied. 
Mijn ideeën richten zich daarom op 
het volgende: 

1. De maatregelorganisatie 

2. De probleemkernen. 

De maatregelorganisatie 

In Europa - als oudste be
schavingsgebied - is vervuiling on
getwijfeld het langdurigst bedre
ven. Grootschalige grond- en 
brandstofdelving en eeuwenlange 
landbouw hebben de geosfeer diep
gaand aangetast, meer dan in enig 
ander werelddeel. Wij zijn nu ver
plicht de decadentie van een pro
gressieve voortzetting hiervan de
finitief een halt toe te roepen d.m.v. 
een Europees Milieu-elan, waarbij 
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het zogenaamde milieujaar zal 
moeten verbleken. 

Uit de as van deze schandelijk 
mislukte PR-stunt, waarin ik onze 
Ed Nijpels een gemiste rol toeken, 
wil ik een Phoenix doen herrijzen 
in de vorm van een supranationaal 
milieuorgaan, te weten de eerste 
Europese minister wiens maatre
gelen niet de sanctie van de immer 
verdeelde - en aan een tijdperk van 
4 à 6 jaar gebonden - ministerraad 
behoeven maar alleen die van het 
Europees Parlement. 

Alleen op die wijze kunnen grote 
maatregelen worden doorgevoerd, 
waartegen alle kleine nationale 
deelbelangen vergeefs te hoop 
lopen. Wel moet het milieubudget 
van de EG (thans 0,2% van het 
totaal) met het belang van ons aller 
voortbestaan in overeenstemming 
worden gebracht. 

Probleemkernen 
Mijn voorstel is om de volgende 

probleemkernen - waarover genoeg 
is geschreven - door bovengenoem
de autoriteit met krachtige maat
regelen aan te vatten: 
a. de drinkwatervoorziening 
b. de energievoorziening 
c. de bevolkingsgroei. 
Ad a. 

Van de schone regenontvangen
de of smeltwaterproducerende ge
bieden (dus stroomopwaarts van 
Rijn, Rh6ne, Schelde, Maas, etc.) 
pijpleidingen leggen naar drink
waterconsumptiegebieden, zodat 
niet langer eerst de vervuiling 
wordt toegevoegd om later te wor
den verwijderd (met immense kos
ten). 

Alternatief: ophouden met 
drinkwaterkwaliteit te produce
ren. De dagelijkse hoeveelheid 
drinkwater is hoogstens 3 liter. Dit 
kan uit bronnen worden verschaft. 
Het tuinsproeien, autowassen en 
baden kan best met een mindere 
waterkwaliteit worden bevredigd. 

Adb. 
Het uitreiken van een energie

paspoort aan alle bewoners. Dit 
paspoort geeft iedereen recht op een 
jaarlijkse hoeveelheid energie, om 
het even of het verwarming, ver
lichting of motorbrandstof betreft. 
Met andere woorden een distribu
tiesysteem, normaal voor schaarse 
goederen en geijkt op een democra
tische verdeling. Ik ontleen het 
voorbeeld aan de Franse telefoon
celkaart, waarop verbruik wordt 
geregistreerd. De computertech
niek moet in staat zijn deze regis
tratie te vervolmaken. 

Adc. 
Helaas is het produkt mens x 



middelen na betreding van dit heb
zuchtige en egocentrische tijdperk 
de grootste vijand van zijn eigen 
voortbestaan geworden. Christen
dom, matiging en naastenliefde 
hebben het pleit verloren. Als aan 
het ongebreideld materialisme 
geen halt kan worden toegeroepen, 
dan zal ook hier (voorbeeld China) 
een democratisch distributiemiddel 
moeten worden gesteld. Met ande
re woorden: er is helaas maar 
plaats voor x personen in dit we
relddeel. 

Conclusie 

De redactionele goedbedoelde 
intentie om padvinderlijk op te 
treden past niet meer in deze tijd. 
Het alarm voor een oorlogsfase van 
volwassen en verantwoordelijke 
burgers moet worden gegeven. De 
liberale slogan: een matig mens is 
zijn vrijheid waard, is nog nooit zo 
toepasselijk geweest! 

Mr. J.J. van Oostendorp 
Rotterdam 

Strijd tegen broeikas! 
Tegenwoordig wordt gemakke

lijker dan ooit aan onze behoeften 
voldaan. Zijn alle kosten van con
sumptiegoederen in rekening ge
bracht? Is het wel redelijk, dat wij 
het milieu van onze nakomelingen 
vervuilen? Is het terecht, dat juist 
de rijkste landen het meest tot de 
vervuiling van de aarde en de uit
putting van grondstoffen bijdra
gen? Nee, zeggen we in ons hart, 
maar in welk land we ons ook be
vinden, we blijven in de eerste 
plaats met het buitenland concur
reren. Dit is een van de grootste 
dilemma's van deze tijd. 

Lange tijd was bij de verwerking 
van afval-het motto: "Verdun en 
verspreid". Dat was goedkoop, 
maar het had vaak funeste gevol
gen. Men ontwikkelt voor de ge
vaarlijkste afvalstoffen al enkele 
jaren een ander motto: "Concen
treer en controleer". Dit moet uit
eindelijk leiden tot verwerking. Zo
lang dat nog niet mogelijk is, moe
ten we het afval controleren. Er zijn 
afvalstoffen, die zich minder goed 
laten concentreren en controleren, 
bijv.: C02, S02 en NOx. 

Als wij de problemen rond deze 
afvalstoffen niet oplossen, dan 
staan we er niet best voor. De in
dustrielanden in Oost en West zijn 
verantwoordelijk en moeten vol
gens het principe van "de vervuiler 
betaalt" het geld op tafel leggen. De 
problemen worden het beste bij de 
bron bestreden. Zorgen, dat geen of 
zo weinig mogelijk afvalstoffen in 
de atmosfeer komen. De problema
tiek kent vele bijdragen. Ik kies er 
een uit, die in de VVD veel aan
dacht heeft gehad: het broeikasef
fect. 

Het beleid van de industrielan
den moet er op gericht zijn, dat zo 
weinig mogelijk co2 in de atmosfeer 
komt. We moeten daarbij beseffen, 
dat het energiebeleid niet alleen de 
elektriciteitssector, maar ook 
huishoudelijk verbruik (incl. ver
warming), verbruik in fabrieken en 
utiliteitsgebouwen, vervoer en in
dustrieel verbruik omvat. Wat 
moeten we doen om de C02-proble
matiek in te perken? Allereerst 
energie besparen, onnodig verbruik 
kappen, verliezen beperken. In alle 
genoemde sectoren! Vrijwel elke 
vorm van energie-opwekking le
vert C02. Aan energiebesparing is 
het een en ander gedaan. Er is veel 
meer mogelijk: dit is echte bestrij
ding van het probleem aan de bron! 

Maar energiebesparing is niet 
het enige antwoord. We moeten 
vormen van energie-opwekking, 
waarbij geen co2 vrijkomt, wel 
kansen geven. In ontwikkeling zijn: 
aardwarmte, getijden-energie, 
kernenergie, windenergie en zon
ne-energie. Kunnen deze technie
ken de oplossing geven? Jammer 
genoeg niet! Het zou onzin zijn om 
zo iets te beweren! We moeten eer
der denken aan gesloten verbran
dingssystemen met geavanceerde 
methoden voor de verwerking van 
de afvalprodukten. In de toekomst 
wordt het overgrote deel van de 
energie voorlopig via verbranding 
opgewekt! Kernenergie kan de op
lossing van het C02-probleem niet 
wezenlijk dichterbij brengen, om
dat deze techniek alleen geschikt is 
voor opwekking van elektriciteit 
(slechts 18 % van het totale ener
gieverbruik). Het zou bovendien 
erg onverstandig zijn om alle elek-

triciteit in kerncentrales op te 
wekken, omdat ze ongeschikt zijn 
voor wisselende belasting. 

Om vele redenen is bestrijding 
van luchtverontreiniging uiterst 
belangrijk. Nieuwe technieken voor 
de toepassing van fossiele brand
stoffen moeten worden ontwikkeld. 
Deze technieken dienen er op ge
richt te zijn, dat er in de energie
sector meer kringloopsystemen 
ontstaan met minder verspilling 
van grondstoffen. Een doeltreffen
de aanpak van het C02-probleem 
vereist een geheel nieuwe denk
wijze bij de produktie van energie. 
Energie produceren (ook uit fos
siele brandstoffen) en toch geen of 
veel minder co2 in de atmosfeer 
brengen, dat is de belangrijke 
nieuwe opdracht, die we hebben! 
De toepassing van de nieuw te ont
wikkelen methoden moet wereld
wijd geschieden. Anders hebben we 
er niet veel aan. 

Een verschijnsel, dat van be
tekenis is voor de C02-problema
tiek, is de gigantische wereldwijde 
ontbossing. Bossen zijn in staat om 
co2 om te zetten in organische 
produkten en zuurstof. Een proces, 
dat tegengesteld is aan verbran
ding. Het is van enorm belang voor 
het milieu op wereldschaal, dat de 
ontbossing wordt gestopt. De ont
bossing tast het herstellend ver
mogen van de natuur ernstig aan. 
We moeten het proces van woes
tijnvorming omkeren. En laten we 
niet denken, dat de zaken ver van 
ons bed zijn. Het is nog niet zo heel 
lang geleden, dat een land als 
Spanje van Zuid tot Noord bedekt 
was met een uitgestrekt bos. Nu 
zijn er in dat land woestijnachtige 
gebieden. Een voor ons belangrijke 
vraag is, hoe Europa er over enkele 
decennia uit zal zien. Zal in de 
naaste toekomst woestijnvorming 
in Europa op uitgebreide schaal 
voorkomen? 

In het verleden is de mens voor 
grote opgaven gesteld. Nu worden 
we gesteld voor een werkelijk enor
me taak, waarvan we ons tot elke 
prijs moeten kwijten! Alleen al de 
omvang van de problematiek 
maakt, dat afzonderlijke landen 
niet in staat zijn veel uit te richten. 
Zelfs in Europees verband zijn de 
mogelijkheden beperkt. Europa 
moet proberen het voortouw te ne
men om samen met alle geïndus
trialiseerde landen ter wereld "de 
broeikas" te bestrijden. 

H. W. den Hartog 
Zuidhorn 
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Voorwaarden voor een 
Europees milieubeleid 

stoot van ammoniak te beperken 
als niet gelijktijdig de voortduren
de daling van het grondwaterpeil 
een halt wordt toegeroepen. 

De taak van het wetenschappe
lijk milieucentrum moet beperkt 
blijven tot het doen van aanbeve
lingen. Deze moeten worden ver
strekt aan een in te stellen Eu
ropees instituut voor milieuher
stel, waarin vakspecialisten zijn 
vertegenwoordigd, zoals water
bouwkundigen, land- en bosbouw
kundigen, constructeurs, land
schapsarchitecten en natuurbe
schermingsdeskundigen. Dit insti
tuut ontwerpt een programma voor 
de praktische uitvoering van de 
verstrekte aanbevelingen. Boven
dien budgetteert het de uitvoe
ringskosten. 

Uit de ervaringen van de afgelo
pen jaren blijkt dat het milieu een 
vogelvrij verklaard onderwerp is 
geworden. Zonder wezenlijke ken
nis van zaken wordt hierover via de 
media informatie verstrekt, die 
onder het publiek paniekreacties 
teweegbrengt, de samenleving op 
hoge kosten jaagt en het milieu in 
geen enkel opzicht ten goede komt. 
Als voorbeelden kunnen gelden: 
dioxine in moedermelk, bossterfte, 
de vermeende carcinogeniteit van 
witte asbest en de hysterie rond 
verontreinigde grond. 

Politiserende groeperingen ver
oorzaken moedwillig schrikreac
ties onder het publiek; het milieu 
wordt aangegrepen als hefboom 
voor louter politieke doeleinden. De 
door hen gebezigde terminologie 
wordt allerwegen, ook door de 
overheid, overgenomen: vuilstort
plaatsen zijn gifbelten geworden, 
de altijd aanwezig geweest zijnde 
luchtverontreiniging - men neme 
het feit dat gedurende generaties 
achtereen steenkool als brandstof 
is gebruikt - heet zure regen, ter
wijl de vitaliteit van de bossen aan 
onbekende waarden wordt geme

.ten. 

Ook verschijnen vrijwel gelijk
tijdig berichten over bijv. het 
schadelijke effect van het gemoto
riseerde verkeer, die elkaar vol
ledig tegenspreken. De hierdoor 
ontstane verwarring onder het pu
bliek leidt enerzijds tot onverschil
ligheid en bij anderen tot een soort 
milieuhysterie. 

Speelbal 

Voorkomen moet worden dat een 
Europees milieubeleid de speelbal 
wordt van milieuactivisten met po
litieke intenties. Het milieu als re
sultante van het samenspel van 
natuurlijke materiële en organi
sche factoren is een dermate ge
compliceerd gegeven dat voor de 
gezondmaking hiervan een mul
tidisciplinaire wetenschappelijk 
gefundeerde aanpak is vereist. 
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Als belangrijkste voorwaarde 
voor een verantwoord milieubeleid 
in de Europese Gemeenschap geldt 
de instelling van een wetenschap
pelijk milieucentrum, waarin alle 
disciplines zijn vertegenwoordigd, 
die op de verschillende aspecten 
van het milieu betrekking hebben: 
chemici, toxicologen, biologen en 
medici in hun onderscheidene 
specialisaties en tevens ervaren 
onderzoekers. 

Als eerste taakstelling voor dit 
centrum geldt een zodanige analy
se van alle milieubedreigende fac
toren dat hieruit een lijst met prio
riteiten resulteert. Langs deze weg 
kan worden voorkomen dat maat
regelen worden aanbevolen, die 
slechts een onderdeel vormen van 
een complex van milieubedreigende 
factoren. Het is bijv. zinloos de uit-

In het laatste stadium beslist de 
Raad van Ministers in de EG om
trent de uitvoering van het milieu
herstelprogramma. De uitvoering 
hiervan dient onder controle van 
het instituut te worden gereali
seerd. 

H. L. Groenendijk 
Baars 

Hoekanmen 
individueel een 

steentje bijdragen aan 
een schonere wereld? 

Wij leven vrij, wij leven blij! Wij 
zijn een verwend volkje. Wij wonen 
in een overbevolkt landje met wa
ter, bossen en mooie luchten. Wij 
hebben vingertjes waarmee we 
steeds naar een ander wijzen. Dat 
landje van dominees, rode- en 
oranje-klanten is hard op weg van 
dat oorspronkelijke landje van 
klompenmakers, molenaars en 
bruggenbouwers een puinhoop te 
maken. Van persoonlijk puinrui
men is nog nauwelijks sprake. We 
zijn allemaal grote zondebokken. 
Laten we nu eens beginnen om onze 
vingers thuis te houden en onze 
hand in eigen boezem te steken en 
onszelf eens kritisch onder een 
vergrootglas te houden. 

Het is een cliché, edoch, verbeter 
de wereld, begin bij jezelf. 

Hoe staat het met mijn levens
stijl, eet-/drinkgewoonten, ma
teriezucht, rijstijl? 

Zijn we niet horend doof als het 
gaat om signalen over het verpes
ten van water, bos en lucht? We zijn 
een volkje van praters, doeners en 
uitvinders. Luisteren en kijken 
doen we achterover leunend voor 
de buis. 

Hoe kan een ieder bijdragen tot 
een schoner milieu? 

Een ervaring: ongeveer 15 jaar 
geleden kocht ik bij een juwelier 
aan de Scheveningse boulevard een 
kleinood. De man pakte het in een 



doosje en deed vervolgens een greep 
onder de toonbank naar een ge
kleurd plastic tasje. Dank u, me
neer, liever geen plastic! Er volgde 
toen een niet onaardig gesprek over 
de "op de loer liggende vuilnisbelt", 
Nederland geheten. "Nog nooit bij 
stilgestaan". 

Tegenwoordig is het credo: zelf
redzaamheid, zelfontplooiing, in
dividualisering, druk, druk, haast, 
haast, snelverpakking, snelkook, 
snelheid. Veel geënt op het hebben: 
welvaart. 

Weinig geënt op het zijn: welzijn. 
Zouden we niet eens even stilstaan 
bij al dat scheppen in de schepping? 
En dan omzien in verwondering of 
omzien in schaamte? 

Zouden we onze Ed, die waar
achtig zijn best doet, de vinger aan 
de milieupols houdt, eens het vol
gende voorstellen? Laat de Staats
drukkerij een soort vademecum 
(zakformaat) drukken met daarop 
tien geboden, milieu-spelregels. 
Deze huis-aan-huis verspreiden. 
Welke dan bij iedere Nederlander 
zou moeten hangen in bijvoorbeeld 
het kleinste kamertje naast de ver
jaardagskalender of naast de 
boodschappenlijst in de keuken of 
op het dashboard in de auto. Zo 
deugdelijk maken als een fraude
bestendig paspoort. 

Die huis-, tuin- en keukengebo
den zouden bijvoorbeeld kunnen 
luiden: 

1. Gij zult geen plastic tassen 
meer accepteren in de winkel. 
Gij draagt uw eigen tas/korf bij 
u. 

2. Gij koopt zo weinig mogelijk in 
plastic verpakte voedingsmid
delen. 

3. Gij verpakt uw kwalijke keu
ken- en ander afvalprodukten 
gescheiden (aan de bron). Da
mes en heren uitvinders, men 
wacht op het effectieve sys- · 
teem! 
Droog-, klop-, snij- en bor
stelapparaten zijn energiever
slinders. Raspen, gardes en 
messen zijn nog volop te koop. 

7. Gij zult bijtijds afremmen en 
rustig optrekken in het ver
keer. Snelremmers en snelop
trekkers zijn benzinevreters. 

8. Schaamt u niet de bus te pak
ken. In de trein vult ge uw 
schaarse tijd met lezen of 
slapen. Beide zeer nuttig! 

9. Gij voedingsindustriëlen zult 
moeten ophouden kwalijke 
kleur-, geur- en smaakstoffen 
toe te voegen aan zuivelproduk
ten, groenten- en fruitconser
ven. Het teveel blijkt schadelijk 
voor onze gezondheid. 

10. En-wat betreft de leefbaarheid 
van de Derde Wereld. Een 
voorbeeld van hoe het niet 
moet, er zijn er vele! 
Gij experimenteerders, zult 
geen namaak cacao-produkt op 
de markt brengen. Schoen
makers, blijft bij uw leest! 

4. Wast fosfaatvrij. Lucas Reijn
ders, de man van Stichting 
Natuur en Milieu zei het al: 
"Wat er niet inkomt, behoeft er 
met dure installaties ook niet 
te worden uitgehaald". 

5. Verschaft u zoveel mogelijk 
milieuvriendelijke schoon
maakmiddelèn.-Uw aanrecht
kastje staat bol van de chemi
sche reinigers. Zij tasten de 
lucht en de rioolbuizen aan, 
vervolgens het water. 

6. Gij schaft zo beperkt mogelijk 
elektrische robotjes aan. 

P,.frondend: VVD-ers blinken 
niet uit in "het voortouw nemen" 
aangaande milieuzaken. Want oh, 
die economie. Welvaart? ... Welzijn? 
Respect overigens voor en Win
semius en Nijpels. Zowel in de 
lands- als in de gemeentepolitiek 
schitteren de liberalen niet door 
goede ideeën. Dominees en rode
klanten zijn daar beter in ... of 
zweven zij? Oranje-klanten han
teren realisme en gezond ver
stand .. of staan zij te veel met beide 
benen op de grond? Pas dan wel op 
uw plaats! 

Met de groeten van een beetje 
wijzer geworden VVD-ster uit het 
Oosten des lands en - volgens onze 
eerste burger- wonend in de mooi
ste gemeente. Veel schoon water 
moet echter nog door de IJssel 
stromen, wil zij waarachtig de 
schoonste gemeente van Nederland 
worden! 

Ger. H. Heezen-Willemsen 
Hummelo en Keppel 
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Overbevolking 
belangrijkste oorzaak 
milieuproblematiek 

Geen of te weinig aandacht 
wordt besteed aan het - politiek 
moeilijk liggend - onderwerp: over
bevolking. Terwijl het toch de 
hoofdoorzaak is van de mondiale 
milieuvervuiling. De mens immers 
is de oorzaak van vervuiling en 
vernietiging. Een onbeperkte groei 
van het mensdom leidt onvermij
delijk tot de dood. Milieuproble
matiek is niet alleen een Europese 
zaak. De hele wereld heeft ermee 
te kampen. Politici van alle landen 
zullen zo moedig moeten zijn om 
het overbevolkingsvraagstuk dat 
80% van de wereldproblemen ver
oorzaakt aan te pakken. 

In dit kader zou men kunnen 
denken aan geen ontwikkelings
hulp voor landen met een groeiende 
bevolking, maar wel financiële 
hulp voor de opzet van gezinsgroot
te-planning en milieubeheer. 

Andere suggesties: 
- we moeten de verspreiding van 

milieugevaarlijke stoffen be
strijden. Het beste middel daar
tegen is ze gewoon niet produce
ren; 

- we zouden zelf moeten doen wat 
milieu-organisaties adviseren; 

- verkeersinstallaties zouden mi
lieuvriendelijk moeten worden 
afgesteld. Sterk remmen en fel 

Belang Europese 
consument nog 

ondergewaardeerd 
De bedreiging van het milieu is 

allang niet meer een abstracte ver
van-mijn-bedshow, maar is heel 
concreet en heel dichtbij. Naast de 
vervuiling van de lucht worden we 
steeds vaker geconfronteerd met de 
bedreiging van een andere eerste 
levensbehoefte: water. 

De problemen zijn op zich be
kend; wie kent niet de invloed van 
de Tsjernobyl-ramp, de kwestie van 
verzuring en vermesting, de San
doz- en Bantazon-zaken, de zout
vervuiling van de Rijn door de 
Franse kalimijnen? Het gaat zoals 
veel milieubeleid, dus niet alleen 
om nationaal beleid. We zullen het 
juist moeten hebben van inter
nationaal en in het bijzonder Eu
ropees beleid. 

Betekent dat meer overheidsin
vloed? Voor veelliberalen is dat een 
weinig aantrekkelijke gedachte. 
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Maar de problemen zijn dermate 
groot en complex, de concurrentie
verhoudingen van het bedrijfsle
ven kunnen zo gemakkelijk worden 
verstoord en de belangen van de 
bevolking zijn zo groot, dat een grip 
van de overheid wel noodzakelijk 
is. Dit klemt temeer waar niet is 
gebleken dat de industrie, de af
zonderlijke overheden of de burgers 
zelf in voldoende mate hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben ge
nomen. 

Taak voor 
Europees Parlement 

Een belangrijke taak ligt hier 
voor het Europees Parlement en de 
Europese Commissie. Zij moeten 
hun bevoegdheden op dit bij uitstek 

optrekken kost meer extra 
brandstof dan een verhoging van 
de maximum snelheid van 100 
naar 120 km/u. Kijk naar de kos
ten van het stadsverbruik van 
brandstof in verhouding tot die op 
de snelwegen; 

- geen kwantumkortingen meer 
geven aan de grootverbruikers 
van energie, water, voeding ... 
e.d., maar juist oplopende prijzen 
berekenen; 

- het invoeren en/ of verhogen van 
belasting op de huisdieren. U 
dacht toch niet dat de circa 1,8 
miljoen honden en katten uit
sluitend afValvlees aten? Ook zij 
werken mee aan de gigantische 
mestoverschotten door wat zij 
eten en wat zij produceren. 

L. A.W. van der Lek 
Bussum 

_, 

internationale politieke terrein met 
zoveel nevenaspecten op o.m. eco
nomisch en financieel terrein wil
len bevechten op de nationale par
lementen en regeringen. En dan in 
eerste instantie normstellend 
werkzaam zijn. Dit betekent uiter
aard ook dat op Europees niveau 
een controlerende organisatie no
dig is. 

Nu gaat in deze wereld niets 
vanzelf. De kwestie is van dermate 
belang, dat ook voor liberalen een 
verdergaand ingrijpen acceptabel 
is als de normstelling op zich on
voldoende werkt. Het invoeren van 
een heffing op vervuiling is alles
zins acceptabel, al betekent het 
niet dat daarmee een "recht op 
vervuiling" of een legitimatie van 
de vervuiling is gegeven. Zo zouden 
Europese instanties ook de be
voegdheid moeten hebben om lo
zingen in lucht of water tijdelijk of 
duurzaam te beperken. En in ui
terste gevallen zou de produktie 
moeten worden stilgelegd wanneer 
er ernstig vervuilende stoffen wor
den gemaakt of als reststof vrijko
men. 

Voor liberalen ligt de legitimatie 
van dergelijke vergaande maatre
gelen in de bescher:r_ning van een 



algemeen belang. En in het gevolg 
geven aan de verantwoordelijkheid 
voor deze èn volgende generaties. 
Met het milieu kun je niet zuinig 
genoeg omgaan. 

De vraag is uiteraard of je er met 
dit soort maatregelen komt. Het is 
wat gemakkelijk gezegd, maar toch 
waar: de maatschappij zal in al 
haar onderdelen ook zelf meer ver
antwoordelijkheid moeten gaan 
voelen voor het milieu. Dat is een 
kwestie van mentaliteit, en dat 
duurt dus lang. 

Maar zo'n benadering kan wor
den bespoedigd wanneer mensen 
zien dat acties zin hebben. Dan is 
het bijvoorbeeld belangrijk dat 
vervuilers door individuen of door 
belangengroepen kunnen worden 
aangesproken - juridisch, met ver
haal van geleden schade. Dan is 
het belangrijk dat burgers zien dat 
de vervuiling aan de bron wordt 
aangepakt. Dat zij zien dat de ver
vuiler en niet het slachtoffer via 
tariefsverhoging van bijvoorbeeld 
water daarvoor betaalt. 

Voor Europa is een belangrijke 
hobbel te nemen. Want wie in Ne
derland denkt dat de groene lobby 
sterk is, kan in Europa zijn borst 
wel nat maken. En hoewel de land
bouw en de veeteelt belangrijke 
bedrijfstakken zijn, moet worden 
onderkend dat zij net als de "ge
wone" industrie bijdragen aan ver
vuiling, waaraan met name het 
drinkwater bloot staat. Dat kan zo 
niet duurzaam doorgaan. Hier ligt 
een taak voor belangenorganisaties 
als Consumentenbond en Kon
sumenten Kontakt, in samenwer
king met hun internationale col
legae. Het wordt tijd dat de burger 
in Europa een "smoel" krijgt; niet 
alleen de kiezer van een parlement 
dat zijn bevoegdheden nog groten
deels moet bevechten, maar ook als 
belangenbehartiger van zijn zaak: 
een Europa van de twaalf, waarin 
het goed werken, wonen en leven 
is. 

Ir. A.B.I.M.Vos de Wael 
Delft 

Ander voedsel zou veel 
helpen 

Als ons milieu ons heilig is en 
wij niet aan onze afval onder willen 
gaan zullen we allemaal ons steen
tje moeten bijdragen aan een beter 
leefbaarder milieu. En dat is moge
lijk. Ik noem u enkele punten: 
- De meeste vervuiling van ons 
dierbaar milieu wordt door de grote 
industrieën veroorzaakt, door 
overbemesting en overvoedering 
van onze veestapel en doordat de 
grote chemische concerns te weinig 
rekening houden met het milieu en 
te veel de nadruk leggen op pro
duktie en prijs. Wij kunnen dat be
strijden door bijvoorbeeld milieu
vriendelijke meststoffen, zoals 
maxi-alg complete voeding, te ge
bruiken. Dit is een meststof uit zee
algen. Deze milieuvriendelijke stof 
biedt een betere groei aan bloemen 
en planten en een verbeterde 
smaak aan groenten. Ook biedt zij 
een verhoogde weerstand. tegen 
ziekte en plagen bij de te telen ge
wassen, zodat ten aanzien van ons 
milieu ook minder belasting op
treedt daar er minder bestrij
dingsmiddelen hoeven te worden 
gespoten. Deze vloeibare meststof 
wordt reeds op grote schaal toe
gepast door professionele kwekers 
en telers, maar in nog te beperkte 
mate om ons milieu te kunnen ont
lasten van al dat vergif. 

Ten aanzien van de verzuring 
van ons milieu geldt hetzelfde. De 
problemen liggen direct bij de grote 
vee-voederfabrieken, die gewoon 
ander veevoeder moeten en kunnen 
samenstellen. Het probleem wordt 
veroorzaakt doordat het vee te veel 
onverbruikte voedingsstoffen uit
werpt en zo weer ons milieu belast. 

Als een cosmonaut in zijn/haar 
capsule zit, heeft hij/zij ook een 
speciaal samengesteld voedings
pakket waarvan men praktisch 
geen uitwerpselen heeft. Bij het vee 
is het thans zo dat het slechts 40 % 
van de voeding benut en 60 % weer 
uitwerpt. Deze uitwerpselen wor
den weer gebonden aan de overtol
lige nitraten en fosfaten in de bo
dem en in het water waardoor weer 
een extra belasting van het milieu 
ontstaat. 

Ook zouden veevoederfabrikan
ten eens minder zware metalen en 
ammoniaconcentraten moeten toe
passen bij de samenstelling van 
hun veevoer. Dat scheelt ook weer, 
maar het kost geld. Geld dat we 
toch voor ons milieu moeten over
hebben, willen we niet in ons eigen 
vuil ten ondergaan. 

A. M. A. Ciaasen 
Rosmalen 
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Nederland: 
voer Europese 
richtlijnen uit 

Wij willen de aandacht vestigen 
op wat alle milieu-onderwerpen 
gemeen hebben: de uitvoering van 
genomen beslissingen. Het heeft 
onzer insziens weinig zin om na ja
renlange studie en discussies op 
Europees vlak principieel tot wet
of regelgeving te beslissen, om ver
volgens niet tot vertaling hiervan 
in het Nederlandse rechtsbestel 
over te gaan. 

Nederlandse ministers hebben 
in de Europese Raad van Minis
ters, na advies van het Europees 
Parlement waarin ook Nederland
se gekozen volksvertegenwoor
digers zitten, met hun collega's uit 
de andere Lidstaten van de Eu
ropese Gemeenschap een aantal 
beslissingen op verschillend gebied 
genomen. Van een aantal hiervan 
kan helaas worden gesteld, dat in 
Nederland niet of niet-voldoende 
tot uitvoering is overgegaan. 

Het gaat meer in het bijzonder 
om de volgende onderwerpen: 
- richtlijn "vogelbescherming" 

(beslissing van 2-4-1979, inge
brekestelling door het Hof in 
1985, april1988 nog steeds geen 
wetsontwerp); 

- richtlijn "grondwater" (beslissing 
van 17-12-1979); 

- "Seveso-richtlijn" (beslissing van 
24-6-1982); 

- richtlijn "grensoverschrijdend 
vervoer gevaarlijk afval" (beslis
sing van 6-12-1984). 
Daarom is Nederland al door het 

Europese Hof van Justitie in ge
breke gesteld voor het niet of ge
brekkig nakomen van aangegane 
verplichtingen, zoals er nog zovele 
zijn die op uitvoering liggen te 
wachten. Het zou jammer zijn als 
we hiervoor ook zouden moeten 
wachten op in gebrekestelling door 
het Europese Hofvan Justitie. 

Meer dan andere Lidstaten van 
de Europese Gemeenschap is Ne
der~and door zijn geografische lig
ging onderhevig aan milieuvervui
ling afkomstig van buiten zijn 
grenzen. Het is dus Nederlands 
belang dat andere Lidstaten de ge-
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zamenlijk overeengekomen maat
regelen respecteren. Als dit de be
doeling is, zou Nederland zelf in de 
eerste plaats moeten beginnen met 
het nakomen van de aangegane 
verplichtingen. 

Wij hebben er begrip voor, dat 
de uitvoering van sommige beslui
ten een ingewikkelde zaak is. Het 
is echter ook zo dat de democrati
sche Europese besluitvorming veel 
tijd vergt, zodat Nederland al meer 
dan genoeg tijd heeft gehad tot uit
voering over te gaan. 

Onze partij zou dus tenminste 
op de uitvoering in Nederland van 
genomen beslissingen op Europees 
vlak moeten aandringen. 

Marina IJ denberg 
Brussel 
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Een schoner Europa 
begint bij het kleine 

Van de auto, welke juist voor me 
gestopt was, werd het raampje van 
het linker voorportier omlaagge
draaid en er kwam een grote, 
vlezige hand naar buiten. Ik stond 
op het punt de hand te grijpen om 
die vervolgens hartelijk te schud
den, aangezien ik meende dat het 
een begroeting gold. Nog net bijtijds 
kon ik echter terugkeren. In de 
hand bevond zich een propvol as
bakje! De hand werd vervolgens 
een kwartslag gedraaid en zeer tot 
mijn afgrijzen was ik er getuige 
van, dat een regen van peuken en 
as neerdaalde op het grondgebied 
van ons dorp. De as sneeuwde nog 
enige tijd na, terwijl de peuken alle 
kanten oprolden. Nu kan as nog als 
een soort bemesting beschouwd 
worden, maar plastic mondstukken 
en filters van sigaretten lijken mij 
maar weinig voedzame bestand
delen voor plant en dier te bevatten. 

Toen ik hem dus vroeg, of ik hem 
misschien met even een veger en 
blik van dienst zijn kon, zodat hij 
zijn collectie weer kon verzamelen, 
bleek hij geen belangstelling te 
hebben. Hij stelde, dat ik "mijn 
kop" moest houden en me met mijn 
eigen zaken moest bemoeien. "Het 
zijn mijn zaken, ik woon hier," 
lichtte ik hem in. "We wonen hier 
allemaal in dit land trouwens, en 
dit soort afval moet gewoon even 
thuis in de vuilnisbak!" 

Het sprak hem niet aan. Hij was 
kennelijk het type, dat uitsluitend 
geïnteresseerd is in een vol milieu 
op zijn bord en in zijn glas. 

Zijn zeer ruime gezinsauto was 
ook vol trouwens, hij had zijn gezin 
meegenomen. De familie had met 
consumeren de tijd wat gekort. 
Terwijl vader en moeder nog een 
sigaretje opstaken, begon het 
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kroost intussen vast met afruimen, 
want door het nog open raampje 
kwamen nu blikjes, papier, plastic 
eetgerei en resten patat-met naar 
buiten. 

Omdat ik niet bij hun belt wilde 
blijven staan en verdere discussie 
vruchteloos leek, hervatte ik mijn 
wandeling en sloeg de richting in 
van het gemeentelijke wandelbos. 
Het is een aardig stuk bosterrein, 
waar doorgaans plezierig gebruik 
van kan worden gemaakt. Bij de 
ingangen bevinden zich enkele 
consumptietentjes en het is alleen 
jammer, dat de verpakkingen er 
door de consumenten in het hele 
bos verspreid zomaar worden ach
tergelaten. Dat geeft het bos wel 
een eigentijds maar weinig opge
ruimd aanzien. Meestallijkt er pas 
een grote schranspartij te hebben 
plaatsgevonden. 

Toen ik er die dag na mijn zojuist 
gevoerde discussie enige ontspan
ning zocht, viel het me direct op, 
dat het bos er bepaald opgeruimd 
uitzag. Nadat ik even verder ge
wandeld had, kwam ik de oorzaak 
op het spoor. Niet de gemeente was 
hier net in de weer geweest, een 
eindje verderop zag ik een vader 
lopen met zijn twee dochtertjes. 
Het drietal was met duidelijk en
thousiasme en gewapend met elk 
een grote, papieren zak vrolijk be
zig het bos te reinigen. De vader 
had er een spelletje van gemaakt 
en de kinderen amuseerden zich 
met het verzamelen van blikjes, 
papier en plastic. 

Ook met deze vader heb ik even 
van gedachten staan wisselen. Er 
lag een wereld van verschil tussen 
die beide vaders, een verschil in 
mentaliteit, dat een heel verschil 
uitmaakt voor het milieu van ons 
werelddeel! 

Die mentaliteit wordt thuis al 
gevormd. Alleen met de juiste 
mentaliteit houden we ons land, 
ons Europa nog schoon en leefbaar 
voor onze kinderen. Ik koos voor die 
tweede vader en gaf hem een hand 
ten afscheid. De eerste vader, die 
van de belt, had ik bijna de hand 
geschud. Een vuile hand, dat staat 
wel vast! 

.JI_ __ 
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Ruurdt 
Wassenaar 

Zure regen: Ook bij de 
wortel aanpakken 

In een uitstekend, recent over
zichtsartikel over zure regen, ver
schenen in de European Environ
ment Review, wordt duidelijk en 
helder gesteld dat de bossterfte 
door zure regen niet één, maar een 
aantal oorzaken heeft. 

Behalve maatregelen tegen de 
zuurvormende gassen zwaveldio
xyden, stikstofoxyden en ook ozon, 
moet gedacht worden- en moeten 
ook maatregelen genomen worden -
vanuit het bodemcompartiment. 
De hierin door de zure neerslag op
geloste zware metalen beschadigen 
het wortelstelsel en derhalve de 
boom. Dat dit laatste een zekerheid 
is, blijkt uit veel onderzoeken die 
gepresenteerd zijn tijdens drie re
cente congressen over dit onder
werp. 

Ook al komt men tot acceptabele 
grenswaarden voor zwaveldioxy
den, stikstofoxyden en ozon, dan 
nog zullen planten en bomen slecht 
groeien doordat er op verschillende 
plaatsen door de zure neerslag te 
hoge concentraties ongebonden 
zware metalen zijn, die zich na
tuurlijk niet gemakkelijk laten 
verwijderen over grote oppervlak
ten. 

Bij de beschadiging van het 
wortelstelsel wordt vaak de met de 
wortels samenhangende schim
melmassa vergeten, de zgn. my
corrhiza, die bij bijna iedere boom 
en plant voorkomt. Deze wortel
schimmels leven in symbiose met 
de plant, leveren water en zouten 
aan de plant, en krijgen hiervoor in 
ruil glucose en voedingsstoffen. 
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Zonder mycorrhiza is de groei van 
boom en plant zeer gering en ze 
zijn dan ook kwetsbaarder voor al
lerlei toxische invloeden (virussen, 
ozon). 

Deze wortelschimmels zijn de 
eerste barrière tegen zware me
talen en worden als eerste gedood 
bij te hoge concentraties. Er be
staan mogelijkheden om deze wor
telschimmels metaal-resistent te 
maken voor een aantal metalen, 
met name, koper, zink, cadmium 
en kwik, maar ook voor andere me
talen (aluminium) is resistentie bij 
sommige planten gevonden. Ook 
kunnen voedingstekorten in de bo
dem in combinatie met andere 
zware metalen wortelbeschadigin
gen verergeren. De microfauna van 
de bodem (regenwormen e.d.) be
palen in hoeverre ongebonden 
zware metalen tot de plantewortels 
doordringen. 

Door in die gebieden waar bos
sterfte heerst en men nieuwe aan
plant wil, bodemanalyse te ver
richten zowel op het gebied van 
zware metalen als microfauna, kan 
duidelijk worden wat er moet ge
beuren: aanvullende bemesting om 
voedingsefficiënties op te heffen, 
jonge bomen met metaalresistente 
mycorrhiza of andere bomen of 
planten. 
Als men de vele onderzoeken 
doorleest, gepresenteerd op de 
laatste drie grote congressen over 
dit onderwerp, resp. in 1985 en 
1987, dan valt op dat het bijna alle
maal diagnostisch onderzoek 
betreft. Het is nu tijd en noodzaak 
om therapieën toe te passen. 

I 
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Ik zou ervoor pleiten 
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overheidsfinanciën 
te bestemmen voor die 

onderzoe-

ken, die een duidelijke, maar vooral 
multidisciplinaire aanpak van de 
opbouw van een nieuw bos beogen 
in die gebieden die aangetast zijn 
door zure regen. Er is genoeg ge
klaagd. Er zijn meer dan genoeg 
algemeenheden geuit. Er zijn 
handvatten om deze problematiek 
reëel aan te pakken in 1988. 

Groei van een nieuw aangeplant 
bos duurt lang; nu kan dit nog uit
geprobeerd worden, en dat moet 
ook. 

Dr. A. F. W. Morselt 
Amsterdam 

Verminder de 
bevolking 

Ondanks het feit dat Europa nu 
al jaarlijks miljarden besteedt aan 
het milieu is dit probleem nog verre 
van opgelost. Dit bewijst dat de 
huidige aanpak niet werkt. Als 
maar een pressiegroep of een of 
ander wereldvreemde idealist hard 
genoeg schreeuwt, dan wordt hun 
oplossing stomweg uitgevoerd, ook 
al is het een nietwerkende schijn
oplossing. 

Om het autoverkeer via sluip
wegen te beperken moet men deze 
niet afsluiten, maar moet men vol
doende goede wegen bouwen, 
waarop men niet nu en dan een 
stuk met 120 km/h mag voortjak
keren en aansluitend in de file ver
der mag kruipen. 

Wil men minder forensenver
keer, dan moet men woonhuizen 
laten bouwen waar werkgelegen
heid is, en niet in hier en daar ver
spreide groeikernen. Bovendien 
horen de winkels daar te komen 
waar ze bereikbaar zijn en niet 
waar planologen ze willen hebben. 
De deskundigheid van onze plano
logen is met de Bijlmermeer toch 
voldoende bewezen. 

Wil men rustige natuurgebie
den, dan moet men aan de herrie
schoppers de gelegenheid bieden 
om zich uit te leven in pretparken, 
met disco's, cross-banen etc., want 
dan wordt het 100 meter verder 
vanzelf stil. 

Wat gebeuren moet is heel een
voudig: niet de overheid, maar de 
vrije burger zelf moet bepalen wat 
hij wil. De overheid moet zich be
perken tot haar taak: de coördinatie 
van niet parallellopende belangen. 
Maar ze moet daarbij wel zorgvul
dig rekening houden met ALLE 
feiten en belangen. 

Nemen wij als voorbeeld de 
controverse plastic-limonadefles + 
glazen-statiegeldfles. De glazen fles 
plus inhoud weegt ruim 2 keer zo 
veel als de plasticfles. D:)IS moeten 
er ook 2 keer zo veel bestelauto's 
rijden. En als de fles 20 keer mee 
gaat moet ze ook 19 keer na gebruik 
worden schoongemaakt, dus 19 
keer watervervuiling etc. En wie 
gooit de lege fles weg in de natuur? 
Zeker niet de fabrikant. 

Overbevolking 

Maar nu het hoofdprobleem, dat 
tot nu toe systematisch wordt 
doodgezwegen: De natuur kan zich 
zelf herstellen ... mits een bepaalde 
drempel niet wordt overschreden. 
Een beperkt aantal bladluizen is 
niet erg. Ze worden alleen een plaag 
als ze met een te groot aantal tege
lijk aanwezig zijn. 
Ten tijde van Napoleon leefden over 
de hele wereld circa 1 miljard men
sen. Nu zijn wij met elkaar met z'n 
5 miljarden. En voor het eind van 
deze eeuw verwacht men 10 miljard 
mensen. 
Verlos de wereld van deze miljar
denplaag, en gaan wij terug naar 
maximaal 1 miljard. Dan kan 90 % 
van de anders benodigde agrari
sche oppervlakken weer natuur
gebied worden en wordt ook de 
vervuiling - zonder verdere stap
pen - al teruggebracht tot 10 %. 
De enige humane en democratische 
manier om dit doel te bereiken is 
vrijwillige geboortebeperking. 

Als goede voorlichting en morele 
aandrang hiervoor niet voldoende 
zijn, dan kan vaak een financieel 
duwtje helpen door bijv. de kinder
bijslag voor het derde en volgende 
kinderen af te schaffen, en de ont
wikkelingshulp per land afhanke
lijk te maken van het succes bij de 
geboortebeperking. 

Maar foei toch, zo iets zegt men 
niet. Dat is niet netjes. 

W. H. Muires 
Rheden 
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!J:~t De kop 

hetzand 
Alles hangt met alles samen. In 

een vollopende samenleving naar 
omvang en intensiteit heeft iedere 
beslissing ten opzichte van een ge
noodzaakte omstandigheid gevol
gen voor de andere omstandighe
den in diezelfde samenleving. 

Men kan beogen de welvaart 
voor allen te bevorderen door het 
nemen van een aantal strikt econo
mische maatregelen en door toe
passing van geavanceerde technie
ken, maar diezelfde maatregelen 
en technieken veroorzaken in het 
totaalbeeld een aantal negatieve 
effecten, die tenslotte hun reper
cussies vinden in het milieu. 

Met andere woorden als wel
vaartsverhoging tot gevolg heeft 
dat er meer afvalproblemen zijn, 
meer geluidsoverlast is, meer 
luchtvervuilende emissies zich 
voordoen dan leidt dat er steeds toe 
dat een belangrijk deel van die wel
vaartsverhoging weer moet worden 
gebruikt voor de oplossing van die 
milieuvervuiling en het herstel van 
de aangetaste algemene volks
gezondheid. En dat betekent dat de 
gepropageerde en misschien zelfs 
gewenste welvaartsverhoging toch 
niet dat positieve effect heeft wat 
men had beoogd doordat negatieve 
effecten die welvaartsverhoging 
onlosmakelijk begeleiden. 

Hoe doorbreken we nu deze vi
cieuze cirkel? In mijn rapport over 
de milieuproblematiek (1982) heb 
ik gesteld dat er een evenwicht 
moet zijn tussen economische 
noodzakelijkheid, economische mo
gelijkheid en welzijns wenselijk
heid. Dit principe is gehandhaafd 
in het Liberaal Manifest 1981/1982. 

De consequentie daarvan is dat 
er plaatsen en momenten zijn 
waarop de economische noodza
kelijkheid moet prevaleren, maar 
dat houdt tevens in dat elders - ook 
al als compensatie - de ecologie 
voorrang moet krijgen. 

Tot nu toe werd de nadruk ge
legd op de milieuhygiënische zijde 
van de milieuproblematiek; het 
voorkomen en - zo het er is - ver
minderen, opruimen en vernietigen 

van de negatieve milieu-aspecten, 
die gepaard gaan met de economi
sche activiteit. Het eindproduct is 
niet af als daarin niet de beheersing 
van de negatieve effecten die het 
economisch proces begeleiden is 
inbegrepen. 

De negatieve milieu-effecten 
worden door ons onvoldoende be
schouwd als onderdeel van onze 
samenleving in de breedste zin. We 
zien het nog steeds als een op zich
zelfstaand vraagstuk met een 
technisch-financiële oplossing. 
Want aan de milieubeheerszijde 
wordt geen aandacht geschonken. 
En dat is dat de natuur - de Duit
sers spreken van Urnwelt-moet 
worden beschermd om de natuur 
zelve als bron van leven en overle
ve~, zodat deze in stand kan blijven 
in al zijn variaties en hoedanig
heden. 

Onzichtbaar proces 

Een zaak als "zure regen" is 
geen oorzaak maar een symptoom 
dat begon toen de laagste levens
vormen tengevolge van menselijke 
activiteiten afstierven en dat leidde 
er bijvoorbeeld toe dat de korst
mossen uit onze bossen verdwenen. 
Het proces gaat echter onzichtbaar 
door totdat het ecologisch systeem 
dusdanig is verzwakt dat de emis
sies boomsterfte tot gevolg hebben. 

Niet alleen emissies kunnen dit 
veroorzaken, ook toerisme, erosie 
en slecht land- en laadschaps
beheer. Het afsterven van de 
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ecologische systemen (ecosterfte is 
het woord, niet zure regen) doet 
voor alle levensvormen de kans op 
overleven verminderen; de mens 
niet uitgezonderd. 

Door een onderdeel uit het eco
systeem weg te halen of te laten 
uitsterven wordt het hele systeem 
door verzwakking aangetast en dat 
werkt cumulatief. 

De afweging tussen de economi
sche noodzakelijkheid en de ecolo
gische mogelijkheid ten behoeve 
van het menselijk welzijn is reeds 
bezig te verschuiven van de prio
riteit van de economische mo
gelijkheid naar de ecologische 
noodzakelijkheid terwille van ons
zelf en ons nageslacht. Wat de der
de wereld betreft is the point of no 
return allang overschreden, de 
mens is daar reeds direct in gevaar, 
mede door zijn eigen massaliteit. 

Het overal handhaven van 
ecologische systemen - dus ook op 
lokaal niveau - is de eerste vereiste 
om de negatieve effecten van de 
economische activiteit te beheer
sen, zodat de milieuhygiëne zijn 
taak kan vervullen. In het Liberaal 
Bestek '90 komt dat niet tot uiting, 
terwijl dit bestek toch toekomst
gericht moet zijn. 

Het zou een liberaal beginsel 
moeten zijn (worden) dat de mens 
in al zijn interacties met zijn na
tuurlijk leefmilieu daarvan ook 
onderdeel is. Rentmeester zijn is 
niet voldoende. Iedere maatregel 
met negatieve effecten kan niet 
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worden afgewenteld naar elders 
maar werkt als een boemerang 
naar onszelf. We kunnen ons geen 
enkele ecosterfte meer veroorloven. 
Noch hier noch in Europa van Gi
braltar tot de Oeral. In ieder geval 
zouden we zelf kunnen beginnen 
onze nog gave ecologische systemen 
te koesteren, omdat de milieupro
blematiek grensoverschrijdend is. 
Hoe sterker ons milieu staat, des 
te geringer is de kans dat het on-

herstelbaar wordt aangetast. Maar 
dat betekent ook dat men in dit land 
een keuze moet maken wat wel en 
niet kan. En dan kan het zijn dat 
in dit relatief kleine land activitei
ten achterwege moeten blijven. 

Dr. Remko E. de Maar 
's-Gravenhage 

Milieu · een individuele 
verantwoordelijkheid 

De tijd waarin het milieu-be
wustzijn ontstond ligt al weer ver 
achter ons. Enerzijds is de zorg voor 
het milieu niet meer weg te denken 
uit het dagelijks leven. Anderzijds 
is het ook weer zo ingeburgerd, dat 
er een zekere uitholling dreigt, om
dat hèt geen nieuwe zaak meer is. 
Toch lijkt juist nu een nieuwe fase 
aan te breken, waarin het milieu
vraagstuk zich in volle hevigheid 
aan ons manifesteert. 

De recente ontdekkingen op het 
gebied van de zure regen, de aan
tasting van de ozonlaag, die veel 
sneller gaat dan werd aange
nomen, het zijn allemaal signalen, 
dat het nu ernst is. Nog dagelijks 
worden er erfenissen uit het verle
den gevonden, zoals laatst de il
legale stortingen in Alphen aan de 
Rijn. 

Het trieste beeld dringt zich op, 
dat de financiële middelen die be
schikbaar zijn, volledig nodig zijn 
om de fouten uit het verleden te 
herstellen. Er zijn nauwelijks mid
delen voor nieuw preventiefbeleid 
aanwezig. Denk maar eens aan de 
miljoenenvergende operaties voor 
de bodemsanering. 

Bestrijding aan de bron 

"Voorkomen is beter dan ge
nezen", zo luidt het spreekwoord. 
Zo is het ook in de milieuzorg. 
Daarom is bestrijding aan de bron 
ofwel het totaal voorkomen van de 
vervuilende activiteiten een goede 
remedie. Natuurlijk is het beleid 
van de overheid daar ook wel op 
gericht, met name in haar norm-
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stelling. Niettemin is er meer nodig 
dan dat. 

Het gaat er om, dat meer be
kendheid wordt gegeven aan de 
mechanismen, die schade aan ons 
milieu toebrengen. In alle geledin
gen van de samenleving kan dan 
worden overwogen of de- uit mi
lieu-oogpunt- hoge prijs die voor 
bepaalde activiteiten moet worden 
betaald, ons het wel waard is. Veel 
zaken hebben we immers zelf nog 
in de hand. 

De politiek is er voor om derge
lijke afwegingen in het groot te 
maken, terwijl de individuele bur
ger in zijn situatie de afweging 
met het milieubelang in het klein 
zou moeten maken. 

Mentaliteitsverandering 

Er is nogal wat voor nodig om de 
burger zo ver te krijgen, dat hij of 
zij milieubewuster gaat handelen. 
- Er is informatie en inzicht nodig. 

Welke stoffen zijn schadelijk? 
Welke processen roep ik op met 
een bepaalde handeling, zoals 
het weggooien van verfresten of 
lege batterijen? 
De bereidheid moet aanwezig zijn 
om extra moeite te doen, bijvoor
beeld om het glas naar de glasbak 
te brengen. 
De alternatieve aanwending 
moet economisch nog verant
woord en haalbaar zijn. V aak zal 
het milieubewuster handelen ook 
meer tijd kosten. Is men werke
lijk bereid de auto te laten staan 
en met het openbaar vervoer te 
gaan? 

- De vraag rijst of de prikkel van 
het prijsmechanisme wel altijd 
nodig is om de mensen zo ver te 
krijgen, dat ze meer zorg aan het 
milieu besteden. 

Het zal duidelijk zijn, dat een 
goede milieuvoorlichting onont
beerlijk is om de bedoelde mentali
teitsverbetering tot stand te bren
gen. 

Liberaal uitgangspunt 

In de liberale visie krijgt de keu
zevrijheid van het individu veel 
nadruk. In diens afweging moet ook 
het milieu een duidelijke plaats 
krijgen. Wij liberalen hechten veel 
waarde aan deze individuele afwe
ging. Dat betekent dan ook, dat wil 
het milieubeleid in ons land slagen, 
op het micro-niveau van de burger 
de juiste beslissingen moeten wor
den genomen. Ook al zou men de 
overheid sterk sturend willen laten 
optreden, dan nog is het niet moge
lijk achter elke boom een milieu
inspecteur of politie-agent neer te 
zetten! Daarom is het beleid voor 
een belangrijk deel afhankelijk van 
een milieu-bewuste opstelling van 
de burger. Dat zijn U, ik en wij 
allemaal. 

Als wij spreken over "vrijheid in 
gebondenheid", dan denk ik dat dit 
mag worden vertaald in verbon
denheid aan het milieu. Zonder een 
goed milieu kan de mens immers 
niet goed meer leven. 

Drs. A. Boone 
Amersfoort 
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West-Europa 
verwaarloost 

milieuproblematiek 
Ergens in de jaren zeventig ont

stond in Nederland op grote schaal 
de bewustwording dat het milieu 
ernstig schade wordt aangedaan. 
In eerste instantie werd dit signaal 
door D'66 opgepikt, maar al snel 
nam de VVD dit over. Deze politie
ke overname was voor het milieu
beleid goed omdat de VVD als re
geringspartij na 1977 haar woor
den om kon zetten in daden. Door 
de ministers Ginjaar, Winsemius 
en Nijpels werd een beleid op de 
rails gezet dat zowel door politici 
als door industriëlen voort wordt 
geholpen. 

De voordelen zijn tweëerlei. Ten 
eerste is de milieuproblematiek 
een volwaardig politiek item ge
worden. Het tweede - misschien 
wel belangrijker - voordeel is de 
overtuiging bij zowel politici als 
industriëlen dat een gezond milieu 
een primaire levensbehoefte is. 
Deze overtuiging maakt het moge
lijk dat beide groepen in goed over
leg zorgen voor oplossingen voor 
een milieuvriendelijker productie
proces en een milieubewustere af
valverwerking. Het einde is welis
waar nog lang niet in zicht, maar 
het milieubewustzijn dringt in 
steeds meer groepen door en de 
steeds groter wordende stroom op
lossingen wijst op een inventiviteit 
die alleen kan bestaan vanwege 
een oprechte overtuiging van het 
nut van een gezond milieu. 

Westeuropese aanpak 

Het lijkt er echter sterk op dat 
Nederland alleen staat in haar 
aanpak van de milieu-problema
tiek. Met name in West-Europa 
worden milieurampen schijnbaar 
zonder problemen tot in herhaling 
gecreëerd en eventuele beloftes 
voor verbetering lopen vaak stuk 
op onwil van of angst voor de in
dustriëlen. De oorzaken moeten 
worden gezocht in de onwaardige 
wijze waarop in veel andere landen 

de milieuproblematiek door politici 
wordt gepresenteerd. Ook ont
breekt ten enen male de overtui
ging dat de industrie gebaat is bij 
een gezond milieu. Betreurens
waard is dat in tegenstelling tot in 
Nederland de milieuproblematiek 
in een aantal Europese landen 
wordt gedragen door kleine radica
le partijtjes. Zij hebben te midden 
van weinig serieuze ideeën de mi
lieuproblematiek in hun politieke 
bagage. Het enige wat die partijen 
hiermee bereiken is dat het vol
waardige politieke belang van de 
milieuproblematiek niet tot zijn 
recht komt. Door deze partijtjes 
wordt het voor de grotere politieke 
partijen, die milieubeleid tot re
geringsbeleid zouden kunnen ma
ken, vrijwel onmogelijk om mi
lieuzaken in hun eigen politiek te 
integreren. Met name de Duitse 
SPD heeft al enkele zeer slechte 
ervaringen gehad met 'Die Grunen'. 

Gebrek aan overtuiging 

De politiek onwaardige wijze 
waarop de milieuproblematiek in 
het buitenland wordt gepresen
teerd, is echter slechts een hinder-

nis. Een veel belangrijkere hinder
nis is het gebrek aan overtuiging 
bij de meeste milieuvervuilers (o.a. 
industriëlen) en politici, dat de 
economie op nationaal en inter
nationaal niveau uiteindelijk beter 
af is met een milieuvriendelijk pro
ductieproces en een milieubewuste 
afvalverwerking. Zolang men niet 
beseft dat een ongezond milieu op 
den duur een economische vooruit
gang in de weg staat, zal een goede 
milieupolitiek nooit mogelijk zijn. 
De erkenning van deze wederzijdse 
afhankelijkheid (milieu-industrie) 
is dus de eerste stap op weg naar 
een goede milieupolitiek. 

De rol van de VVD 

Om de doorbraak van de milieu
problematiek in het buitenland te 
versnellen kan de VVD veel doen. 
Haar belangrijkste punten hierbij 
zijn de positieve voorbeeldfunctie 
van de samenwerking met indus
triëlen (waardigheid) en de waar
schuwingsfunctie. In het dichtbe
volkte Nederland worden de gevol
gen van milieuvriendelijke pro
ductieprocessen (kapitaalbehoud 
door recycling) en milieu-onvrien
delijke afValverwerking (drink
water en gifbelten) zonneklaar 
duidelijk. Het is slechts een piep
kleine greep uit alle voorbeelden, 
maar het maakt wel duidelijk wat 
de VVD in het buitenland kan en 
moet stimuleren: een milieupro
blematiek met waardigheid en 
overtuiging. 

P.Lamberts 
Zwolle 



Nijpels komt met 
regelmatig 

terugkerende 
milieubalans 
-Vragenbeantwoording -

Minister Ed Nijpels stelt zich 
voor als eerste milieuverantwoor
delijke eens in de twee jaar te ko
men met een zogeheten "State of 
the Environment". Vertaald: een 
verklaring over de ontwikkelingen 
en de stand van zaken rond het mi
lieu. Hij denkt aan de naam "Mi
lieubalans". Nijpels vindt dat ge
hele en kornplete informatie aan de 
burgers een eerste vereiste is. "Je 
mag de mensen niets onthouden 
over een zaak, die hun direkt aan
gaat." Hij reageert hiermee op de 
vraag of een vaderneeurn met mi
lieu-geboden mogelijk wenselijk 
zou zijn. Hij denkt dat een vademe
cum het nadeel heeft, dat die er
gens in een kast wordt gezet, zon
der dat er nog veel naar wordt ge
keken. Overigens hecht Nijpels aan 
verse en aktuele informatie over 
het milieu. Zoals al die folders, 
boekjes en circulaires die regel
rnatig door het ministerie van 
VROM worden uitgegeven. 

Tot de diverse vragen, die 
schrijvers in deze milieu-uitgave 
van "Vrijheid en Democratie" aan 
de minister hebben gesteld, be
hoort ook een vraag over het drink
water. Is het mogelijk scheiding 
aan te brengen tussen drinkwater 
en ander water? Zo luidt de vraag 
precies. Antwoord Nijpels: "In ons 
land komt het drinkwater voor een
der4e van het oppervlaktewater en 
twee-derde van het grondwater. 
Onderscheid tussen water dat echt 
voor consumptie is en water dat 
wordt gebruikt om te wassen en om 
de tuin te sproeien, is niet moge
lijk." 

Een ander stelde voor om een 
energie-paspoort in te stellen om 
volgens een distributie-systeem 
vast te stellen op hoeveel energie 
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men recht heeft. Nijpels reageert 
hierop: "Dat is een gedachte, die 
vooral zou kunnen spelen bij de la
gere overheden. Ik zou mij ook 
kunnen voorstellen dat gemeenten 
tot een stirnuleringssysteern zou
den komen binnen de gemeenten, 
een stimulans dus voor degenen, 
die weinig energie gebruiken." Een 
vraag over aanvullende bemesting 
van de grond om ontbossing tegen 
te gaan beantwoordt Nijpels als 
volgt: "Soms is dat noodzakelijk, 
omdat sommige bossen in Neder
land op heel arme grond staan. 
Daar kan bemesting goed zijn. Ik 
ben er tegen als dit wordt gebruikt 
als argument om vervolgens de 
zure regen niet aan te pakken. 
Geen effekt-bestrijding dus." 

Op milieu-hysterie, waarover 
ook een vraag gaat, zit Nijpels na
tuurlijk niet te wachten. "Dat 
voorkom je met maximale open
baarheid. Niets verborgen houden. 
Uiteraard niet naar het parlement, 
dat spreekt van zelf, maar ook niet 
naar de burgers toe. Het is toch een 
liberale mentaliteit om te vinden 
dat de burgers alles horen te weten. 
Dat betekent ook dat je duidelijker 
aan de burgers kan uitleggen, 
waarom je sommige problemen niet 
van de een op de andere dag kunt 
oplossen. Zorg er voor dat de bur
gers niet wantrouwend worden, 
want dan verliezen ze het geloof in 
de overheid." Nijpels pleit in dit 
opzicht ook voor het vrije woord aan 
de milieu-organisaties. "Ook al zijn 
ze het niet met de overheid eens, 
hun mening is vaak zeer behar
tigenswaard. Het feit dat die mi
lieu-organisaties subsidie ontvan
gen, betekent niet dat zij het met 
ons eens moeten zijn. Alleen mag 
je wel van de milieu-organisaties 
verwachten, dat zij op verantwoor-

de rnanier voorlichting geven en 
niet proberen de mensen angst aan 
te praten." 

Sticht een wetenschappeFjk mi
lieu-centrum. Nijpels: "Dat hebben 
we in feite al. Van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezond
heid en Milieuhygiëne), waarvan 
onlangs de nieuwbouw werd ge
opend. Een instituut met inter
nationale faam." Het RIVM voldoet 
aan de nieuwste eisen op technolo
gisch en veiligheidsgebied en heeft 
naast twaalf laboratoria een spe
ciale proefhal voor rnilieuonder
zoek. Over het idee van Nijpels om 
om de paar jaar een "Milieubalans" 
op te maken, zegt hij nog: "We wil
len in deze balans de toestand van 
het milieu aangeven, ook op mid
dellange en langere termijn. Aan 
de hand van deze 'Milieubalans' 
rnaken de diverse overheden dan 
hun beleid. Het gaat hierbij om het 
vastleggen van feitelijke gegevens, 
schade, problemen en oplossingen. 
Ik denk dat het voor het toekomstig 
energie-beleid van het grootste be
lang is dat de drie partijen het 
daarover eens zijn. Dat hebben de 
elektriciteitsproducenten brood
nodig, willen ze niet bij een ka
binetswisseling met een ander 
standpunt geconfronteerd worden." 

Het gevaar dat kleine radikale 
partijtjes de grote politieke par
tijen kopschuw rnaken in verband 
met milieu, ziet minister Nijpels 
niet zo erg zitten. "Als dat wel ge
beurt, moeten de grote politieke 
partijen dat aan zichzelf wijten. 
Persoonlijk zeg ik dat ik wel eens 



zou willen dat de VVD zich even 
druk zou maken over het milieu als 
over het financieringstekort. Daar 
zouden we met evenveelliefde over 
moeten praten." Minister Nijpels 
vindt het ondenkbaar dat een partij 
als de VVD, die zo toekomstgericht 
is, zich niet serieus zou bezighou
den met het milieu. Hij benadrukt 
dat van de vijf milieu-bewindslie
den die in ons land werden be
noemd, er drie van de VVD waren. 

Als antwoord op een andere 
vraag zegt Nijpels: "In de Derde 
Wereld is de overbevolking inder
daad een heel voornaam aspekt 
van de milieu-problematiek. Er is 
daar een duidelijke relatie tussen 
meer mensen en meer milieupro
blemen." 

Nog een vraag over ander vee
voeder met minder onverbruikte 
voedingsstoffen. Nijpels hierover: 
"Dat is me ook uit het hart gegre
pen. Er is op boerderijen hiermee 
een aantal experimenten bezig. 
Uitgangspunt is het terugdringen 
van de schade die mest veroor
zaakt. Dat kan door een verstandig 
beleid. Milieubeleid gaat hier sa
men met een kostenbesparing voor 
de boer. Methode-veranderingen in 
de veeteelt zijn hierbij noodzake
lijk." 

"Het jaar 1992! Ik denk inder
daad dat er wel enige reden is voor 
zorgen over de consequenties voor 
het milieubeleid bij een wegvallen 
van de Europese grenzen. Een aan
tallanden kan zeker vertraging 
veroorzaken bij milieumaatre
gelen, die elk land afzonderlijk niet 
mag nemen. Het is daarom zo goed 
als in 1992 de kansurnenten in Eu
ropa een gezamenlijke vuist ma
ken." Nijpels noemt als vertragen
de landen Engeland, Spanje en 
Italië. Hij deelt de zorgen die bij
voorbeeld onlangs door de Stichting 
Na tuur en Milieu naar voren zijn 
gebracht. Minister Nijpels heeft 
dan ook niet voor niets enige weken 
geleden een bezoek gebracht aan 
zijn ambtsgenoot in Engeland en 
ook de Poolse milieuminister in ons 
land ontvangen. Nijpels: "Ik hou 
eigenlijk niet zo van reizen. Maar 
het milieubeleid wordt steeds meer 
een internationaal beleid. Dat be
tekent elkaar proberen te overtui
gen over de grenzen heen en dat 
houdt veel reizen in." 

Tenslotte een vraag over kolen
centrales. Daarop reageert minis
ter Nijpels: "We gaan volgendjaar 
in het kabinet een beslissing pro
beren te nemen of we doorgaan met 

kernenergie. Het kabinet heeft een 
aantal studies in gang gezet om 
mogelijk voor de verkiezingen met 
een standpunt te kunnen komen. 
Rudolf de Korte heeft hierover bij 
de jubileumviering van de VVD ge
zegd, dat als je bepaalde technolo
gische ontwikkeling, zoals energie, 
moet doordrukken tegen de wil van 
het overgrote deel van de bevolking 
in, dan moet je je afvragen of het 
verstandig is daar dwars tegen in 
te gaan. Daar sluit ik mij bij aan. 

Kolencentrales daar gaan we in 
de energiediskussies natuurlijk 
ook over praten. 

Misschien over tien tot vijftien 
jaar kolenvergassing?" 

Minister Nijpels tot slot: "Daar 
waar economische aktiviteiten lei
den tot schade voor het milieu, moet 
je nee zeggen tegen deze economi
sche aktiviteiten." 

Hans de Bie 

Economie en milieu, 
kiezen of verkiezen? 

Wat de opwekking van electri
sche energie betreft is het voor Ne
derland, na de Brede Maatschap
pelijke Discussie over kernenergie, 
moeilijk kiezen. De kolencentrale is 
vooralsnog voor een belangrijk deel 
de gekozen optie voor het produk
tiepark dat de komende jaren de 
electriciteitsvoorziening in Neder
land moet zekerstellen. Het 
bouwen van een kolencentrale 
vanaf het maken van de plannen, 
duurt circa zes jaar. 

Wat doet een kolencentrale het 
milieu aan? Behalve de afgassen, 
die weliswaar in belangrijke mate 
kunnen worden geneutraliseerd 
d.m.v. gaswassers, produceert een 
600 Megawatt centrale zeker 
200.000 ton vliegas (afval) per jaar 
om nog maar niet te spreken van 
de grote hoeveelheid gipsafvaL Van 
vliegas kan men een soort grind 
maken, maar er is geen balans tus
sen vraag naar kunstgrind en aan
bod van vliegas. Dus, waar laat men 
de grote hoeveelheid vliegas, waar 
geen gebruik voor is? Een milieu
probleem van de eerste orde wan
neer men met de huidige kolencen
trales wenst door te gaan. Is er een 
alternatief? Niet direkt. Toch, de 
levensduur van electriciteitscen
trales is wellicht wat langer, dan 
oorspronkelijk gepland. 

De techniek van kolenvergas
sing is thans behoorlijk in ontwik
keling en belooft op redelijke ter
mijn perspektieven. Misschien is 
het verstandig te rekenen met de 
technische levensduur van de hui
dige centrales en de bouw van 
nieuwe kolencentrales, als nu in 

gebruik, een paar jaar uit te stellen. 
Er is nog aardgas en er zijn tech
nieken zoals voorgeschakelde gas
turbines. Het nu laten bouwen van 
kolencentrales betekent zeker een 
toenemende belasing voor het mi
lieu. 

Bij de op redelijk korte termijn 
te verwachten nieuwe ontwikke
lingen m.b.t. het winnen van ener
gie uit kolen, zonder de grote na
delen van gigantische hoeveelhe
den afval, is het uitstellen van de 
bouw van kolencentrales volgens 
het oude recept, verre te verkiezen! 

Mr. M. Visser 
Zwijndrecht 

Lid partijcommissie 
Milieuhygiëne 



De rol van de Europese 
Gemeenschap bij het 

milieubeleid 
De voornaamste reden waarom 

de Europese Economische Ge
meenschap zich bezighoudt met het 
milieubeleid is dat zij de verplich
ting op zich genomen heeft verbe
tering te brengen in de levens- en 
arbeidsomstandigheden van de 320 
miljoen burgers van de twaalflid
staten. Reeds in 1972 hadden de 
staatshoofden en regeringsleiders 
besloten dat "de economische groei 
geen doel op zich is" en dat deze 
hand in hand moest gaan met be
scherming van het milieu. Helaas 
was deze doelstelling niet expliciet 
vermeld in het Verdrag van Rome 
en de binnen de Raad van Ministers 
vereiste eenstemmigheid stond de 
verwezenlijking van een waarlijk 
Europees milieubeleid in de weg, 
daar enkele lid-staten zich achter. 
hun "vitale belangen" verscholen 
om iedere besluitvorming tegen te 
houden. 

De in 1987, met de goedkeuring 
van de "Europese Akte", op het 
Verdrag aangebrachte wijzigingen 
boden ten slotte de mogelijkheid tot 
een erkenning van het milieubeleid 
als een volwaardige beleidsvorm 
van de Gemeenschap. 

De harmonisatie van de milieu
wetgeving van de lid-staten wordt 
trouwens in het kader van de vol
tooide binnenmarkt, geregeld in 
artikel100 A, hetgeen het dubbele 
voordeel biedt dat hierdoor ener
zijds een procedure werd vastge
steld voor samenwerking met het 
Europees Parlement, waardoor alle 
Europese burgers betrokken wor
den bij de besluitvorming op mi
lieugebied en anderzijds werd 
vastgesteld dat de besluitvorming 
binnen de Raad bij gekwalificeerde 
meerderheid plaatsvindt, waardoor 
het mogelijk werd voorstellen die 
al jarenlang in behandeling waren 
eindelijk goed te keuren. 

De nieuwe institutionele mid
delen zullen ongetwijfeld dienstig 
zijn voor de, eveneens nieuwe, aan
pak van de Commissie, die in haar 
vierde actieprogramma voor 1987-
1992 de milieubescherming heeft 
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erkend als een essentieel element 
van het economisch, industrieel en 
sociaal beleid, alsmede van het 
landbouwbeleid van de Gemeen
schap. 

Milieurampen 

Ook de talrijke milieurampen 
die zich over de hele wereld hebben 
voorgedaan, zoals die met de Amoco 
Cadiz, Seveso, Bhopal, Tsjernobyl, 
Basel enz. hebben' in sterke mate 
ertoe bijgedragen dat de Europese 
autoriteiten zich rekenschap zijn 
gaan geven van de absolute nood
zaak van preventieve maatregelen. 
Dit verklaart waarom in zeven jaar 
tijd de begrotingsmiddelen voor het 
milieubeleid vervijfvoudigd zijn en 
dat de door de Europese Inves
teringsbank verstrekte leningen 
voor projecten op milieugebied 
ononderbroken zijn toegenomen. 

De Europese Liberalen hebben 
van hun kant die samenhang van 
economische bedrijvigheid en be
scherming van het milieu allang 
onderstreept. Zij wijzen de stelling 
van links, als zouden de twee ac
tiviteiten onverenigbaar zijn, af. 
Het moet volgens ons juist een 
prioriteit zijn om een evenwicht te 
bereiken tussen strengere maatre
gelen tegen vervuiling en de econo
mische overlevingskansen van de 
industrie. De Europese Liberalen 
kunnen zich er op beroemen dat 
hun redelijke standpunt thans ook 
door de Europese Commissie ge
deeld wordt. 

Een gebied waarop de Gemeen
schap bij uitstek haar bevoegd
heden moet laten gelden, is wel dat 
van de luchtvervuiling. De meeste 
industriële activiteiten, de grote 
elektrische centrales en het au
toverkeer zijn hier de grote boos
doeners, die ten grondslag liggen 
aan de zure regen waardoor onze 
bossen worden aangetast, alsmede 
aan een groot aantal ademhalings
problemen. 

I Verschillende communautaire 
richtlijnen zijn dan ook ingevoerd, 
of zullen dit binnenkort worden, om 
strenge normen vast te stellen voor 
de emissie van koolwaterstoffen, 
koolmonoxyde, stikstofoxyden en 
zwaveldioxyde, om de verkoop van 
loodvrije benzine verplicht te stel
len en om het gebruik van zo schoon 
mogelijke produktieprocédés te 
bevorderen. 

De vervuiling van binnenwate
ren en zeeën kent geen grenzen, de 
Rijn en de Noordzee zijn hiervan, 
helaas, trieste voorbeelden. De 
doelstellingen voor de kwaliteit van 
zwemwater en drinkwater zijn op 
communautair vlak vastgesteld en 
maximumwaarden zijn vastgesteld 
voor de lozing van kwikzilver, cad
mium en titaniumdioxyde. Een 
communautair informatiesysteem 
is opgericht ter controle van de 
vervuiling ten gevolge van de lozing 
van koolwaterstoffen in zee. 

Twee miljard ton afval 

Met betrekking tot de lozing van 
afvalstoffen zijn de activiteiten van 
de Gemeenschap nog te voorzichtig. 
Niettemin produceert de Gemeen
schap elk jaar 2 miljard ton afval. 
De toxische en gevaarlijke afval
stoffen vormen het onderwerp van 
een specifieke richtlijn tot regeling 
van etikettering, opslag, transport 
en verwijdering ervan. 

Op communautair vlak heeft 
men ook aandacht geschonken aan 
het gevaar van grote rampen in het 
kader van de zogenaamde "Seveso
richtlijn", die de producenten ertoe 
verplicht de overheden te infor
meren over de samenstelling van 
hun produkten, de werking van 
hun installaties en hun systeem 
voor alarmering en informatie bij 
ongeval. 

Een andere belangrijke veror
dening schrijft de lid-staten voor 
een milieu-effectstudie te laten 
verrichten naar particuliere en 
overheidsprojecten die van invloed 
zijn op het milieu. 

Dit alles betreft rechtstreeks het 
grondgebied van de Gemeenschap, 
maar het behoud van het gehele 
ecosysteem is even belangrijk, ook 
allijkt het soms dat er slechts spra
ke is van lokale effecten. 

Het belang dat de Gemeenschap 
hecht aan het behoud van flora en 
fauna heeft concrete vorm aange
nomen doordat zij zich heeft aan-



gesloten bij diverse internationale 
verdragen, waarvan de voornaam
ste zijn het Verdrag van Bonn inza
ke de bescherming van trekkende 
wilde diersoorten, het Verdrag van 
Bern inzake het behoud van wilde 
dieren en planten en de Overeen
komst van Washington inzake de 
internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en plan
tesoorten. Een communautaire 
verordening is eveneens goed
gekeurd voor de bescherming van 
vogels en de invoer van walvispro
dukten. 

Men kan dus opmerken dat de 
balans van de Gemeenschap op het 
gebied van de milieubescherming 
nog veellacunes vertoont, maar dat 
de verantwoordelijkheid daarvoor 
hoofdzakelijk ligt bij het aarzelend 
optreden van de regeringen. 

De doelstelling voor 1992 zou 
moeten zijn de lid-staten te dwin
gen tot een veel positievere houding 
met betrekking tot het milieu
beleid, met dien verstande dat eco
nomische belangen altijd moeten 
worden gezien in relatie met de 
noodzaak tot behoud van het na
tuurlijk milieu. 

Die industrie die rekening houdt 
met bescherming van het milieu 
zal daarmee ook weer levensvat
baar zijn. 

Mme. Chantal Lacroix-Sabbathier 
medewerker Milieu & 

Volksgezondheid 
Liberaal-Democratische fractie 

Europees Parlement 

Dr. Reinier Braams: 

"Totaal milieubeleid 
begint bij de 

koolstofcyclus" 
"Het lange termijn denken over het 
milieu treedt over het algemeen te 
weinig op de voorgrond. Te veel 
wordt van incident naar incident 
gesprongen, wordt alleen inge
speeld op de actualiteit. Vanuit de 
WD zouden we de nadruk moeten 
leggen op de koolstofcyclus, waarbij 
wij het menselijk economische han
delen moeten trachten in te passen 
in de natuurlijke kringloop. Velen 
zien economie en milieu als na
~uurlijke vijanden, maar dat is een 
achterhaald idee. Het gaat erom 
dat we geen productieprocessen 
kiezen met veel afval en schadelijke 
gevolgen en dat we ons richten op 
de instandhouding van de biologi
sche kringloopprocessen. Dus bij- · 
voorbeeld geen keuze voor energie
winning die leidt tot grote productie 
van koolzuurgas, want een over
productie van die gassen verstoort 
de natuurlijke kringloop." 

Reinier Braams was voor zijn ka
merlidmaatschap hoogleraar in de 
moleculaire biofysica te Utrecht. 
Samen met Jan te Veldhuis beheert 
hij de milieuportefeuille. Dit artikel 
bevat zijn uiteenzetting van de 
noodzaak van en aandacht voor de 
koolstofcyclus. 

"De koolstofcyclus is vermoede
lijk de grootste biologische kring
loop die op de planeet aarde actief 
is. Het gaat in feite om het rond
pompen van koolstof met behulp 
van zonlicht als energiebron. Alle 
leven is bij deze cyclus betrokken. 

Ook de mens bestaat voor een groot 
deel uit koolstofverbindingen. Voor 
het instandhouden van essentiële 
lichaamsweefsels zijn koolstofver
bindingen nodig in de vorm van 
voedsel. Zuivere koolstof (grafiet, 
anthraciet, diamant) kan de mens 



en een groot deel van de organis
men niet benutten. Verbindingen 
waarvan koolstof een belangrijk 
deel uitmaakt, zoals suikers en an
dere koolhydraten, eiwitten en vet
ten, vormen het voedsel waaraan 
het lichaam bouwstoffen en energie 
ontleent. Na vertering van het 
voedsel wordt een deel van de aan
wezige koolstof in de vorm van 
koolzuurgas (C02) uitgeademd. Het 
andere deel wordt uitgescheiden en 
kan verder verteren tot koolzuur
gas of het kan dienen als voedings
stof (mest) in andere kringlopen. 

Zonlicht 

Voedsel wordt gevormd met be
hulp van zonlicht. Planten hebben 
het vermogen koolzuurgas uit de 
lucht te binden aan water met be
hulp van zonlicht dat de energie 
voor dit proces moet leveren. Zo 
worden koolhydraten in zeer uit
eenlopende vorm, van suikers tot 
zetmeel en cellulose, gevormd. De 
planten dienen tot voedsel van de 
dieren die op hun beurt weer voed
sel zijn voor andere dieren of de 
mens. Als planten of dieren niet 
worden opgegeten zullen ze verte
ren of verrotten en op die manier 
weer worden omgezet in koolzuur
gas. Ook dat is een omzetting van 
koolstofverbindingen waarbij 
energie vrijkomt. Denk maar aan 
het broeien van een natte hooiberg 
of een vuilnishoop. Soms is er te 
weinig zuurstof beschikbaar om 
vaste stoffen om te zetten in kool
zuurgas, dan wordt vaak het zoge
naamde moerasgas gevormd, met . 
als hoofdbestanddeel methaan, dat 
in samenstelling overeenkomt met 
het hoofdbestanddeel van aardgas. 

Er bevindt zich in de atmosfeer 
een groot reservoir van koolstof, 
daarnaast dienen de oceanen als 
opslagplaats. Naar schatting is in 
de atmosfeer ongeveer ruim 700 
miljard ton koolstafin de vorm van 
co2 aanwezig. 

Verstoring van 
evenwicht 

Sinds het begin van het indus
triële tijdperk, rond 1860, zijn er 
twee belangrijke ontwikkelingen 
ingezet die tot een ernstige versto
ring van het evenwicht in de kool
stofcyclus hebben geleid. De ene is 
de geweldige schaal waarop de ont-
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bossing van deze aarde heeft plaats 
gevonden. De andere verontrus
tende ontwikkeling is de geweldige 
schaal waarop fossiele brandstoffen 
zijn gebruikt voor de energie
behoeften die door de groei van de' 
industrie ontstonden. Daardoor is 
sinds 1860 geleidelijk aan het ge
halte van koolzuurgas in de atmo
sfeer gestegen van ongeveer 0,270 
pro mille naar 0,350 pro mille in 
1986. Dat is een stijging met on
geveer 30 %. Die stijging komt 
overeen met een toevoeging van 160 
miljard ton koolstof aan de atmo
sfeer in de vorm van koolzuurgas. 
Die ingrijpende verandering van de 
samenstelling van de atmosfeer, die 
onomkeerbaar is, heeft belangrijke 
gevolgen. 

Zo zal de temperatuur op aarde 
weer gaan stijgen. Laag aan de 
evenaar, maar tot 5 à 6 graden aan 
de polen. Dat kan al in de volgende 
eeuw leiden tot het smelten van 
poolijs en daardoor tot stijging van 
de zeespiegel en tot veranderingen 
van het klimaat. Vooral die veran
deringen in het klimaat hebben tot 
gevolg dat volkeren die nu al met 
een marginale voedselproductie te 
kampen hebben, honger zullen lij
den en uit hun woongebieden zullen 
wegvluchten. Ook de stijging van 
de zeespiegel kan zeer ingrijpende 
gevolgen hebben. Verwacht wordt 
dat deze stijging tot 2050 ongeveer 
een halve meter zal bedragen. 

Reinier Braams 

Daardoor zal veel vruchtbaar land 
verloren gaan en zullen meer en 

ernstiger overstromingen grote 
schade toebrengen aan levens
gemeenschappen in de delta-gebie
den, die in het algemeen zeer in
tensief worden bewoond. 

Gaat men op de huidige voet 
door dan zal in de loop van de vol
gende eeuw een verdubbeling van 
de koolzuurconcentratie optreden. 
Daarover heeft een commissie van 
de Verenigde Na ties haar grote 
zorg uitgesproken. Zij heeft erop 
gewezen dat onze planeet een eco
nomische groei, die is gebaseerd op 
het gebruik van brandstoffen, niet 
kan verdragen. De commissie weet 
geen oplossing, maar beveelt een 
wereldwijde inspanning aan die 
gericht moet zijn op het vinden en 
ontwikkelen van nieuwe en schone 
energiebronnen, zoals wind- en 
zonne-energie en het veilig maken 
van kernenergie. 

De koolstofcyclus zal weer in 
evenwicht moeten worden ge
bracht. Dat kan enerzijds door het 
gebruik van fossiele brandstoffen 
te gaan verminderen en anderzijds 
door ontbossing tegen te gaan en 
om te zetten in een wereldwijd her
bebossingsprogramma. 

Belang 

Nederland heeft er groot belang 
bij dat de zeespiegel minder stijgt 
en zou dus voorop moeten lopen bij 
het aanpakken van het probleem. 
De huidige plannen om voor de ko
mende periode een flink aantal ko
lencentrales te gaan bouwen zijn 
daarmee in strijd. De angst voor 
kernenergie na de ramp bij Tjser
nobyl blokkeert het denken in ons 
land in zo ernstige mate dat men 
niet meer tot een rationele aanpak 
in staat is. Wereldwijd begint een 
streven zichtbaar te worden om het 
broeikaseffect af te remmen. Het is 
nog geen actieprogramma, maar 
het zijn wel ontwikkelingen in de 
goede richting. 

Men streeft naar de bescher
ming van tropische wouden en 
herbebossing. Daarnaast zal ener
giebesparing door een weloverwo
gen gebruik de vraag naar brand
stof moeten verminderen. Een 
aantal grote industrielanden be
reikt dat door grote inzet van 
kernenergie. ' 

Het zal noodzakelijk zijn dat er 
internationale afspraken tot stand 
komen die het gebruik van kool-



stofhoudende brandstoffen re
gelen. De ontwikkelde industrie
landen zullen zich zelf ten behoeve 
van de ontwikkelingslanden op een 
laag rantsoen moeten zetten. 

Nederland zal in een zeer be
scheiden mate gebruik mogen ma
ken van steenkool en olie tegen de 
tijd dat internationaal de omvang 
en ernst van de problemen vol
doende worden onderkend. Dat 
kan over 5, 10 of 15 jaar zijn, maar 
lang kan het niet meer duren. De 
Amerikanen die honderden miljoe
nen dollars hebben uitgegeven aan 
onderzoek verwachten dat beleids
voorstellen aan het begin van de 
negentiger jaren kunnen worden 
geformuleerd. Het zou erg onver
standig zijn nu te beginnen met de 
bouw van een serie kolencentrales 
en tegen de tijd dat de eerste in 
gebruik kunnen worden genomen, 
bemerken dat ze niet gebouwd 
hadden mogen worden. Dat is niet 
alleen kapitaalvernietiging, maar 
dat betekent ook een blokkade op 
weg naar een nieuwe ontwikkeling. 

Herstel koolstofcyclus 

Een programma gericht op het 
. herstel van de koolstofcyclus be

staat er eenvoudig uit dat zo min 
mogelijk fossiele brandstofwordt 
gestookt en dat zo veel mogelijk aan 
herbebossing wordt gedaan. 

Allereerst moeten de tropen
wouden worden gespaard. Daar
naast moet ieder land zoveel moge
lijk streven naar een hoge graad 
van zelfvoorziening in zijn behoefte 
aan hout. Ons land voert thans 
90 % van haar houtgebruik in en be
vordert in feite de roofbouw in an
dere landen. Dat hoeft niet uitslui
tend nationaal te worden be
naderd. Maar ook de Europese Ge
meenschap heeft een te lage graad 
van zelfvoorziening, zelfs minder 
dan 50 %. Met medewerking van 
Nederland dient die te worden op
gevoerd tot 80 % of meer. Op een 
punt lopen we internationaal voor
op. Dankzij ons goede hergebruik 
van papier sparen we daarmee bo
men en bossen! 

De problemen van nu zullen we 
met ons allen kunnen oplossen als. 
de wil er blijft, maar het koolstof
probleem zal na 2000 gaan do
mineren en alles overschaduwend 
worden." 

Reny Dijkman 

J 

Zuiden gebukt onder 
vuil water en mest 

Het Zuiden gaat gebukt onder 
vuil water en een te grote berg 
mest. De mest zal nog enkele jaren 
een probleem zijn. Binnen tien 
jaar, zo heeft de regering zich voor
genomen, moet het afgelopen zijn 
met verpesting van bodem en 
grondwater, met verzurende am
moniak uitstoot. 

"Van vervuild water houden we 
voorlopig nog wel hinder. Die ver
vuiling komt uit België. Daar moet 
de oplossing vandaan komen", ver
telt Jan te Veldhuis, de uit het Zui
den afkomstige milieuspecialist 
van de tweede Kamerfractie. Er zal 
ooit gezuiverd water uit België door 
onze rivieren stromen, maar wan
neer? Misschien pas als de Walen 
er profijt van hebben. 

Tussen België en Nederland zijn 
waterverdragen gesloten, die al ja
ren op ratificatie wachten. Daarin 
beloven wij de Belgen een verbe
terde toegang tot Antwerpen, waar 
men een schreeuwende behoefte 
heeft aan het afmeren van grotere 
schepen en bijgevolg aan een uit
gediepte W esterschel de. Een belof
te met een mits: alleen dan wan
neer de Belgen het water van Maas 
en Schelde redelijk schoon de grens 
laten passeren. 

Jan te Veldhuis ontmoet in zijn 
werk welwillende Vlamingen en 
dwarsliggende Walen. Waarom 
zouden zij sloten geld, waar gebrek 
aan is, steken in het zuiveren van 
afvalwater in het Luikse indus
triebekken als de revenuen alleen 
voor Antwerpen zijn? 

De tegenstelling tussen 
Vlamingen en Walen dreigt onder-. 
tussen groter te worden. In de hui
dige kabinetsformatie wordt im
mers gesproken over versterking 
van de deelregelingen. 

Het slepende conflict tussen rij
ke Vlaminge_n en arme Walen 
brengt ons elke dag weer een flinke 
slok steeds vuiler wordend Maas
water. Niet te drinken. "Toch heb
ben we het hier nodig om de drink
watervoorziening van grote steden 
op gang te houden", zegt Te Veld
huis. Een bijkomend, niet on
belangrijk probleem: "De vuiligheid 

uit België zal toch ergens in onze 
delta neerslaan. Worden wij opge
scheept met ophalen en vernietigen 
van andermans vuil." 

Zure-Regenschade 

Gewiekst als ze zijn houden de 
Belgen in het parlementair Be
nelux-overleg Nederlandse col
lega's voor, dat hun zure regen
schade voor een deel uit het noor
den komt. Wat niet valt te ontken
nen. "We proberen in het Benelux
overleg met morele overwegingen 
de Belgen op hun verantwoorde
lijkheid te wijzen." Te Veldhuis 
heeft goede hoop, dat de Belgen mi
lieubewuster worden. "Er wordt 
hier en daar al water gezuiverd." 
De achterstand van vele jaren op 
ons valt niet in te halen. 

We mogen ons voorlopig blijven 
ergeren aan de kwaliteit van Maas, 
Schelde, Dommel, Mark. Zeker ook 
aan de Dommel, waardoor met 
cadmium vervuild water stroomt. 

Jan te Veldhuis 

Zijn we af van directe cadmium-



vervuiling, de schuldige zinkfa
briek verdween, belast ons de Bel
gische zinkindustrie. Wij mogen 
een oplossing vinden voor het 
nieuwe cadmiumprobleem. 

"Zo we in de waterverdragen 
geen kracht van wet kunnen geven, 
zijn de zuiderburen aan te spreken 
op het Noordzeeverdrag, dat zij vo
rig jaar mede hebben gesloten," al
dus Jan te Veldhuis. "Maas en 
Schelde komen uiteindelijk uit op 
de Noordzee. Verdragspartijen zijn 
overeengekomen de vervuiling van 
grote rivieren met vijftig procent te 
reduceren om de zee te ontlasten." 

De milieuspecialist toont zich 
een groot voorstander van grens
overschrijdend milieubeleid. "We 
geven boeren een forse reductie op 
de mestheffing als zij niet op eigen 
land uitrijden. Wat doen ze? Grond 
kopen in België om daar het teveel 
te dumpen. En Nijpels verbiedt 
Belgen hun mest in Nederland uit 
te rijden. Zo'n politiek is niet ge
loofwaardig. Het regionale denken 
vertroebelt de discussie." 

"Laat lagere overheden over de 
grens heen samenwerken. Samen 
een gemeenschappelijk probleem 
aanpakken. Gun die overheden een 
eigen verantwoordelijkheid. Ik ben 
ervan overtuigd, dat op die manier 
sneller tot resultaat wordt gekomen 
dan wanneer de communicatie
lijnen via de ministeries van Bui
tenlandse Zaken lopen." 

De sterk bureaucratische aan
pak van onze mestproblematiek 
stuit Jan te Veldhuis ook tegen de 
borst. "De overheid is er voor het 
stellen van normen. Boeren en hun 
organisaties kunnen best de ver
antwoordelijkheid aan om aan de 
normen te voldoen. Maar nee, er 
moet zonodig een ambtelijk appa
raat ingezet worden om 20 regelin
gen uit te voeren. Die ontwikkeling 
noem ik oneigenlijk." 

Nieuw exportproduct 

Betrokkenen werken hard om 
schadelijke effecten van mest tot 
nul te reduceren. De huidige nor
men voor het uitrijden van mest 
zullen in 1992 worden verscherpt. 
Op dat moment zijn we naar ver
wachting in staat om meststoffen 
verantwoord te he- en verwerken. 

"Zodra iets geld kost, is het han
del. Mij zou het niet verbazen als 
we mettertijd van mest een nieuw 
exportprodukt maken. De handel 
is inventief," meent Te Veldhuis. 
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Blijft over de ammoniakuitstoot. 
Op dit moment veroorzaakt het 
boerenbedrijf de helft van de ver-

gantische kosten, die aan het 
oplossen van het probleem zijn 
verbonden. Er hoeft er niet één 
failliet te gaan als de rijksoverheid 
haar verantwoordelijkheid neemt. 
De overheid heeft indertijd zonder 
de gevolgen te overzien boeren 
aangezet tot vleesproduktie. Arme 
gebieden kwamen zo tot economi
sche bloei. Nu het fout gaat kun je 
die mensen niet in hun hemd laten 
staan." 

. zurende emissie vanuit Neder
landse bronnen. "Er zijn drie ele
menten van verzuring: uitrijden, 
ventileren van stallen en de mes
tende koeien op het land. Schade 
door uitrijden is te beperken door 
mest direct in de grond te injec
teren. Op een stal kan een lucht
zuivering worden geplaatst." 

"Koeien een zak aan de st::{art 
hangen gaat niet. Je kunt wel den
ken aan het verplicht op stal zetten 
gedurende de nachtelijke uren. Zo 
wordt de ammoniak-verdamping 
door mestende koeien toch terugge
bracht." 

Wat verzuring door mest aan
gaat: nog even geduld. Jan te Veld
huis weet zeker, dat het probleem 
over enkele jaren zal zijn opgelost. 

Jan van de Ven 
Rijen 

"Ik ben ertegen boeren helemaal 
zelf te laten opdraaien voor de gi-

'I: 
'. 

Milieuminister Ed 
Nijpels: Flinke stappen 

in de goede richting 
WD's derde milieuminister Ed ]\fijpels -

Ginjaar en Winsemius gingen hem voor - voelt 
zich lekker in zijn ministeriële ambt. Het is 
hem duidelijk aan te zien dat hij veel zin heeft 
om als VROM-bewindsman de milieuzaken in 
Nederland goed aan te pakken. Nu, na twee 
jaar ministerschap, kan ook worden gesteld 
dat Nijpels successen boekt. Dat wil zeggen 
dat onder zijn bewind flinke stappen vooruit 
zijn gezet in de aanpak van de milieuproble
men. 

Ed Nijpels steekt niet onder stoelen of ban
ken dat hij graag weer beschikbaar is voor een 
mogelijk volgende kabinetsperiode. Terecht 
zegt hij dat vier jaar in feite te kort is om 
bepaalde problemen op te lossen, omdat die 
vaak een lange termijnaanpak nodig hebben. 
"Vrijheid en Democratie" sprak voor dit spe
ciale milieunummer met minister Nijpels, 
legde hem een aantal vragen en meningen van 
scribenten voor die in dit nummer geschreven 
hebben en liep enkele facetten van het milieu
beleid met hem door. Een goed geïnformeer
de en daardoor goed ingewerkte vakminister 
aan het woord. Een interview door Hans de 
Bie. 



Aktueel is de export van 
chemisch afval naar de Derde We
reld. Nijpels zegt daarover dat deze 
export zal worden verboden. Ook 
de Tweede Kamer heeft zich zeer 
recent unaniem voor een dergelijk 
verbod uitgesproken. "De reden 
voor zo'n verbod is eigenlijk heel 
simpel", zo betoogt hij. "Chemisch 
afval moet op een heel deskundige 
manier worden behandeld wil het 
geen onherstelbare schade aan het 
milieu toebrengen. Daarvoor heb je 
goede technische voorzieningen 
nodig en deskundig personeel. Als 
je in de Derde Wereld op dezelfde 
milieuhygiënisch verantwoorde 
wijze met het chemisch afval wil 
omgaan als hier bij ons, dan kost 
het evenveel geld. Als het dan toch 
goedkoper geëxporteerd wordt, dan 
zit er dus duidelijk een luchtje aan, 
dan zit het niet goed voor het milieu 
daar. Als het wel net zo goed ge
beurt als bij ons, dan is het duurder 
omdat ook de transportkosten er 
nog eens bijkomen. Geen enkele re
den dus om te exporteren. 

Daarbij komt ook nog een morele 
kant. Het is verwerpelijk om onze 
ellende, het (chemisch) afval van 
onze welvaartsmaatschappij, te 
exporteren naar de Derde Wereld. 
Die mensen daar zitten vaak in een 
dwangpositie, omdat iedere gulden 
die zij krijgen letterlijk broodnodig 
is. Van zo'n ellendige positie, die 
armoede-situatie dus, mogen wij in 
het rijke westen geen misbruik 
maken. De chemische industrie 
reageerde aanvankelijk wat 
kritisch, maar dat is omgebogen. Ik 
heb ze duidelijk kunnen maken dat 
het niet om de goedwillende be
drijven gaat. 

Als laatste en niet onbelangrijk
ste punt: de Derde Wereld wil het 
zelf niet. Kijk naar Nigeria, dat 
Italië heeft gedwongen chemisch 
afval weer weg te halen. Ook de 
Organisatie voor Afrikaanse Een
heid heeft zich klip en klaar tegen 
verklaard. Vandaar dus het ver
bod." 

Enkele jaren geleden heeft de 
overheid het "trendscenario" op
gesteld, een toekomstverwachting 
over de verwachte groei van het 
autoverkeer na het jaar 2000 en de 
ernstige problemen die daardoor 

ontstaan, niet alleen voor het mi
lieu, maar ook voor de mobiliteit 
van de mens. Minister Nijpels 
noemt dit een heel gedurfde studie, 
waarin de consequenties worden 
getrokken van heel verreikende 
milieu- en energievoorspellingen. 

Hij zegt daarover: "Ik vind dat 
het trendbreukscenario, dat als re
actie op het trendscenario is uitge
bracht door de Vereniging Milieu
defensie en de initiatiefgroep 'Wijs 
op weg', eeri heel waardevol stuk 
is. Deze reactie toont aan dat met 
gebruik van het openbaar vervoer 
en de fiets een heel belangrijk deel 
van het verkeer, met name het 
woon-werkverkeer, kan worden 
opgevangen. Maar dan moet er wel 
fors in het openbaar vervoer wor
den geïnvesteerd. Los van je po
litieke overtuiging moet je erken-

nen, dat het trendbreukscenario 
grote verdiensten heeft. 

Enkele kanttekeningen: als het 
gaat om de voertuigemissies, dan 
is het trendbreukscenario in mijn 
ogen te pessimistisch. Als je kijkt 
naar de uitstoot van stikstofoxiden 
(NOx) dan wijzen onze cijfers uit 
dat als alle Nederlandse auto's 
worden uitgerust met een geregel
de driewegkatalysator, de NOx-uit
stoot met zo'n 75% vermindert. 
Dai is voor mij ook de reden met 
alle kracht te streven naar invoe
ring van de geregelde drieweg
katalysator en daarmee naar de 
strengste normen voor schone au
to's die er bestaan, de Ameri
kaanse. Nu al kunnen we voorspel
len dat na het jaar 2000 de vracht
auto de grootste vervuiler wordt als 
het gaat om NOx-uitstoot. Dat 

Lenie 't Hart van de Zeehondencrèche Pieterburen ontvangt van minister 
Nijpels de sleuteltjes van een Volkswagen Golf Onderdeel van een gebeuren 
rond de zorg voor zeehondjes. Ook dat behoort tot de milieuzorg van de 
VROM-bewindsman. (Foto: Theo Meijer, Den Haag) 



baart mij dan zorgen, omdat de 
vrachtauto toch wordt beschouwd 
als het trekpaard van de Neder
landse economie." Ed Nijpels ver
oorlooft zich een grapje over de ver
vuilers als het gaat om Zure Regen: 
"We pakken de koe aan, de heilige 
koe (de auto) en nu het trekpaard 
nog", om onmiddellijk weer serieus 
te worden. 

"Afgezien van dit lichte kritiek
puntje op het trendbreukscenario, 
moet ik helaas constateren, dat on
danks de driewegkatalysator de 
problemen met de auto nog niet 
over zijn. Ik noem maar de conges
tie-problemen. We kunnen toch 
moeilijk de hele Randstad asfal
teren, en op milieugebied de uit
stoot van kooldioxide (C02 ), een 
oorzaak van het zogenoemde broei
kaseffect maar laten toenemen. 
Dus we zullen altijd moeten blijven 
kijken naar mogelijkheden de au
tomobiliteit terug te dringen." 

Over de 120 kilometer op de 
snelwegen zegt Ed Nijpels: "Ik had 
de keuze: of vasthouden aan de 100 
kilometer, waarvan de minister 
van Justitie had gezegd dat die niet 

te handhaven is door de politie zo
dat iedereen toch harder rijdt, of de 
gedifferentieerde snelheidslimie
ten 100 en 120 kilometer, waarvan 
de minister van Justitie mij heeft 
beloofd die wel streng te zullen 
handhaven. Berekeningen van 
TNO hebben uitgewezen dat het 
milieu meer baat heeft bij de 100 
en 120 kilometer, omdat de gemid
delde snelheid dan fors naar be
neden zou gaan, waardoor ook de 
uitstoot van schadelijke stoffen zou 
verminderen." 

Nijpels voegt daar nadrukkelijk 
áan toe dat als hij het alleen voor 
het zeggen had gehad, hij gekozen 
had voor een streng gehandhaafde 
100 kilometer limiet. 

De laatste metingen wijzen ove
rigens uit dat de voorspellingen 
van TNO meer dan waar worden 
gemaakt waar het gaat om de ge
middelde snelheid. Wat de emissies 
van schadelijke stoffen betreft 
moeten de cijfers nog komen. 

"Wat het trendbreukscenario 
aangaat nog het volgende: het is 
goed dat milieuorganisaties met 
zo'n verhaal komen. Er wordt ook 

In de hal van het ministerie van VROM in Den Haag wijst Ed Nijpels, 
op het bord met het opschrift: "Zo kiest u voor een schoner milieu". Nijpels 
pleit voor de katalysator. In alle auto's. 
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KIEST U 
SCHONER 

in onze eigen VVD-kring vaak te 
gemakkelijk heengestapt over ne
gatieve gevolgen van de auto. Ik 
pleit voor een selectief gebruik van 
de auto, waarbij ik ook nadrukke
lijk kijk naar het woonwerkver
keer," aldus de bewindsman. 

Over het verbod van fosfaten in 
de wasmiddelen (dat overigens niet 
bestaat, er zijn afspraken met de 
industrie om te komen tot totale 
fosfaatloosheid van wasmiddelen) 
zegt Nijpels te hopen dat die pro
blemen zijn opgelost. Hij heeft zich 
hier erg sterk voor gemaakt. "He
laas, zeg ik dan meteen, heb ik daar 
teveel tijd in moeten steken. Fos
faat in wasmiddelen is maar een 
klein onderdeel van het totale pro
bleem van de zogenaamde nutri
ficiënten (fosfaten en nitraten als 
voedingsmiddelen voor algen in 
water). Kijk naar wat er in Noor
wegen is gebeurd. De totale zalm
kwekerij daar werd bedreigd door 
algen, die alleen maar in een der
gelijke grote hoeveelheid hebben 
kunnen ontstaan door teveel fos
faten en nitraten in het water. 



Wat de wasmiddelen betreft, 
sinds Ginjaar in 1979 zijn fosfaat
notitie naar de Kamer heeft ge
stuurd is erover gesproken. Triest 
om te zien, dat zoiets simpels zo 
lang moet duren. Dit zeg ik niet 
alleen richting fabrikanten, maar 
ook richting consumenten, die al 
jarenlang fosfaatloze wasmiddelen 
konden kopen. De consument moet 
zich hier meer van bewust worden," 
meent Nijpels. 

Veel belangrijker acht hij echter 
de versnelling die er nu gebracht 
wordt in de bouw van zogenoemde 
derde-trapzuiveringen in riool
waterzuiveringsinstallaties, waar
mee het fosfaat uit afvalwater 
wordt gehaald. "Weliswaar praatje 
dan over effect-bestrijding, terwijl 
bronbestrijding, zorgen dat een stof 
niet eerst in het milieu komt, het 
belangrijkste uitgangspunt voor 
het milieu is. Daarnaast is nog van 
groot belang dat de Rijnoeverstaten 
hebben besloten de fosfaatvracht te 
halveren," aldus de minister, die 
het altijd jammer vindt, dat echt 
belangrijke punten minder in het 
nieuws komen dan relatief on
belangrijke. "Maar ja, fosfaten in 
wasmiddelen zijn nu eenmaal beter 
te begrijpen dan electro-magneti
sche defosfatering." 

Nijpels maakt zich ernstige zor
gen over de ontbossing. Hij vertelt 
dat per jaar ongeveer drie maal de 
oppervlakte van Nederland aan 
tropische bossen wordt gekapt. 
"Een gigantische aanslag op de 
natuurlijke hulpbronnen van die 
landen, maar evenzeer op het 
mondiale milieu. Milieu en armoe
de hangen steeds meer met elkaar 
samen. Als men hout kapt, doet 
men dit omdat men geld nodig 
heeft. Hetzelfde zag je met de ex
port van afval. Milieu en armoede 
worden steeds meer een tweeling 
die elkaar de afgrond in trekt. Wat 
is de oplossing? Kappen radicaal 
verbieden? Nog afgezien van het 
feit dat ik dat niet kan, zou je die 
landen daar evenmin mee helpen. 
Ze verliezen dan hun soms enige, 
vaak grootste bron van inkom
sten." Ed Nijpels pleit daarom voor 
het creëren van een evenwicht. 
Zorg voor nieuwe aanplant, kap 
verantwoord, zorg voor een even
wicht tussen kappen en aanplan
ten. Ook op langere termijn hebben 
de landen daar meer aan, omdat ze 

Voorlichting, vooral aan jeugdigen, vindt Nijpels enorm belangrijk. Zoals 
hier onlangs bij een schoonmaakaktie in Noordwijk. (Foto: Perry Hokke, 
Den Haag) 

een vrijwel onuitputtelijke bron 
van inkomsten krijgen. 

"Zoals het nu gaat is het droevig 
te zien dat er jaarlijks anderhalf 
keer Nederland woestijn in de we
reld bijkomt. De verwoestijning in 
Mrika, de ontbossing in Zuid-Ame
rika en nog erger Zuid-Oost Azië 
heeft op dit moment al effekt op het 
wereldklimaat. Je moet het helaas 
zo vertalen: milieuproblemen in het 
westen zijn het gevolg van rijkdom, 
milieuproblemen in de Derde We
reld van armoede." 

Bij zijn ministerie is men nu aan 
het kijken hoe er verstandig met 
het gebruik van tropisch hardhout 
kan worden omgegaan. Nijpels er 
in zijn algemeenheid aan toevoe
gend: "Onze Westerse maatschap
pij vraagt een aantal produkten, 
waarvan de totstandkoming 
schadelijk is voor het milieu. We 
zullen moeten leren ons te bezin" 
nen over de vraag of die prijs ons 
niet te hoog is, met andere woorden 
of we dat produkt dan nog wel wil
len hebben." 

"Bestrijdingsmiddelen worden 
in ons land een steeds groter pro
bleem," meent Nijpels. "De discus
sie over de kwaliteit van het drink
water laten zien dat dit probleem 
ook in ons land steeds meer wordt 
gezien als een bedreiging. Uit
gangspunt van ons beleid is dat be
strijdingsmiddelen per definitie 
niet in het drinkwater thuishoren. 
Per slot van rekening hoef je met 
drinkwater niets te bestrijden be
halve dorst, en zelfs daar denken 
sommige mensen genuanceerd 
over," grapt Nijpels er tussendoor. 
"Ook lage concentraties, die een 
fractie liggen boven de Europese 
norm acht ik niet aanvaardbaar. 
Ons vertrekpunt is en blijft géén 
bestrijdingsmiddelen in drink
water. In ons land maken we voor 
tweederde drinkwater uit grond
water, de rest uit oppervlakte
wat,er, onder andere uit Rijn en 
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Maas. De Rijn is zo verontreinigd, 
dat we heksentoeren moeten uit
halen om dat schoon uit de kraan 
te krijgen. Nu meetinstrumenten 
en -methoden steeds beter worden, 
blijkt dat we daar ook niet eens 
meer in slagen.. Bentazon en Atra
zin zijn maar twee middelen die we 
sinds enige tijd hebben ontdekt. Als 
het gaat om duidelijk zichtbare lo
zingen van één of enkele lozers, zo
genoemde puntlozingen, dan kun 
je de lozer aanpakken. Maar er zijn 
zo verschrikkelijk veel diffuse lo
zingen, dus van veel bronnen. Al
leen al wat uit de landbouw in het 

24 

oppervlaktewater afspoelt. Daar
naast komen ook via de bodem veel 
spullen in het grondwater. 

Daarom ben ik ook druk bezig 
alle bestrijdingsmiddelen die voor 
1975 op de markt zijn gekomen, op
nieuw te bekijken. Negentig pro
cent van alle bestrijdingsmiddelen 
die de landbouw momenteel ge
bruikt, zijn van vóór dat jaar. Juist 
in dat jaar is de bestrijdingsmid
delenwet aangepast, waardoor die 
middelen sindsdien ook getoetst 
worden op milieuhygiënische as
pecten. Alle middelen van voor die 
tijd worden nu door extra aange-

Ed Nijpels start de VROM-aktie 
"Klein Chemisch Afval". Hij deed 
dat in maart dit jaar, toen deze 
campagne begon. Een handeling 
dus om duidelijk aan te geven hoe 
het niet moet. (Foto: McMillan 
Photography, Den Haag) 

trokken mensen bekeken op hun 
milieu-effecten. Ik verwacht dat 
uiteindelijk veel van die oude mid
delen uit de markt zullen worden 
gehaald. 

Wat mij in dit verband nog veel 
meer zorgen baart, is dat ook steeds 
meer middelen in regenwater wor
den gevonden. Nog afgezien van de 
rechtstreekse schade aan natuur en 
milieu, komt die regen uiteindelijk 
ook in het grondwater, dus uitein
delijk ook in ons drinkwater," aldus 
de minister. Hij voorziet dat naast 
het aanpakken van de vervuilende 
bronnen, er ook dure investeringen 
moeten worden gepleegd door de 
drinkwaterbedrijven om drink
water schoon te kunnen leveren. 
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Een andere manier van huizen 
bouwen. Een onderwerp uit het 
hart van Nijpels gegrepen. Hij heeft 
tijdens het recente staatsbezoek 
van de Koningin aan Canada be
zoeken gebracht aan woningen ge
bouwd in houtskeletbouw. "Het is 
duidelijk dat als het gaat om ener
giebesparing bij woningbouw, er 
gigantische mogelijkheden zijn. 
Het is jammer dat dit onderwerp na 
de grote belangstelling na de eerste 
en tweede oliecrisis, inmiddels weer 
uit de politieke aandacht is ver
dwenen. Gelukkig zijn er op lokaal 
niveau nog goede initiatieven. In 
Schiedam is men al een aantal ja
ren bezig met energie-besparende 
bouw. Zonder dat daar grote inves
teringen worden gepleegd, wordt 
daar al veel energie bespaard. De 
wethouder daar verdient een tien 
met een griffel voor de wijze waarop 
hij aan de slag is gegaan. Ik zou 
velen willen adviseren daar eens 
een kijkje te nemen. 

Er zijn in ons land al gemeenten, 
die de bouw van huizen alleen toe
staan als ze aan gas minder dan 
1.000 kubieke meter per jaar ge
bruiken. Een rigareuze maatregel, . 
die zich niet zozeer op de burgers 
richt, maar meer nog op de bouwers 



en ontwerpers. In dat opzicht hoeft 
men niet te wachten op beleid uit 
Den Haag." Het gaat bij energie
besparend bouwen niet alleen om 
goed isoleren, maar ook om zuinige 
installaties en toepassing van al
ternatieve energiebronnen zoals 
zonnecellen. Er zijn vele mogelijk
heden die de aandacht verdienen. 
"De gasbel raakt eens op," zo meent 
Nijpels. 

Statiegeld 

Over statiegeld-systemen voor 
verpakkingen die we liever niet in 
de vuilniszak terugzien zegt Nijpels 
dat er een probleem is in verband 
met de rest-waarde van de verpak
king. "Neem bijvoorbeeld blikjes. 
In ons land zijn blikjes voor een 
groot deel gemaakt van vertind 
blik, dat nauwelijks restwaarde 
heeft omdat het recyclen ervan 
duur is. In andere landen, Verenig
de Staten en Zweden bijvoorbeeld, 
bestaat het grootste deel van het 
blik uit aluminium, dat simpel en 
goedkoop te recyclen is en mede 
daarom een redelijke restwaarde 
heeft. Voor de PET-fles geldt feite
lijk hetzelfde. Dit najaar zal een 
workshop worden gehouden spe
ciaal over blik, waaraan naast mijn 
departement en de blikindustrie, de 
consumentenorganisaties en mi
lieuorganisaties en de ANWB mee
doen. Bekeken wordt hoe we het 
blikprobleem gaan aanpakken, 
waarbij ik een statiegeldsysteem 
overigens niet uitsluit. Waar het 
om gaat is dat juist dit soort ver
pakkingsmateriaal vaak zomaar 
wordt weggegooid, op straat, strand 
of bos. Zwerfvuil noemen we dat. 
Nog afgezien van het feit dat het 
smerig staat, kan het ook verwon
dingen geven. Denk maar eens aan 
de scherpe lipjes van frisdrank- en 
bierblikjes op het strand. 

Wat dat zwerfvuil betreft vraag 
ik overigens graag aandacht voor 
het initiatief van de gemeente Gro
ningen die mensen die zich wat dat 
betreft niet gedragen zonder meer 
op de bon slingert. Iets dat in de 
Verenigde Staten bijvoorbeeld al 
jaren gebeurt. Ik ben blij dat Gro
ningen het nu ook doet, en ik hoop 
dat andere gemeentebesturen het 
voorbeeld zullen volgen. 

Denk niet dat het geen groot 
probleem is. Vorig jaar heeft men 
op een stuk strand in Nederland 
van 11kilometer gedurende enkele 
weken gekeken hoeveel vuil er 
werd neergegooid. Dat bleek 560 
ton, 560.000 kilo te zijn. Als je dat 
in vuilniszakken doet, dan heb je 
een grijs lint van zo'n 50 kilometer. 
Het is duidelijk dat er ook wat aan 
de mentaliteit van de mensen moet 
worden gedaan, maar als de enige 
methode na jaren 'Laat niet als 
dank .. .' een forse boete is, dan mo
gen gemeenten niet schromen van 
dat wapen gebruik te maken," al
dus Nijpels. 

Broeikaseffect 

Tenslotte nog een wereldomvat
tend probleem: het broeikaseffect. 
Onder andere veroorzaakt door 
verbranding van fossiele brand
stoffen. De vrijkomende C02 zorgt 
er met andere gassen voor dat er 
een soort deken rond de aarde 
wordt gevormd, die maakt dat de 
aarde minder afkoelt. Gevolg hier
van is dat de temperatuur op aarde 
toeneemt, waardoor ijskappen gaan 
smelten en de zeespiegel gaat 
stijgen met als gevolg overstroming 
van laagliggende delta-gebieden 
als Bangla Desh. Maar ook ons ei
gen land loopt gevaar. Verwacht 
wordt dat de zeespiegel de komende 
70 jaar tussen 0,5 en 1 meter gaat 
stijgen. Dijken verhogen noemt 
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minister Nijpels effectgericht be
leid. Belangrijker is volgens hem 
brongericht beleid. 

Daarom heeft hij ook het initia
tief genomen om eind 1989 een po
litieke conferentie te houden op 
ministersniveau om het broei
kaseffect aan te pakken. Een con
ferentie dus met Nederland als 
gastland. De minister hierover: 
"Wij zullen de nare gevolgen van 
het broeikaseffect niet meer mee
maken, maar onze kinderen en 
kleinkinderen wel. Daarom moeten 
we zeker in dit geval verder dan 
ons eigen leven kijken." 

Hans de Bie 

'\ 
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Partijraadsvergadering 
inzake troonrede en 

miljoenennota 

Datum: 

Aanvang: 

Plaats: 

Agenda 

11.00- 11.15 uur: 

11.15- 11.45 uur: 

11.45-13.30 uur: 

13.30- 14.00 uur: 
14.00- 15.30 uur: 

15.30- 15.45 uur: 

zaterdag 24 september 1988 

11.00 uur 

Jaarbeurscongrescentrum 
te Utrecht 

Opening door de voorzitter, dr. 
L. Ginjaar. 
Rede door de voorzitter van de 
Tweede Kamerfractie, dr. ir. J. 
J. C. Voorhoeve. 
Discussie in groepen. 
De mogelijkheid bestaat om in 
zes groepen, gebaseerd op de 
clusterindeling, zoals deze bin
nen de Tweede Kamerfractie 
wordt toegepast, met leden van 
de Kamerfracties te discussië
ren over binnenlandse zaken, 
buitenlandse zaken, financiën 
en economie, leefbaarheid, on
derwijs en welzijn. 
Er wordt per discussiegroep ge
rapporteerd en voor een ieder 
wordt de mogelijkheid geopend 
in het middagprogramma een 
inbreng in de plenaire discussie 
te leveren. Tijdens deze groeps
discussie is er gelegenheid om 
van een lunch gebruik te maken. 
Korte pauze. 
Rapportage uit de groepen en 
plenaire discussie. 
Sluiting door de voorzitter. 



ACTIVITEITEN
SCHEMA 

15 augustus 1988 I 31 december 1989 

I.v.m. wijzigingen in het beleid t.a.v. Vrijheid en Democra
tie (andere verschijningsdata) en wijzigingen in het beleid 
van het hoofdbestuur t.a.v. frequentie vergaderingen 
db/hb en andere activiteiten wordt een ieder dringend) 
verzocht van dit gewijzigde activiteitenschema goede nota 
te nemen. 

1988 

15 augustus 

21 augustus 
(tot 24.00 uur) 

22 augustus 

29 augustus 

31 augustus 

september 

1-16 september 

- Vrijheid en Democratie 

- (EP) herhaling publicatie in 
Vrijheid en Democratie dat de 
leden van de VVD aan het be
stuur vart hun afdeling namen 
kunnen noemen van personen 
die zij voor het Europese Par
lement kandidaat gesteld 
wensen te zien. De termijn sluit 
op 15 september 1988 

- (EP) sluitingsdatum: indiening 
amendementen c.q. moties op 
concept-verkiezingsprogram
ma ELD bij algemeen secre
taris door leden partijraad 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- radio-uitzending * 

- (EP) iedere lid-organisatie van 
de ELD dient een nationaal 
congres te beleggen, waarin het 
concept-programma '89 wordt 
behandeld met daarbij de mo
gelijkheid amendementen 
(c.q. moties) in te dienen, die 
voor 27 oktober moeten zijn 
ingeleverd bij de secretaris
generaal van de ELD 

- mededeling hoofdbestuur over 
plaats, tijd en agenda van de 
42ste jaarlijkse algemene ver
gadering (1989) 

5 september 

7 september 

9 september 

10 september 

voor 15 september 

15 september 

15-18 september 

15 september-
15 oktober 

15 september-
15 december 

19 september 

21 september 

24 september 

26 september 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- LCV -vergadering 

- LPC-vergadering 

- bijeenkomst secretarissen kc's 
met het algemeen secretariaat 
(Thorbeckehuis) 

- jaarlijkse bijeenkomst leden 
provinciale staten en Eerste 
Kamer 

- (EP) partijraad in "Treslong" 
te Hillegom ter bespreking en 
ter amendering van het ver
kiezingsprogramma van de 
ELD en ter benoeming van de 
leden van de delegatie van de 
VVD naar het congres van de 
ELD 

- (EP) de zittende leden wordt 
door algemeen secretaris ge
vraagd naar bereidheid voor
lopig kandidaat te zijn 

- Vrijheid en Democratie 

- congres Liberale Internatio
nale te Pisa 

- (EP) de afdelingen van de 
VVD houden een ledenver
gadering waar een lijst wordt 
opgemaakt van personen die 
de afdeling als voorlopige 
kandidaten voor het lidmaat
schap van het Europese Par
lement wenst te stellen 

- het hoofdbestuur en de leden
vergadering van elke afdeling 
kunnen kandidaten stellen 
voor de vacatures in het 
hoofdbestuur ( 42ste jaarlijkse 
algemene vergadering 1989) 

- hoofdbestuursvergadering 

- LCJ-vergadering 

- partijraad (Troonrede, Mil
joenennota) in het Jaarbeurs
congrescentrum te Utrecht 

- dagelijks-bestuursvergadering 



28 september - bezoek van het dagelijks be- 26 oktober - bezoek van het dagelijks be-
stuur aan de kamercentrale stuur aan de kamercentrale 
Groningen Drenthe 

1 oktober - jaarlijkse bijeenkomst vor- 29 oktober (EP) informatiedag "Grenzen-
mings- en scholingsfunctio- loos Europa" in Rest. Engels 
narissen, Hoog-Brabant te te Rotterdam 
Utrecht 

oktober - (EP) programmacommissie 
31 oktober - dagelijks-bestuursvergadering 

van de ELD zal de amen- voor 1 november - (TK) de zittende leden wordt 
dementen van commentaar door algemeen secretaris ge-
voorzien en rangschikken vraagd naar bereidheid voor-

5 oktober - bezoek van het dagelijks be-
lopig kandidaat te zijn 

stuur aan de kamercentrale na 1 november - (EP) alle amendementen voor 
's-Hertogenbosch de lidorganisaties van de ELD 

beschikbaar om (wederom) 
8 oktober - themadag criminaliteit en ge- door de nationale partijen te 

meenten J aarbeurscongres- worden behandeld. Dit zal ge-
centrum te Utrecht, 10.00- schieden door de VVD-de-
16.00 uur legatie naar het ELD-congres 

10 oktober - dagelijks-bestuursvergadering in november - (TK) leden mogen namen 
noemen van personen die zij 

12 oktober - LPC-vergadering als kandidaat wensen voor te 

14, 15 en 16 oktober - (EP) seminar Opinion leaders 
dragen 

Europe '89 te Vaals 2 november - bezoek van het dagelijks be-
stuur aan de kamercentrale 

15 oktober - Vrijheid en Democratie Zeeland 

uiterlijk 16 oktober - (EP) de afdelingen van de 4 november - bijeenkomst leden provinciale 
VVD zenden de in de leden- staten en Tweede Kamer over 
vergadering opgemaakte lijst welzijn en cultuur in de Blije 
van personen, die de afdeling Werelt te Lunteren, 15.00-
als voorlopige kandidaten voor 17.30 uur 
het lidmaatschap van het Eu-
ropese Parlement wensen voor - bijeenkomst burgemeesters in 
te dragen, met gebruikmaking de Blije Werelt te Lunteren, 
van daartoe ter beschikking te 15.00 uur-17.00 uur. stellen formulieren, aan de al-
gemeen secretaris van de VVD 4 en 5 november - congres van de Vereniging van 

Staten- en Raadsleden in de 
17 oktober - jubileumtournee Blije Werelt te Lunteren 

19 oktober - bezoek van het dagelijks be- 7 november - dagelijks-bestuursvergadering 
stuur aan de kamercentrale 
Amsterdam 9 november - bezoek van het dagelijks be-

stuur aan de kamercentrale 
24 oktober - hoofdbestuursvergadering Friesland 

- hoofdbestuur stelt beschrij- 14 november - jubileumtournee 
vingsbrief 79ste algemene 
vergadering vast 

- (TK) hoofdbestuur stelt con-
cept technisch advies op 

28 



15 november 

(tot 24.00 uur) 

16 november 

21 november 

23 november 

28 november 

30 november 

in december 

3 december 

- Vrijheid en Democratie 

- publicatie beschrijvingsbrief 
79ste algemene vergadering (te 
houden in maart 1989) 

- (EP) publicatie van de groslijst 
en van het door de 78ste alge
mene vergadering vastgestelde 
technisch advies 

- sluitingsdatum: indiening 
voorstellen voor beschrij
vingsbrief 42ste jaarlijkse al
gemene vergadering 1989 

- LCV-vergadering 

- LPC-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- TV-uitzending 

- LCJ-vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- bezoek van het dagelijks be
stuur aan de kamercentrale 
's-Gravenhage 

- (TK) afdelingen vergaderen 
om voorlopige kandidaten te 
stellen, ook hoofdbestuur mag 
voorlopige kandidaten stellen 

- (EP) de kamercentrales ver
gaderen ten einde eeR advies
lijst op te stellen die in volgorde 
van voorkeur ten hoogste 20 
personen bevat die de kamer
centrale in aanmerking wenst 
te doen komen om op de de
finitieve kandidatenlijst te 
worden geplaatst. In deze ver
gadering worden tevens de af
gevaardigden en hun plaats
vervangers naar de verkie
zingsraad benoemd, waarbij 
elke kamercentrale een afge
vaardigde benoemt voor elke 
keer dat het aantalleden dat 
op 1 januari 1988 is ingeschre
ven bij de afdelingen die tot de 
desbetreffende kamercentrale 
behoren, deelbaar is door een 
procent van het totale ledental 
van de VVD op genoemde 

1/ 
' 

6 december 
(dinsdag) 

8 en 9 december 

14 december 

15 december 

19 december 

21 december 

25 en 26 december 

1989 

2januari 

uiterlijk 7 januari 
(tot 24.00 uur) 

datum en waarbij de uitkomst 
naar boven wordt afgerond tot 
een geheel getal; de aspirant
leden worden bij de bepaling 
van het aantal afgevaardigden 
buiten beschouwing gelaten. 
Deze advieslijsten moeten in 
het bezit zijn van de algemeen 
secretaris van de VVD op 5 
december 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- ELD-congres te Luxemburg 

- bezoek van het dagelijks be
stuur aan de kamercentrale 
Gelderland 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuursvergadering 

- (EP) hoofdbestuur stelt een 
advies op omtrent de meest 
gewenste volgorde, waarin de 
kandidaten voor verkiezing in 
aanmerking behoren te komen. 
Dit advies wordt voor 31 de
cember toegezonden aan de 
leden van de verkiezingsraad 
en hun plaatsvervangers, aan 
de secretarissen van de kamer
centrales en aan de VVD-frac
tieleden in het Europese Par
lement. 

- bezoek van het dagelijks be
stuur aan de kamercentrale 
Haarlem 

- Kerstmis (algemeen secre
tariaat gesloten) 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- (TK) adviezen van afdelingen 
inzake voorlopige kandidaten 
zijn in het bezit van secretaris 
van de kamercentrale waartoe 
de afdeling behoort en in het 
bezit van de algemeen secre·· 
taris 



11 januari 

. 15 januari 

16januari 

17 januari 

18januari 

23 januari 

25 januari 

28januari 

30januari 

voor 31 janauri 

1 februari 

in februari 

30 

- sluitingsdatum: indiening 
amendementen c.q. moties op 
beschrijvingsbrief 79ste alge
mene vergadering bij algemeen 
secretaris 

- LPC-vergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- (EP) publicatie in Vrijheid en 
Democratie van de ontwerp
kandidatenlijst 

hoofdbestuursvergadering 

- hoofdbestuur stelt beschrij
vingsbrief vast t.b.v. de 42ste 
jaarlijkse algemene verga
dering en verzendt deze naar 
besturen van afdelingen en 
centrales 

- TV-uitzending 

LCJ -vergadering 

- bezoek van het dagelijks be
stuur aan de kamercentrale 
Leiden 

- dagelijks-bestuursvergadering 

bezoek van het dagelijks be
stuur aan de kamercentrale 
Limburg 

- (EP) verkiezingsraad ter vast
stelling van de kandidatenlijst 

dagelijks-bestuursvergadering 

- (TK) concept-verkiezingspro
gramma gereed 

- bezoek van het dagelijks be
stuur aan de kamercentrale 
Overijssel 

- (TK) de centralevergadering 
van iedere kamercentrale stelt 
een lijst van voorlopige kan
didaten (niet-zittende leden) in 
voorlopige volgorde van voor
keur vast 

8 februari 

11 en 12 februari 

13 februari 

15 februari 

17 en 18 februari 

20 februari 

22 februari 

uiterlijk 28 februari 

1 maart 

3 en 4 maart 

6 maart 

- bezoek van het dagelijks bestuur 
aan de kamercentrale Den Hel
der 

topkadercursus 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- publicatie beschrijvingsbrief 
42ste jaarlijkse algemene verga
dering 

- hoofdbestuur publiceert amen
dementen c.q. moties op be
schrijvingsbrief 79ste algemene 
vergadering 

- (EP) publicatie kandidatenlijst 

- bezoek van het dagelijks bestuur 
aan de kamercentrale Rotter
dam 

- Congres van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD in de Blije 
Werelt te Lunteren 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- LPC-vergadering 

- LCV-vergadering 

- (TK) voorlopige advieslijsten 
kamercentrales dienen in het 
bezit te zijn van de algemeen se
cretaris 

- bezoek van het dagelijks bestuur 
aan de kamercentrale Flevoland 

- 79ste algemene vergadering 
(buitengewone algemene ver
gadering) 

- (TK) de algemene vergadering 
stelt het technisch advies vast 

- (EP) de algemene vergadering 
kan nog met tweederde van de 
uitgebrachte geldige stemmen 
wijzigingen aanbrengen in het 
technisch advies en in de door 
de verkiezingsraad vastgestelde 
kandidatenlijst 

- hoofdbestuursvergadering 



7 maart 

13 maart 

15 maart 

voor 16 maart 

tussen 20 maart en 
22 mei 

20 maart 

22 maart 

24 maart 

26 en 27 maart 

29 maart 

3 april 

5 april 

10 april 

(tot 24.00 uur) 

- LCJ-vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 
- (TK) dagelijks bestuur stelt 

groslijst vast 

- TV-uitzending 

- Vrijheid en Democratie 

(TK) publicatie in Vrijheid en 
Democratie van het concept
verkiezingsprogramma 

- bezoek van het dagelijks bestuur 
aan de kamercentrale Tilburg 

- (TK) verzending van groslijst en 
technisch advies aan besturen 
van afdelingen en kamercentra
les 

- (TK) de ledenvergaderingen van 
de afdelingen vergaderen over 
concept-verkiezingsprogramma 
en dienen eventueel amen
dementen en moties in ter be
handeling door ondercentrales 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- bezoek van het dagelijks bestuur 
aan de kamercentrale Utrecht 

- Goede Vrijdag (algemeen se
cretariaat gesloten) 

- Pasen (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- bezoek van het dagelijks bestuur 
aan de kamercentrale Dordrecht 

hoofdbestuursvergadering 

- LPC-vergadering 

- LCV -vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- sluitingsdatum: indiening 
amendementen c.q. moties op 
voorstellen beschrijvingsbrief 
42ste JA V bij algemeen secre
taris. Worden voor 1 mei toe
gezonden aan besturen van af
delingen en centrales 

15 april 

tussen 15 april 
en 14 mei 

22 april 

24 april 

1 mei 

3 mei 

4mei 

5 mei 

8 mei 

14 en 15 mei 

15 mei 

uiterlijk 16 mei 

17 mei 

22mei 

26 en 27 mei 

- Vrijheid en Democratie 

- (TK) ledenvergaderingen van de 
afdelingen stellen de definitieve 
advieslijst vast van voorlopige 
kandidaten 

- buitengewone algemene verga
dering van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden i.v.m. 
vaststelling Leidraad Gemeen
teprogramma 1990-1994 

- hoofdbestuursvergadering 

- (EP) aanvang campagne 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- (EP) dag der kandidaatstelling 

- Hemelvaartsdag (algemeen se-
cretariaat gesloten) 

- Bevrijdingsdag (algemeen se
cretariaat gesloten) 

- hoofdbestuursvergadering 

- TV-uitzending 

- Pinksteren (algemeen secre
tariaat gesloten) 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuur publiceert amen
dementen c.q. moties op be
schrijvingsbrief 42ste jaarlijkse 
algemene vergadering 

- (TK) de definitieve advieslijsten 
van de afdelingen dienen in het 
bezit te zijn van de secretaris van 
de kamercentrale waartoe afde
ling behoort en van de algemeen 
secretaris 

- LPC-vergadering 

- LCV -vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- 42ste jaarlijkse algemene verga
dering (80ste algemene verga-· 
dering) 



30 mei 

12juni 

15 juni 

17 juni 

19 juni 

24 juni 

28juni 

3juli 

10 juli 

15 juli 

12 augustus 

15 augustus 

21 augustus 

32 

- LCJ-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- (EP) dag der stemming 

- (TK) de centralevergaderingen 
van de ondercentrales behan
delen conform artikel 48 hr. de 
door de afdelingen die tot hun 
gebied behoren, amendementen 
en moties; inleveren bij alge
meen secretaris ten laatste op 26 
juni 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) de centralevergadering van 
iedere kamercentrale stelt de 
definitieve advieslijst van voor
lopige kandidaten vast, tevens 
benoeming van afgevaardigden 
naar de verkiezingsraad; lijsten 
dienen uiterlijk 26 juni in bezit te 
zijn van algemeen secretaris 

- LPC-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- (TK) toezending amendementen 
en moties verkiezingsprogram
ma aan besturen afdelingen en 
centrales 

- (TK) centralevergaderingen van 
de kamercentrales behandelen 
de amendementen en moties die 
na behandeling door de onder
centrales zijn overgebleven; in
leveren bij algemeen secretaris 
ten laatste op 21 augustus. (Te
vens worden de afgevaardigden 
naar de amendementencom
missie benoemd) 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) hoofdbestuur stelt ontwerp 
op van de kandidatenlijst en 

28 augustus 

1-16 september 

4 september 

9 september 

15 september 

15 september
IS december 

18 september 

23 september 

9 oktober 

15 oktober 

23 oktober 

27 en 28 oktober 

3 en 4 november 

11 november 

15 november 

(tot 24.00 uur) 

verricht voorts alle handelingen 
als in artikel 16 TK vermeld zijn 

- hoofdbestuursvergadering 

- mededeling hoofdbestuur over 
plaats, tijd en agenda 43ste 
jaarlijkse algemene vergadering 
(1990) 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) bijeenkomst amendemen
tencommissie t.b.v. verkiezings
programma 

- Vrijheid en Democratie 

- het hoofdbestuur en de leden
vergadering van elke afdeling 
kunnen kandidaten stellen voor 
de vacatures in het hoofdbestuur 
(43ste jaarlijkse algemene ver
gadering 1990) 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) bijeenkomst hoofdbestuur 
ter eventuele advisering amen
dementen/moties verkiezings
programma 

- reguliere bijeenkomst partijraad 
i.v.m. Troonrede en Miljoe
nennota 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) buitengewone algemene 
vergadering ter vaststelling ver
kiezingsprogramma 

- congres Vereniging van Staten
en Raadsleden in de Blije Werelt 
te Lunteren 

- (TK) bijeenkomst van de ver
kiezingsraad ter vaststelling van 
de bijna definitieve kandidaten
lijst 

- Vrijheid en Democratie 

- sluitingsdatum: indiening voor-



stellen voor beschrijvingsbrief 
43ste jaarlijkse algemene verga
dering-

20 november - hoofdbestuursvergadering 

11 december - hoofdbestuursvergadering 

15 december - Vrijheid en Democratie 

16 december - (TK) buitengewone algemene 
vergadering ter vaststelling van 
de definitieve kandidatenlijst 

18 december - hoofdbestuursvergadering 

25 en 26 december - Kerstmis (algemeen secretariaat 
gesloten) 

Vergaderingen DB/HB in 1989 
DB: 

2 januari 
23 januari 
30 januari 
20 februari 

13 maart 
20 maart 
10 april 
1 mei 

22 mei 

HB: 
16 januari 
13 februari 
6 maart 
3 april 

24 april 

Verschijningsdata Vrijheid en Democratie 
in 1989 

dinsdag 17 januari 1989 (nr. 1372) 
dinsdag 14 februari 1989 (nr. 1373) 
dinsdag 14 maart 1989 (nr. 1374) 
dinsdag 18 april 1989 (nr. 1375) 
dinsdag 16 mei 1989 (nr. 1376) 
dinsdag 27 juni 1989 (nr. 1377) 
dinsdag 18 juli 1989 (nr. 1378) 
dinsdag 22 augustus 1989 (nr. 1379) 
dinsdag 26 september 1989 (nr. 1380) 
dinsdag 24 oktober 1989 (nr. 1381) 
dinsdag 21 november 1989 (nr. 1382) 
dinsdag 19 december 1989 (nr. 1383) 

In dit overzicht zijn alle bestuurspublikaties zoals 
aangegeven in het activiteitenschema verwerkt. Ook 
is rekening gehouden met het tijdstip van de Eu
ropese verkiezingen. 

Totaal in 1989: 12 maal, in 1988 10 maaL 

Verklaring afkortingen: 
EP - handelingen die verband houden met vaststelling 

programma en kandidatenlijst Europees Parlement 
1989 

TK - handelingen die verband houden met vaststelling 
programma en kandidatenlijst Tweede Kamer 1990 

* de reguliere radio-uitzendingen voor het seizoen 
1988/1989 worden via de zender Radio 5, van 18.20 tot 
18.30 uur, hervat in een veertiendaags uitzendschema. 

N.B. omstreeks de jaarwisseling zal een bijgesteld schema 
worden gepubliceerd waarin vooral aanvullingen 
worden opgenomen t.b.v. de verkiezingenTKen GR 
1990. 

8mei 21 augustus 23 oktober 
12 juni 28 augustus 13 november 
19 juni 4 september 20 november 
3juli 18 september 11 december 

10 juli 9 oktober 18 december 

Vergader/bijeenkomstenschema * 
LPC LCV LCJ BEZ. AAN 

KC'S 

7/9 7/9 21/9 28/9 
12/10 16/11 23111 5/10 
16/11 22/2 17/1 19/10 
11/1 5/4 7/3 26/10 
22/2 17/5 30/5 2/11 
5/4 9/11 
17/5 30/11 
28/6 14/12 

21/12 
18/1 
25/1 
1/2 
8/2 
15/2 
1/3 
15/3 
22/3 
29/3 

* Op 7 september bijeenkomst kc-secretarissen met 
algemeen secretariaat. 

augustus 1988 



Welk onderwerp er ook aan de orde 
is, altijd kan het vanuit het belang 
van de vrouw bezien en beoordeeld 
worden. Regel is echter dat be
stuurders, politici, auteurs, be
leidsvoorbereiders en anderen za
ken bezien vanuit een zogenaamd 
algemeen belang. In de praktijk 
betekent dit dat mannen een een
zijdige afweging maken. De Li
berale Vrouw selecteert voor haar 
lezers artikelen die juist voor die 
vrouw een "eyeopener" zijn. 
Aan het begin van dit jaar werd de 
Liberale Vrouw geheel vernieuwd. 
Zowel haar uiterlijk als haar in
houd hebben zich aangepast aan de 
wensen van de lezer(es). Zo wordt 
de Liberale Vrouw in allerlei vrou
wenzaken een onmisbare steun. 
Bent u ook geïnteresseerd in po
litieke zaken die de vrouw aan
gaan? Dan is de Liberale Vrouw een 
blad voor u! Voor vrouwen, die be
langstelling hebben voor actuele 
politieke standpunten, discussies 
en belangrijke emanicpatiezaken. 

BON 
Ik wil graag het kwartaalblad de 
Liberale Vrouw van de Organisatie 
Vrouwen in de WD ontvangen. 
De jaarlijkse bijdrage ad. f 17,50 
voldoe ik na ontvangst van een 
acceptgirokaart. 

Naam: 

Adres: 

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

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

Handtekening: .............................. . 

Adres: Organisatie Vrouwen in de 
WD, 
Antwoordnummer 1877, 
2500 WB Den Haag 
(postzegel niet nodig) 
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Marijke Woudenberg-Monshouwer 

Het landelijk bestuur van de Orga
nisatie Vrouwen in de VVD geeft 
het blad uit. Het probeert met de 
Liberale Vrouw de politieke be
wustwording van de vrouwen te 
bevorderen en de integratie van 
vrouwen in de maatschappij te 
versnellen. Daarbij tracht het be
stuur meer vrouwen voor te dragen 
voor verkiesbare plaatsen en voor 
functies binnen de VVD. Ook dat 
er meer vrouwen komen in politieke 
en andere vertegenwoordigingen. 

Wat biedt de Liberale Vrouw nog 
meer? 
Er zijn vaste rubrieken zoals VVD
vrouwenactiviteiten, boekbespre
kingen en berichten uit de Neder
landse Vrouwenraad. De zojuist 
aangetreden nieuwe voorzitter van 
de Organisatie Vrouwen VVD, me
vrouw Monique de Vries, geeft in 
elk nummer haar commentaar op 
actuele politieke zaken. Gasten ko
men aan het woord en vertellen 
over hun werk. Daarnaast treft u 
artikelen over vrouwen en werk
gelegenheid, kinderopvang en po
litiek-Den Haag. Kortom, goede 
artikelen die met interesse gelezen 
worden. 

Onbekendheid? 
Het blijkt dat steeds meer vrouwen 
die zich aansluiten bij de Vrouwen 

VVD, een bijzondere sympathie 
hebben voor het emancipatiewerk 
van de organisatie zelf dus, maar 
toch nog géén abonnement hebben 
op de Liberale Vrouw. De redactie 
höópt nog veel meer mensen over 
de streep te halen. Zij wil een steeds 
aantrekkelijker blad maken voor 
meer abonnees waardoor weer 
armslag ontstaat voor verdere 
kwaliteitsverbetering. 

Het doel is duidelijk. 
Vrouwen bewust maken van hun 
maatschappelijke positie en moge
lijkheden. Vrouwen middelen aan
reiken tot verbetering van hun po
sitie is hieraan gekoppeld. Het 
streven is gelijkwaardigheid in de 
samenleving maar ook in de VVD 
zelf. Oud-voorzitter mevrouw Leity 
Wind constateerde in haar af
scheidsinterview in het vorige 
nummer van Vrijheid en Democra
tie dat slechts eenderde van de 
VVD-leden vrouw is. De Liberale 
Vrouw wil meewerken aan een 
meer vrouwvriendelijk beeld van de 
VVD zodat meer vrouwen zich 
thuis zullen voelen. 

Oktobernummer gratis. 
Wilt u abonnee worden? Vult u dan 
de aanmeldingsbon in. Het laatste 
nummer van dit jaar ontvangt u 
dan gratis. Ook kunt u voordat u 
besluit een proefnummer aanvra
gen bij het secretariaat van de 
Vrouwen VVD op het zelfde adres 
als de redactie van dit blad geves
tigd is. 

Marijke W. Woudenberg-Mons
houwer, redacteur Liberale 
Vrouw 

Telefoonstoring 
Teldersstichting 

De Teldersstichting kampt re
gelmatig met storingen op de te
lefoonlijnen. Degenen die bellen 
krijgen de normale aanslui
tingstoon, deze gaat echter vaak 
niet over in het pand van het 
wetenschappelijk bureau. Daar
door ontstaat de indruk dat er 
geen bezetting is, die wel degelijk 
aanwezig is. Vriendelijk· ver
zoek: blijf proberen of wacht even 
een uurtje met nieuwe pogingen. 
De storingen zijn nooit van lange 
duur. 
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Themad~g 
opvoeding/ond~rwij s 

kunst/cultuur 
• 

j ---- ----· ---

L t-·o:ktober 
Zo'n themadag opvoeding/on

derwijs- in relatie tot kunst en cul
tuur, voor wie is die eigenlijk be
stemd? Voor alle duidelijkheid, wij, 
dat is de commissie cultuur en me
dia denken voor velen binnen de 
partij. 

Bijvoorbeeld de vele beleids
makers, me~ name de wethouders 
en gedeputeerden, die cultuur en/of 
onderwijs in hun portefeuille heb
ben en natuurlijk de raads- en 
statenleden, om hun wethouders 
en gedeputeerden te steunen in een 
kunst/cultuur-bevorderend beleid 
danwel om zelf initiatieven te ont
plooien. 

Verder denken we aan de onder
wijsgevenden in basis- en voortge
zet onderwijs, omdat zij degenen 
zijn, die daadwerkelijk gestalte 
kunnen geven aan kunst- en cul
tuur-onderwijs en omdat zij in
vloed hebben op en meewerken aan 
de totstandkoming van school
werkplannen, danwel deelleer
plannen. 

Maar vooral richten we ons op al 
die ouders van nu, die met hun li
berale ideeën deel uitmaken van 
medezeggenschapsraden en ou
derraden, maar vooral ook de school 
kiezen die bij hun liberale inzich
ten past. Het zijn hun kinderen die 
straks de vruchten plukken van 
een evenwichtig samengesteld 
leerpakket van "exacte" en cul
tuurgeoriënteerde vakken, te be
ginnen aan de basis! 

Ook is deze themadag bestemd 
voor toekomstige ouders, de jonge
ren van nu dus, die weten wat zij 
in het onderwijs recentelijk gemist 
hebben en wat zij voor hun kin
deren straks wel willen. Hopenlijk 
bent u nu geïnteresseerd geraakt 
in de opzet van de dag. Zaterdag 1 
oktober dus. In Rotterdam, op re
delijk gelijke afstand van het 
Noorden, het Zuiden en het Oosten 
van het land. Vanwege de afstand 
beginnen we niet té vroeg (10u30) 
en eindigen we niet té laat (15u30). 

In de ochtend zullen 3 sprekers 
een korte inleiding houden over het 
onderwerp. Zij zullen dit benaderen 

vanuit de kunsten, vanuit onder
wijs en vanuit de politiek. 

Na de lunch zal een forum aan
treden, bestaand uit 3 inleiders en 
aangevuld met een vertegenwoor
diger van de staten- en raadsleden. 
Er zal op deze dag volop gelegen
heid zijn voor discussie en uitwis
seling van ervaringen. Uw eerste 
aktie nu kan dus zijn de aanmel
dingsbon in vullen en wij hopen dan 
velen in Rotterdam te mogen ver
welkomen. 

Themadag Opvoeding/ 
Onderwijs - Kunst/Cultuur 
datum: zaterdag 1 oktober 1988 
plaats: Museum voor Land- en Vol
kenkunde, Willeroskade 25 te Rot
terdam 
organisatie: Cie Cultuur en media
beleid VVD 
Cie Kunst en Cultuur JOVD 
Kamercentrale Rotterdam 
tijd: aanvang te 10.30 uur 
sluiting 15.45 uur. 
programma: 

10.00 tot 10.30 uur ontvangst met 
koffie 

10.30 tot 10.40 uur opening 

10.40 tot 11.10 uur 1e inleider 

11.10 tot11.40 uur 2e inleider 

11.40 tot 12.00 uur koffiepauze 

12.00 tot 12.30 uur 3e inleider 

12.30 tot 13.45 uur lunch met ?? 

13.45 tot 15.30 uur discussie tussen 
zaal en forum o.l.v. de dagvoorzit
ter 

15.30 tot 15.45 uur afsluiting 

Forumsamenstelling: inleiders, 
Staten en Raadslid, lid JOVD 
deelname: na insturen van het 
deelnameformulier krijgt men in
formatie toegestuurd over de in
houd van de dag, de organisatie en 
hoe het museum bereikbaar is. 
deelnamekosten: f 40,- per per
soon, over te maken op postbank
giro-rekening van de Kamercen
trale Rotterdam. Dit is inclusief 
kosten koffie, lunch en eindverslag. 

Hans Meulemans-Seelen 
voorz. com. cult. en media 

-
Aanmeldingsbon 

Themadag 
opvoeding/onderwijs

kunst/cultuur 

ondergetekende: .......................... . 

adres: ........................................... . 

postcode: ...................................... . 

woonplaats: .................................. . 

Wenst deel te nemen aan de 
themadag over Opvoeding/On
derwijs - Kunst/Cultuur op 1 ok
tober 1988 in het Museum voor 
Land- en Volkenkunde, Willeros
kade 25 te Rotterdam. Hij/zij heeft 
de verschuldigde deelnemers
bijdrage f 40,- (incl. koffie, lunch 
en verslag) overgemaakt op gi
rorekening 524323 ten name van 
de penningmeester V.V.D. Ka
mercentrale Rotterdam, onder 
vermelding van "Themadag op
voeding/kunst". 

Datum: 

Handtekening: 

De aanmelding dient te geschie
den voor 20 september a.s. door 
deze bon toe te zenden aan de Ka
mercentrale Rotterdam, Meent 
106, 3011 JR Rotterdam. 

augustus 1988 
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Kopij voor 
Vrijheid & Democratie 
Ook het komend parlementaire jaar 
zal het regiokatern in dit blad een 
belangrijke plaats innemen. De be
doeling van dit katern is om be
kendheid te geven aan pittige ac
ties, goede initiatieven en boeiende 
bijeenkomsten. Uit ideeën ontstaan 
vaak nieuwe plannen in andere af
delingen en ondercentrales. In dat 
regiokatern heeft de Landelijke 
Propagandacommissie een belang
rijke vinger in de pap. Onze LPC
ers kennen hun eigen gebied; zij 
maken deel uit van de kamercen
tralebesturen en daardoor kunnen 
zij vaak beter dan de redactie be
oordelen wat wel of niet voor publi
katie in aanmerking komt. Regel
matig is daarover overleg tussen 
LPC en redactie. 

Indien u suggesties heeft, be
spreek die dan met uw propagan
dist die met de betrokken LPC-er 
contact kan opnemen. Zij praten 
met de redactie. Op deze wijze is de 
publikatie van regionale gebeur
tenissen goed gestroomlijnd. De 
praktijk heeft bewezen dat daar
door de beste spreiding van regio
nieuws in V & D gegarandeerd kan 
worden. De beste resultaten komen 
tot stand wanneer men bij de plan
ning van bepaalde activiteiten met 
de betrokken LPC-er overlegt of 
die wel of niet geschikt zijn voor het 
ledenblad. De redactie kan dan bij 
haar planning daarmee rekening 
houden. 

Een hartekreet: kleurenfoto's 
zijn soms niet of slecht afdrukbaar. 
Ze verliezen bij het afdrukken altijd 
aan scherpte en regelmatig moet 
de redactie deze ongebruikt terug
zenden. Houd daarom bij publika
tie een zwart-wit filmrolletje bij de 
hand of overleg van te voren even 
hoe we gezamenlijk tot de beste re
sultaten kunnen komen. 

Suggesties 

Hoewel de redactie probeert de 
vinger aan de (partij)pols te houden, 
kan het voorkomen dat bepaalde 
onderwerpen te weinig of niet aan 
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bod komen. Suggesties zijn zeer 
welkom. Dagelijks kunt u bellen 
met Petra Beijersbergen, 070-
614121 toest. 17. Zij voert het re
dactie-secretariaat. U kunt ook een 
briefje sturen en antwoord op uw 
telefoontje of brief krijgt u altijd. 
Op die wijze hoeven we u niet ach
teraf teleur te stellen doordat een 
ongevraagd toegezonden artikel 
niet mee gaat. Ook wij zijn gebon
den aan het vastgestelde aantal 
beschikbare pagina's kopij en we 
werken volgens planning. Een goed 
samenspel tussen alle geledingen · 
in de partij en de redactie is de 
beste garantie voor een veelzijdig 
partijblad. Uiteraard kunt u dat
gene wat u vers op de lever hebt 
altijd kwijt in de ingezonden brie
venrubriek. De redactie hanteert 
een norm van circa 200 woorden 
per brief. Door deze norm aan te 
houden kunnen meer leden aan bod 
komen dan wanneer we de brief
lengte af zouden schaffen. 

Redactie 

Mededelingen 
van het 

hoofdbestuur 
Tussentijdse raadsverkiezingen in 
delen van de provincies Utrecht en 
Zuid-Holland. 
Als de Eerste Kamer der Staten
Generaal op 13 september a.s. 
aanvaardt het ontwerp van Wet tot 
wijziging van de grenzen en tot sa
menvoeging van een groot aantal 
gemeenten dan zullen in een groot 
aantal gemeenten in november 
tussentijdse raadsverkiezingen 
worden gehouden. 

De leden woonachtig in de hier
na te vermelden huidige gemeen
ten worden opgeroepen om voor 8 
september a.s. conform art. 13 GR 
aan het bestuur van de afdeling 

waar zij thans toe behoren namen 
te noemen van personen die zij 
wensen voor te dragen als voorlo
pige kandidaat. Het betreft in alfa
betische volgorde de volgende 
"oude" gemeenten: 
In Utrecht: 
Benschop 
Breukelen 
Kamerik 
Koekengen 
Loenen 
Linschoten 
Lopik 
Mijdrecht 
Montfoort 
Nigtevecht 
Oudewater 
Polsbroek 
Snelrewaard 
Vinkeveen 
Willeskop 
Wilnis 
Zegveld 

In Zuid-Holland: 
Driebruggen 
Reeuwijk 
Woerden 

De kamercentrales Utrecht en Lei
den zullen zo veel als mogelijk en 
wenselijk is de handelingen be
geleiden die uit het reglement GR 
voortvloeien. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg 

Oproep melding 
kandidaten 

De leden worden opgeroepen om 
voor 15 september aanstaande aan 
het bestuur van hun afdeling na
men te noemen van personen die 
zij wensen voor te dragen als voor
lopige kandidaten voor het Eu
ropees parlement. 



De jubileumtournee 40 jaar VVD 
17 oktober 
Zutphen 

Ontmoetingscentrum Hanzehof 
eoehoornsingel 1 

Halverwege het jubileumjaar is er 
zoveel in de actuele politiek ge
beurd, dat de geplande karavaan
tocht van de VVD-kopstukken door 
het land niet alleen een uiting van 
feestelijkheid is rond 40 jaar Li
berale VVD-politiek, doch ook een 
uitstekend medium om leden en 
kiezers even bij te praten over wat 
er in Den Haag op de agenda staat. 

En de kans voor u om even 
"boodschappen te doen" bij onze 
dames en heren politici. Een mooi 
voorbeeld daarvan leverde de zo 
succesvolle laatste avond van de 
tournee in Delden, waar de afde
ling in voortreffelijke samenwer
king met de KC-Overijssel een 
avond had opgezat die klonk als de 
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Op vrijdag 28 oktober a.s. organi
seert de partijcommissie Volks
huisvesting in samenwerking met 
de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD een voor
lichtingsavond over de nota Volks
huisvesting in de jaren '90. Deze 
avond is bedoeld voor onze por
tefeuillehouders volkshuisvesting 
in de gemeente- en provinciebe
sturen, zowel in raden/staten als in 
colleges. Tijdens deze avond zal 
door middel van enkele korte inlei
dingen worden aangegeven wat de 
nota voor gemeenten en provincies 
gaat betekenen en hoe liberale be
stuurders daarmee in de praktijk 
kunnen omgaan. Na de inleidingen 
zal worden ingegaan op al dan niet 
vooraf gestelde vragen. De bijeen
komst vindt plaats in het Jaarbeurs 

bekende klok. Twee leden, en als 
de dames het lezen zullen ze het 
zich zeker herinneren, vertelden 
mij een heel verhaal over een ac
tueel onderwerp waar één van onze 
aanwezige politici bemoeienis mee 
had gehad. Prima natuurlijk, ook 
wij van het algemeen secretariaat 
zijn daar om u te ondersteunen in 
activiteiten. Doch toen ik voorstel
de om nu eens in de daarvoor be
kende pauze naar politici toe te 
gaan, leek ze dat eerst geen goed 
idee, omdat er best ook wat (overi
gens opbouwende) kritiek in hun 
verhaal zat. Na enig aandringen 
stapten ze op hun doel af en had
den - zoals ik naderhand begreep -
een voor beide partijen verhel
derend gesprek. 

Congrescentrum te Utrecht en 
duurt van 19.00 uur tot 22.30 uur, 
de zaal is vanaf 18.00 uur geopend. 

Aanmelding dient schriftelijk te 
geschieden door middel van onder
staande bon, welke moet worden 
gestuurd aan VVD-algemeen se
cretariaat, t.a.v. de heer mr. H. J. 
Lutke Schipholt, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage. Aanmel
ding is mogelijk tot 14 oktober. In
dien men nu al vragen n.a.v. de 
nota heeft, kan men die vragen bij 
de aanmelding meesturen. In het 
septembernummer van Provincie 
& Gemeente, het maandblad van de 
Vereniging van Staten- en Raads
leden, zal als voorbereiding op de 
avond een artikel over het onder
werp worden gepubliceerd. 

14 november 
Weert 

(Lokatie wordt gepubliceerd in het 
septembernummer) 

Precies waar dit jubileumtournee 
voor bedoeld is: zeggen wat je op je 
lever hebt. Onze bewindslieden en 
parlementariërs zullen ook op 17 
oktober te Zutphen en op 14 no
vember te Weert weer zoveel mo
gelijk aanwezig zijn. Noteer dus die 
avonden in uw agenda en als u even 
kunt kom ernaar toe en maak van 
uw hart geen moordkuil: Aanvang 
20.00 uur, sprekers Voorhoeve, De 
Korte, en één van de andere be
windslieden en die grote pauze 
midden op de avond is het leukste 
deel, want dan bent u aan het 
woord. Gewoon doen, de politiek is 
er voor u. 

H. M. G. Dittmar 

Aanmeldingsbon 
Volkshuisvesting 28 
oktober 

Ondergetekende, de heer/mevrouw *) 

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

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

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

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

Functie: ............................................. . 
zal deelnemen aan de 
voorlichtingsavond over de Nota 
Volkshuisvesting in de jaren '90 in 
het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht op 28 oktober 1988. 
Hij/zij* heeft weUgeen *vragen 
bijgevoègd. 
Datum: 

Handtekening: 

* doorhalen wat niet van 
toepassing is. 

aueustus 1988 
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OPENBARE 
PAR TIJRAADSVERGADERING 

te houden op zaterdag 10 september 1988 in 
Treslong te Hillegom, aanvang 10.00 uur 

Doel 

Deze bijzondere partijraadsver
gadering zal geheel gewijd zijn aan 
het vaststellen van de amen
dementen c.q. moties, die door de 
VVD zullen worden ingediend op 
het concept-verkiezingsprogramma 
van de ELD ten behoeve van de 
komende Europese verkiezingen 
(ingevolge mandaat van de 66ste 
algemene vergadering). De Neder
landse versie* van dit programma 
wordt aan de leden van de par
tijraad en aan de secretarissen van 
de commissies en bijzondere groe
pen toegezonden met de mogelijk
heid om concept-amendementen en 
moties bij de algemeen secretaris 
voor 22 augustus 1988 in te die
nen**. 

Hoewel het uiteraard mogelijk is 
amendementen in te dienen is 
vanuit de ELD het verzoek ontvan
gen wijzigingsvoorstellen bij voor
keur in de vorm van moties op te 
stellen, zodat veel meer de strek
king van het programma ter dis
cussie zal staan. Het hoofdbestuur 
dringt er bij de leden van de par
tijraad, die afgevaardigden zijn 
van hun kamercentrale, op aan zich 
met het bestuur van de desbetref
fende kamercentrale in verbinding 
te stellen, ten einde de centrales 
een zo groot mogelijke inspraak te 
geven bij het opstellen van de con
cept-amendementen c.q. moties, 
zodat daarmee bereikt kan worden 
dat de partij in al haar geledingen 
bij de behandeling betrokken 
wordt. 

Voorts zullen door de partijraad 
de leden van de VVD-delegatie 
naar het congres van de ELD op 8 
en 9 december a.s. te Luxemburg 

worden aangewezen. Ook dient de 
partijraad van de VVD-leden in de 
Executieve van de ELD te benoe
men. De leden van de partijraad 
ontvangen daartoe zo spoedig mo
gelijk een voorstel van het hoofdbe
stuur. De leden van de partijraad 
zijn gerechtigd kandidaten te stel
len. De namen van deze kandida
ten dienen eveneens uiterlijk 21 
augustus 1988 in het bezit van de 
algemeen secretaris te zijn. 

Agenda (aanvang 10.00 uur): 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Benoeming leden VVD-delegatie 
naar ELD-congres te Luxem
burg en benoeming leden van de 
VVD in de Executieve van de 
ELD. 

3. Behandeling en besÏuitvorming 
inzake amendementen c.q. mo
ties, hoofdstukgewijs. 

4. Sluiting. 

Namens de voorzitter, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. VAN DEN BERG. 

* De aandacht wordt erop gevestigd dat 
dit programma voor een ieder beschik
baar is door overmaking van een bedrag 
van f 2,50 p.e. op postgirorekening 
40.18.232 t.n.v. VVD-informatierekening 
te 's-Gravenhage, onder vermelding van 
,,ELD-programma". 

** Ten behoeve van het indienen van de 
concept-amendementen c.q. moties zullen 
formulieren aan de leden van de par
tijraad en aan de secretarissen van de 
commissies en bijzondere groepen worden 
toegezonden. 



Themanummer Milieu 

Milieu is een zaak die ons allen 
elke dag aangaat. Het milieu komt 
door verschillende oorzaken steeds 
meer onder druk te staan. Wij 
moeten zorgvuldig met ons milieu 
omspringen, willen wij de kwaliteit 
niet nog verder laten teruglopen. 
Een goede kwaliteit van het milieu 
is een voorwaarde voor de leefbaar
heid. Overheid, bedrijfsleven en 
particulieren dienen doordrongen 
te zijn van hun verantwoordelijk
heden ten opzichte van de hand
having en verbetering ·van deze 
kwaliteit. 

In dit nummer van Vrijheid & 
Democratie heeft u een aantal in
teressante artikelen over dit on
derwerp kunnen lezen. Ook Li
beraal Reveil - het kwartaalblad 
dat door de Prof. Mr. B. M. Tel
clersstichting wordt uitgegeven - zal 
een nummer aan milieu wijden, 
namelijk het decembernummer van 
dit jaar. In dit themanummer zal 
onder meer aandacht worden be
steed aan het milieu als inter
nationale aangelegenheid, de op
sporing van milieudelicten, de 
rechtshandhaving en mogelijke 
sancties, de financiële consequen
ties (onder andere voor verzeke
ringsmaatschappijen) en risico
analyse. 

Interview Voorhoeve 

In het septembernummer van 
Liberaal Reveil zal een interview 
worden opgenomen met de VVD
fractievoorzitter in de Tweede Ka
mer, Joris Voorhoeve. Voorts zal in 
datzelfde nummer onder andere 
een artikel zijn gewijd aan de posi
tie van de VVD tussen "Bestek" en 
"Program", aan de miljoenennota 
en aan de geschiedschrijving van 
het liberalisme. Ook kunt u het in
terview lezen dat het Tweede Ka
merlid Bolkestein had met de voor
malige minister van Buitenlandse 
Zaken in de Verenigde Staten, 
Dean Rusk. 

Losse nummers 

U kunt deze nummers van Li
beraal Reveillos verkrijgen door 

f 9,- per exemplaar over te maken 
op giro 240.200 ten name van 
"Stichting Liberaal Reveil" te 
Voorschoten, onder vermelding 
van resp. "Themanummer milieu" 
(verschijnt in december 1988) en/of 
Liberaal Reveil no. 3, 1988 (ver
schijnt in oktober a.s.). 

Abonnement 

De prijs van een abonnement (4 
nummers) bedraagt f 35,- per 
jaar; voor jongeren onder de 27 jaar 
f 25,-. u kunt zich nu abonneren 
voor de nog te verschijnen num
mers in 1988 door f 17,50 (jongeren 
f 12,50) over te maken op giro 

_ 240.200 ten name van de "Stich
ting Liberaal Reveil" te V oor
schoten. Wilt u uw leeftijd erbij 
vermelden? 

• Meer informatie kunt u verkrijgen 
bij de eindredacteur, Ir. Lena J. 
Kolff, p/a Prof. Mr. B. M. Telders
stichting, Koninginnegracht 55a, 
2514 AE Den Haag, telefoon 070-
63.19.48. 

In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 

opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor 

iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD

politici het woord voeren. 

JOVD-ARNHEM - 9 september. A. 
Ploeg. Musis-Sacrum, Arnhem. 
20.00 uur. Actuele politiek. 
BERGEN OP ZOOM - 19 septem
ber. drs. D. J. D. Dees. Café-Rest. 
De Raayberg. 20.30 uur. Volks
gezondheid. 
BRUSSEL- 26 september. mr. F. 
Korthals Altes. Hotel Charlemag
ne. 20.15 uur. Actuele politiek. 
EDE/JONGEREN VVD - 21 sep
tember. mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas. Cult. Centrum de Reehorst. 
20.00 uur. Middelbaar beroepson
derwijs/actuele politiek. 
's-GRA VENRAGE - 22 september. 
drs. G.M. de Vries. EmoeresthoteL 
De troonrede in Europees perspec
tief. 20.00 uur. 
GOIRLE- 26 september. mevr. 
drs. N. J. Ginjaar-Maas. Rest. De 
HoveL 20.00 uur. Actuele politiek. 
HAARLEM - 29 september. drs. 
G.M. de Vries. De Vergulde Arend. 
20.00 uur. Goed nieuws uit Europa. 
HELMOND/KC 'S-HERTO
GENBOSCH- 9 september. dr. ir. 
J J. C. Voorhoeve. Ontmoetings
centrum 't Speelhuis. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 
HOLTEN- 12 september. mevr. E. 
G. Terpstra. Rest. de Witte. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
OLDENZAAL - 12 september. A. 
Ploeg. Rest. Wessels. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 
LIEVELDE/OC OOST-ACH
TERHOEK - 12 september. mevr. 
drs. N. J. Ginjaar-Maas. Actuele 
politiek/Onderwijs. 
OEGSTGEEST/KC LEIDEN - 28 
september. dr. ir. J. J.C. Voorhoe
ve. Rynland-Lyceum, Oegstgeest. 
20.00 uur. Actuele politiek. 
OSS - 6 oktober. mevr. mr. J.E.S. 
Larive. Hotel Wilhelmina. 20.30 
uur. Met het oog op Europa. 
ROTTERDAM - 26 september. ir. 
D. Luteijn. Rest. Engels. 21.00 uur. 
Troonrede/Miljoenennota. 
JOVD-UTRECHT - 19 september. 
mr. J.G.C. Wiebenga. Den Oude 
Puth. 20.00 uur. Forumdiscussie 
over terrorisme. 
VOORBURG - 29 september. H. F. 
DijkstaL Wijkgebouw de Regen-
boog. 20.00 uur. Actuele politieki-

AMERSFOORT- 26 september. criminaliteitsbestrijding. 
mr. F. H. G. de Grave. Café-Rest. WOERDEN- 26 september. J. /~~ 
De Eenhoorn. 20.00 uur. De Rijks- Franssen. Café Reehorst. 20.00 _--;;;;;:-- ;;;-;::-~ 

P l•t• k c "' _./ _/ _/ -~ ./// begroting. uur. o 1 1e a1e. _/;::.-;.;~;>;·;/ 
OC AMSTELVEEN- 22 septem- ZWIJNDRECHT- 5§eptértî]lê~~:;:>---
ber. mevr. drs. L. Rempt-H. de mevr. E. G. TerpsJt~:-~é§fi~:!tfe-' 
Jongh. De Bolder, Amstelveen. gebouw B~r!j.jtîS;~_plêj_ri~~20:00 uur. 
20.00 uur. Actuele politiek. 25 j::l_.~vy.r;>_;:t)gl!~iek·êafé, Jong-
APELDOORN - 5 september. dr. /9-û~:~t.[<t§g-;Béjaard. 
ir. J. J. C. Voorhoeve. Canadian;-.c;::;;::~~;_.;~>-
club. 20.00 uur. Actuele politiék;;:-:::;~:~;:~ 
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Agen~~xa van 
Somereltttichting 
In dit augustusnummer van Vrijheid en Democratie wil de 
Haya van Somerenstichting een overzicht geven van trai
ningen die de Stichting organiseert en waarvoor leden zich 
rechtstreeks aan kunnen melden bij het algemeen secre
tariaat en een overzicht van trainingen die door de kamer
centrales worden georganiseerd. 

'fTC2nlit1lJl.1t.lij§'®llJJ. Jtli2J.y2l, V2!Jl1l 

§rmlrltrEmellilt':ltlithtilThg 

Cursus kandidaat-gemeenteraadsleden 
Alkmaar, 6, 13 en 20 oktober 1988 (avonden) 
vskang03., cursusbijdrage f 125,-. 
Schagen, 1, 8 en 15 november 1988 (avonden) 
vskang04., cursusbijdrage f 125,-. 
Heerenveen, 31 oktober en 8, 16 en 28 november 1988 (avon
den en een ochtend) 
vskang05., cursusbijdrage f 125,-. 

Confiicthantering 
De Bilt, 18 en 19 november 1988 (avond en dag) 
vsconf04. 

Leden kunnen zich opgeven voor deze trainingen door de 
cursusbijdrage over te maken op gironummer 36.19.19.7 
van de Haya van Somerenstichting onder vermelding van 
de naam, het nummer en de plaats van de cursus. 

J·a2!1i'lilijtJ::§e fc»liJ]eelThkmn§t voorc 
Vl[lJTflinlliffi~§~ cellil a 

§CJhloliimlg§Ê1l1lJl1lClbiOJDJ.2ll1'R§§elll. 

1 oktober 1988/Hoog Brabant, Radboutkwartier 23 te 
Utrecht. 
Vormings-en scholingsfunctionarissen van afdelingen, on
dercentrales en kamercentrales kunnen deze bijeenkomst 
bijwonen teneinde nieuwe ideeën op te doen, ervaringen uit 
te wisselen en afspraken te maken. 

Indien u als vormings- en scholingsfunctionaris belangstel
ling heeft om deze bijeenkomst bij te wonen, kunt u zich 
m.b.v. de hieronder afgedrukte bon aanmelden. 
Na inschrijving ontvangt u een week vóór aanvang van de 
bijeenkomst een uitnodiging met een toegangskaart. 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Hierbij mijn aanmelding voor de bijeenkomst van 1 oktober 
1988 (s.v.p. vóór 17 september a.s. opsturen). 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Functie 

Toezenden aan: Haya van Somerenstichting 
Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage . 

40 

In de komende maanden organiseren de kamercentrales in 
samenwerking met afdelingen en ondercentrales enkele 
trainingen. Hieronder volgen de data, plaatsen en cursusbij
dragen. Voor deze trainingen kunnen leden zich uitsluitend 
rechtstreeks aanmelden bij de betrokken kamercentrales. 
De Haya van Somerenstichting verstrekt, op aanvraag, na
dere informatie over telefoonnummers. 

Cursus Liberalisme 
Zutphen, 18 oktober 1988 (avond) 
vslibell., cursusbijdrage f 10,-. 
Ede, 27 oktober 1988 (avond) 
vslibel2., cursusbijdrage f 10,-. 

Raadsleden, onderdeel Financiën 
KC Utrecht, 30·september en 7 oktober 1988 (avonden) 
vskant04. 

Discussietechniek 
Zeist, 20 en 27 september en 4 oktober 1988 (avonden) 
vsdiss09., cursusbijdrage f 40,-. 
De Bilt, 11, 17 en 24 november 1988 (avonden) 
vsdiss08., cursusbijdrage f 40,-. 

Voor nadere informatie kan telefonisch contact worden op
genomen: 070 - 614121. 

N.B. Wij verzoeken de organisatoren van de cursussen om 
alle te organiseren cursussen aan te melden bij de Haya 
van Somerenstichting. Alleen de bij de stichting aangemelde 
cursussen komen voor subsidie in aanmerking. 

niet de grootste, maar wel net iets beter 

TAPIJT- EN GORDIJNSTOFFENSPECIAALZAAK
SLAAPKAMERVOORLICHTER-COMPLETE 
WONINGINRICHTING- LUXAFLEX DEALER- SPECIALIST 
IN PROJECTEN 

DORPSWEG 90-3083 LE ROTIERDAM-TEL 010-4815282 

LAAG IN PRIJS 

Alles op het gebied van winkel- en magazijninrichting. 
Eventueel gebruikt. 

WINKEL- EN MAGAZIJNINRICHTING 
Showroom: Noordweg 16c, 
WATERINGEN/Den Haag 
Telefoon: 01742-6947 



Surfakote: een investering met hoog rendement 
Zure regen, betonrot, luchtvervuiling. 

Drie begrippen die steeds veelvul
diger in ons taalgebruik voorkomen. 

Wie zijn huis of bedrijfspand tegen de 
gevolgen van dit soort verschijnselen 
wil beschermen, doet er goed aan 
zich uitgebreid te oriënteren over 
Surfakote, een techniek van opper
vlaktebehandeling voor buiten- en 
binnenmuren. 

Surfakote wordt al meer dan 25 jaar 
in Nederland vervaardigd en door de 
producent met eigen hogedruk
apparatuur aangebracht 

Dank zij deze unieke werkwijze kan 
Surfakote tien jaar worden gegaran
deerd. 

Voor meer informatie: 03451 -1 63 68 

Surfalcote: ~ ver[roait,isoleert,beschermt 
~-met 10 jaar garantie; a/25jaar lang 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam of Postbus 8, 3417 ZG Montfoort. 
Viditel pag. 6170275. 

HET LEVEN EN BEDRIJF 
VAN DEN HEERE MICHIEL DE RUITER 
Deze monumentale biografie van Gerard Brandt geldt zelfs na 300 jaar nog als het meest 
gezaghebbende boek over onze grootste zeeheld, Het boek van maar liefst 1100 blz, ver
scheen elf jaar na dP rlood van 'De schrik des groten Oceaans', Os, Brandt heeft nog velen 
kunnen spreken die De Ruiter persoonlijk gekend hebben. Uit de eerste hand leest u dus alle 
beroemde en vele mlnder bekende verhalen, Deze facsimile-uitgave is rijk geiiiustreerd met 
prachtige oude prenten. Een adembenemend geschenk voor uzelf, voor familie of vrienden
en voor onze jubilerende Marine, 

0 Ik ben zeergeYnteresseerd, stuurmij omgaand uw 
brochure met meer informatie 

De schitterende jubileumeditie wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 
500-jarig bestaan van de Koninklijke Marine, Achter in het boek zal een 
felicitatieregister worden opgenomen, waann ook uw naam kan worden 
vermeld, De JUbileumeditie zal genummerd worden, zodat elk exemplaar 
.~en uniek bezit is, Het eerste exemplaar, metvolledig felicitatieregister 
2al aan de Koninklijke Marine worden aangeboden. 
!=ormaat: 20112 x 32 cm,, in kunstleer gebonden met goudstempeling, 
Omvang 1100 pagina's, Verschijningsdatum: november a,s. 
:=>rijs bij voorintekening: f 249,50, Na 1/1/'89 f 325,-

[

'/ui voor een zo laag mogelijk nummer meteen de bon in of bel: 05170-4588 en 
profiteer zodoende ook van de voordelige mtekenpnJS, 
U kunt ook terecht bij uw boekhandeL 

0 JA, stuur mij bij verschijnen rechtstreeks/via bkh, 

ex, Hét leven en bedrijf van den Heere Miehiel 
de Ruiter. à f 249,50 

Ik betaal ineens I in 10 Md I. termijnen, 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Opsturen in open envelop, zonder postzegel, naar: Woonplaats: 
Uitgeverij Van Wijnen, Antwoordnummer 1072, 
8800 VB FRANEKER. Handtekening: 

0 
> 



Hèt alternatief 
voor de saaie baan! 

Straks kom je van school, en wat dan? Tunon biedt 
leerlingen die van de Mavo, Havo of VWO komen de kans 
een internationale opleiding te volgen voor host of hostess. 
Met de kennis en ervaring die je bU Tunon opdoet 
kun je terecht bU lucht- en scheepvaartmaatschappUen, in 
de reiswereld, bü hotelorganisaties of in het toerisme, de 
reclame of public relations. 

De gespecialiseerde opleiding van de Ecole 
Internationale Tunon voor host of hostess bestaat nu büna 
25jaar. Hetis een internationale school die leerlingen in één 
á twee jaar alle noodzakelüke theoretische en praktische 
kennis bübrengt Voor Mavo leerlingen is er een speciale 
opleiding. Met Havo of VWO duurt de opleiding één jaar. 

Op Tunon wordt veel aandacht besteed 
aan spreekvaardigheid in de moderne talen, maar ook 
veel praktische vakken zoals toerisme, public relations en 
informatica staan op het rooster. 

openDag 2.4 augustus 
woensdag \s ie \<.Omt. 

Be\ even a ' 

Als je wilt weten hoe het op onze school toegaat, dan moet 
je onze Open Dag eens bezoeken. Het programma begint 
precies om 11 uur en duurt meestal zo'n anderhalf uur. 

Je ontmoet leerkrachten en leden van de staf, 
maar je kunt ook leerlingen en oud-leerlingen naar hun 
ervaringen vragen. Je bent van harte welkom en je ouders 
natuurlUk ook. Laat wel even weten of je komt. 

I TU NON 
Den Haag, Javastraat 68, [070]63 04 23 I 63 44 82. 
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 2a, [085]43 35 26 I 4519 42. 

De internationale opleidi1ng voor host of hostess. 
De internationale privé-opleiding sinds 1964, met 22 scholen ter wereld: Arnhem, Barcelona, Bordeaux, Brussel, Caen, Genève, 's-Graven
hage, Ulle, Lyon, Madrid, Marseille, Monte Carlo, Montpellier, Nancy, Nantes, Orlando Florida, Parijs, Pau, Reims, Straatsburg, Toulouse, Tours. 



Minister van 
Eek el en 
afgetreden 

Frank de Grave 
gaat in op 
belastingwijzigingen 

Monique de Vries, 
voorzitter 
organisatie 
vrouwen in de VVD 



RESTAURANT 
Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

lid Romantische Restaurants 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S. G. Abel Dorpsdqk 63, 3161 KD Rhoon, tel. 01890-18896 I 18884 I 18488 

WERKEN 
IN HET BUITENLAND 

Zoekt u een voor langere 
of kortere tijd een baan 
in het buitenland'? Dan is 
dit het boek dat u zoekt, 
boordevol informatie 
over werken in de metaal
en olie-industrie, als chauf
feur, leraar, au-pair, reis
leider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker 
in Frankrijk en de USA, 
maar ook als fotomodel 
of mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een sollicita
tieformu I i er. 
Als u in het buitenland 
wilt gaan werken moet u 
dit boek hebben. 

Het verschaft informatie 
over klimaat, woon- en 
leefomstandigheden, werk
tijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de ad
ressen van ongeveer 1000 
on dernemers en arbeidsbe
m iddel i ngsbu re au s. 
Bestel dit informatieve 
boek nog vandaag! 
OGratis brochure 
0 Boek:"Arbeit im Ausland" 

Prijs: f 59,--

EUROPA BOKFÖRLAG AB 

Postbus 2014, 
S 133 02 Tyresö, Zweden 
P.S.: 
Wij bemiddelen niet in werk! 

INHOUDSOPGAVE: 

- De financieel 
specialist van de 
VVD- fractie, 
Frank de Grave, 
gaat uitvoerig in 
op de belastingvereen 
voudiging volgens 
de plannen van de 
Commissie Oort 

- Loek Hermans was voorzitter van de 
parlementaire enquête-commissie die een 
onderzoek deed naar de situatie rond de 
nieuwe paspoortontwerpen. Nu het 
rapport is aangeboden een terugblik op 
die periode 

- Monique de Vries is sedert enkele 
maanden voorzitter van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD. Een interview. 

*** *EP* * PE * 
***** 

- In het Eurokatern geeft 
Europarlementariër HendrikJan Louwes 
zijn visie op de E(}-landbo11w-politiek en 
de begroting. Ook een overzicht van de 
procedure rond de Eurokandidaatstelling 

- VVD-emancipatie
werker drs. Katrine 
van den Berg over het 
positieve actieplan 
dat in de maak is 

- Besluitenlijst 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering te Veldhoven 



Op dinsdag 6 september heeft minister Van Eekelen van Defensie zijn ontslag aan de Koningin 
aangeboden. De bewindsman legde om 14.00 uur in een plenaire zitting van de Tweede Kamer 
een verklaring af, waarvàn u een samenvatting hieronder aantreft. Doordat dit blad reeds in druk 
was, zullen wij het in deze editie hierbij moeten laten. In het oktobernummer gaan we op dit 
plotseling vertrek nader in. 

Verklaring van de minister van Defensie 

"Mijnheer de Voor-zitter, 
Mijn verklaring sluit aan bij het commentaar 

dal de bewindslieden van Buitenlandse Zaken 
(op het rapport van de parlementaire enquête
commissie, red.) u vandaag, mede namens mij, 
hebben toegezonden en waarmee ik volledig heb 
ingestemd.· Het rapport heeft mij ernstig teleur
gesteld. Van de rechtvaardiging van mijn beleid 
als staatssecretaris die ik getracht heb te geven 
tijdens de verhoren door de commissie is nauwe
lijks iets terug te vinden ... 

Het verwijt dat ik mij het meest aantrek is dat 
van onvoldoende sturing en inadequate aanpak. 
Ieder die met mij gewerkt heeft weet hoe ik voort-

. durend probeer alle betrokkenen bij een project 
tot hun recht te laten komen en hoe ik uiterste 
zorgvuldigheid betracht bij afweging en besluit
vorming. Bij vele projecten, waarbij ik de afgelo
pen elf jaren betrokkèn was, heeft dat ook geleid 
tot resultaten waaraan ik nog steeds met voldoe
ning terugdenk: Als staatssecretaris van Defen
~ie voor de aanschafvan de Leopard IJ-tank en 
de Orionvliegtuigen,.het draaien van de start
baan op de vliegbasis Eindhoven en de verwer
ving van vijf terreinen voor de opslag van 
Amerikaans materieel. Als staatssecretaris voor 
Europese Zaken heb ik een rol kunnen spelen bij 

. ,de wijziging van het EG-verdrag en de aanzet 
voor eengemeenschappelijke markt, waarop 
thans ons aller hoop is gevestigd. 

Ik probeer daarmede mijn verantwoordelijk
heid binnen het paspoortproject niet te ontlopen. 
Ongetwijfeld hadden zaken beter gekund. Waar 
is dat niet het geval? Ik blijfvan mening dat het 
onder de gegeven omstandigheden redelijk was 
.dat ik de samenwerkingsovereenkomst tekende. 
Als ik dat niet gedaan had zou Nederland nog in 
geenjaren een fraudebestendig paspoort hebben 
gehad .. 

Ik heb kennelijk velen in deze Kamer, waar
onder mijn politieke vrienden, tot dusver niet 
kunnen overtuigen. Ik heb mij beraden op de 
betekenis daarvan voor mijn functioneren als 
.minister van Defensie, een functie die ik ruim 

twee jaar met volledige inzet heb vervuld en die 
mij buitengewoon ter harte gaat. 

Het planningsproces is nu op nieuwe leest ge
schoeid en op Prinsjesdag zal u een tienjarenplan 
worden voorgelegd, waarin prioriteiten zijn ge
steld, gebaseerd op een moeilijke, maar zo zorg
vuldig mogelijke afweging. Gaarne zou ik de ver
dediging van dat plan en het geheel aan veran
deringsoperaties, dat ik op gang heb gebracht, 
tegenover het parlement verdedigen. Een minis
ter van Defensie behoort zich ook tot het uiterste 
te verdedigen, maar hij heeft tevens tot taak de 
verliezen te beperken. De bereidheid tot het dra
gen van verantwoordelijkheid voel ik als het 
kernpunt voor ieder mens, maar zeker voor een 
minister van Defensie. Daar gaat het letterlijk 
om zaken van leven en dood. De afweging van 
die verantwoordelijkheid blijft een persoonlijke 
zaak. Die afweging heb ik persoonlijk gemaakt, 
waarbij ik nimmer enige koppeling met andere 
personen of andere onderwerpen heb gelegd. 

Mi:fn conclusie is dat een voortzetting van de 
discussie rond mijn persoon - ook al heeft die 
betrekking op een vorige functie - niet in het be
lang is van Defensie. Daarom heb ik besloten 
Hare Majesteit de Koningin te vragen mij ontslag 
te willen verlenen als minister van Defensie. Ik 
dank de Kamer voor de open en constructieve 
gedachtenwisseling, die ik met zeer veelleden 
heb gehad. 

Nederland is een bijzonder land, in vele op
zichten. Vrijheid en Democratie blijven voor mij 
de grootste waarden vim onze maatschappij." 

september 1988 



Voorzitter organisatie 
Vrouwen in de VVD 
Monique de Vries: "Wij 
zijn stimuleringsgroep" 
In mei is zij Leity Wind opgevolgd 
als voorzitter van de organisatie 
"Vrouwen in de WD". Daarvoor 
was zij al volop actiefin de partij. 
De laatste periode als vice-voorzit
ter van de kamercentrale Den 
Haag, daarvoor als secretaris, heeft 
ze het klappen van de (bestuurs)
zweep wel geleerd. 

, ·onique geeft Italiaans aan 
het Koninklijk Conser-

·-'·vatorium te Den Haag, 
praat zeer enthousiast over haar 
deeltijdbaan, over haar zonen en 
ook over de partij. Ze heeft enkele 
maanden alle stukken van de orga
nisatie Vrouwen in de VVD bestu
deerd. Ze heeft uitvoerig gepraat 
met haar voorgangster, waarvoor 
ze grote waardering heeft, en nu is 
de tijd rijp om naar buiten te 
treden. 

, ···aar wachten geen gemakke
-:: lijke jaren. In 1990 zal de 

'~ . -'·landelijke regeling van 
kracht worden dat alle vrouwen 
van 18 jaar- indien niet studerend
zich moeten melden voor de ar
beidsmarkt en daar naar toe wer
kend signaleert zij bepaalde symp
tomen waaraan ook het nodige te 
doen is. 
"De situatie waarin we in 1990 ko
men maakt het noodzakelijk dat we 
ons gaan toespitsen op jonge vrou
wen. Daarnaast zullen we ons ook 
sterk moeten verdiepen in de si
tuatie van de oudere vrouw; zeker 
als straks de EG een nadrukkelij
ker stempel zet op het nationaal 
gebeuren. Dat zijn twee lijnen." 
Monique hoopt erop dat ook jonge 
vrouwen meer interesse gaan tonen 
voor het werk van de organisatie. 
"Zelf ben ik in de politiek begonnen 
toen ik me erop betrapte dat ik de 
reclame van de slager zat te lezen:. 
Als je in de kleine kinderen zit, heb 
je zoveel tijd om bij te blijven. Strij
kend kan je naar de radio luisteren. 
Je kan meerdere kranten per dag 
lezen. Je kan je algemene kennis 
verder uitbouwen en de volgende 
stap is er dan iets mee te doen." 

Wegwijs maken 

· ·· ~:e doen is er veel. De nieuwe 
'voorzitter ziet voor de orga-

-
1

• nisatie eenzelfde functie als 
voor de VVV. "Bekijk het zo," zegt 
ze. "Er komt een groep toeristen in 
de stad .. Ze zijn belangstellend en 
ze stappen naar de VVV voor ver
dere informatie, routemappen, 
plattegronden ... enzovoort. Wij zijn 
er ook om onbekenden met de VVD 
wegwijs te maken. Hun belangstel
ling voor politiek aan te wakkeren. 
Vrouwen te helpen om die stap naar 
een actief politiek bestaan te ne
men. En samen moet je niet alleen 
de lusten maar ook de lasten dragen." 



Zelf heeft zij de VVD in haar vo
rige functies bepaald niet als 
vrouw-onvriendelijk ervaren. "Ik 
heb alles kunnen doen. En ik ben 
er ook bepaald geen voorstander 
van om te exclusief naar de vrou
wen te kijken. Het is geen club 
apart. Iedere aangeslatene is in 
eerste instantie lid van de VVD. De 
organisatie Vrouwen in de VVD zie 
ik als een stimuleringsgroep, die zal 
moeten blijven bestaan tot de be
reikte posities van de vrouwen net 
zo normaal zijn als die van man
nen. Daarna zal er vermoedelijk 
weer een andere groep zijn die spe
ciale aandacht nodig heeft, de ou
deren misschien ... " 

In de Haagse kamercentrale za
ten twee vrouwen in het dagelijks 
bestuur en van de vijf onderafde
lingsvertegenwoordigers zijn er 
twee vrouw. Monique: "Je moet ge
woon kijken naar wie geschikt is 
voor welke functie". 

Binnen de organisatie Vrouwen 
wordt een deskundigenbank bijge
houden voor openvallende posten. 
Op dit moment - eind augustus -
zit men nog met een vacature voor 
het bestuur in de PR-voorlich
tingssector. "We hebben als partij 
een wat andere structuur dan het 
CDA of de PvdA. Dat maakt het 
soms wat moeilijker om gelijk de 
juiste mensen te vinden. In het 
CDA kent men elkaar bijvoorbeeld 
uit de kerkelijke wereld, de scholen, 
het verenigingsleven. Voor de 
PvdA gelden een beetje dezelfde 
achtergronden; men zocht elkaar 
op in ·het verenigingsleven. Libera
len denken over veel dingen heel 
verschillend. De band ontstaat 
vaak op latere leeftijd. Dat maakt 
het veel moeilijker om een reservoir 
van deskundigheid aan te leggen. 
De achtergronden van onze leden 
lopen vaak minder parallel dan in 
de andere partijen." 

Geen vereniging 

~ ven vooruitlopend op de dis-
: ': cussie van 1989 over de posi-

. ' • 
1 tie van de Vrouwen in de VVD 

zegt Monique: "Naar mijn mening 
moet de organisatie geen vereni
ging worden. Die vorm werkt goed 
voor de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden, maar zal dat niet voor 
ons doen. De juridische gevolgen 
van het verenigingsrecht vergen 
veel tijd. Dat eist veel van de men
sen en de financiën en daar tegen
over staat dat de partij weinig geld 
heeft. Noch onze organisatie noch 
de partij heeft daar baat bij. Wel 
zal men zich moeten realiseren dat 
we een rechtspersoonlijkheid moe
ten houden willen we in de N atio
nale Vrouwenraad (NVR) zitting 
blijven houden en willen we een 
gesprekspartner blijven voor de 
Emancipatieraad. Dit najaar gaan 
we beginnen met een positieve ac
tie, daar stel ik me veel van voor ... " 
(zie hiervoor het gesprek met Ka
trine van den Berg, red.). 

Monique zal met veel inzet en 
haar uitgesproken openheid haar 
taak oppakken. Ze werd voor deze 
functie benaderd nadat Leity dui
delijk te kennen had gegeven er in 
de loop van het voorjaar mee te 
willen stoppen. Zelf was ze nooit op 
de gedachte gekomen. Breeduit la
chend: "En als een ander het had 
willen worden en daarvoor het hele 
land had afgelobbied dan had ik 
vermoedelijk gezegd: 'Gaat uw 
gang!'. Dan hoefik niet zo nodig. Ik 
houd wel van doorzetten maar niet 
van fanaatheid." 

Reny Dijkman 
Foto: Bureau Stokvis 
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I
k weet niet hoe het u verging 
toen u in het vorig nummer 
van V&D het activiteiten

programma voor 1988 en 1989 
ontwaarde. Het kwam mij voor 
als een opeenstapeling van on
geordende activiteiten, waaruit 
overigens wel blijkt dat de par
tij - en dus u - heel veel te doen 
heeft. Inderdaad, we beginnen 
nu aan een periode die onafge
broken voortduurt tot de Twee
de Kamer- en Gemeenteraads
verkiezingen in het voorjaar van 
1990. Ik wil nog eens kort aan
geven waar het om gaat. 

I
n maart 1989 wordt het con
cept-verkiezingsprogramma, 
waar de Commissie-Toxopeus 

nu al weer enkele maanden zeer 
intens mee bezig is, gepubli
ceerd. Het woord is dan aan de 
partij, aan afdelingen en cen
trales. Het zal in definitieve 
vorm worden vastgesteld op een 
buitengewone algemene verga
dering op 27 en 28 oktober 1989. 

De procedure voor de vast
stelling van de kandidatenlijst 
begint reeds in december aan
staande als de afdelingen bijeen
komen om voorlopige kandida
ten te stellen, waarna een lang
durig proces van beraadslagin
gen binnen de partij volgt. De 
vaststelling van de definitieve 
lijst vindt plaats op de buiten
gewone algemene vergadering 
van 16 december 1989. 

Maar in die tussentijd speelt 
zich nog iets af, dat minstens 
even belangrijk is en waarvoor 
uw aandacht in de komende 
maanden en wel tot 15 juni 1989 
regelmatig zal worden ge
vraagd. Dat zijn namelijk de 

VAN DE 
VOORZITTER 

verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Gemeenlijk krijgen 
deze verkiezingen bij de Neder
landse bevolking niet zoveel 
aandacht. Dat is niet terecht en 
zeker bij de zich openende gren-

"Nederland is een bijzonder 
land, in vele opzichten. 
Vrijheid en Democratie blij
ven voor mij de grootste 
waarden van onze maat
schappij," aldus besloot 
Wim van Eekelen zijn ver
klaring in de Tweede Kamer. 
Het is altijd triest als be
windslieden tussentijds af
treden - plannen worden 
niet meer uitgevoerd, ge
dachte initiatieven niet 
meer ontwikkeld. En zeker 
is zulks het geval na de con
clusie zoals Van Eekelen die 
trok: " ... dat een voortzet
ting van de discussie rond 
mijn persoon - ook al heeft 
die betrekking op een vorige 
functie - niet in het belang 
is van Defensie." 
Stijlvol, waardig en be
heerst, maar niet zonder 
emoties. Ik heb grote waar
dering en bewondering voor 
de wijze waarop Van Ee
kelen zich opstelde. 

zen in 1992 des te minder. De 
partijraad over het Europees 
programma heeft afgelopen za
terdag plaatsgevonden. De kan
didaatstellingsprocedure .is in
middels begonnen met het noe
men van namen van voorlopige 
kandidaten door de afdelingen 
en zal worden afgerond met het 
vaststellen van de definitieve 
lijst op de buitengewone alge
mene vergadering van 3 en 4 
maart 1989. 

In de verkiezingscampagne 
zal de jaarlijkse algemene ver
gadering van 26 en 27 mei 1989 
(in Middelburg, voor het eerst in 
30 jaar, het mocht dan ook wel 
eens!) een belangrijke rol 
spelen. Op deze vergadering 
wordt overigens ook het hoofd
bestuur nieuwe stijl samenge
steld. 

En dan zijn er tenslotte ook de 
nodige organisatorische en re~ 
glementaire beslommeringen. 
Deze beginnen met de publika
tie van de beschrijvingsbrief in 
Vrijheid & Democratie van 15 
oktober aanstaande en vinden 
hun einde op de buitengewone 
algemene vergadering van 3 en 
4 maart 1989. 

I
nderdaad een druk en veel
omvattend programma, waar 
u, de partij, de handen vol 

aan zult hebben. Maar wel no
dig. Dringend nodig om te zorgen 
dat er goede uitslagen komen bij 
de aanstaande verkiezingen, · 
waarvoor uw medewerking es
sentieel is. Ook al kijkt u soms 
met een kritisch oog naar de 
huidige politiek. Ik reken in deze 
op uw aller medewerking! 



Nu is het woord aan de Kamer 

L
oek Hermans, voorzitter van 
de parlementaire enquê
tecommissie voor het pas

poortproject, is een meester in het 
zwijgen. Binnen honderdelf dagen -
overigens de kortste periode van 
een parlementaire enquête - wist 
hij haarfijn het reilen en zeilen 
rondom het paspoortproject boven 
water te krijgen. Gedurende die 
periode omzeilde hij iedere vraag 
van joumalisten, Kamerleden en 
anderen naar de voortgang van zijn 
rapportage. "Ik was niet bang voor 
lekken. Wij hadden zo'n coöpera
tieve sfeer. Iedereen heeft keihard 
gewerkt aan een goed produkt. Ik 
wist dat die afspraak zou worden 
nagekomen." Zelfs bij dit interview, 
een dag na de presentatie van zijn 
rapport, is Hermans heel voorzich
tig in zijn uitlatingen: "Ik wil over 
de politieke gevolgen niets zeggen. 
Dus ook geen verdere uitleg over 
onze aanbevelingen." Hij herhaalt 
alleen letterlijk wat in het rapport 
staat en slaat af en toe een exem
plaar open om aan te wijzen op 
welke bladzijde het een en ander 
staat. 

In vogelvlucht legt hij uit hoe de 
commissie te werk is gegaan: "Op 
11 mei zie ik ons nog zitten in de 
handelingenkamer (een van de 
vergaderzalen in de Kamer). Daar 

Enquêtevoorzitter drs. Loek Hermans overhandigt het 
eerste exemplaar aan Kamervoorzitter dr. Dick Dolman. 

zit je dan met z'n vieren (Kosto 
PvdA, Engwirda D'66, Van der 
Heijden CDA en Hermans VVD) in
clusief een griffier en een secreta
resse. Je hebt een opdracht, maar 
hoe ga je het aanpakken? Wij be
sloten eerst het rapport van de Al
gemene Rekenkamer (ook over het 
paspoortproject) nog eens te bestu
deren. Bovendien las ik nogmaals 
de rapportages van de RSV en de 
bouwenquête. Van vorige enquêtes 
kun je veel leren. Wij namen ons 
naar aanleiding daarvan voor om 
in onze bevindingen geen politiek 
gevoelige uitspraken te doen. Wij 
hebben alleen harde feiten ge
noemd. Op 16 mei kwamen wij weer 
bij elkaar. De griffier had inmid
dels werkruimten geregeld. Heel 
belangrijk. Je moet ergens een ei
gen stek hebben. 

Het werd een belangrijke verga
dering, omdat wij het eens werden 
over de te volgen aanpak. Wij zijn 
gelijk begonnen met het opvragen 
van informatie. In het rapport van 
de Algemene Rekenkamer stond 
namelijk niet alles. Wij wilden van 
alle betrokkenen iedere brief en elk 
stuk hebben. Binnen 14 dagen 
hadden wij 85 procent van onze 
dossiers binnen. Dit werd meteen 
verwerkt in een feitelijk overzicht. 
Alle belangrijke brieven werden op 

datum in een dossiermap gestopt. 
Later was dit een zeer belangrijk 
hulpmiddel voor de openbare ver
horen. 

Wij besloten met name vier zaken 
verder uit te zoeken: Wat gebeurde 
op bestuurlijk, juridisch, financieel 
en inhoudelijk-technisch gebied? 

Tegelijkertijd trokken wij exter
ne deskundigen aan waaronder 
accountants en een jurist. Ook, en 
dat was voor iedereen een verras
sing tot de publikatie van ons rap
port, vroegen wij een advies over 
het paspoort van externe deskun
digen over de specificaties van het 
paspoortproject in zijn geheel. Met 
de verkregen informatie hebben 
wij het hele technische gebeuren 
rondom het paspoort behoorlijk 
kunnen bekijken. Het was voor ons 
heel belangrijk dat de Algemene 
Rekenkamer inmiddels één van 
haar onderzoekers aan de commis
sie had afgestaan. Samen met hem 
en de griffier vervulde ik een alge
meen coördinerende rol. 

De vaart was er snel in. Belang
rijke uitgangspunten voor ons: 
snelheid en degelijkheid. 
Wij kwamen na bestudering alle
maal op dezelfde lijnen uit. Er be
stond een gebrekkige beleidsvoor
bereiding en er was sprake van een 
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(vaak) chaotische uitvoering. 
Wij zijn daarna begonnen met, be
sloten, gesprekken. Dit liep moei
zaam. Op dat moment waren wij 
nog geen parlementaire enquête
commissie. Dat betekende dat wij 
concessies moesten doen om met 
mensen te kunnen spreken. Zo 
geldt voor ambtenaren dat zij toe
stemming van hun minister moeten 
hebben om te kunnen worden ge
hoord. De werkzaamheden dreig
den daardoor 'in verval' te raken. 
Wij zijn naar de Tweede Kamer ge
stapt met het verzoek om ons de 
status van een parlementaire en
quête-commissie te verlenen. Nog 
tijdens de informele voorgesprek
ken kregen wij die bevoegdheid. 
En - zoals bekend - konden wij toen 
met de openbare verhoren begin
nen. Daarna heeft de commissie 
zich een lang weekend rust gegund. 
Intern besloten wij om op 1 augus
tus de hoofdlijnen, zonder conclu
sies, op papier te hebben. Samen 
met de staf, waaronder twee me
dewerkers van de VVD-Tweede 
Kamerfractie, hebben wij hier kei
hard aan gewerkt. Complimenten 
aan die staf en aan de collegacom
missieleden zijn zeker op zijn 
plaats. 

Op 1 augustus was het stuk in 
hoofdlijnen klaar. Wij maakten een 
nieuwe werkverdeling en vanaf 8 
augustus vergaderden wij nog een 
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aantal keren over alle verwerkte 
informatie. Wat mij nog het meest 
tegenviel was het slothoofdstuk 
Wij moesten uiteraard eindconclu
sies en aanbevelingen maken, maar 
daarin wilden wij geen enkel po
litiek beladen term, zoals 'onaan
vaardbaar' of 'onverantwoordelijk'. 
Binnen de door ons geconstateerde 
feiten past wel een beoordeling als: 
'De beleidsuitvoering is vaak chao
tisch geweest'. Voordat ons rapport 
naar de Staatsdrukkerij ging en 
werd gedrukt op een speciale be
sloten afdeling, hebben wij nog
maals al onze woorden zorgvuldig 
afgewogen. Wij hebben geprobeerd 
het rapport in helder Nederlands 
te schrijven. Een paar dagen voor 
publikatie, het stuk lag al bij de 
drukker, realiseerde ik mij dat ik 
één ding vergeten was namelijk de 
toezegging aan minister Van Ee
kelen om zijn verklaring bij ons 
stuk te voegen. Dit is inmiddels aan 
het rapport toegevoegd. Het rap
port is klaar en nu is het woord aan 
de Kamer ... " 

Over het nut van het paspoort 
onderzoek zegt Hermans: "Samen 
met het rapport van de Algemene 
Rekenkamer is nu een beleidspro
ces tot in detail beschreven. De 
Tweede Kamer krijgt precies te 
zien hoe dit is gedaan. Ik hoop dat 
de controlerende taak van de Ka
mer hierdoor sterker wordt. De Ka-

mer kan leren hoe zij zich bij dit 
soort processen kan wapenen. Het 
is mogelijk dat het paspoortproject 
niet op zichzelf staat. Dit betekent 
dat de Kamer zichzelf bij voort
during kritische vragen moet stel
len. De Tweede Kamer heeft daar
bij de belangrijke taak om de Re
gering te controleren." 

Ook over de reacties van de frac
ties wil hij weinig zeggen: "Dat 
men iets breder kijkt dan alleen het 
paspoort stemt de commissie tot 
tevredenheid. Politiek wil ik er 
verder niet op reageren." In het 
rapport staat onder meer het over
heidsoptreden centraal. Wat is er 
mis met die overheid? "De overheid 
moet zorgen dat ze op het juiste 
moment deskundigheid in huis 
heeft of in huis haalt. Ook de uit
voering wordt steeds ingewikkel
der. Je hebt in feite te maken met 
een strijd tussen democratische be
sluitvorming en deskundigheid. 
Maar nogmaals het is aan de Ka
mer om dit verder uit te praten. Als 
VVD zeggen wij al heellang dat de 
overheid moet zorgen voor een 
klein, maar hoogwaardig apparaat. 
Daarbij kan meer gewerkt worden 
met deskundigheid van buitenaf." 

Miehiel Krom 
31-08-1988 
Foto's: Hans Kouwenhoven 
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Gedurende de zomermaanden zijn in de pers vele artikelen ver
schenen die nader ingingen op de gevolgen van de invoering 
van de belastingvereenvoudiging volgens de voorstellen van de 
Commissie-Dort. Financieel specialist Frank de Grave zal in 
twee artikelen (september- en oktobernummer) uitleg geven wat 
bepaalde groepen belastingplichtigen te wachten staat. In een 
later stadium zal de WD-fractie politieke afwegingen moeten 
maken met betrekking tot de knelpunten, die voor bepaalde 
groepen belastingplichtigen zullen optreden. Met betrekking tot 
de voorstellen in de sfeer van de buitengewone lasten heeft de 
VVD-fractie reeds de conclusie getrokken dat deze veel te ver 
gaan voor een toch al kwetsbare groep in de samenleving. Op 
dit punt zal de WD-fractie wijzigingen voorstellen. Tevens zal 
de WD-fractie zich grondig buigen over de gevolgen van de 
voorstellen in de sfeer van de beperking van de aftrek van zo
geheten gemengde kosten. 

,:',i,--· 
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P
er 1 januari 1990 zal Neder
land in navolging van veel 
andere Westerse industrie

landen een nieuw en eenvoudiger 
belastingsysteem krijgen. Dit zal de 
grootste belastingoperatie van deze 
eeuw worden. Half juli wisten CDA
fractievoorzitter dr. B. de Vries en 
VVD-fractievoorzitter dr. ir. J. 
Voorhoeve overeenstemming te 
bereiken over de politieke slangen
kuil van de Oort-operatie. Het ka
binet kreeg een kant en klaar com
promis aangereikt, wat zonder 
wijzigingen door de ministersploeg 
opgelucht werd overgenomen. Op 
basis van de mediaberichten over 
het kabinetsbeleid werd in menig 
huiskamer driftig gerekend. De 
voor velen onbevredigende uit
komst leverde mij een stroom van 
brieven en telefoontjes op van on
geruste belastingbetalers. Geluk
kig bleek het in vele gevallen reuze 
mee te vallen doordat de berichtge
ving in de media niet altijd even 
zorgvuldig was. 

Eerst wat algemene informatie. 
Het is niet juist dat de verlaging 
van de belastingtarieven geheel 
gefinancierd wordt door het 
schrappen van aftrekposten en an
dere inkomensverhogende maatre
gelen, zoals de aanpassing van het 
huurwaardeforfait voor bezitters 
van een eigen woning. In totaal 
worden de tarieven met 6,3 miljard 
gulden verlaagd. 

Via beperking van aftrekposten 
en andere fiscale maatregelen 
wordt hiervan weer 2,2 miljard te
ruggehaald. Netto resulteert der
halve een belastingverlaging van 
ruim vier miljard gulden. Dat is 
tien procent van de tofale opbrengst 
van de loon- en inkomstenbelas
ting. Voor de circa acht miljoen be
lastingbetalers in Nederland be
tekent dit een gemiddeld voordeel 
van f 500,- netto per jaar. 

Hiermee onderscheidt Nederland 
zich in positieve zin van veel ande
re landen, zoals België en de Ver
enigde Staten, waar de belasting
hervorming budgettair neutraal is. 
Dat wil zeggen dat in die landen de 
tariefsverlaging geheel wordt ge
financierd door vermindering van 
aftrekposten en verhoging van an
dere belastingen, zoals de accijnzen 
op benzine en tabak. De VVD heeft 
jarenlang sterk aangedrongen op 
belastingverlaging. Voor ons was 
dit een van de hoofddoelstellingen 
in het regeerakkoord. 

Toch kan niet iedereen op dit 
voordeel rekenen. Voor sommigen 
is het voordeel groter, voor anderen 
minder groot en een relatief kleine 
groep zal er financieel schade van 
ondervinden. Op een totaal van 8 
miljoen belastingplichtigen gaat 
het naar een voorzichtige schatting 
om zo'n 200.000 gedupeerden. De 
andere 7,8 miljoen zitten in de plus. 
De groep gedupeerden valt ruwweg 
in twee categorieën uiteen. Dat is 
in de eerste plaats de groep van 
ongeveer 100.000 alleenstaanden, 
ouder dan 27 jaar, met een bruto 
inkomen vanafhet minimumloon 
(nuf 25.761,- per jaar) tot zo'n 
f 35.000,- per jaar. Anders ge
zegd, alleenstaanden, ouder dan 27 
jaar met een huidig belastbaar in
komen van f 22.000,- tot 
f 29.000,- per jaar. Het koop
krachtverlies van deze groep va
rieert van enkele tienden van pro
centen tot maximaal 4 %. Dit effect 
wordt veroorzaakt door de voorge
stelde afschaffing van de zogeheten 
alleenstaanden toeslag. 



V oor de overige alleenstaanden 
treedt geen nadeel op, hetzij omdat 
het voordeel van de tariefsver-
laging groter is dan het nadeel van 
het vervallen van de alleenstaan-
dentoeslag, hetzij omdat alleen-
staanden jonger dan 27 jaar ook nu 
al geen recht hadden op die toeslag, 
hetzij omdat alle alleenstaanden 
met een uitkering op minimum-
niveau voor het optredend nadeel 
worden gecompenseerd. De tweede 
categorie bestaat uit belasting-
plichtigen voor wie het nadeel van 
de beperking van aftrekfaciliteiten 
groter is dan het voordeel van de 
tariefsverhoging. Naar schatting 
gaat het hierbij om ongeveer 
100.000 belastingplichtigen. 

Voor alleenstaande bejaarden 
met een aanvullend pensioen op de 
AOW van bruto ongeveer f 4.000,
per jaar (minder is geen probleem) 
tot bruto ongeveer f 9.000,- lijden 
een koopkrachtverlies van on
geveer een halfprocent per jaar, 
ofwel een tientje in de maand. Alle 
andere bejaarden gaan erop voor
uit. 

Wat verandert er nu allemaal 
voor de bejaarden? In het nieuwe 
systeem komen drie schijven van 
35% over de eerste f 41.500,- in
komen, 50 % over de volgende 
f 41,500,- en 60% over het meer
dere. 

De eerste schijf van 35 % bestaat 
uit 7% belasting. De rest is sociale 
premie. Over f 4.500,- hoeft niets 
betaald te worden. Gehuwde be
jaarden krijgen elk een som van 
f 4.500,-. Bejaarden betalen nu 
echter geen sociale premies. Voor 
hen geldt dus geen eerste schijf van 
35 %, maar van 18,3 %, namelijk 
7 % belasting en 11,3 % premie 
AAWenAWBZ. 
Nu lijkt dit voor bejaarden ongun
stig omdat ze toch premie moeten 
gaan betalen. Echter, in het nieuwe 
systeem kan het belastingdeel over 
de eerste schijf zo laag op 7 % wor
den gesteld, omdat vanaf 1990 de 
betaalde sociale premies niet meer 
aftrekbaar zullen zijn. De op
brengst daarvan is ondermeer aan
gewend voor een verlaging van het 
bela::;tingtarief bij de lagere inko
mens tot 7 procent, dat nu loopt 
van minimaal14% tot 42%, vanaf 
een belastbaar inkomen van ruim 
f 30.000,-. 

8 

Huidig tari~f TariefOort 

.AOW 14.112,24 AOW 16.000,-
aanv. pensioen 10.000,- + aanv. pensioen 10.000,- + 

totaal inkomen 24.112,24 totaal inkomen 26.000,-
reis+ verw. reis+verw. 
forfait 200,-- forfait 200,--

belastb. inkomen 23.912,24 heffingsinkomen 25.800,-
bel. vrije som 11.088,- vrije som 4.500,-

belastbare som 12.824,24 hefbare som 21.300,-
premie AAW/AWBZ 2.407,-

belasting 2.112,34 belasting 1.431,-
premie ZWF 1.457,48 premie ZFW 1.457,-

netto inkomen 20.542,42 netto inkomen 20.645,-

mutatie netto inkomen in guldens per jaar f 102,-

Maar omdat bejaarden nu geen 
premies betalen, hebben zij ook 
geen last van het niet meer aftrek
baar zijn van betaalde premies, 
terwijl ze wel meeprofiteren van de 
daarmee gefinancierde veel lagere 
belastingschijf. 
Om toch een globaal evenwichtig 
inkomensbeeld te scheppen, stelt 
het nieuwe systeem voor bejaarden 
11,3 % premie te laten betalen. Het 
effect is hetzelfde als een belas
tingschijf van 18,3 % voor bejaar
den. Er is dus een nadeel van 4,3 % 
over het inkomenstraject, waar nu 
14% belasting moet worden be
taald, maar een oplopend voordeel 
over de verdere inkomenstrajecten, 
oplopend tot bijna 24 %. 

De daling van de belastingvrije 
som voor bejaarden van f 7.200,
naar f 4.500,- en voor alleen
staande bejaarden van f 11.088,
naar f 4.500,- lijkt veel erger dan 
het is. Dat komt doordat de AOW 
netto is gekoppeld aan het mi
nimumloon voor de werkenden. 
Door de voorgestelde belastingver
laging gaat dit minimumloon voor 
werkenden netto omhoog en dus 
ook via de koppeling de netto AOW. 
Om dit te bereiken wordt de bruto 
AOW voor een alleenstaande met 
een kleine f 2.000,- per jaar ver
hoogd. Resultaat van dit alles is, 
dat iemand met alleen AOW netto 
per jaar f 150,- meer overhoudt, 
ofwel een koopkrachtverbetering 
met 1,2 %. 

Tot slot een cijfervoorbeeld ten
einde de materie verder te verdui
delijken betreffende een alleen
staande bejaarde met f 10.000,
aanvullend pensioen. 

Alle werknemers in de huidige 
tariefgroep I, (de alleenverdieners 
en de alleenstaanden jonger dan 27 
jaar), en in de huidige tariefgroep 
III (de zogeheten alleenverdieners), 
gaan er door de Oort-operatie netto 
in inkomen op vooruit. Relatief het 
grootste voordeel krijgen de zo
geheten middeninkomens tussen 
de f 40.000,- en f 90.000,- bruto. 
Dit is het gevolg van de zeer lange 
eerste schijf van 7 % belasting en 
28 % sociale premies. 

Waar in het huidige systeem de 
belastingdruk snel sterk oploopt bij 
een stijging van het inkomen, blijft 
de belastingdruk in het Oort-sys
teem lange tijd 7 %, voordat de 
tweede schijf van 50 % wordt be
reikt. Hoe meer het inkomen aan 
het einde van de voorgestelde lange 
eerste schijf zit, des te groter re
latief het voordeel. Enerzijds treedt 
dit effect op door de wens vanuit 
vereenvoudigings-oogpunt zoveel 
mogelijk belastingplichtigen met 
hetzelfde tarief te confronteren. 
Anderzijds is er sprake van de door 
de VVD zo gewenste keuze ten 
gunste van de middeninkomens, 
die in het huidige systeem oneven
redig zwaar worden belast. De VVD 
lost met een forse lagere druk voor 
de middeninkomens een verkie-



zingsbelofte in. Ter verduidelijking 
van de werking van het nieuwe 
systeem geef ik een voorbeeld voor 
een werknemer in de tariefgroep III 
(een alleenverdiener) met een mo
daal bruto inkomen van f 40.000,-. 
Voor het gemak noemen we hem 
mijnheer J ansen. 

Voor de berekening van het door 
Jansen te betalen belasting- en 
premiebedrag moet het brutoloon 
in het huidige systeem eerst wor
den omgerekend naar het premie
inkomen en vervolgens naar het 
belastbaar inkomen. Daartoe moet 
van het brutoloon de pensioenpre
mie worden afgetrokken, de premie 
voor de Ziektewet (ZW) en de 
Werkloosheidswet (WW) en de pre
mie voor de wet Arbeidsonge
schiktheid (WAO). Dat is totaal 
f 3.930,-. Er resteert f 36.070,-. 

Vervolgens moet het werkgevers
deel (50 procent) van de premie 
voor het Ziekenfonds (ZFW) erbij 
worden geteld, omdat deze vergoe
ding immers belastbaar loon is. 
Voor Jansen is dit f 2.002,96, zodat 
f 38.072,96 resteert. De andere 
50 % premie voor het Ziekenfonds, 
is ook f 2.002,96, betaalt Jansen 
zelf en mag hij niet aftrekken. Voor 
de berekening van het premie-in
komen mag Jansen vervolgens het 
reiskostenforfait van minimaal 
f 200,- aftrekken en 4% verwer
vingskosten. Een maximum van 
f 800,-, zodat hij de premie 
AOW/AWW moet betalen over 
f 37.072,96. Jansen betaalt aan 
premie f 4.745,34. De werkgever 
van Jansen betaalt voor de premies 
AAW/AWBZ, in totaal een bedrag 
van f 3.985,34. (Weliswaar betaalt 
de werkgever nu ook de premie 
AKW, maar de betaling van deze 
premie wordt per 1 januari 1989 
overgenomen door het Rijk. Van
daar dat in dit voorbeeld deze pre
mie buiten beschouwing is ge
laten.)· 

Voor de berekening van het door 
Jansen te betalen belastingbedrag 
mag hij zijn premie-inkomen ver
minderen met de door hem betaal
de premies, zodat zijn belastbaar 
inkomen wordt f 37.072,96 min 
f 4.745,34 is f 32.327,62. 

Jansen heeft als alleenverdiener 
nu een belastingvrije som van 
f 14.784,- en als werknemer een 
arbeidstoeslag van f 411,-. Hij 
betaalt dus belasting over 
f 17.132,62 en dat is bij het tarief 
van 1988 f 3.151,24. Netto houdt 

Jansen van zijn bruto-inkomen nu 
dus f 26.170,46 over. 

Wat gaat er voor Jansen in 1990 
veranderen? In de eerste plaats 
gaat zijn brutoloon omhoog met het 
bedrag aan premies AAW/AKW/ 
AWBZ, dat nu door de werkgever 
wordt betaald. In het nieuwe sys
teem betaalt Jansen alle premies 
zelf, als onderdeel van de eerste 
schijfvan 35 %. Teneinde Jansen 
niet te benadelen krijgt hij dit be
drag (in ons voorbeeld f 3.985,34) 
als OVERHEVELINGSTOESLAG 
bij zijn bruto-inkomen. Het over
hevelen van de te betalen premies 
AAW/AKW/AWBZ van de werk
gever naar de werknemer wordt 
door de werkgever dus gecompen
seerd door het brutoloon te verho
gen met de overhevelingstoeslag. 
Voor de rest blijven de te betalen 
pensioenpremie en de premies 
ZW/WW/WAO (f 3.930,-) en ZFW 
(f 2.002,96) gelijk. 

Bruto-nettotraject voor tariefgroep II 
Tarief 1988 

Brutoloon 40.000,00 
Pensioenpremie 726,21 

Loon na pens.pr. 39.273,79 
Premie ZW /WW 1.127,16 
Premie WAO 2.076,63 
Werkgeversdeel ZFW 2.002,96 
Werkgeversdeel ZKV 0,00 

Grondslag 4 % 38.072,96 
Reiskostenforfait 200,00 
Verwervingskosten 800,00 

Premie-inkomen 37.072,96 
Premie AOW/AWW 4.745,34 
Premie AWW/ 
AKW/AWB 3.985,341) 

Belastbaar inkomen 32.327,62 
Belastingvrije som 14.784,00 
Arbeidstoeslag 411,00 

Belastingvrije som 15.195,00 

Belastbare som 17.132,62 
Belasting 3.151,24 
Premie ZFW 2.002,96 
Premie particuliere 
ziektekostenverzekering 0,00 

Netto 26.170,46 

De door de werkgever betaalde 
premie ZFW (eveneens f 2.002,96) 
moet opnieuw worden bijgeteld 
voor het te berekenen belasting/ 
premiebedrag. Het reiskosten for
fait vervalt, maar de verwervings
kostenaftrek wordt verhoogd van 
f 800,- naar f 1.000,-. Van het 
nieuwe bruto inkomen van 
f 43.985,34 resteert voor de bereke
ning van de te betalen belasting/ 
premie dus f 41.058,30, namelijk 
f 43.985,34 nieuw brutoloon min 
f 3.930,- aan pensioenpremie en 
premie WAO/ZW/WW en f 1.000,
verwervingskostenforfait plus het 
werkgeversdeel van de premie Zie
kenfonds (f 2.002,96). 

Ook in het nieuwe systeem mag 
Jansen de door hemzelf betaalde 
premie voor het ziekenfonds niet 
aftrekken. Dit bedrag van 
f 41.058,30 wordt het heffingsin
komen genoemd. Als alleenverdie
ner heeft Jansen in het nieuwe sys-

(alleenverdiener) 
TariefOort 

Brutoloon 40.000,00 + 
Pensioenpremie 726,21-

Loon na pens.pr. 39.273,79 
Premie ZW /WW 1.127,16-
Premie WAO 2.076,63-
Werkgeversdeel ZFW 2.002,96 
Werkgeversdeel ZKV 0,00 
Overhevelingstoeslag 3.985,34 +1

) 

Grondslag 4 % 42.058,30 
Reiskostenforfait 0,00 
Verwervingskosten 1.000,00 

Heffingsinkomen 41.058,30 

Vrije som 9.000.00 

Hefbare som 32.058,30-
Premie AOW/AWW2l 5.417,85 j 
Premie AAW/AWBZ2l 3.632,59-
Belastingschijf 12l 2.244,08-

Belasting 2.244,08-
Premie ZFW 2.002,96-
Premie particuliere 
ziektekostenverzekering 0,00 

Netto 26.767,86 

1) correctie voor betaling werknemers van opslagpremies 
2) samen de eerste schijf van 35 % 
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teem recht op een vrije som van 
f 9.000,-. (Tweeverdieners in ta
riefgroep I elk f 4.500,- ). 

Hij moet nu 35 % gaan betalen 
over de hefbare som van 
f 32.058,30, ofwel 7 % belasting 
(f 2.244,08) en 28 % premie 
(j 9.050,44). Jansens netto inko
men wordt dan f 26.767,68. Im
mers: zijn nieuwe bruto inkomen 
van f 43.985,34 min f 3.930,
premie ZW/WW/WAO en pensioen
premie, min f 2.002,96 premie 
ZWF, min f 9.050,44 premies 
Volksverzekering en tenslotte min 
f 2.244,08 belasting. 

Stijgt de hefbare som (dus na af
trek van de vrije som) uit boven 
f 41.500,-, dan moet over dat 
meerdere 50 % worden betaald en 
bij een hefbare som boven de 
f 83.000,- over het meerdere 60%. 

Jansen gaat er dus nettof 597,40 
per jaar op vooruit. Dit voordeel 
wordt minder naarmate Jansen 
meer last heeft van de beperkingen 
in de sfeer van aftrekposten. 
(wordt vervolgd) 

Frank de Grave 

• 

Vijf jaar geleden verkeerde de Organisatie Vrouwen 
in de VVD in een kritieke fase. Door allerlei oor

zaken was het bestuur ernstig verzwakt. Was het in 1983 
eigenlijk nog wel nodig om in een liberale partij een 

aparte vrouwenorganisatie te hebben? 

D
e organisatie van de Vrou
wen en het DB van de partij 
vonden van wel. Vrouwen 

politiek bewust maken, kader voor 
de partij helpen vormen en de li
berale gedachte uitdragen in lan
delijke overlegsituaties van de 
vrouwenorganisaties waren op het 
moment nog taken die ingevuld 
moesten worden. Op wat langere 
termijn zou de organisatie zichzelf 
dan wel overbodig maken. 

Een actiefhead-hunting beleid 
resulteerde in de versterking van 
het bestuur op diverse plaatsen. 
Aan Leity Wind, in haar succesvol
le loopbaan doorgewinterd in orga
nisatie en leiding geven, werd ge
vraagd het voorzitterschap op zich 
te nemen. Het tij zat mee: de Tel
dersstichting kwam met haar 
emancipatierapport over zelfred
zaamheid, de Algemene Verga
dering nam de daarin verwoorde 
uitgangspunten over, het project 
emancipatiewerker werd verlengd 
en een liberale staatssecretaris be
heerde emancipatiezaken. 

Tenslotte: emancipatie ligt lo
gisch ingebed in het liberaal den
ken, het enige wat nog restte was 
de theorie om te zetten in de pra~
tijk. Met een aantal goede mensen 
en hard werk zou dit een overzich
telijke klus worden. 

Dat was dus niet zo. 

Wat je zelf vanzelfsprekend 
vond was voor andere vrouwen 
verre theorie: "Dat is allemaal heel 
mooi, maar in mijn situatie kan het 
niet". Weer andere vrouwen voel
den zich bedreigd: "betekent 
emancipatie nu dat ik het in mijn 
leven met al mijn inzet en goede 
bedoelingen fout gedaan heb?' "Is 
het verkeerd dat ik heel gelukkig 
ben in het bestaan wat ik nu leid?'' 
Een groep "Vrije" vrouwen kwam 
in verzet tegen "gedwongen" 
emancipatie en kwam op voor het 
"bedreigde gezin". 

Voor veel mannen is het omgaan 
met vrouwenemancipatie nog 
moeilijker: niet alleen dat zij in hun 
privésituatie moeten leren leven 
met een veranderende partner, ook 
in hun werksituatie is het niet leuk 
als je promotiekansen niet alleen 
bedreigd worden door mannelijke 
concurrenten maar als je bovendien 
de kans nog loopt door een vrouw 
gepasseerd te worden! Vrouwen 
kansen geven is prima, maar als 
dat direkte voelbare gevolgen heeft 
voor de situatie thuis of op het 
werk ... Mannen, ook liberale man
nen, hebben het daar moeilijk mee. 
Emancipatie van vrouwen is heel 
ingrijpend in de maatschappij. Als 
je één element, de positie van vrou
wen, gaat veranderen verandert de 
rest noodgedwongen mee: de positie 
van mannen en de positie van 
eventuele kinderen. 

Daar was dan toch een licht
puntje te melden. Na alle onrust
barend en schuldgevoelens opwek
kend wetenschappelijk onderzoek 
over de gevolgen van kinderopvang 
voor de ontwikkeling van het kind 
kwam er steeds meer nieuw mate
riaal beschikbaar waaruit bleek 
dat verantwoorde kinderopvang 
zeker voor kinderen uit kleine ge
zinnen zelfs positief kan werken. 
Weinig vrouwen willen immers 
zichzelf emanciperen ten koste van 
hun kinderen, dan liever geen 
emancipatie of geen (of nog geen) 
kinderen ... Een nieuwe generatie 
jonge mannen die samen met hun 
partner van meet af aan huishou
delijke verzorgingstaken deelden 
naast de verantwoordelijkheid voor 
het eigen werk, diende zich aan. 
Lang niet àlle jonge mannen, maar 
toch ... 

Het werken aan emancipatie is 
een enorme operatie en gaat vaak 
tergend langzaam. Het is boeiend 
en leerzaam. Je kunt het toch niet 
alleen doen, een sterke gemoti
veerde achterban is voorwaarde tot 



elk slageri. Het vergt veel inzet en 
je moet bestand zijn tegen tegen
vallers en teleurstellingen. Noch in 
de politiek, noch in de maatschap
pij verhoogt het je actief inzetten 
voor emancipatie je aanzien. Je 
kunt het je permitteren en er wat 
voor bereiken als je op ànder gebied 
al goede papieren hebt. Werken aan 
emancipatie vraagt om een specia
le instelling. Je moet leren om 
steeds attent te zijn, op goede mo
menten met iets te komen, de juiste 
mensen er voor te vinden. Liberaal 
emancipatiebeleid is niet drammen 
maar concrete mogelijkheden zoe
ken en benutten voor het realiseren 
van de liberale mens-en-maat
schappij-opvatting, ook voor vrou
wen. Je moet geen irreële eisen 
stellen, maar wèl reële en steeds 
weer. Aangeven en meedenken 
over de wijze waarop aan deze eisen 
wèl tegemoet gekomen kan worden 
als er reële beletselen blijken te be
staan. Emancipatie is mooi en on
derschreven partij- en regerings
beleid, maar bij het afwegen van 
prioriteiten is er altijd wel iets nog 
belangrijker. 

Om een liberaal emancipatie
beleid te kunnen voeren, moeten er 
nog een paar extra "liberale" moei
lijkheden overwonnen worden. 
Een paar voorbeelden: 
- Een nieuw beleid uitzetten vergt 
regelgeving en sturing door de 
overheid en daar willen we juist zo 
graag van afl Wij zeiden het al: 
emancipatie is erkend waardevol 
en belangrijk maar in de praktijk 
blijkt het dat andere prioriteiten 
voorgaan. Dit levert landelijk al 
moeilijkheden op maar bij de lagere 
overheden is de situatie veel ern
stiger: uitgespeeld tegen een sport
veld, zorg voor de ouderen of nieu
we uniformen voor de fanfare is 
emancipatie bijna kansloos. Li
beraal beleid is gericht op decen
tralisatie ... 
- Iedereen gelijke kansen volgens 
objectieve criteria is ook zo iets. 
Helemaal mee eens natuurlijk, 
maar wat is objectief? Om b.v. voor 
een functie in aanmerking te ko
men moet er een c. v. ingeleverd 
worden. Door de andere taak en 
taakverwachting die veel vrouwen 
tot op heden (en wie weet hoe lang 
nog!) hebben gehad zal dat e.v. 
lijstje van wapenfeiten bij menig 
vrouw minder lang en minder in
drukwekkend zijn dan dat van haar 
mannelijke mede-geïnteresseer
den, terwijl zij de betreffende func
tie zeker even zo goed zal weten te 
vervullen. Selectiecommissies 

houden hier vaak geen rekening 
mee (een emancipatie-bewuste 
vrouw er in opnemen helpt!). 
- Kadertraining via cursussen in je 
vrije tijd. Natuurlijk, je moet er iets 
voor over hebben en je ervoor in 
willen zetten. Maar wat als je nu 
geen vrije tijd hebt? De rolverdeling 
tussen man en vrouw is vaak nog 
niet ver genoeg gevorderd om de 
vrouw mèt baan, mèt politieke 
functie en mèt kinderen nog eens 
zonder schuldgevoelens vele zater
dagen op pad te laten gaan. 

Nog steeds moet je als vrouw als 
je ergens zodanig als eerste be
noemd bent, eigenlijk beter zijn dan 
een man en je mag vooral niet fa
len, want dan sluit je deze functie 
weer voor jaren af voor vrouwen. 
Je werkt èn in je werk buitenshuis 
èn thuis steeds onder hoogspan
ning. Is het een wonder dat veel 
vrouwen gewoon de moed en de 
energie niet hebben om al die 
extra's jaar in jaar uit op te bren
gen? 

Wat kun je nu als vrouwenorga
nisatie binnen de partij en binnen 
de maatschappij bijdragen aan 
emanéipatie? 
In het algemeen: 
Vrouwen stimuleren om in zichzelf 
te geloven en politiek hun verant
woordelijkheid te aanvaarden. 
Vrouwen van elkaar laten leren hoe 
je het beste om kunt gaan met de 
overbelaste situatie waarin je 
daardoor dreigt terecht te komen. 
Vrouwen helpen over de eerste 
moeilijke drempels. Ervaring laten 
opdoen en zelfvertrouwen op
bouwen in meer eenvoudige taken 
en dan langzaam uitbouwen naar 
zwaardere. 
Vrouwen die het wel op eigen 
kracht geklaard hebben (zo nodig) 
tot het inzicht brengen dat juist zij 
véél voor wat minder succesvolle 
zusters kunnen doen. 

Binnen de partij kan de organi
satie er voor zorgen dat rekening 
wordt gehouden met de speciale 
positie van vrouwen bij de politieke 
besluitvorming. Maatregelen die in 
theorie voor ieder gelijk zijn kun
nen in de praktijk voor vrouwen 
nadelig uitwerken. Daar oog voor 
te hebben is moeilijk, vaak komt 
men gewoon niet op het idee en 
merkt men het pas als het te laat 
is. Daarom bevorderen dat er in 
besturen of commissies waarin voor 
vrouwen belangrijke besluiten 
worden genomen, iemand benoemd 

wordt die naast het hebben van re
levante deskundigheid, de eventu
ele gevolgen voor vrouwen tijdig 
kan signaleren. 

Binnen de partij zorgen dat de 
partij groter en sterker wordt door 
het inschakelen van sluimerende 
capaciteiten en het trekken van 
meer vrouwelijke leden en kiezers. 
Binnen de partij door middel van 
een programma voor positieve actie 
helpen om heel zakelijk en doel
gericht te werken aan streefcijfers 
en doelstellingen waarop het eigen 
beleid getoetst en gericht kan wor
den. 

Binnen de maatschappij speelt 
de Organisatie Vrouwen in de VVD 
een belangrijke rol in contact met 
de samenwerkende vrouwenor
ganisaties. De Vrouwen zijn actief 
betrokken bij besluitvorming en 
uitvoering van gezamenlijk overleg 
en acties. Zij brengen hierbij de 
zienswijzen over door goed onder
bouwde argumentatie vanuit een 
principieelliberale opstelling en 
streven dit ook na bij de vorm
geving van het gezamenlijk optre
den van de vrouwenorganisaties 
naar buiten. De Vrouwen in de VVD 
denken dat hiermede uiteindelijk 
meer bereikt wordt dan met een 
overdosering verbaal geweld. Heel 
belangrijk is ook dat er goede li
berale vrouwen deelnemen aan lo
kale, regionale en landelijke com
missies en besturen en benoemd 
worden op sleutelposities. 

De brug te slaan tussen theorie 
en praktijk blijkt een zwaardere 
klus dan gedacht. Dat er hier in de 
afgelopen vijf jaar hard aan ge
werkt is en er toch veel werd be
reikt, is voor een belangrijk deel te 
danken aan de wijze waarop hier 
door de voorzitter leiding aan werd 
gegeven. Die moest Îlen team en een 
achterban smeden die bereid wa
ren door dik en door dun dóór te 
gaan. Die moest veel kunnen de
legeren, maar toch op tijd kunnen 
bijsturen. Die moest het gezicht 
van de organisatie zijn binnen de 
partij en er buiten. Die moest zich 
vast kunnen bijten in een probleem 
en er afstand van nemen. Leity 
Wind kon dat. Op geheel eigen wij
ze was ze vijf jaar lang een kei van 
een voorzitter. Monique de Vries 
zal het ook kunnen, op haar geheel 
eigen wijze. Wij vertrouwen erop! 

Hanneke de Bruin-Scheepens, 
Vice-voorzitter 
Organisatie Vrouwen in de WD 
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Symposium 
Donderdag 

27 oktober 1988 

Liberalisme; 
de filosofische 
grondslagen 

Vergaderzaal Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 

D
e Prof. mr. B. M. Telders
stichting en de Haya van So
merenstichting organiseren 

op donderdag 27 oktober a.s. voor 
de tweede maal een studiebijeen
komst. 
Voor dit symposium is het thema 
gekozen: "Liberalisme; de filoso
fische grondslagEin". Als basis voor 
de gedachtenwisseling dient het 
recente geschrift van de Telders
stichting Liberalisme een speur
tocht naar de filosofische grondsla
gen (geschrift no. 65). Aan de orde 
komen: 
- het liberale mensbeeld; 
- de liberale visie op de verhouding 
tussen individu, groep, samen
leving en staat; 
- de inhoud van de staatstaken en 
- de beginselen van de democrati-
sche rechtsstaat. 

De inleiders, w.o. Mr. drs. F. 
Bolkestein, Prof. dr. U. Rosenthal 
en Prof. dr. J. A. A. van Doorn, zul
len vanuit verschillende invals
hoeken op de deelthema's ingaan. 
U kunt dit symposium bijwonen en 
aan de discussie deelnemen door 
onderstaande bon in te vullen en 

. toe te sturen aan: Hayà van So
merenstichting, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage en het be
drag van f 35,- over te maken op 
gironummer 3619197 onder ver
melding van symposium of een be
taalcheque bij te voegen. Het be
drag van f 35,- is een tegemoet
koming in de kosten voor de lunch, 
de koffie en thee en de borrel ter 
afsluiting. Het aantal plaatsen is 
beperkt. De datum van ontvangst 
van de betaling is bepalend voor 
het toewijzen van de kaarten. 
Deelnemers aan de bijeenkomst 
ontvangen het definitieve pro
gramma geruime tijd voor de da
tum van de bijeenkomst. Deelne
mers worden tevens in de gelegen
heid gesteld geschrift no. 65 van de 
Teldersstichting tegen een ge
reduceerde prijs van f 17,50 te ont
vangen. Degenen die van dit aan
bod gebruik willen maken dienen 
dit op onderstaande bon aan te ge
ven. 
Voor nadere informatie kunt u te
lefonisch contact opnemen met de 
Prof. mr. B. M. Teldersstichting, 
070-631948 of met de Haya van 
Somerenstichting, 070-614121. 

Aanmeldingsbon Symposium Liberalisme; de filosofische grondslagen 

Zenden aan: Haya van Somerenstichting, Postbus 30836, 2500 GV 's·Gravenhage 
Naam: ..... o .................. o ... o ........... o.o ......... o ........ o .... o ............ o .... oooo .............. . 

Adres: .o •••• o ... o ... o .... o ................ o .... 0 ............. o .... o .... o ............ o .... o .................. . 

Code/Plaats: ..... 0 .... 0 .0 .... 00 .... 0 ... 0 .... 0 ..................... 000 .. o .. o. 0 00 .......... o 0 ............ o ... o o .... 0. 

zal deelnemen aan het Symposium op 27 oktober 1988 

Datum: .......................................... 1988 

Voorts wil ik geschrift no. 65 van de Teldersstichting tegen de gereduceerde prijs 
van f 17,50 ontvangen ja/nee* 

0 voegt giro/betaalcheque bij ter waarde van f 35,-lf 52,50* 
0 maakt een bedrag van f 35,-!f 52,50* over op de postrekening van de Haya van 

Somerenstichting: 3619197 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

Handtekening: 
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T
ijdens de laatste Algemene Ver
gadering in Veldhoven is beslo
ten om niet alleen de contributie 

te verhogen maar ook om aanzienlij
ke bezuinigingen in de partij-organi
satie tot stand te brengen. 

Wij werden hiertoe wel genood
zaakt, gezien de financiële situatie 
waarin de VVD zich bevindt en het 
heeft mij dan ook niet verbaasd steun 
te krijgen voor de betreffende voor
stellen in de A V. De VVD is tenslotte 
altijd een partij van realisten ge
weest. 

Door diverse sprekers is tijdens de 
A V gevraagd om waar mogelijk nog 
verdere bezuinigingen tot stand te 
brengen en desnoods wederom een 
extern adviesbureau hiervoor in te 
schakelen. 

Dit laatste was niet nodig omdat 
uit het eerste onderzoek van KPMG 
al was gebleken waar bezuinigings
mogelijkheden aanwezig zijn, maar 
niet altijd mogelijk bleek om dit van 
de ene dag op de andere in te voeren. 

De "aktie zuinig aan" gaat nu 
echter de tweede ronde in. Dit zal 
allerlei consequenties hebben, .die 
onze leden helaas ook heel duidelijk 
aan den lijve zullen ondervinden. 

Gezien de grote post vergaderkos
ten ziet het DB zich bijvoorbeeld ge
dwongen om vergaderingen, par
tijraden e.d. een soberder karakter te 
geven. Dit heeft o.a. betrekking op de 
verslaggeving, maar ook op de con
sumpties, die niet meer gratis tijdens 
vergaderingen kunnen worden ver
strekt. Het spijt ons, maar de klein
tjes tellen nu eenmaal mee. 

Ook de dienstverlening van het 
algemeen secretariaat zal in dit 
kader een wat ander gezicht krijgen. 
Bij het algemeen secretariaat op de 
Koninginnegracht zal de post van te
lefoniste/receptioniste vervállen, 
door het inzetten van modeme te-
lefoonapparatuur. , 

Bovendien proberen wij het wat 
zuiniger aan te doen met de hoeveel
heden papier, die aan partij-organen 
worden toegezonden om op de 
kopieerkosten en portokosten te 
kunnen bezuinigen. 

Gaame vragen wij uw begrip en 
medewerking voor deze maatregelen 
die duidelijk voortvloeien uit de alge
meen uitgesproken wens in onze A V 
om alle uitgaven kritisch te bezien. 

6 september 1988 

P. Hessenaar 
Penningmeester 



*EP* 
*PE* 
*** 

EUROKATERN nr. s 
Dit katern wordt uitgegeven onder auspiciën van 

· de Nederlandse leden van de Liberaal
Democratische fractie in het Europees Parlement. 

De Begroting, de 
Landbouw-politiek en ..... . 
als het in Amerika droog 
blijft! 

ldus werd in onze laatste ver
gadering van de mini-fractie 
vóór het reces in juli in 

Straatsburg de inhoud omschreven 
voor mijn bijdrage voor het sep
tembernummer! En nu het in grote 
delen v~n de V.S. droog is gebleven 
moet ik dat gegeven er wel bij be
trekken, althans kwalitatief, want 
kwantitief gaat (nog) niet vanwege 
het grillige verloop van de prijzen 
op de wereldmarkten. 

Allereerst de begroting voor de 
Gemeenschap in 1988, 1989 én de 
volgende jaren. In de extra bijeen
geroepen Europese Raad van 11 
regeringsleiders en één (het Fran
se) staatshoofd in februari 1988 in 
Brussel werden verstrekkende en 
constructieve besluiten genomen, 
o.m. over de financiering van de 
Gemeenschap en de uitgaven-po-

litiek. De drie belangrijkste beslui
ten zijn: 
- de financiering van de Gemeen
schap tot 1992 wordt verzekerd 
door naast de drie reeds bestaande 
inkomstenbronnen (landbouwhef
fingen, douanerechten en 1.4 punt 
van de b.t.w.) een vierde bron vast 
te stellen, nl. een bijdrage van ie
dere lidstaat naar rato van zijn ei
gen bruto-nationaal produkt 
(b.n.p.). Dit is een aanvullende bij
drage in die zin dat het totaal van 
de communautaire ontvangsten 
niet meer mag bedragen dan 1,2% 
van de som van alle 12 b.n.p.'s in 
1992. 
- De uitgaven voor de landbouw
sector mogen niet meer stijgen dan 
met % van de jaarlijkse procen
tuele stijging van het b.n. p. in de 
hele Gemeenschap. 

- De uitgaven voor de z.g. struc
turele fondsen (regionale-, sociale
en landbouwstructuur fondsen) 
worden verdubbeld in de periode 
1988/1993. 

Schematisch ziet deze principe
uitspraak er als volgt uit. 

Landbouw (ga
ranties) 
Afbouw voorraden 
Braaklegging etc. 
Structuurfondsen 
Onderzoek, etc. 
Overige uitgaven 
(w.o. monetaire 
reserve) 

1988 1992 

(in miljard ECU) 

27,5 
1,2 
0,0 
7,8 
1,4 
6,2 

(1,0) 

29,6 
1,2 
0,6 

13,0 
2,4 
5,8 

(1,0) 

44,1 52,8 

De "monetaire reserve" is be
doeld om de effecten van de wis
selende dollar-koers op met name 
de landbouwuitgaven op te vangen. 
Onder de "overige betalingen" be
vindt zich ook de afnemende te
rugbetaling aan het Ver. Konink
rijk. Deze loopt terug als gevolg van 
de gemaakte afspraken waardoor 
de financiële last voor het V.K. 
daalt (aftopping van b.t.w.-bijdrage 
en b.n.p.-aandeel). De begrotingen 
van 1988 én 1989 werden na de 
Brusselse Raad in snel tempo bij 
het Parlement ingediend. Die voor 
1988 werd reeds in juni 1988 goed
gekeurd en die voor 1989 wordt ge
heel volgens het boekje behandeld 
en niets lijkt een goedkeuring door 
het Parlement in december 1988 in 
de weg te staan. 



De begroting 1988 beloopt bijna 
44 miljard E.C.U., de ontwerpbe
groting 1989 voorziet in uitgaven 
ten bedrage van ruim 46 miljard. 
De stijging is geheel in lijn met de 
Brusselse besluiten en wel 6 %, 
terwijl het landbouwaandeel terug 
loopt van 61 naar 59%. Deze ont
wikkeling is geheel conform de 
wensen welke het Parlement de 
laatste jaren formuleerde en de 
voldoening hierover is dan ook 
groot. De strijdbijl tegen de Raad 
van Ministers lijkt voorlopig (tot 
1993) begraven, en een haast on
natuurlijke rust kenmerkt het 
contact tussen Begrotingscommis
sie en de Raad. 

Men kan een parallel trekken 
met de situatie in ons eigen land: 
er is een "regeringsakkoord" geslo
ten tussen Regering en Parlement 
tot 1992 en wederzijds is men van 
plan zich daaraan te houden. Wat 
in Den Haag nu "bezuinigingsron
den" betekent, zal in het Parlement 
gaan betekenen dat de Begrotings
commissie de andère, uitgevende, 
parlementaire commissies in het 
gareel van de meeljarenbegroting 
gaat houden. Een weinig populaire 
taak voor collega's onderling! Maar 
het zal wel moeten. 

Landbouw 

Ook de financiering van het 
G.L.B. (Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid) is in aanzienlijk rus
tiger vaarwater gekomen. In het . 
Brusselse jargon spreekt men van 
de z.g. "guide line", wat inhoudt 
dat de stijging van de uitgaven blijft 
beneden de stijging van het com
munautaire b.n.p., nl. maximaal 
74% hiervan. Dit betekent dus niet 
dat er minder geld voor het G.L.B. 
ter beschikking komt, maar minder 
meer. Tegelijk met een aantal 
maatregelen tot produktie-beheer
sing en verhoging van de financiële 
mede-verantwoordelijkheid van de 
primaire producenten (boeren) 
hoopt men de uitgaven binnen de 
"guide line" te kunnen houden. 
Voor 1989 schat de Commissie vol
doende te hebben aan ruim 28 mil
jard ECU, hetgeen een stijging 
t.o.v. 1988 van slechts 2,7% be
tekent (tegen 6,1% voor de gehele 
begroting). Zij blijft daarmede zelfs 
350 miljoen ECU beneden de 
maximaal toegestane stijging! Er is 
dus een begin gemaakt met be
heersing. Er moet dan wel aan een 
aantal voorwaarden worden vol-
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daan. Eén daarvan is de koers van 
de dollar en het prijsniveau van de 
wereldmarkt voor agrarische pro
dukten. In de ontwerp~begroting 
1989 gaat de Commissie uit van een 
gemiddelde koersverhouding voor 
het hele jaar van 1 dollar = 0,81 
ECU. Op het moment van schrijven 
(eind augustus) is de verhouding 
ongeveer 1 dollar = 0,91 ECU. Dit 
scheelt 10 punten en volgens de 
Brusselse vuistregel dat elke punt 
hoger 100 miljoen ECU scheelt be
tekent dit een besparing van on
geveer 1 miljard ECU! Maar wat 
doet de dollar in 1989 na de a.s. 
presidentsverkiezingen? 

En dan de droogte in de V.S. 
Naar schatting van eind augustus 
zal de oogst aldaar van maïs, so
jabonen en tarwe resp. 37 %, 23 % 
en 13 % lager uitvallen. Dit zal on
getwijfeld een verhoging van de 
prijzen ter wereldmarkt betekenen, 
over 1988/9, en dus een vermin
dering van de E.E.G.-exportsub
sidies. Al met al geef ik de Ge
meenschap een goede kans dat ze 
in 1989 goed met haar landbouw
budget uitkomt. De conclusie kan 
wel zijn dat de Gemeenschap alles 

er aan doet om greep op de land
bouwuitgaven te houden, maar ook 
dat externe factoren altijd een bron 
van grote onzekerheid blijven. De 
voortvarende wijze waarop de oude 
voorraden zijn weggewerkt, al
thans vele, en waarop wordt gepro
beerd de vorming van nieuwe te 
voorkomen, wettigt de hoop dat de 
prijsdrukkende werking van over
produktie afneemt. 

Er gloort dus enig optimisme 
aan de horizon. Dit is het algemene 
beeld. Helaas geldt dit niet voor alle 
sectoren. Met name de akkerbou
wers hebben het moeilijk, al zal de 
huidige prijs/voorraad-situatie 
enig respijt geven. De tijd is dacht 
ik gekomen om eens na te denken 
over een andere wijze van aanwen
ding van de financiële middelen 
dan tot nu.toe. Een andere uitvoe
rings-systematiek welke ook beter 
verenigbaar is met de totstand
koming van de ene interne markt 
na 1992. Daarover wellicht een vol
gende keer. 
Augustus 1988 

H.J.Louwes 
ELD-parlementariër 

• 

In juni 1989 zullen er verkiezingen voor het Europees par
lement plaatsvinden. Bekendheid met deze Europese ver
kiezingen en een hoge opkomst is van het grootste belang 
om het Europees parlement de nodige legitimatie van de 
kiezers te geven om grotere bevoegdheden te verkrijgen. 
Grotere bevoegdheden, die nodig zijn om te voorkomen dat 
in het toekomstige Verenigd Europa een democratisch gat 
ontstaat, doordat de nationale parlementen steeds meer 
bevoegdheden krijtraken ten gevolge van steeds meer Eu
ropese besluitvorming, terwijl daar onvoldoende par
lementaire controle op Europees niveau tegenover staat. 

Nederland~heeft EG nodig 
~at betreft het beleid van de 

twaalf EG-regeringen zal 
ook een steeds grotere wis

selwerking en wederzijdse afhan- ' 
kelijkheid optreden tussen natio
nale en Europese besluitvorming. 
Het in april jl. gehouden debat in 
de Tweede Kamer over het Neder
landse sociaal-economisch beleid 
voor de rest van de kabinetsperiod€ 
was daarvan een positief voorbeeld. 
Terecht had het kabinet in de zg. 
Paasbrief de beleidsvoornemens 
duidelijk in een Europees kader 

geplaatst. Economisch beleid, fis
cale maatregelen, monetair- -en so
ciaal beleid, zijn niet meer puur 
nationaal te voeren, zonder met de 
Europese dimensie rekening te 
houden. Er zouden in het Neder
lands parlement eigenlijk geen so
ciaal-economische debatten meer 
mogen plaatsvinden die niet in een 
Europese context staan. Voor na
tionale economische normen, bij
voorbeeld op het gebied van de col
lectieve uitgaven, is geen plaats 
meer, of ze nu Bert, N eil of Fran-



çois heten, terwijl ook mevrouw 
Margaret Thatcher zich meer zal 
moeten richten op werkelijke Eu
ropese integratie, o.m. door nu ein
delijk het pond sterling te laten mee
doen met het Europese monetaire 
stelsel. Voor Nederland betekent 
die noodzakelijke Europese inte
gratie - noodzakelijk, vooral omdat 
alleen een Verenigd Europa kan 
concurreren met Japan, de Ver
enigde Staten en andere economi
sche reuzen - dat moet worden 
voortgegaan met het huidige ka
binetsbeleid, gericht op verlaging 
van de collectieve lasten, vermin
dering van het financieringstekort 
en verlaging en vereenvoudiging 
van belastingtarieven en -stelsel. 
Oort is een Europees woord. 

Ook is het vanuit Europees 
perspectief nodig om voort te gaan 
met een verbetering van het beleid 
ter bestrijding van de criminaliteit 
en het intensiveren van Europese 
samenwerking op het gebied van 
justitie en politie. Het Europa van 
1992, met open grenzen en een vrij 
verkeer van personen, goederen en 
diensten, is voor een land als Ne
derland niet mogelijk zonder deze 
samenwerking op justitie-gebied. 
Afbreken van grensbelemmeri.n
gen, harmonisatie van regels, eco
nomische en monetaire integratie 
en samenwerking ter bestrijding 
van de criminaliteit dienen in Eu
ropa hand in hand te gaan. 

Dit Europa van de twaalf EG
landen mag overigens geen geslo
ten blok naar buiten toe worden. 
Op handelspolitiek terrein dient de 
EG met kracht de liberalisering van 
de wereldhandel te blijven bevor
deren en protectionisme te blijven 

bestrijden. Natuurlijk moeten we 
hier kunnen rekenen op weder
kerigheid van onze belangrijkste 
handelspartners, de Verenigde 
Staten en Japan. Vrijhandel is in 
ieders belang, niet in het minst in 
dat van de ontwikkelingslanden, 
die recht hebben op een constructief 
beleid van Europa, ook bijvoor
beeld wat betreft de oplossing van 
de enorme schuldenproblematiek 
Ook op buitenlands politiek gebied 
mag de EG geen gesloten blok zijn. 
Vooral ook met de Oostbloklanden 
zal in de komende periode zo veel 
mogelijk moeten worden samen
gewerkt, inspelend op de interes
sante en belangrijke ontwikkelin
gen die daar thans plaatsvinden. 
Samenwerking op economisch ge
bied, op het terrein van de wapen
beheersing en vooral ook ter bevor
dering van de mensenrechten in 
die Oosteuropese landen. 

Al met al dus voldoende reden 
om in juni 1989 naar de stembus te 
gaan, teneinde het Europa van 
1992 van voldoende democratische 
controle te voorzien. En dat ka
binet-Lubbers II dat haalt 1990 
wel. Al was het alleen al omdat het 
beleid van dat kabinet zo goed 
aansluit bij datgene wat Europa 
van ons vraagt en wat wij van Eu
ropa vragen. Allemaal zaken overi
gens die de VVD al veellanger in 
haar vaandel heeft staan, maar dat 
terzijde. 

F. W. Weisglas. 
buitenland woordvoerder 
WD Tweede Kamer fractie. 

Europese 
parlements
verkiezingen 
1989 
(hoofdlijnen) 

In 1989 zal voor de derde maal de recht
streekse verkiezing van leden van het 
Europese Parlement plaatsvinden. De 
Europese Ministerraad heeft besloten dat 
in Nederland de dag van de stemming 
donderdag 15 juni zal zijn, zodat de dag 
van de kandidaatstelling op woensdag 3 
mei valt. 
Op de wijze van kandidaatstellen is het 
"Reglement op de kandidaatstelling voor 
~eden van het Europese Parlement" (EP) 
van toepassing. (Opgenomen in het 9e 
Jaarboek blz. 326 tJm 332.) Het aantal 
zetels dat op grond van de keuze van de 
Nederlandse kiezers wordt vervuld be
draagt 25 (ingevolge de desbetreffende 
akte van 20 september 1976). 
Voor wat de VVD betreft zijn de volgende 
leden van de Liberaal-Democratische 
Fractie aftredend (in alfabetische volgor
de): 
1. mevr. mr. J. E. S. Larive e.v. Groenen
daal te Brussel 
2. ir. H. J. Louwes te Vierhuizen 
3. mr. H. R. Nord te Brussel 
4. drs. G. M. de Vries te Leiden 
5. drs. F. A. Wijsenbeek te 's-Gravenhage. 
De algemeen secretaris heeft - conform 
art. 5 EP - de thans zittende leden ge
vraagd hem voor 15 september te berich
ten of zij voor een verkiesbare plaats in 
aanmerking wensen te komen. 
Thans kan worden medegedeeld dat mevr. 
Larive en de heren De Vries en Wijsen
beek instemmen met een voorlopige kan
didatuur, terwijl de heren Louwes en 
Nord hebben laten weten niet meer voor 
kandirlering in aanmerking te willen ko
men. 
Het hoofdbestuur heeft in zijn verga
dering van 29 augustus 1988 de hoofdlij
nen vastgesteld op basis van een tijdsche
ma dat hieronder volgt. 
De oproeping aan de leden tot het noemen 
van namen van mogelijke kandidaten is 
gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 
1366 van juli jl. en is herhaald in het 
augustusnummer van genoemd blad. 
Het technisch advies is door de 78ste alge
mene vergadering vastgesteld op basis 
van het voorstel van het hoofdbestuur (zie 
de beschrijvingsbrief voor de 41ste jaar
lijkse algemene vergadering) 

TIJDSCHEMA EN SCHEMA VAN 
HANDELEN 

15 augustus 
- herhaling publikatie in Vrijheid en De
mocratie dat de leden van de VVD aan 

se temher 1988 



het bestuur van hun afdeling namen kun
nen noemen van personen die zij voor het 
Europees ParleJ11ent kandidaat gesteld 
wensen te zien. De termijn sluit op 15 
september 1988 
21 augustus (tot 24.00 uur) 
- sluitingsdatum: indiening amendemen
ten c.q. moties op concept-verkiezings
programma ELD bij algemeen secretaris 
door leden partijraad 
september 
- iedere lid-organisatie van de ELD dient 
een nationaal congres te beleggen, waarin 
het concept-programma '89 wordt behan
deld met daarbij de mogelijkheid amen
dementen (c.q. moties) in te dienen; deze 
worden toegezonden aan de ELD in Brus
sel 
10 september 
- partijraad in "Treslong'' te Hillegom ter 
bespreking en ter amendering van het 
verkiezingsprogramma van de ELD en ter 
benoeming van de leden van de delegatie 
van de VVD naar het congres van de ELD 
voor 15 september 
- de zittende leden wordt door algemeen 
secretaris gevraagd naar bereidheid 
voorlopig kandidaat te zijn 
15 september- 15 oktober 
- de afdelingen van de VVD houden een 
ledenvergadering waar een lijst wordt 
opgemaakt van personen die de afdeling 
als voorlopige kandidaten voor het lid
maatschap van het Europees Parlement 
wenst te stellen (per kandidaat wordt een 
formulier door het algemeen secretariaat 
ter beschikking gesteld) 
oktober 
- programmacommissie van de ELD in 
Brussel zal de uit alle aangesloten landen 
ontvangen amendementen van commen
taar voorzien en rangschikken 
14, 15 en 16 oktober 
- seminar Opinion leaders Europe '89 te 
Vaals 
uiterlijk 16 oktober 
- de afdelingen van de VVD zenden de in 
de ledenvergadering opgemaakte lijst van 
personen, die de afdeling als voorlopige 
kandidaten voor het lidmaatschap van 
het Europees Parlement wensen voor te 
dragen voor opneming in de groslijst, met 
gebruikmaking van daartoe ter beschik
king te stellen formulieren aan de alge
meen secretaris van de VVD 
29 oktober 
- informatiedag "Grenzenloos Europa" in 
Rest. Engels te Rotterdam 
na 1 november 
- de ELD in Brussel verzendt alle amen
dementen voorzien van commentaar naar 
de aangesloten partijen. Behandeling zal 
geschieden door de VVD-delegatie naar 
het ELD-congres 
15 november 
" publikatie van de groslijst en van het 
door de 78ste algemene vergadering vast
gestelde technisch advies 
3 december 
- de kamercentrales vergaderen ten einde 
een advieslijst op te stellen die in volgorde 
van voorkeur ten hoogste 20 verkiesbare 
personen bevat die de kamercentrale in 
aanmerking wenst te doen komen om op 
de definitieve kandidatenlijst te worden 
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geplaatst. In deze vergadering worden te
vens de afgevaardigden en hun plaats
vervangers naar de verkiezingsraad be
noemd, waarbij elke kamercentrale een 
afgevaardigde benoemt voor elke keer dat 
het aantalleden dat op 1 januari 1988 is 
ingeschreven bij de afdelingen, die tot de 
desbetreffende kamercentrale behoren, 
deelbaar is door een procent van het totale 
ledental van de VVD op genoemde datum 
en waarbij de uitkomst naar boven wordt 
afgerond tot een geheel getal; de as
pirantleden worden bij de bepaling van 
het aantal afgevaardigden buiten be
schouwing gelaten. Deze advieslijsten 
moeten in het bezit zijn van de algemeen 
secretaris van de VVD op 5 december 
8 en 9 december 
- ELD-congres te Luxemburg (vaststel
ling Europees Verkiezingsprogramma) 
19 december 
- hoofdbestuur stelt een advies op om
trent de meest gewenste volgorde, waarin 
de kandidaten voor verkiezing in aanmer
king behoren te komen. Dit advies wordt 
voor 31 december toegezonden aan dele
den van de verkiezingsraad en hun 
plaatsvervangers, aan de secretarissen 
van de kamercentrales en aan de VVD
fractieleden in het Europees Parlement 
15januari 
- publikatie in Vrijheid en Democratie 
van de ontwerp-kandidatenlijst 
28januari 
- verkiezingsraad ter vaststelling van de 
kandidatenlijst 
15 februari 
- publikatie kandidatenlijst 

3 en 4 maart 
- de 79ste algemene vergadering kan nog 
met twee derden van de uitgebrachte gel
dige stemmen wijzigingen aanbrengen in 
het technisch advies en in de door de ver
kiezingsraad vastgestelde kandidatenlijst 
1 mei 
- aanvang campagne 
3 mei 
- dag der kandidaatstelling 
15juni 
- dag der stemming 

Belangrijke bepalingen: 
1. De 78ste algemene vergadering heeft 
besloten het dubbelmandaat lidmaat
schap van zowel de Staten-Generaal als 
van het Europees Parlement te ontraden. 
2. Van elke deelneming aan de voorberei
ding van de kandidaatstelling zijn met 
ingang van de dag van dagtekening van 
hun bereidsverklaring degenen uitgeslo
ten die zich verkiesbaar hebben gesteld 
(art. 9 EP). 
3. Conform art. 19 EP wordt de definitieve 
kandidatenlijst met de bereidsverklarin
gen ingediend door de algemeen secretaris 
bij het Centraal Stembureau te 
's-Gravenhage op woensdag 3 mei 1989. 

Samenstelling verkiezingsraad EP 
van 28 januari 1989 
Op 3 december 1988 vergaderen de ka
mercentrales om de advieslijst van hun 
centrale t.b.v. de komende Europese ver
kiezingen vast te stellen. Op die verga
dering worden tevens de afgevaardigden 
naar de verkiezingsraad benoemd. 



Omdat op dat moment de gegevens ont
breken t.b.v. het vaststellen van het aan
tal afgevaardigden waar iedere kamer
centrale recht op heeft, wordt uitgegaan 
van de ledenaantallen per 1 januari 1988. 
Conform art. 15.1 onder 2 EP zijn de aan
tallen per kamercentrale als volgt: 
's-Hertogenbosch 6 
Tilburg 5 
Gelderland (rkk Arnhem) 8 
Gelderland (rkk Nijmegen) 5 
Rotterdam 3 
's-Gravenhage 5 
Leiden 11 
Dordrecht 9 
Amsterdam 3 
Den Helder 6 
Haarlem 9 
Zeeland 4 
Utrecht 9 
Friesland 5 
Overijssel 6 
Groningen 5 
Drenthe 5 
Limburg 4 
Flevoland 2 
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Bij de benoeming van deze afgevaardigden 
dient rekening te worden gehouden met 
de reglementaire bepaling (art. 13.4 E;P) 
dat, noch de leden van het hoofdbestuur, 
noch de leden die zitting hebben in het 
Europees Parlement of de Staten-Ge
neraal, noch de voorzitters van de kamer
centrales tot afgevaardigden benoemd 
mogen worden. 
De voorzitters van de kamercentrales zijn 
q.q. lid van de verkiezingsraad met stem
recht. Negentien stemgerechtigden (Gel
derland 2 x). Het totale aantal stem
gerechtigde leden zal derhalve maximaal 
129 bedragen. Deze leden mogen zich la
ten vervangen, bij verhindering, voor de 
gehele duur van de vergadering. Gedu
rende de vergadering is plaatsvervanging 
niet meer mogelijk. 
Met adviserende stem zullen voorts de le
den van de partijraad genoemd in artikel 
50.1 onder 1, 2, 3, 4 en 7 van het huishou
delijk reglement deel uitmaken van de 
verkiezingsraad. De VVD leden van de Li
beraal-Democratische Fractie zijn echter 
uitgesloten van deelneming. 

Namens het hoofdbestuur 
de algemeen secretaris 
W. J. A. van den Berg. 

• 
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Tot 1990 zal binnen de WD worden 
gewerkt aan de opzet en realisatie 

van een positief actieplan waardoor 
het mogelijk moet worden vrouwen 
naar evenredigheid op evenveel be
stuurlijke en politieke posten in de 

partij te krijgen als mannen. · 

aartoe is tot dat tijdstip met 
departementale subsidie van 
Sociale Zaken en W erkgele-

genheid speciaal iemand aange
steld. Katrine van den Berg zal er 
een behoorlijke kluif aan hebben. 
Door haar universitaire achter
grond (Maatschappijgeschiedenis 
met als hoofdvak Bedrijfsgeschie
denis), haar kennis van de VVD-
zij was vele jaren raadslid en wet
houder te Eemnes en bestuurslid 
van de ondercentrale - en haar be
stuursfunctie in de gehandicap
tenraad, waarin zij voorzitter is van 
twee werkgroepen, komt zij met 
veel ervaring binnen. Voor alle 
duidelijkheid, Katrine van den 
Berg is er niet speciaal voor de Or
ganisatie Vrouwen in de VVD; haar 
werkterrein geldt de helE. partij. 
Ondervoorzitter Ivo Opstelten is 
bestuurlijk belast met deze por
tefeuille. "Om de positieve actie in 
de partij te verwezenlijken mag je 
de verantwoordelijkheid niet bij de 
Vrouwen leggen. Het gaat iedereen 
aan," zegt zij. 

Amerikaanse studies 

"De eerste studies over die even
redige vertegenwoordiging van 
vrouwen, etnische minderheden en 
gehandicapten in het bedrijfsleven 
zijn uit de Verenigde Staten af
komstig", vertelt zij. Daar is de si
tuatie zo dat bedrijven die voor 
overheidscontracten in aanmer
king willen komen vastgestelde 
percentages van deze drie groe-
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PROVINCIALE ST A TEN 

VERDELING M/V 

m ~46% 
E ~36% 
!UI] ~ 33% 

~ ~29% 
IZI ~2s% 
~ ~20% 

peringen in dienst moeten hebben. 
"Mfirmative action", zoals positie
ve actie daar heet, heeft zeker de 
participatie van vrouwen aan het 
arbeidsproces vergroot. 
Wanneer je in Nederland naar de 
positieve actie kijkt, onderscheide 
we zes fasen. De eerste drie zijn: 
a. de wil om aan positieve actie te 
doen; 
b. het onderzoek naar de achter
standssituatie en 
c. de oorzaken van die achter
standssituaties als basis voor het 
positieve actieplan," licht zij toe. 

Katrine van den Berg 

GEMEENTERADEN 

VERDELING M/V 

Achterstand binnen de 
VVD 

Hoe de huidige verhoudingen bin
nen de VVD liggen heeft zij de af
gelopen maanden al uitgezocht. 
Twee ingevulde tekeningen van 
Nederland tonen duidelijk aan 
waar vrouwen redelijk aan bod ko
men en waar nog lang geen sprake 
is van evenredige vertegenwoor
diging. Die getekende overzichten 
spreken voor zich. 
Katrine van den Berg schetst in vo
gelvlucht: "Eenderde van de VVD
leden is vrouw. De vrouwen bekle
den slechts 20 % van de politieke 
functies. Wat de situatie in ge
meenteraden betreft zitten we tus
sen de PvdA en het CDA in. De 
groei bij de VVD stagneert echter. 
Tegenover een jaarlijkse toename 
van 4 % vrouwen bij de twee andere 
grote politieke partijen is dat bij de 
VVD slechts 2 %. 



Te gemakkelijk wordt bij het invul
len van een vakante functie gegre
pen naar het "old boys-network", 
het vaste mannencircuit. Vaak zit 
daar geen enkele opzet bij, maar 
handelt men vanuit een bestaand 
patroon. Vrouwen zouden ook veel 
meer actief in netwerken en lob
byen moeten zijn. 
Langzamerhand kan men zich met 
de nieuwe generaties er niet meer 
op beroepen dat vrouwen niet de 
opleiding hebben. We hebben vele, 
heel capabele vrouwen in de VVD. 
En voor hen die in de partij vooruit 
willen is Vorming en Scholing een 
goede start. 
Al deze cijfers worden in de advies
raad van de Vrouwen besproken. 
Daarna zal ik contacten leggen met 
de kamercentrale besturen. Waar 
ik ook voor op het vinketouw zit zijn 
de afdelingsbesturen. Die zijn zeer 
essentieel voor de samenstelling 
van de kandidatenlijst voor de Ge
meenteraadsverkiezing van 1990. 
Die afdelingsbesturen kunnen 
straks een commissie instellen die 
zich bezig houdt met de kandida
tenlijst. Als zo'n commissie uit 2 
mensen bestaat, zou één een vrouw 
moeten zijn. Bij grotere commissies 
zou minstens eenderde van de le
den uit vrouwen moeten bestaan." 

Voorzitters en 
secretarissen 

Katrine van den Berg legt er de 
nadruk op dat het om de samen
werking van alle actieve leden 
gaat. "De oorzaak, als je daarover 
wilt spreken, ligt niet alleen bij 
mannen. Ook sommige vrouwen, 
die het gemaakt hebben of de 
emancipatie nu wel genoeg vinden, 
zijn tevreden met de bestaande 
verhoudingen. 
Opvallend is overigens dat van onze 
afdelingsvoorzitters slechts 2,2 % 
vrouw is. Bij het CDA is dat 8 %. 
De functie van afdelingssecretaris 
binnen de VVD wordt voor 43 % 
door vrouwen bekleedt. Zou dat 
komen doordat het voorzitterschap 
een meer op de voorgrond tredende 
functie is?" vraagt zij zich hardop 
af. 
Door haar studie heeft zij geleerd 
naar veranderingen bij groepen in 
de samenleving te kijken. "Je wilt 
de effectiviteit vergroten en dat 
geldt ook voor de VVD." 

Reny Dijkman 
Foto: Hans Kouwenhoven 

-,,et gezegde "geen rook zonder 
I vuur" leeft sterk. Iemand die 

"-~~ten onrechte in diskrediet is 
gebracht, heeft het uiterst moeilijk 
dat aan te tonen. Dat overkwam het 
VVD-Tweede-Kamerlid Erica 
Terpstra. De Groene Amsterdam
mer publiceerde in haar uitgave 
van 8 juni dat Erica Terpstra naar 
het bedrijfsleven had gelekt over 
de aanstaande afschaffing van de 
WIR-premie. Erica had er niets 
mee te maken. Zij won niet alleen 
het door haar aangespannen kort 
geding tegen de Groene, maar het 
duidelijkst blijkt dat uit onder
staande rectificatie die De Groene 
Amsterdammer in haar editie van 
20 juli plaatste. 

De onschuld van Erica Terpstra 
In onze editie van 8 juni 1988 heb
ben wij het WD-Kamerlid Erica 
Terpstra genoemd als een van die
genen die het kabinetsvoornemen 
de WIR-premie af te schaffen naar 
het bedrijfsleven zouden hebben 
doorgespeeld. Dit is een week later 
door ons gerectificeerd omdat wij 
"die beschuldiging niet aanneme
lijk (hebben) kunnen maken". De 
formulering is van de president van 
de Amsterdamse rechtbank, tot wie 
mevrouw Terpstra zich in kort ge
ding heeft gewend. 
In het vonnis werd geen uitspraak 
gedaan over het waarheidsgehalte 
van onze beweringen. Daarmee was 
de zaak voor ons dus niet afgelopen. 
Ons standpunt was en is: als me
vrouw Terpstra ten onrechte in een 

kwaad daglicht is gesteld, heeft zij 
recht op een aanvullende spijt
betuiging, waarin wij de beschul
digingen terugnemen. Vandaar dat 
wij direkt na het vonnis een aan
vullend onderzoek initieerden. In 
welke richting dat ook leidde, niet 
in de· richting van Erica Terpstra. 
Het begon steeds duidelijker te wor
den dat zij inderdaad ten onrechte 
is beschuldigd, respectievelijk het 
slachtoffer is van een mystificatie. 
In een gesprek dat wij, de verant
woordelijke redacteur en hoofdre
dacteur, inmiddels met mevrouw 
Te rpstra hebben gehad, hebben wij 
ons verontschuldigd voor de haar 
aangedane overlast, terwijl wij te
vens lieten weten dat de door haar 
gemaakte advocatenkosten van
zelfsprekend voor onze rekening 
zijn. 

De redactie van De Groene Amster
dammer 

Voor Erica is de zaak over en af
gelopen en met deze publikatie in 
het ledenblad hoopt de redactie het 
hiaat in de algemene berichtgeving 
over deze zaak op te vullen. Daarop 
heeft Erica Terpstra recht. 

• 



Besluiten van de 41ste 
jaarlijkse algemene 

vergadering 
' I 

(78ste algemene vergadering) op 
27 en 28 m(d 1988 te Veldhoven en 

10 en 11 juni 1988 te Ede. 

1. De algemene vergadering nam kennis 
van het conform art. 18.3 statuten door 
het hoofdbestuur uitgebrachte jaarverslag 
over 1987 (agendapunt 2). 

2. Rekening en verantwoording en jaar
verslag van de penningmeester over 1987 
werden goedgekeurd (agendapunt 3). 

3. Toegezegd werd in het vervolg de 
agendapunten 3 en 4 te combineren 
waarbij eerst bespreking van rekening en 
verantwoording en jaarverslag van de 
penningmeester plaatsvindt, vervolgens 
het verslag van de commissie van drie 
leden en ten slotte goedkeuring van de 
rekening en verantwoording en jaarver
slag. 

4. Tot leden van de commissie van drie 
ter voorlichting van de 42ste jaarlijkse 
algemene vergadering bij de behandeling 
van de rekening en verantwoording van 
de penningmeester over het j~ar 1988 
werden benoemd: mevr. drs. M. Brouwer
van Wijk te Sneek, G. Kapelle te Gronin
gen en dr. ir. A. P. Kole te Nuenen; tot 
plaatsvervangende leden werden be
noemd: W. Donker te Lelystad, drs. Th. 
A. J. Meys te Amsterdam en ir. T. Thal
hammer te Son (agendapunt 5). 

5. Aanvaard werd een voorstel van het 
hoofdbestuur om artikel 61 hr. als volgt 
te wijzigen: 
61.1 De algemene vergadering kan be

sluiten tot het doen uitgeven van 
een partij-orgaan. De uitvoering van 
dit besluit kan worden opgedragen 
aan een rechtspersoon, die bestuur
lijk is verbonden met het hoofdbe
stuur. 

61.2 De hoofdredacteur van zodanig par
tij-orgaan wordt benoemd door het 
hoofdbestuur. Zijnerzijds wordt tel
kenjare aan het hoofdbestuur ver
antwoording afgelegd over het door 
hem gevoerde redactionele beleid. 

61.3 Het hoofdbestuur legt aan de jaar
lijkse algemene vergadering ver
antwoording af voor het beleid inza
ke het beheer en de inhoud van het 
partij-orgaan. 

Aanvaard wordt het voorstel van het 
hoofdbestuur dat de algemene verga
dering bij gebruikmaking van de be
voegdheid als in artikel 61.1 omschreven, 
dit opdraagt aan de rechtspersoonlijkheid 
hebbende stichting die thans reeds in 
materiële zin belast is met het uitgeven 
van Vrijheid en Democratie (agendapunt 
6). ' 
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6. Aanvaard werd een motie van de ka
mercentrale Den Helder: "De huidige 
status van de ondercentrales in de par
tijstructuur blijft gehandhaafd". Hiermee 
verviel het voorstel van het hoofdbestuur 
tot opheffing van de ondercentrales en het 
daaraan gekoppelde voorstel om de regle
mentaire mogelijkheid te creëren voor af
delingen om op vrijwillige basis samen
werkingsverbanden aan te gaan. Toe
gezegd werd dat het hoofdbestuur een an
dere notitie aan de algemene vergadering 
zal voorleggen met betrekking tot het 
functioneren van de ondercentrales in de 
totale partijstructuur (agendapunt 7). 

7. De algemene vergadering aanvaardde 
het voorstel van het hoofdbestuur om alle 
leden van het hoofdbestuur rechtstreeks 
door de algemene vergadering te laten 
'benoemen. Het aantal leden zal ten min
ste 4 en ten hoogste 13 bedragen. De hier
voor benodigde wijziging van de statuten 
werd met twee derden van de uitgebrachte 
stemmen aanvaard (1175 voor; 122 tegen). 
Toegezegd werd dat gestreefd zal worden 
naar een evenwichtige spreiding van 
hoofdbestuursleden over het land. Aan
vaard werd een motie van de Stichting 
Organisatie Vrouwen in de VVD en de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
dat de vergaderingen van het hoofdbe
stuur met adviserende stem worden bij
gewoond door de voorzitter van de Stich
ting Organisatie Vrouwen in de VVD, de 
voorzitter van de Vereniging van Staten
en Raadsleden of zij die hen vervangen, 
alsmede een na overleg met het hoofdbe
stuur van de JOVD aangewezen lid van 
de VVD beneden 30 jaar. 
Aanvaard werd een motie van de kamer
centrale Leiden dat het hoofdbestuur in 
periodiek overleg treedt met de voorzitters 
van de kamercentrales of hun plaatsver
vangers. Het hoofdbestuur zal voor de 
volgende BA V met nadere voorstellen ko
men over status en procedure bij dit pe
riodiek overleg. 
De moties over de positie van een bezol
digd dan wel gekozen algemeen secretaris 
worden aangehouden en zullen worden 
betrokken bij de discussie over het bezol
digd partijvoorzitterschap; toegezegd 
wordt dat een dergelijke notitie in de 
herfst in de partij kan worden besproken. 
De algemene vergadering machtigt het 
hoofdbestuur tot het aanbrengen van 
noodzakelijke redactionele wijzigingen 
(agendapunt 8). 

8. Aanvaard werd een voorstel van het 
hoofdbestuur tot verhoging van de contri
butie voor alle categorieën onder gelijk
tijdige wijziging van de verdeelsleutel in 
die zin dat het bedrag van de verhoging 
ten goede komt aan het landelijk appa
raat. De contributie bedraagt dan voor le
den van 18 tot 27 jaar f 47,-; voor leden 
van 27 tot 65 jaar f 100,-; voor leden van 
65 jaar en ouder f 4 7,-; voor aspirant
leden f 20,-; voor gezinsleden f 20,-; 
voor leden met een gereduceerde contri
butie f 47,- (agendapunt 9). 

9. Besloten werd een telegram te zenden 
aan Hare Majesteit de Koningin, Paleis 
Huis ten Bosch, 's-Gravenhage, op vrijdag 
27 en zaterdag 28 mei 1988 te Veldhoven 
in jaarlijkse algemene vergadering bijeen, 
betuigt trouw en aanhankelijkheid aan 
Uwe Majesteit en Haar Huis (agendapunt 
13). 
10. Aanvaard werd het beleid van het 
hoofdbestuur dat de VVD niet uit de Li
berale Internationale treedt. Een motie 
van de afdeling Rijswijk, waarin dit werd 
bevestigd, werd aangenomen (agendapunt 
16). 
11. Overgenomen werd een motie van de 
KC Overijssel dat bij de vereenvoudiging 
van de regelgeving in art. 74.1 de gebruik
making van afzonderlijke stemmandjes 
voor verschillende kandidaten zal verval
len (agendapunt 16). 
12. Aanvaard werd een motie van de 
Commissie Binnenlandse Zaken dat art. 
52 hr. niet zodanig geïnterpreteerd mag 
worden dat o.a. leden van de partijcom
missies ex. art. 60 hr. de toegang tot par
tijraadsvergadering ontzegd zou kunnen 
worden (agendapunt 16). 
13. Aangehouden werd een motie van de 
afdeling Zaanstad over de stichtingsvorm 
van de Organisatie Vrouwen in de VVD 
(agendapunt 16). 
14. Benoemd werd tot lid van het dage
lijks bestuur de heer drs. F. G. J. Steen
meyer te Oosterwolde in de vacature ont
staan door het periodiek aftreden van drs. 
L. Hilarides (agendapunt 17). 
15. Toegekend werd de VVD-Thorbecke
penning aan P. L. van den Bossche, drs. 
H. B. Eenhoorn, drs. L. Hilarides en me
vrouw A. M. Th. Wind (agendapunt 17). 
16. De algemene vergadering ging ak
koord met het voorstel van het hoofdbe
stuur om aan de algemeen secretaris op 
te vragen voorstellen te concipiëren om de 
statuten, het huishoudelijk reglement en 
de overige reglementen integraal te her
zien (beperken en vereenvoudigen). 
17. De algemene vergadering stemde in 
met het voorstel van het hoofdbestuur in
zake de technische inrichting van de kan
didatenlijst voor de verkiezing van de le
den van het Europees Parlement. 
18. Door het overnemen van een motie 
van de afdeling Maassluis en van de afde
ling Den Haag wordt uitgesproken dat het 
gelijktijdig lidmaatschap van zowel de 
Staten-Generaal als het Europees Par
lement wordt ontraden. Tevens werd 
aanvaard een motie van de afdeling Den 
Haag dat het niet mogelijk is eventueel 
niet in de groslijst vermelde kandidaten 
op de lijst te plaatsen (agendapunt 10). 



19. Bij de beraadslagingen over de voor
stellen van de Reglementen Evaluatie 
Commissie en de adviezen daarbij van het 
hoofdbestuur werden de aanbevelingen 
van het hoofdbestuur op de REC-adviezen 
gevolgd met inachtneming van de uit
spraken van de partijraadvergadering op 
28 november 1987, met dien verstande: 

dat bij het opstellen door het hoofdbe
stuur van een profielschets dit dient te 
geschieden voorafgaande aan de verkie
zingen, betreffende een gehele fractie 
en niet voor de te bezetten plaatsen af
zonderlijk; 
dat bij de vereenvoudiging van de regel
geving aandacht zal worden besteed 
aan de problematiek van de Modder
manlijst; 

- dat kandidaten vooraf moeten aangeven 
of zij bij verkiezing ook daadwerkelijk 
hun benoeming zullen aanvaarden (b.v. 
bij verkiezing met voorkeurstemmen); 

- dat een lid om zich voorlopig kandidaat 
te kunnen stellen de steun dient te heb
ben van de ledenvergadering van een 
afdeling; 

- dat aanbeveling 3.4.4. wordt aangehou
den met het oog op de plannen tot 
herindeling van de statencentrales 
(agendapunt 12). 

20. Besloten wordt dat de uitspraken van 
de algemene vergadering in de context 
van Liberaal Bestek over de behandelde 
moties richtinggevend (zowel positief als 
negatief) zullen zijn voor de commissie die 
het verkiezingsprogramma 1990-1994 zal 
opstellen. Toegezegd wordt dat de beslis
singen terzake in de partij bekend worden 
gesteld. De niet in behandeling genomen 
moties alsmede de overige tekstgedeelten 
van Liberaal Bestek worden in handen 
gesteld van de Commissie Verkiezings
programma. 

Namens het dagelijks bestuur 
W. J. A. van den Berg 
algemeen secretaris. 

• 

Mededelingen van het 
hoofdbestuur 

1. 79ste algemene vergadering (bui
tengewone algemene vergadering) 
De 79ste algemene vergadering zal op 3 
en 4 maart 1989 worden gehouden in 
Ontmoetingscentrum Koningshof te 
Maassluis. De beschrijvingsbrief voor die 
vergadering wordt gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie van 15 november 
a.s. (Wordt tevens toegezonden aan secre
tarissen, afdelingen en centrales.) 
Deze buitengewone algemene vergadering 
zal als hoofdbestanddelen van het pro
gramma bevatten: 
- vaststelling van het technisch advies 
TK; 
- vaststelling definitieve lijst EP t.b.v. de 
verkiezingen vanjuni 1989; 
- behandeling van voorstellen m.b.t. wij
ziging c.q. aanvulling van bepalingen in 
statuten en reglementen i.h.b. vraagstel
lingen t.a.v. de regelgeving. 

Het hoofdbestuur deelt hierbij nog het 
volgende mede. Op de 41ste jaarlijkse al
gemene vergadering te Ede zijn de voor
stellen van de Reglementen Evaluatie 
Commissie (REC) behandeld en heeft de 
vergadering t.a.v. een groot aantal beslis
punten besluiten genomen. 
Vervolgens zijn de uitkomsten van die be
sluitvorming, o.a. door raadpleging van 
de bandopname van die vergadering, be
studeerd. Een en ander leidde tot de con
clusie dat nog een groot aantal vraagpun
ten is overgebleven. Het opstellen van 
concept-reglementen werd daardoor zeer 
bemoeilijkt. Zo zelfs dat bij het opzetten 
is gebleken dat het eerst voorziene tijd
schema niet kan worden gehandhaafd. 
Feitelijk zou de partij reeds in oktober a.s. 
de nieuwe reglementen hebben moeten 
vaststellen omdat de procedure, zowel die 
t.b.v. EP '89 als die t.b.v. TK '90 dan is 
begonnen of op het punt staat te beginnen. 
Het hoofdbestuur is derhalve in zijn ver
gadering van 29 augustus jl. tot de con
clusie gekomen dat het helaas niet moge
lijk zal zijn om de verkiezingen EP '89, 
TK '90 en GR '90 conform nieuwe regle
menten te doen verlopen. De thans vi
gerende reglementen blijven onverkort 
van kracht. Voorts heeft het hoofdbestuur 
vastgesteld, dat gelet op het activiteiten
schema - in het bijzonder op de handelin
gen voor de verschillende kandidaatstel
lingen, de behandeling van het ontwerp
verkiezingsprogramma en het voeren van 
de verkiezingscampagnes - het onhaal
baar is tussentijds de nog te concipiëren 
voorstellen tot wijziging van de statuten 
en het huishoudelijk reglement (in het 
kader van de vereenvoudiging van de -re
gelgeving) met doorwerking in de regle
menten op de kandidaatstelling door de 
partij c.q. de algemene vergadering te la-

ten bespreken en tot besluitvorming te 
komen. 
Het hoofdbestuur erkent dat bij velen in 
de partij, die zich grote inspanningen ter 
zake hebben getroost deze beslissing grote 
teleurstelling zal geven; het hoofdbestuur 
vertrouwt er echter op dat begrip voor de 
ontstane situatie zal overheersen. 
Het streven is er nu op gericht om in janu
ari 1991 de algemene vergadering bijeen 
te roepen om statuten, hr. en kandidaat
stellingsreglemer.ten als één complex van 
regelgeving te behandelen. 
Ook de Statenverkiezingen '91 zullen 
dientengevolge conform het thans vi
gerende reglement verlopen. 
Een bijkomende, maar niet onbelangrijke, 
factor heeft bij deze besluitvorming bin
nen het hoofdbestuur eveneens meege
speeld. 
De voorstellen tot wijziging van de Kies
wet zijn nog steeds niet door de Staten
Generaal behandeld. De uitkomsten van 
die behandeling kunnen voor de opbouw 
van de partij-organisatie en voor de be
palingen in de onderscheiden kandidaat
stellingsreglementen van grote invloed 
zijn. Verwacht mag worden dat voor 1990 
de herziene Kieswet van kracht zal wor
den. Eventuele aanpassingen van de re
glementen zal eerst dan mogelijk zijn. 

2. 42ste jaarlijkse algemene verga
dering 26 en 27 mei 1989 (BOste alge
mene vergadering) 
Ter voldoening aan de bepalingen in 
statuten en huishoudelijk reglement van 
de VVD deelt het hoofdbestuur aan de 
besturen van afdelingen, ondercentrales 
en kamercentrales het volgende mede: 
- de jaarlijkse algemene vergadering 1989 
zal worden gehouden op vrijdag 26 en 
zaterdag 27 mei in De Schouwburg te 
Middelburg; 
- de ledenvergaderingen van de afdelin
gen en de centralevergaderingen van de 
ondercentrales en kamercentrales hebben 
de bevoegdheid tot 16 november a.s. bij 
het hoofdbestuur voorstellen in te dienen, 
die in deze jaarlijkse algemene verga
dering dienen te worden behandeld; 
- de ledenvergaderingen van de afdelin
gen, de centralevergaderingen van de on
dercentrales en kamercentrales, de com
missies van advies als bedoeld in artikel 
60 hr. en de bijzondere groepen als bedoeld 
in artikel 78.4 hr., zijn bevoegd amen
dementèn op de voorstellen in de beschrij
vingsbrief voor deze jaarlijkse algemene 
vergadering (die gepubliceerd wordt in 
Vrijheid en Democratie van februari 
1989) tot en met 10 april 1989 bij de alge
meen secretaris in te dienen; 
- alle leden van het hoofdbestuur (incl. de 
leden van het dagelijks bestuur) zullen 
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ingevolge de statutaire overgangsbepaling 
aftreden. Zij zijn alleen in persoon regle
mentair herkiesbaar. 
Het nieuwe tijdens de 42ste JAV te ver
kiezen hoofdbestuur zal 13 leden omvat
ten (het maximum toegestane aantal), 
daarbij zullen voorzitter, één ondervoor
zitter en penningmeester in functie wor
den gekozen. 

- de ledenvergaderingen van de afdelin
gen en het hoofdbestuur zijn bevoegd vààr 
16 december a.s. kandidaten te stellen 
voor deze in de 42ste JAV in het hoofdbe
stuur te vervullen plaatsen. Bij een kan
didaatstelling dient een korte levensbe
schrijving van de kandidaat te zijn ge
voegd alsmede een schriftelijke bereid
verklaring van de kandidaat de kandida
tuur ook te zullen aanvaarden bij verkie
zing; 
- de namen van de door het hoofdbestuur 
te stellen kandidaten voor deze dertien te 
vervullen plaatsen zullen gepubliceerd 
worden in de VVD-Expresse en in 
Vrijheid en Democratie van 15 oktober 
a.s.; 
- in het hoofdbestuur heeft - de voorzitters 
van de beide kamerfracties niet mee
gerekend - thans één lid van de Staten
Generaal zitting, te weten de heer Gin
jaar. 

3. Het oplossen van problemen en de 
instelling van een bemiddelings
groep 
In zijn vergadering van 20 juni en 29 au
gustus jl. heeft het hoofdbestuur tot leden 
van deze bemiddelingsgroep benoemd 
mevr. H. J. Sengers-van Gijn te Vught en 
de heren P. L. van den Bossche te Berkei
Enschot en R. Wigboldus te Groningen. 
Deze beslissing is een uitvloeisel van de 
door de algemene vergadering gedane 
aanbeveling aan het hoofdbestuur om de 
mogelijkheden te onderzoeken om tot een 
werkwijze te komen om binnen de partij 
klachten van instanties of van leden indi
vidueel in behandeling te nemen. Deze 
werkwijze moet er toe leiden dat geschil
len kunnen worden beslecht. Na raadple
ging "a titre personel" van de leden die 
deel uitmaken van de Commissie van Be
roep is het hoofdbestuur tot de conclusie 
gekomen dat het instellen van een arbi
trage commissie er toe zou leiden dat de 

· bevoegdheid tot het beslechten van ge
schillen niet meer zou behoren tot de taak 
~an het hoofdbestuur maar tot de taak 
van een voor de partij geheel nieuw te 
creëren instantie. Het hoofdbestuur 
meent dat, zo deze lijn gevolgd zou wor
den, de verantwoordelijkheid voor het 
nemen van beslissingen zou worden weg
genomen van de enige instantie die ver
antwoording voor doen en laten schuldig 
is aan de algemene vergadering nl. het 
hoofdbestuur zelf. Het hoofdbestuur wijst 
derhalve het instellen van zo'n commissie 
af. Anders is het gesteld met de taakstel
ling van een bemiddelingsgroep. Deze 
rapporteert aan het hoofdbestuur, dat zelf 
verantwoordelijk blijft voor het uiteinde
lijke resultaat. 
Problemen die zich op afdelings- c.q. cen
traleniveau kunnen voordoen conform de 
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sedert 1984 geldende gedragslijn binnen 
afdelings- c.q. centraleverband dient men 
allereerst trachten zelf op te lossen. Wan
neer geen resultaat wordt verkregen of 
omdat persoonlijke belangen te veel ver
strengeld zijn kan een beroep worden ge
daan op de leden van de bemiddelings
groep. Daarbij dient dan allereerst con
tact te worden gelegd met het hoofdbe
stuur i.h.b. met de daartoe belaste 
functionaris: de algemeen secretaris. Hij 
of degene die door hem is aangewezen 
coördineert de handelingen die aan een 
bemiddeling verbonden zijn, zodat ver
volgens een beroep kan worden gedaan op 
de leden van de bemiddelingsgroep. Het 
hoofdbestuur tekent hierbij overigens nog 
aan, dat in het verleden vaak gebleken is 
dat in een zodanig laat stadium de bij
stand van het hoofdbestuur wordt inge
roepen, dat niet - of na slechts grote moei
te - een oplossing kan worden bereikt; een 
oplossing die dan in vele gevallen ook nog 
onbevredigend is. Het hoofdbestuur doet 
dan ook een beroep op afdelings- c.q. cen
tralebesturen om binnen de vigerende 
gedragsregels, in een vroegtijdig stadium 
contact met het hoofdbestuur op te ne
men. 
Het hoofdbestuur is de overtuiging toe
gedaan dat, mits deze gedragslijn wordt 
gevolgd, het zeer wel mogelijk is om op 
verantwoorde en adequate wijze - op basis 
van wederzijds vertrouwen - klachten op 
hun juistheid te onderzoeken en eventu
ele geschillen te beslechten. 
Het hoofdbestuur meent dat deze te vol
gen procedure vooral bij de komende kan
didaatstellingen het vertrouwen in de 
werking van de partij-democratie nog 
verder zal versterken. 

• 

Moties Liberaal Bestek 

Bij hetovérlijd.ên > 

van ir. B. C. :van 
BalenWalter: . 
Eerst onlángsvérnain hét 
hoofdbestuur tot zijn leed: •• .. 
wezen dat op 23 jmii jl. .. op de .•.. 
leeftijd van89 jaar js.overle• .. 
denir. Eernardus Cornèlis.••·. 
van Balen Walter.(officier.i:n< 
de OrdevanOrarije:Nassau ·.· 
en. oud-directeur van .het Bo
ter- en KaascontrolestaÜon · 
Friesland). 
De heer Van Bale:n W altèr 
was lid van het dagelijks be
stuur van de VVD van 1949 
tot 1963. Daarmee was hij .èn 
tijdgenoot .èn medebestuur~ 
der van Oud en Stikker. · 
Het hoofdbestuur eert in he:tll 
een der veteranen. •. . . · 
De VVD in het algeinef:ln f:ln 
de VVD in Frieslandirihet 
bijzonder is .hèm grote .dank 
verschuldigd voor 4e wijze · · 
waarop hij zich· gedurende .· 
een lengte van jaren heeft in
gezet om "zijn" VVD vanaf. · · 
haar ontstaan gestalte te geL 
ven en organisatorisch uit te 
bouwen. . . · . · ·.·· 
Deelneming vari. hèt hoofdbe
stuur gaat uit naar ziJn :Vrouw 
en zijn nabestaanden. · · 

Namens het hoofdbe::;tuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. vart den Berg; 
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De lijst met beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen 
over de moties die in behandeling zijn geweest op het Liberaal 
Bestek is inmiddels beschikbaar. 

Vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn, is echter door het dage
lijks bestuur bepaald dat rechtstreekse verzending aan alle afdelin
gen niet mogelijk is. De lijst kan wel door belangstellenden worden 
opgevraagd (telefonisch 010- 614121 of door inzending van onder
staande bon). Ook kan bij de secretarissen van de kamercentrales 
een exemplaar worden aangevraagd. 

Aanvraag besluitenlijst moties op Liberaal 
Bestek. 

Afdeling: ............................................................ . 

Secretaris: ......................................................... . 

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

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

Bon inzenden aan: VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage. 



Agenda Haya van 
Smn.er{mstichting 

In dit septembernummer van Vrijheid 
en Democratie wil de Haya van 
Somerenstichting een overzicht geven 
van trainingen die de Stichting or
ganiseert en waarvoor leden zich 
rechtstreeks aan kunnen melden bij 
het algemeen secretariaat en een 
overzicht van trainingen' die door de 
kamercentrales worden georgani- , 
seerd. 

Trainingen Haya van Someren· 
stichting 
Cursus kandiaat-gemeenteraadsleden 
Alkmaar, 6, 13 en 20 oktober 1988 
(avonden) 
vskang03., cursusbijdrage f 125,-. 
Schagen, 1, 8 en 15 november 1988 
(avonden) 
vskang04., cursusbijdrage f 125,-. 
Heerenveen, 31 oktober en 8, 16 en 28 
november 1988 (avonden en een och
tend) 
vskang05., cursusbijdrage f 125,-. 

Conflicthantering 
De Bilt, 18 en 19 november 1988 
(avond en dag) 
vsconffi4. 
Leden kunnen zich opgeven voor deze 
trainingen door de cursusbijdrage over 
te maken op gironummer 36.19.19.7 
van de Haya van Somerenstichting 
onder vermelding van de naam, het 
nummer en de plaats van de cursus. 

Trainingen van de kamercentrales 
In de komende maanden organiseren 
de kamercentrales in samenwerking 
met afdelingen en ondercentrales én
kele trainingen. Hieronder volgen (ie 
data, plaatsen en cursusbijdragen. 
Voor dezè trainingen kunnen leden 
zich uitsluitend rechtstreeks aanmel
den bij de betrokken kamercentrales. 
De Haya van Somerenstichting ver
strekt, op aanvraag, nadere informa
tie over telefoonnummers. 

Cursus Liberalisme I 
Zutphen, 18 oktober 1988 (avond) 
vslibell., cursusbijdrage f 10,-. 

Ede, 27 oktober 1988 (avond) 
vslibel2., cursusbijdrage f 10,-. 

Raadsleden, onderdeel Financiën 
KC Utrecht, 30 september en 7 oktober 
1988 (avonden) 
vskant04. 

Canvassing 
Leiden, 21, 29 september en 5 oktober 
1988 (avonden) 
vscanv02., cursusbijdrage f 30,-. 

Discussietechniek 1 
Zeist, 20 en 27 september en 4 oktober 
1988 (avonden) 
vsdiss09., cursusbijdrage f 40,-. 
De Bilt, 11, 17 en 24 november 1988 
(avonden) 
vsdiss08., cursusbijdragef 40,-. 

Voor nadere informatie kan telefonisch 
contact worden opgenomen: 070-
61412L 

N.B: Wij verzoekende organisatoren 
van de cursussen om alle te organi~ 
seren cursussen aan te melden bij de 
Haya van Somerenstichting. Alleen de 
bij de stichting aangemelde cursussen 
komen voor subsidie in aanmerking. 

Jaarlijkse bijeenkomst voor vor
mings- en scholingsfunctionarissen 

1 oktober 1988/Hoog Brabant, Rad
boudkwartier 23 te Utrecht 
Vormings-en scholingsfunctionarissen 
van afdelingen, ondercentrales en ka
mercentrales kunnen deze bijeen
komst bijwonen tenElinde. nieuwe 
ideeën op te doen, ervaringen uit te 
wisselen en afspraken te maken. 
Indien u als vormings- en scholings
functionaris belangstelling heeft om· 
deze bijeenkomst bij te wonen, kunt u 
zich d.m.v. de hieronder afgedrukte 
bon aanmelden:. Na inschrijving ont
vangt u een week vóór aanvang van 
de bijeenkomst een uitnodiging met 
een toegangskaart. Aan deze bijeen" 
komst zijn geen kosten verbonden. 

Hierbij mijn aanmelding voor de bijeenkomst van 1 oktober 1988 (s.v.p. vóór 
17 september a.s. opsturen) 

Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Functie 

Toezenden aan Haya van Somerenstichting 
Postbus 30836 
2500 GV 's-Gravenhage 

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. 

Nog maar net is een geschrift over de 
grondslagen van het liberalisme versche
nen en meteen wordt door beide Kamer
fracties getest of we het wel goed hebben 
gelezen. Op blz. 21 van Geschrift 65 van 
de Teldersstichting wordt gesproken over 
de noodzaak van reële verwachtingen. Een 
individu kan slechts dan optimaal van 
zijn vrijheid genieten als hij een reële in
schatting kan maken van het gedrag van 
anderen. 
Nu hadden tot voor kort veel studenten de 
tot dan reëel geachte verwachting dat zij . 
nog een aantal studiejaren mochten ge
bruiken om hun studie afte ronden. Ze 
hadden echter geen rekening gehouden met 
de vertegenwoordigers van een zich li
beraal noemende partij in de beide Ka
mers. Die hadden er blijkbaar geen moeite 
mee om een van de fundamenten van het 
liberalisme te grabbel te gooien. 

P.C. Moerland 
Leiden 

Mede naar aanleiding van de artikelen in 
het juni/juli nr. inzake de invoeri!lg van 
een volksverzekering voor ziektekosten 
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vraag ik me af in hoeverre de af te dwingen 
solidariteit nog realistisch is te noemen. 
Aan de ene kant komt er een verplicht pak
ket, dat door verzekeraars gevoerd moet 
worden, tegen een nominale premie, met 
onderlinge verrekeningen, en aan de an
dere kant een beperkt pakket wat dan in 
een wat meer concurrerende premie kan 
worden aangeboden. Om zulks te beheer
sen zal er toch wel weer een leger amb
tenaren nodig zijn, en dat terwijl de WD 
de bureaucratie wil bestrijden. Erger ech
ter vind ik dat in geen enkele notitie de 
positie van de tussenpersonen aan de orde 
wordt gesteld. Men zwijgt daarover in alle 
talen. Maar bemiddeling voor ziektekos
tenverzekering is voor alle tussenpersonen 
een stuk inkomen; wordt dat ons offer aan 
de solidariteitsdwang? We hebben alleer
geld betaald met de invoering van de 
AAW. Die volksverzekering werd ingevoerd 
en wij konden het inkomensverlies incas
seren. Bovenstaande opmerkingen zijn wel 
zeer egoïstisch, maar als de staat een stuk 
van je boterham afpakt, en de VVD daar
aan (mogelijk onwetend) meewerkt, dan 
moet je je onvrede kenbaar maken. 

- ' . ' . ·- '.:-;1_-~;-l}·=;~,--_.-_-:_.,~\~ ~~/~L 

J. Moesman 
Huizen 

Wanneer ik in de pers of via andere media 
het woord Volksverzekering lees, lopen mij 
de kriebels over het lijf. Zo ook in uw blad 
V &D juni/juli "De gezondheidszorg is zelf 
ziek", aldus een commentaar van de heer 
Dees. "Zij wordt thans gekenmerkt door 
moeilijk beheersbare kosten, door een wir
war van wetten en verstarring, door een 
mateloze bureaucratie, door een volslagen 
gebrek aan concurrentie en door uiteenlo
pende belangen van talloze organisaties." 
Heeft men in deze al eens een studie ge
maakt t.a.v. het reilen en zeilen van de 
ambtelijke regelingen op dit gebied? Ik 
doel hier op de bestaande IZA's, IPZ's en 
Politie-ziektekostenverzekering? Ik geloof 
wel dat dit mooie voorbeelden van een uit
stekende volksverzekering zijn. Verdwij
nen deze dan is dit weer een aanslag op de 
rechtspositie van de ambtenaar. VVD, let 
op uw zaak! Mocht toch in Den Haag in 
de trein gestapt worden en uitgestapt in 
Maastricht of Groningen, dan zal mijn 
stembiljet in 1990 - en ik hoop dat van 
vele andere sympatisanten - blanco in de 
bus glijden. 

A. v.d. Water 
Sprang-Capelle 

De heer Vonhoff voerde in een radiopro
gramma een boeiend gesprek over de rela
tie CDNWD. Hij zei o.m. dat de heer 
Lubbers zich wat veel gedroeg als par
tijman, meer dan men van een minister
president zou verwachten. Dat herinnerde 
mij aan de rede van Lubbers bij de her, 
denking van Drees. Hij memoreerde toen 
een paar maal de verdiensten van geest-
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verwanten van het CDA maar repte met 
geen woord van het pionierswerk der li
beralen op het gebied van de sociale wet
geving. Thorbecke zei reeds dat er alge
meen kiesrecht moest komen. De kinder
wet van de liberaal Van Houten (1871). 
Het liberale kabinet Goeman Borgesius -
het kabinet der sociale gerechtigheid -
bracht o.m. (1901) de eerste sociale verze
keringswet (ongevallenwet), de wet in
komstenbelasting (heffing naar draag
kracht i.p.v. door allerlei accijnzen), wo
ningwet (krotopruiming/sociale woning
bouw), dienstplichtwet en de leerplichtwet. 
Alles in een tijd dat het socialisme nog 
weinig betekende en in 1901 nog slechts 2 
of 3 vertegenwoordigers in de Kamer had. 
Het laatste liberale kabinet, Cart van der 
Linde, bracht het algemeen kiesrecht 
(1918). 
Feitelijk zijn de liberalen de grondleggers 
van spreiding van inkomen, k_ennis en 
macht. De heer Lubbers bedoelde dat so
ciale bewogenheid niet is voorbehouden 
aan socialisten. Dat hij in dat verband 
uitsluitend de eigen geestverwanten 
noemde en de liberalen doodzweeg was een 
betreurenswaardige en pijnlijke omissie. 
(ingekort) 

J. L. M. Toxopeus Pott 
Paterswalde 

Gelukkig zitten er ministers van de VVD 
in ons huidige kabinet. Afgezien van hun 
persoonlijke bekwaamheden, lijkt het mij 
voor het land een voortreffelijke zaak, dat 
er in de politieke top van ons land liberale 
geluiden weerklinken en dat het algemene 
kabinetsbeleid ook liberale karaktertrek
ken vertoont! 
Hoe zal het nu in de toekomst gaan, wan
neer wij hetzij na de verkiezingen, hetzij 
onverhoopt voor die tijd aan een nieuw 
kabinet toe zouden zijn? Naar mijn me
ning zou dit een ramp voor het land zijn, 
wanneer de VVD uit het kabinet zou ver
dwijnen. Daarom zeg ik: WD, vecht als 
terriers om in het kabinet te blijven! Wij 
kunnen de persoonlijkheden, het intellect, 
de politieke ervaring en de liberale begin
selen in de top van ons landelijk beleid 
beslist niet missen! 

H. Oort 
Tietjerk 

Reagerend op het art. van Prof. Rosenthal 
in V&D van april/mei blz. 15, kom ik tot 
de conclusie dat het "utilitaristisch li
beralisme" een minimaallibercûisme is. 
Dit te meer daar de bijbehorende minima
listische term "waarborgstaat" althans 
taalkundig dicht bij de betekenis van de 
term "nachtwakersstaat" komt: de nacht
waker diende immers in vorige eeuwen 
(slechts) orde en rust in de staat te waar
borgen! 
Zonder paternalistisch te worden, dient 
m.i. het liberalisme normatief hoger te 
reiken dan kennelijke voorkeuren van in-

dividuen, daar deze voorkeuren dienen te 
passen in een staat/maatschappij, waar
binnen ieders vrijheid eindigt daar waar 
zijn verantwoordelijkheid voor de ander 
begint; om anarchie te vermijden. In deze 
zin ben ik voorstander van het ontplooi
ingsliberalisme. De ontplooiing dient ge
richt te zijn op de ontwikkeling van een zo 
groot mogelijk gevoel voor evenwicht tus
sen individuele voorkeuren en sociale ver
antwoordelijkheid. 
Wellicht is "sociaal liberalisme" hier een 
juistere term. In ieder geval acht ik de 
term "sociale rechtsstaat", d.w.z. een so
ciaal verantwoorde bestaanszekerheid 
rechtens door de staat te garanderen, een 
betere term dan "waarborgstaat" om de 
gewenste staat volgens modern-liberalis
me te omschrijven. 

Mr. F. Ereure 
Zwolle 

Met grote verontwaardiging heb ik kennis 
genomen van twee uitspraken van de 
JOVD bij monde van haar voorzitter me
vrouw drs. Nijs. 
1. De monarchie moet worden afgeschaft. 
Hoe bestaat het dat zulks uit de mond van 
de JOVD komt. Men is wel teruggefloten 
maar het kwaad is geschied. 
2. Het kabinet zal snel vallen, is als geheel 
vleugellam en scoort een dikke onvoldoen
de. Die zwakte zal tijdens de begrotings
behandeling na Prinsjesdag pijnlijk aan 
het licht komen. Hoe bestaat het! Dat de 
oppositie dit stelt is logisch, daar dat onze 
eigen mensen dit stellen is onbegrijpelijk. 
Mede door een grote inbreng van de WD 
is het begrotingstekort verminderd, de 
werkloosheid gedaald en de koopkracht 
over het algemeen gehandhaafd. Op het 
congres is gesteld dat men van hetjuk van 
het CDA afmoet en dus met de PvdA moet 
gaan samenwerken. Het is voor mij een 
volslagen raadsel dat men niet inziet dat 
we daardoor onder het juk van de PvdA 
komen. En wat is erger? 
(ingekort) W. A. de Klerk 

Werkendam 

Het hoofdbestuur vindt wegbezuinigen 
onaanvaardbaar. Punt. Uit. Niet verder 
denken. Maar hoevelen zijn er die het hui
dige V &D een "clubblad" vinden waarvan 
er dertien in het dozijn gaan, en wel dege
lijk iets anders, iets beters willen. Maak 
van V &D een echt liberaal opinieblad op 
niveau. Een blad met een duidelijke visie, 
met gedegen informatie over theoretische 
en praktische problemen en mogelijke op
lossingen. Maak een blad met een grotere 
oplage met abonnees, losse verkoop en vol
doende adverteerders dat kostendekkend 
werkt, waarin het "clubnieuws" is opge
nomen kleingedrukt op hooguit enkele pa
gina's. 

W. H. Muires 
Rheden 



In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 

opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor 

iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD

politici het woord voeren. 

AMERSFOORT- 26 september. mr. F. 
H. G. de Grave. Café-Rest. De Eenhoorn. 
20.00 uur. De Rijksbegroting. 
OC AMSTELVEEN- 22 september. 
mevr. drs. L Rempt-H. de Jongh. De Bol
de, Amstelveen. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
BARENDRECHT - 11 oktober. ing. L. M. 
de Beer. Cult. Centrum De Schalm. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
BARNEVELD- 24 oktober. mr. A J. te 
Veldhuis. VeluwerhaL 20.00 uur. De Gel
derse Vallei en de 4de Nota Ruimtelijke 
Ordening. 
BATHMEN - 24 oktober. R L. 0. Lin
schoten. Café-Rest. Boode. 20.00 uur. Ac
tuele politiek/15-jarig bestaan van de af
deling. 
BERGEN OP ZOOM - 19 september. drs. 
D. J. D. Dees. Café-Rest. De Raayberg. 
20.30 uur. Volksgezondheid. 
BREDA- 7 oktober. mr. F. H. G. de Grave. 
Café-Rest. MarkendaeL 17.30 uur. Miljoe
nenr;ota. 
EDE/JONGEREN VVD - 21 september. 
mevr. drs. N. J. Ginjaar-Maas CulL Cen
trum de Reehorst. 20.00 uur. Middelbaar 
beroepsonderwijs/Actuele politiek 
OC EDE - 3 oktober. mr. H. E. Koning. 
Parkhotel De Branding. Doorwerth. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
EINDHOVEN- 5 oktober. mevr. mr. J. 
Larive. BadhoteL 20.00 uur. Europa. 
EPE- 19 oktober. drs. F. A Wijsenbeek 
Hotel Café Stern. 20.00 uur. Europa. 
KC GELDERLAND - 26 september. drs. 
G. M. de Vries/mr. H. P. Talsma. Motel 
West-End, Arnhem. 20.00 uur. Europal 
Eerste Kamer. 
GELDERMALSEN- 10 oktober. mevr. 
S. van Heemskerck Pillis-Duvekot. Café 
GenteL 20.00 uur. Actuele politiek 
GOIRLE- 26 september. mevr. drs. N. J. 
Gin jaar-Maas. ResL De HoveL 20.00 uur. 
Actuele politiek 
COUDA - 26 september. A A. M. E. van 
Erp. Café The Old Inn. 20.30 uur. De 
C ntwikkeling van de Middenstand in de 
TJekomst. 
's -GRA VENRAGE - 22 september. R L. 
0. Linschoten/drs. G. M. de Vries. Eu
rcpa-hoteL 20.00 uur. Actuele politiek! De 

VERGEET NOOIT MEER 
namen, gezichten, data 
getallen, adressen. 
afspraken, jubilea. enz. 
Ontdek het geheim 
van een ijzersterk 
geheugen en hoe 
u o.a. vreemde 
talen veel sneller leert' 

Slecht fj 
geheugen? 

GRATIS PROSPECTUS -~,~ 
MEMOSCHOOL, Afd. VD (Postzegel 1s 
Antwoordnr. 465. 2060 VE Bloemendaal niet nodig) 

~ 
~ 

Boekingen B. Prod. B /V, Westhavenkade 21, 3131 AC 
Vlaardingen. Telefoon 010 - 4352426. Fax: 010 -
4600064. 

Troonrede in Europees perspectief. 
GRONINGEN- 26 september. J. F. 
Scherpenhuizen. Café-Rest. De Beurs. 
20.00 uur. 4de Nota Ruimtelijke Or
dening .. 
HAARLEM - 29 september. drs. G. M. de 
Vries. Rest. De Vergulde Arend. 20.00 
uur. Goed nieuws uit Europa. 
HEEMSTEDE- 3 oktober. mr. J. G. C. 
Wiebenga. Wijkgebouw de Pauwehof. 
20.00 uur. Troonrede/Miljoenennota. 
HELMOND - 6 oktober. mevr. mr. J. La
rive. Hotel West-Ende. 10.00 uur. Voort
plantingsmethoden. 
HILVERSUM- 10 oktober. drs. F. W. 
Weisglas. Hofvan Holland. 20.00 uur. 
Actuele politiek/Buitenlandse Zaken. 
JOVD KENNEMERLAND- 19 septem
ber. mevr. E.G. Terpstra. Café-Rest. 
Roosendaal, Overveen. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 
OC KRIMPERWAARD- 10 oktober. 
mevr. E. G. Terpstra. De Witte Brug. 
Lekkerkerk. 20.15 uur. Welzijns/actuele 
politiek 
KROMMENIE (VROUWEN IN DE 
VVD KC DEN HELDER) - 17 oktober. 
mevr. mr. J. Larive/mevr. drs. N. Rempt
H. de Jongh. Café Atlantic. 20.00 uur. 
Wat doet Europa en wat doet Nederland 
voor de Vrouw! 
LEEUWARDEN- 24 oktober. P.M. 
Blauw. Oranje HoteL 20.00 uur. Land
bouwproblematiek 
MAASSLUIS - 24 oktober. mr. H. E. Ko
ning. Ontmoetingscentrum De Konings
hof. 20.00 uur. Nederland op weg naar 
1992/plan Oort/Actuele politiek. 
ST MICHIELSGESTEL- 10 oktober. 
mr. G. B. Nijhuis. De Huif. 20.00 uur. 
Volksgezondheid. 
NIEUWKOOP - 24 oktober. H. F. Dijk
staL Rest. Plaszicht. 21.00 uur. Europese 
eenwording 1992. 
OEGSTGEEST/KC LEIDEN - 28 sep
tember. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. Rijnland
Lyceum, Oegstgeest. 20.00 uur. Actuele 
politiek 
OSS- 6 oktober. mevr. mr. J. Larive. Ho
tel Wilhelmina. 20.00 uur. Europa 1992. 
ROTTERDAM - 26 september. ir. D. Lu
teijn. Rest. Engels. 21.00 uur. Troonrede-

/Miljoenennota. 
ROTTERDAM I JONGEREN
CONTACT - 3 oktober. H. F. DijkstaL 
Porte Bello, Kruisweg 24. 20.00 uur. Ac
tuele politiek 
ROTTERDAM - 10 oktober. J. Franssen. 
Rest. Engels. 20.00 uur. Basisonderwijs. 
ROTTERDAM(VROUWENINDE 
VVD ZUID-HOLLAND) - 24 oktober. 
mevr. A. Jorritsma-Lebbink Gebouw 
RV.R, Van Vollenhavestraat 67B. 20.00 
uur. Milieuhuishouden en Actuele Po
litiek 
TIEL - 3 oktober. mr. G. B. Nijhuis. Motel 
van der Valk 20.15 uur. Volksgezond
heid/Commissie Dekker. 
KC TILBURG- 3 oktober. dr. ir. J. J.C. 
Voorhoeve. Cult. Centrum Nobelaer, Et
ten-Leur. 20.00 uur. Actuele politiek. 
JOVD UTRECHT- 19 september. mr. J. 
G. C. Wiebenga. Den Ouden Puth, 
Utrecht. 20.00 uur. Forumdiscussie Ter
rorisme. 
VOORBURG- 29 september. H. F. Dijk
staL Wijkgebouw de Regenboog. 20.00 
uur. Actuele politiek/Criminaliteitsbe
strijding. 
UITHOORN (KC DEN HELDER) - 17 
oktober. drs. G. M. de Vries. HoteL Rest. 
Uithoorn. 20.00 uur. Europa. 
ZEIST- 5 oktober. mevr. mr. J. Larive. 
L'Hermitage. 15.00 uur. Europa 1992. 
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INTERNATIONALE SCHOOL BEVERWEERD 

* Internationaal Baccalaureaat 
V.W.O.-opleiding, erkend door Nederlandse en 
buitenlandse universiteiten. 

* International General Certificate of Secondary 
Education 
I.G.C.S.E., een nieuwe internationale opleiding, 
vergelijkbaar met Havo. 

*Junior/Senior High School 
Opleiding voor Amerikaanse colleges en universi
teiten (ook in Nederland). 

* Nederlands Voortgezet Onderwijs 

Kasteel Beverweerd te Werkhoven (Utrechtr Middelbare school met 

internaat voor jongens en meisjes, opgericht in 1934, 

Erkende Mavo-opleiding met mogelijkheden tot 
aansluiting op internationaal of Amerikaans onder
wijs. 

Informatie en brochure: 
Internationale School Beverweerd 
3985 RE Werkhoven (Utr.) 
Nederland 
Telefoon 03437- 1341 of 1597 

- Kleine klassen/persoonlijke aandacht 
- Intensieve huiswerkbegeleiding 
- Creatieve vakken/muzieklessen 
- Uitgebreid sportprogramma 
- Hoge percentages geslaagden 

HET LEVEN EN BEDRIJF 
VAN DEN HE~ERE MICHIEL DE RUITER 
Deze monumentale biografie van Gerard Brandt geldt zelfs na 300 jaar nog als het meest 
gezaghebbende boek over onze grootste zeeheld. Het boek van maar liefst 11 Ob blz. ver
scheen elf jaar na dP rlood van 'De schrik des groten Oceaans· Ds. Brandt heeft nog velen 
kunnen spreken die De f1uiter persoonlijk gekend hebben. Uit de eerste hand leest u dus alle 
beroemde en vele mlnder bekende verhalen. Deze facsimile-uitgave is rijk geYIIustreerd met 
prachtige oude prenten, Een adembenemend geschenk voor uzelf, voor familie of vrienden
en voor onze jubilerende Marine. 

De schitterende jubileumeditie wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 
500-jang bestaan van de Koninklijke Marine, Achter 1n het boek zal een 
fel i citatieregister worden opgenomen, waarin ook uw naam kan worden 
vermeld, De jubileumeditie zal genummerd worden, zodat elk exemplaar 
een uniek bezit is, Het eerste exemplaar, met volledig felicitatieregister 
zal aan de Koninklijke Marine worden aangeboden. 
Formaat: 20% x 32 cm., in kunstleer gebonden met goudstempeling. 
Omvang 1100 pagina's. Verschijningsdatum: november a.s. 
Prijs bij voorintekening: f 249,50. Na 1/1 /'!39 f 325,-

Vul voor een zo laag mogelijk nummer meteen de bon in of bel: 05170-4588 en 
profiteer zodoende ook van de voordelige intekenprijs. 
U kunt ook terecht bij uw boekhandel. 

Opsturen in open envelop, zonder postze•gel, naar: 
Uitgeverij Van Wijnen, Antwoordnummer 1072, 
8800 VB FRANEKER. 

0 Ik ben zeer geïnteresseerd, stuur mij omgaand uw 
brochure met meer informatie 

0 JA, stuur mij bij verschijnen rechtstreeks/via bkh. 

ex, Hét leven on bedrijf van den Heere Miehiel 
de Ruiter. à f 2 49,50 

Ik betaal ineens I in 10 Md I. termijnen. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Handtekening: 



Fractieleider 
Voorhoeve over 
Miljoenennota 

Bolkestein 
minister van 
Defensie 

Belastingwijzigingen deel 11 



INHOUDSOPGAVE: 

- De paspoortenaffaire en de 
Miljoenennota. 
Een terugblik op de eerste 
zaak en een eerste reactie 
op 's lands huishoudboekje 
met fractievoorzitter 
Voorhoeve 

- Frank de Grave beschrijft de gevolgen 
van de belastingvereenvoudiging (deel II) 

- In het regiokatern: 
het Utrechts VVD
jubileum, Rotterdam aan 
het werk met migranten, 
Brabants Perspectief in 
de Brabanthallen 

- Eurokatern: Gijs de Vries over de 
Troonrede in Europees Perspectief; 
part~jr~ad vergaderde over EG- * * * 
verklezmgsprogram; * * 
Kadercursus Wolfheze over de * EP * 
EG; de Vereniging gaat richting * PE * 
liberaal Europa * * * 
- Hans Dijkstal maakte barre tocht 
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Geen rustige start 

N
ormaliter begint het 
nieuwe parlementaire 
jaar met een wat rustige 

aanloop tot Prinsjesdag en de 
zogenaamde "stille" weken tot 
de Algemene en Financiële 
Beschouwingen, die drie we
ken na de derde dinsdag in 
september volgen. Dit jaar leek 
het er meer op dat kabinet en 
parlement begonnen met een 
aantal paukenslagen. 

H
et aftreden van een mi
nister en een staatsse
cretaris na het verschij

nen van het rapport van de 
parlementaire enquêtecom
missie eind augustus vormde 
de prélude voor een woelige 
septembermaand. Een spoed
debat hierover aan het begin 
van de maand, de debatten van 
Kamer met enquêtecommissie 
en vervolgens het debat over 
het paspoortrapport met de 
regering hebben in eerste in
stantie de gegevens over de 
rijksbegroting 1989 onderge
sneeuwd. Dat is te betreuren, 
want voor het eerst is er dui

delijk sprake van een 
optimistischer visie. 
De economie trekt aan 
en via de BTW-ver
laging van het hoge 

J' tarief van 

20 naar 18%%, plus overhe
veling van een aantal produk
ten van het hoge naar het 6 %
tarief, zal elke burger volgend 
jaar in koopkracht gelijk blij
ven of er iets beter van worden. 

D
e samenwerking tussen 
kabinet en Kamer heeft 
echter in september een 

paar deuken opgelopen. Averij 
die niet nodig was en het is te 
hopen dat die sfeer tijdens de 
Algemene Beschouwingen - ik 
schrijf dit eind september - op
klaart, want er is nog veel sa
men te doen~ Centraal staat 
daarbij een grondige aanpak 
van de werkloosheid die veel 
te hoog blijft en waartoe de tot 
nog toe genomen maatregelen 
geen soelaas bieden. Aan 
nieuwe initiatieven wordt door 
de VVD-fractie hard gewerkt. 
Joris Voorhoeve zal na de Al
gemene Beschouwingen in het 
volgend blad daarop nader te
rugkomen. In dit blad blikken 
we met hem nog even kort te
rug op de enquête-situatie en 
geeft hij een eerste korte visie 
op de Miljoenennota. 

O
ok wordt in dit blad aan
dacht besteed aan een 
bijzonder goed initiatief 

van de kamercentrale Rotter
dam die, tezamen met de VVD
raadsfractie en de ondersteu
ningscommissie migranten, 
alles doet om tot een goed ge
fundeerd migrantenbeleid te 
komen. In de Haagse regio 
kent men ook een dergelijk sa
menwerkingsverband. Po
litiek is een zaak van vraag en 
aanbod. Doeltreffend beleid 
kan alleen worden gemaakt 
gebaseerd op terzakekundige 
politieke inbreng en op sa
menwerking. Dat geldt niet al
leen voor de regio's maar ook 
voor de landspolitiek. 

oktober 1988 



Voor de Algemene Beschouwingen worden in de fracties de 
regeringsvoornemens bestudeerd en besproken. Politici ver
diepen zich in de Macro-Economische Verkenningen, de 
Hoofdlijnen van het regeringsbeleid, in stapels papieren met 
cijfers en commentaren. 
Op 11 oktober bespreken dan Tweede Kamer en regering 
globaal het beleid voor 1989. In de Eerste Kamer gebeurt dat 
ongeveer een maand later. 
Ook WD-fractieleider Voorhoeve kan ten tijde van dit inter
view (26 september) nog niet de eindconclusies van het frac
tieberaad over de Miljoenennota geven. Wel is hij bereid alvast 
een globale visie te geven op het vele feitenmateriaal dat op 
Prinsjesdag is vrijgekomen. In het novemberblad zal hij nader 
op een aantal zaken ingaan. 

'Cl 

• j ~I 

L
aat ik met goed nieuws be
ginnen: het gaat erg goed 

" met de economie. In 1989 zal 
de groei ongeveer 3 % zijn. Ook de 
werkgelegenheid ontwikkelt zich 
prima. Er worden in Nederland 
veel nieuwe banen geschapen. In 
verhouding zelfs iets meer dan het 
gemiddelde in de Europese Ge
meenschap. Sinds 1982, toen deze 
coalitie van CDA-VVD begon, zijn 
er 465.000 mensen meer aan het 
werk gekomen dan voordien. 

Ondanks al die positieve ont
wikkelingen is er toch een groot 
minpunt. Al die nieuwe banen die 
worden geschapen gaan voor
namelijk naar de beter opgeleiden. 
In een hoog-technologische econo
mie is dat ook logisch. Het grote 
probleem is dat tweederde van de 
mensen die door werkloosheid zijn 
getroffen of te laag geschoold zijn 
of tot de etnische minderheden be
horen, ook problemen hebben met 
de Nederlandse taal. Zij komen in 
deze moderne economie moeilijk op 
eigen kracht aan de slag. Zo ont
staat de schijnbare tegenstelling, 
de paradox, van hoge groei werk
gelegenheid en hoge werkloosheid. 
Daarnaast bestaan ook veel moei
lijk vervulbare vacatures. De ver
klaring daartoe ligt in de 
scholingsgraad en in enkele andere 
factoren zoals dè hoge bruto-loon
kosten op minimumniveau. Uit 
onze economie zijn een aantal ba
nen verdwenen omdat die kosten 
niet meer in verhouding stonden tot 
de opbrengsten." 
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Her- en bijscholing 

Voorhoeve noemt puntsgewijs 
een aantal zaken waardoor die 
werkloosheid tot een aanvaardbaar 
niveau teruggedrongen zal moeten 
worden. 

1. "De eerste les die we uit deze 
getallen moeten trekken is dat we 
zullen moeten zorgen dat de laagst 
geschoolden meer opleiding krij
gen, zodat zij een sterkere positie 
op de arbeidsmarkt kunnen inne
men. Dat geldt niet alleen voor 
mannen die werkloos zijn gewor
den, maar ook voor herintredende 
vrouwen, die werk zoeken. Dat 
laatste is heel belangrijk, want een 
van de redenen waarom de werk
loosheid hoger is dan verwacht, is 
dat het arbeidsaanbod ongeveer 
73.000 personen meer is dan bij de 
opstelling van het regeerakkoord 
werd geschat. In dat getal zitten 
circa 50.000 vrouwen. Op zich is 
dat een heel goede ontwikkeling. 

Het hangt samen met het feit dat 
het met onze economie beter gaat, 
waardoor meer mensen zich mel
den op de arbeidsmarkt. Als VVD 
moeten we er alles aan doen om 
vrouwen, die vaak goed zijn opge
leid, maar een aantal jaren geen 
werkervaring hebben, bij te spijke
ren op het gebied van informatica 
en al die andere vakken waarin nog 
veel werk voorhanden is. Dus de 
eerste les is: intensivering van 
scholing, herscholing en bij
scholing. . 

2. De tweede les die we eiuit 
moeten trekken is intensivering 
van de arbeidsbemiddeling. Nu lijkt 
het erop dat aanbod en vraag van 
de arbeidsmarkt langs elkaar 
heenschuiven. Dus is veel intensie
vere arbeidsbemiddeling en profes
sionele hulp nodig om mensen op 
het goede spoor te zetten. 

3. Daarnaast moeten we veel 
meer doen aan het bevorderen van 
deeltijdbanen. Vooral het arbeids
aanbod van (gehuwde) vrouwen is 
het best tegemoet te treden met 
deeltijdfuncties. De overheid heeft 
op dit punt een achterstand opge
lopen doordat zij voor deeltijd
banen nog niet voldoende aanpas
singen heeft gemaakt op het gebied 
van de rechtspositie, zoals pensioe
nen en sociale zekerheid. Men zal 
meer rekening moeten houden met 
het feit dat mensen 15 of 25 uur 
per week willen werken. 

4. Mijn vierde punt is het aller
moeilijkst. We moeten een weg zien 
te vinden waarlangs we een deel 
van de verdwenen banen in onze 
economie weer terug kunnen win
nen. Het gaat vooral om banen in 
de sector van de dienstverlening, 
waarvan de produktiviteit minder 
opbrengt dan de bruto-loonkosten. 
De VVD zal tijdens de Algemene 
Beschouwingen daarover met een 
aantal voorstellen komen. Het gaat 
dan over functies van huismees
ters, bewakers, concierges ... De 
VI C's op de Amsterdamse trams 
zijn een voortreffelijk voorbeeld 
van hoe het kan. Ik kom daar in het 
novembernummer nog op terug." 

Stabiliserende 
criminaliteit 

Het derde jaar hoort in een re
geerperiode het oogstjaar te zijn. 
Wat is de oogst voor de VVD? "Even 
uit het hoofd, wil ik drie punten 
noemen," zegt VVD-fractieleider 
Voorhoeve. 



a. "Er komt een kentering in de 
ontwikkeling van de criminalite}t. 
Door de VVD en in het bijzonder 
door minister Korthals Altes is zes 
jaar geïnvesteerd in maatregelen 
om die criminaliteit om te buigen. 
Dat is een enorme opgave. De afge
lopen twintig jaar heeft zich in onze 
maatschappij een vertienvoudiging 
van criminaliteitscijfers voorge
daan. We moeten niet al te vroeg 
victorie kraaien, maar het ziet er 
nu naar uit dat we dicht bij een 
stabilisatie zijn en de criminaliteit 
niet meer zo snel groeit. Natuurlijk 
is dat niet voldoende. We moeten 
die cijfers omlaag zien te drukken. 
Nu we zien dat die stijgende lijn 
begint af te vlakken en horizontaal 
begint te lopen is er reden om te 
zeggen: Nu de komende jaren vol
houden. Nog een schepje erboven 
op, want wie weet krijgen we die 
trend nu langzamerhand omlaag. 
Dat vind ik het allerbelangrijkste. 

b. De hogere economische groei 
en de forse ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. Daarbij maak ik 
onmiddellijk de kritische kant
tekening dat we veel meer moeten 
doen aan de hoge werkloosheid on
der laaggeschoolden. 

c. Lastenverlichting. Ik heb zo 
vaak in de partij gehoord: 'De VVD 
vertelt daar wel mooie verhalen 
over maar iedere keer gaan de be
lastingen weer omhoog'. Nu slagen 
we erin om door een aantal opeen
volgende maatregelen de belastin
gen omlaag te drukken. In 1988 
gingen de meeste schijven van de 
loon- en inkomstenbelasting met 
1 % omlaag. In 1989 gaat de BTW 
stevig omlaag (een aantal artikelen 
gaat van het hoge naar het lage 6-
procentstarief en het hoge tarief 
gaat van 20 naar 18% %). In 1990 
gaan de loon- en inkomstenbelas
ting met 6,3 miljard gulden bruto 
omlaag. Van dat laatste bedrag 
moet wel 2,2 miljard worden afge
haald voor thans nog aftrekbare 
posten, die worden beperkt. Daarop 
is Frank de Grave in het vorige 
blad en in dit nummer verder inge
gaan. Voor de mensen blijft in 1990 
4,1 miljard netto over. 

Ook hierbij zeg ik: het is het om
buigen van een trend, die we moe
ten vasthouden en waarmee we in 
de jaren negentig moeten door
gaan. Want ook na deze lastenver
lichtingen hebben we in 1990 nog 
een lastendruk die te hoog is in 
vergelijking met de rest van Euro
pa." 

Reny Dijkman 
Foto: Stokvis 

VAN DE 
VOORZITTER 

D
e erfenis van het liberale 
gedachtengoed is vaak 
groter dan we ons in het 

dagelijks leven bewust zijn. En 
zeker is dat het geval als het 
problemen betreft die ook vroe
ger reeds bestonden, zij het in 
andere vorm. Een van die pro
blemen is de invloed van milieu 
op gezondheid. 

T
oen in de loop van de vorige 
eeuw het inzicht over het 
verband tussen hygiëni

sche omstandigheden en de toe
stand van de volksgezondheid 
steeds groter werd, ging ook de 
roep om betere hygiënische om
standigheden steeds luider 
klinken, zeker toen als gevolg 
van de industriële ontwikkeling 
een toestand van relatieve wel
vaart ontstond - al waren er toen 
veelal geen schoolkinderen maar 
fabriekskinderen. 
Een en ander leidde door de gro
te inzet van Thorbecke in de ja
ren zestig en zeventig van de vo
rige eeuw tot het ontstaan van 
de Openbare Gezondheidszorg. 
Onder deze term werd naast het 
bestrijden van bijvoorbeeld in
fectieziekten tevens begrepen de 
vleeskeuring, het toezicht "op 
spijzen en dranken", "riolen en 
riolisatie", de verzameling van 
huishoudelijk afval, vuilstort
plaatsen, "de gevaaren van 
handwerken en beroepen, die in 
de open lucht en in beslotene 
ruimten worden uitgeoefend" ... 
etc. De Hinderwet die in 1875 
van kracht werd was gericht op 
het voorkomen dan wel beperken 
van gevaar, schade ofhinder. 

Het staatstoezicht op de volks
gezondheid ontstond eveneens 
in die tijd. De relaties met latere 
begrippen als milieuhygiëne, 
warenwet, arbeidsomstandig
heden zijn daarbij overduidelijk. 

H
et is in deze tijd van de
regulering en terugtre
dènde overheid boeiend te 

vernemen, dat invoering van 
wetgeving ook toen al niet 
onomstreden was. Enerzijds de 
opvatting dat de overheid zich 
niet. met deze problematiek 
moest bemoeien, anderzijds de 
mening dat hier wel degelijk 
sprake was van een onderwerp 
van staatszorg, zoals Thorbecke 
bepleitte. Hij beslechtte de te
genstellingen in zijn voordeel: 
" ... de vereiste dwang (werd) in 
het leven geroepen, die ... zal 
verhinderen, om algemene be
langen aan eigenzinnigheid of 
bekrompenheid op te offeren." 
Tenslotte had hij reeds eerder 
gezegd, dat de ware vrijheid 
naar wetten luistert. 

Thor.becke heeft niet kunnen 
bevroeden hoe belangrijk 
deze erfenis van hem was 

voor de liberalen. Er zal nog veel 
'schoon' water door de zee moe
ten stromen, maar met onze in
spanning moet een schoon en 
gezond land bereikbaar zijn. 



Kabinet niet door 
I 

voorruit dankzij de 
handtremgreep van 

Voorhoeve 

UTRECHT - Premier Lubbers 
had in de paspoort-affaire naar 
de mening van de VVD niet 
moeten dreigen met een ka
binetscrisis. Dat dreigement 
was buiten proportie. Zo'n 
dreigement kan de premier uit
spreken als hij meent dat er 
aanleiding toe is. Maar de VVD 
vindt dat het verschil van me
ning tussen Kamer en kabinet 
in deze kwestie ook zonder ge
weldsdreiging had kunnen 
worden opgelost. Dat zei de 
fractievoorzitter van de VVD in 
de Tweede Kamer, Joris Voor
hoeve, in een toespraak tot de 
partijraad die - zoals gebrui
kelijk - in Utrecht bijeenkwam 
op de zaterdag na Prinsjesdag 
om zich te buigen over de be
leidsplannen van het kabinet in 
het komende parlementaire 
jaar. 

De partijraadsbijeenkomst 
stond nog helemaal in het teken 
van de juist afgesloten paspoort-af
faire. Niet alleen dankzij de uit
voerige analyse van het debat door 
Voorhoeve, maar ook door de komst 
van de nieuwe minister van Defen
sie, Frits Bolkestein, die de plaats 
van oud-minister Wim van Ee
kelen - een van de slachtoffers in 
de paspoort-affaire - is gaan inne
men. Bolkestein, in de ochtenduren 
beëdigd door koningin Beatrix, 
maakte in de vroege middag zijn 
joyeuze entree in het Jaarbeurs
complex en zoog vervolgens de Ne
derlandse parlementaire pers weg 
uit de vergaderzaal. 

Voorhoeve kwam op de par
tijraadsbijeenkomst met zijn in
middels befaamde beeldspraak 
over de hard rijdende auto met 
Lubbers aan het stuur en de VVD
fractie ernaast. Achterin Kok en 
Van Mierlo. "De bestuurder ver
schilt van mening met alle inzit
tenden. Hij wordt het meningsver
schil beu en zegt: als je mij geen 
recht op een eigen mening geeft, 
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rijd ik met opzet die grote sloot in. 
·Daarna gooit hij plots het stuur om. 
'Doe maar en geefvooral extra gas', 
roepen Kok en Van Mierlo op de 
achterbank. Maar de VVD trekt 
met kracht de handrem omhoog. 
Had de VVD dat niet gedaan, dan 
waren we met zijn allen door de 
voorruit geslagen," aldus Voorhoe
ve op de partijraad. 

Volgens Voorhoeve ging het bij 
het debat om het recht van de 
volksvertegenwoordiging op vol
ledige en juiste informatie. "Dat 
recht is niet alleen overeind geble
ven, maar ook verruimd door de 
instemming van de premier met de 
zienswijze van de VVD;fractie die 
behelst dat het begrip 'verlangde 
inlichtingen' betekent dat de re
gering alle kennelijk relevante in
formatie moet verschaffen die de 
Kamer nodig heeft voor haar con
trolerende taak", aldus Voorhoeve. 
Verder ging het tijdens het debat 
volgens hem om verbetering van de 
opzet en uitvoering van het pas
poort-project door de aanbevelin
gen van de enquêtecommissie uit te -
voeren, om de erkenning van de 
regering dat er fouten zijn ge
maakt, waaruit lering valt te trek
ken voor de toekomst en om de er
kenning van de regering dat de 
Tweede Kamer over het paspoort
project onvolledig en onzorgvuldig 
was ingelicht. 

Lof 

Voorhoeve zwaaide lof toe aan 
de partijgenoten Hermans en Van 
Eekelen. "Loek Hermans heeft de 
enquêtecommissie uitstekend ge
leid. De hele Kamer heeft de hoofd
punten van zijn onderzoek overge
nomen." Dat het rapport van de en
quêtecommissie tot het aftreden 
van minister Van Eekelen heeft 
geleid, is vanuit persoonlijk oog
punt zeer te betreuren, vond Voor-

hoeve. "Wij kennen Wim van Ee
kelen als een uiterst aimabele en 
integere partijgenoot. Hij heeft ge
durende bijna tien jaar in drie 
functies de regering gediend. De 
kritiek op de opzet van het pas
poort-project werd echter zo hevig 
dat het een hypotheek werd die 
zwaar op zijn schouders en dus op 
het ambt kwam te rusten. Dat mi
nister Van Eekelen zijn functie - na 
verschijning van het paspoortrap
port-op zo'n waardige wijze heeft 
neergelegd door naar het hol van de 
leeuw, de Tweede Kamer te gaan, 
daar zijn visie te geven en vervol
gens zijn ontslag aan de koningin 
aan te bieden, vervult ons met groot 
respect. Hij heeft met grote klasse 
een persoonlijk offer gebracht," al
dus Voorhoeve. 

Andere punten uit z~jn rede: de 
Miljoenennota toont dat het land 
zich fors hersteld. Het bedrijfsleven 
bloeit weer. De export groeit sterk. 
De groei van de economie zet door 
en zal in 1989 naar verwachting op 
3 procent uitkomen. Slecht nieuws 
noemde hij het feit dat de werk
loosheid onder laaggeschoolden 
veel te hoog blijft. "Dat is ernstig 
en teleurstellend. Maar de feitelijke 
werkloosheid ligt lager dan het nu 
geregistreerde aantal van 685.000." 
Er ontstaan nog steeds veel nieuwe 
banen, maar die gaan naar de beter 
geschoolden. Volgend jaar zullen er 
sinds 1982liefst 465.000 banen zijn 
bijgekomen. 

Zoals gebruikelijk op de bijeen
komsten van de partijraad ver
deelden de gedelegeerden zich in 
groepen ter bespreking van ver
scheidene beleidsonderdelen, 
waarna de rapporteurs in de mid
dag verslag uitbrachten over het
geen in hun discussiegroepen ter 
sprake kwam. 

Voor wat Europa betreft be
pleitten de deskundigen een betere 
voorlichting over de consequenties 
van de open Europese interne 
markt in 1992. Nederland wordt 
dan géén provincie van Europa met 
Koningin Beatrix als stadhouderes. 
"Gezien onze exportpositie kunnen 
we zowel kwantitatief als kwali
tatief een belangrijke rol gaan 
spelen. Voor het bedrijfsleven lig
gen er gigantische kansen," werd 
er opgemerkt. Ook de gunstige ge
volgen van de interne Europese 
markt voor de ontwikkelingslanden 
werden benadrukt. Het gebrek aan 
talenkennis bij veel Nederlanders 
baarde afgevaardigden zorg. Er zal 
in het onderwijs niet alleen meer 
kennis en kunde over Europa aan 



de leerlingen moeten worden bijge
bracht, maar ook de talenkennis 
zal een hogere prioriteit moeten 
krijgen. 

Talenonderwijs speelde ook een 
rol bij de discussie rond de positie 
van etnische minderheden. Goed 
onderwijs in de Nederlandse taal 
werd algemeen voor deze bevol
kingsgroep als essentieel onder
streept. 

In zijn reactie op de opmerkin
gen van de rapporteurs van de dis
cussiegroepen bepleitte Voorhoeve 
een handhaving van de ontwik
kelingshulp op het huidige niveau. 
Een hogere strafmaat bij bestrij
ding van criminaliteit vond hij op 
zichzelf "misschien wenselijk", 
maar aan de vergroting van de 
pakkans hechtte hij toch meer 
waarde. Verder toonde hij zich 
voorstander van de ontwikkeling 
van een nationaal veiligheidsbeleid 
ten bate van een nuttige rol in heel 
West-Europa. Dat beleid zou niet 
alleen op de centrale sector, maar 
ook op de Noord- en Zuidflank moe
ten worden gericht. Voorhoeve 
toonde geen waardering voor toe
passing van kunstmatige middelen 
om te bewerkstelligen dat degenen 
die te weinig huur betalen in ver
houding tot hun inkomen, worden 
gedwongen naar duurdere huis
vesting om te zien. "Liberalisering 
van de volkshuisvestingsmarkt" is 
z.i. nog steeds de oplossing voor de 
próblemen op het gebied van de 
volkshuisvesting. 

Ir. Luteijn, voorzitter van de 
VVD-fractie in de Eerste Kamer, 
sloot de partijraadsbijeenkomst af. 
Hij constateerde dat het beleid van 
het kabinet "weinig sprankelend" 
overkomt. "Zou het komen doordat 
de aandacht van de kabinetsleden 
teveel op ondergeschikte punten is 
gericht of zou het komen door een 
met vele bezuinigingen opgezadel
de lange regeerperiode?," vroeg hij 
zich af. 

Luteijn bepleitte meer aandacht 
voor zaken in de immateriële le
venssfeer van de mensen in de jaren 
negentig. Op dat gebied is er nog 
veel te doen, vond hij. Het idee dat 
het voor de VVD beter zou zijn in 
de oppositie te gaan, veegde hij re
soluut van tafel. "Wat nu op het 
spoor is gezet, moeten we in de ja
ren negentig voortzetten. Laat het 
kabinet doorgaan waarmee het is 
begonnen. Wij zijn niet bang voor 
de verkiezingen nu of in 1990," al
dus Luteijn. 

V. Hafkamp 
I 

BOLKESTEIN 
MINISTERVAN 

DEFENSIE 

O
p 24 september is mr. drs. 
Frits Bolkestein (55) beë
digd als minister van De

fensie. Tot die datum was hij vice
voorzitter van de VVD Tweede
Kamerfractie. In die functie was 
hij belast met de coördinatie van 
sociale-financiële-economische 
zaken, buitenlands beleid en de
fensie. 
Tijdens het vorig kabinet was 
Bolkestein staatssecretaris van 
Economische Zaken, in welke 
functie hij ondermeer handels
politiek en internationale econo
mische betrekkingen in por
tefeuille· had. 

Bolkestein, die in 1978 lid werd 
van de VVD Tweede-Kamerfrac
tie, kwam uit het bedrijfsleven. 
Hij is altijd internationaal geo
riënteerd geweest. Op 18-jarige 
leeftijd vertrok hij na zijn eind
examen gymnasium a en ~ voor 
een studie naar het Oregon State 
College in de Verenigde Staten. 
Terug in Nederland deed hij in 

1959 zijn doctoraal examen wijs
begeerte te Amsterdam en in 1965 
het doctoraal rechten te Leiden. 
Van 1960- 1976 was hij in dienst 
van verschillende maatschappijen 
van de Shellgroep; de laatste drie 
jaar als directielid te Parijs. 

Thans is hij vice-voorzitter van 
de Atlantische Commissie, lid van 
het Royal Institute of Internatio
nal Mfairs. Ook is hij bestuurslid 
van de Liberale Internationale. 
Frits Bolkestein is lid van het cu
ratorium van de Teldersstichting. 
Daarnaast zat hij in de werkgroep 
die het geschrift: "Liberalisme, 
een speurtocht naar de filosofische 
grondslagen" tot stand bracht. 

• 

oktober 1988 



Ardennerham 
Soms moet je er echt geweest zijn om erover te kunnen 

oordelen. Dat speelde mij door de gedachten, toen Hans 
Nieukerke, directeur van het Jongenshuis "Hoenderloo" en 

lid van de WD-partijcommissie Jeugdbeleid, mij uit
nodigde om deel te nemen aan een overlevingsweekend in 
de Ardennen. Het doel van het weekend was om aan den 
lijve te ondervinden wat zo'n overlevingstocht inhoudt en 
wat de betekenis ervan is voor de jongeren die daaraan 

deelnemen. Met een lichte overschatting van mijn fysieke 
en psychische mogelijkheden en in de vaste overtuiging, 

dat de soep niet zo heet enz., heb ik ,ja" gezegd. Om kort te 
zijn: ik kon minder en de soep was knap heet. 

p vrijdagmiddag, 24 juni jl. 
vertrok het gezelschap uit 
Hoenderloo. Mede-avon-

turiers waren ambtenaren van de 
'ministeries van Justitie, WVC en 
O&W, die allen bij hetjeugdbeleid 
betrokken zijn, diverse functio
narissen uit de jeugdhulpver
lening, waaronder Jan Haanstra, 
bekend VVD-er in diverse par
tijcommissies, en natuurlijk de be
geleiders uit Hoenderloo. 27 Man
nen en vrouwen in totaal, waar zich 
op zondag de Staatssecretaris van 
Justitie, mevr. Korte-van Hemel, 
en mijn CDA-collega, Helmer 
Koetje, bijvoegden. Mijn andere 
collega's uit de Kamer, die ook wa
ren uitgenodigd, waren wegens 
staatszaken verhinderd. 

Het overlevingskamp is een ge
zamenlijk project van het jongens
huis en de bijbehorende technische 
school. De populatie van beiden 
bestaat vnl. uit ZMOK-pupillen. Dat 
zijn zeer moeilijk opvoedbare jon
geren, die via een zgn. vrijwillige 
uithuisplaatsing of op basis van 
een rechterlijke uitspraak in 
Hoenderloo verblijven. In beide 
gevallen gaat het om jonge mensen, 
die veel ellende hebben mee
gemaakt en soms hebben veroor
zaakt. Meestal hebben ze talrijke 
vormen van hulpverlening moeten 
ondergaan die op teleurstellingen 
zijn uitgelopen. Oorzaken voor hun 
asociale gedrag moeten soms in 
hun karakter gezocht worden, 
maar meestal in hun omgeving en 
opvoeding. 

Het overlevingskamp vindt 
plaats aan het begin van de derde 
klas, dat de start is van de beroeps
opleiding voor timmerman, me
taalbewerker, enz. De leeftijd van 
de jongens varieert van 14 tot 18 
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jaar. De doelstellingen zijn de vol
gende: Getracht wordt het ne
gatieve zelfbeeld van de jongens, 
dat het gevolg is van die teleurstel
lingen en mislukkingen, te veran
deren in een positievere kijk op 
henzelf. Dat wordt gedaan door ze 
voor grote fysieke en psychische 
uitdagingen te plaatsen, die hun 
zelfrespect aanzienlijk kunnen 
vergroten, zodra ze overwonnen 
zijn. De kem van de zaak ligt niet 
in het resultaat, maar in de uiterste 
poging om je ergens voor in te zet
ten. Bovendien wordt hen geleerd, 
dat het geen schande is om te er
kennen, dat je iets niet kan. (Deze 
doelstelling bleek bij bepaalde on
derdelen voor mij zeer nuttig.) Het 
programma heeft zoveel aspecten, 
dat er voor iedereen binnen zijn ei
gen mogelijkheden successen zijn 
te behalen. 

Een opvallende doelstelling is het 
in de vrije natuur brengen van deze 
jongens en hen te leren met de stilte 
en de schoonheid ervan om te gaan. 
Daarbij dient bedacht te worden, 
dat het vrijwel uitsluitend om 
stadskinderen gaat, die wel de jun
gle van de grote stad op hun duim
pje kennen, maar waarvan som
migen nog nooit echt in de natuur 
zijn geweest. 

Zo ïs één onderdeel van het kamp 
het in de open lucht in een slaapzak 
slapen, waarbij ze een nacht he
lemaal alleen op tweehonderd me
ter uit elkaar worden gelegd. Dit 
blijkt in de praktijk van alle ver
schrikkingen, waarover later meer, 
de ergste voor hen te zijn. De 

Tijdens het groepsklimmen. 
Tweede v. rechts: Roland van de Kamp, (rechts) Hans Dijkstal. 

schijnbaar eeuwigdurende duis
ternis en stilte van de nacht en de 
daarop volgende bevrijding van het 
morgenlicht maken diepe indruk 
en geven hen het idee werkelijk iets 
volbracht te hebben. 

Tenslotte is de groepsvorming 
ook een doel, omdat de groep twee 
jaar lang met elkaar op school op 
moet trekken. Hier ligt een analo
gie met de modeme schoolkampen 
in het voortgezet onderwijs. 

Mijn erVaringen zijn in twee 
woorden samen te vatten: af
schuwelijk en fantastisch. Af
schuwelijk als ik weer terug denk 
aan die sinalle gleuf in die grot 
waar ik 20 minuten lang over de 
hele lengte van mijn lichaam inge
klemd in het steen heb gelegen. 
Teveel hammen! Terug was on
mogelijk en verder ging niet. Pa
niek maakte zich langzaam van mij 
meester, waardoor ik de aanwij
zingen van de begeleider niet meer 
opvolgde. Tenslotte heb ik mijn 
broek los moeten maken, waardoor 
ik millimeter voor millimeter ter
reinwinst kon behalen, met als ge
volg dat ik er doorheen kwam, ... 
met mijn broek op de hielen. 

Afschuwelijk waren ook de steile 
wandbeklimmingen, ook al zat je 
in een veiligheidsgordel of hing je 
aan een veiligheidstouw. Mijn 
hoogtevrees begint al op een trap
leer en neemt daarboven per meter 



in hysterie toe. De 85 °-rotswand 
heb ik dan ook na een meter of zes 
voor gezien gehouden. Gelukkig 
waren er voldoende rationele ar
gumenten om er mee op te houden, 
zoals verantwoordelijkheid tegen
over mijn gezin, de kiezers, die mij 
voor vier jaar gekozen hebben en 
belangrijke wetsontwerpen, die ik 
nog moet behandelen. Voor mij was 
dat duidelijk. Voor de anderen 
minder. Die dachten: hij durft het 
niet. En zo was het natuurlijk ook. 
Het duurt alleen even voordat je 
dat erkent. En zo steek je er zelf 
ook wat van op. Daarom lijkt dit 
programma mij ook wel wat voor 
ZMOK-ers in het parlement (zeer 
moeilijk opererende kamerleden). 

Tegenover al deze ellende stond 
echter ook veel goeds. Het is een 
uitzonderlijke ervaring om met een 
groep mensen in een donker bos 
een grillige rotswand yan 3 à 4 me
ter hoog in een opgedroogde rivier
bedding te moeten beklimmen, bij
gestaan door de zwakke lichtbun
dels van zaklantaarns en hangend 
aan een touw, waar je je hond nog 
niet mee zou durven uitlaten. Dan 
zijn het de lotsverbondenheid, de 
feeërieke sfeer en vooral de fantas
tische grappen, die het avontuur 
tot een goed einde brengen. Het is 
amusant onthutsend om mee te 
maken hoe een tiental volwassen 
heren twee uur lang delibereren of 
ze gezamenlijk het rotswandje wil
len en kunnen nemen en zoja, hoe 
dat dan zou moeten. Overigens met 
goed resultaat! 
Het smeedt een eeuwige 
band met 

mijn collega Koetje om samen met 
hem 15 km in een kano te hebben 
doorgebracht, waarbij wij drie keer 
om zijn geslagen. Samen kunnen 
we nu bergen verzetten. Alleen ga 
ik nooit meer met hem in een kano! 
Het is een gelukzalige vorm van 
wedergeboorte om op je buik de 
grot weer uit te kruipen, waarvan 
je kort tevoren nog dacht dat het 
de eerste Belgische grafheuvel zou 
worden. En vooral niet de fantasti
sche verhalen te vergeten, die tel
kens na afloop, als de twee groepen 
weer bijeenzaten in de boerderij, 
werden verteld, waarbij heldenrol
len, martelaarsschappen en intens 
menselijk lijden elkaar afwissel
den. Een hoogtepunt was zeker de 
finalewedstrijd van het Europees 
kampioenschap voetballen tussen 
Rusland en Nederland, die wij, ge
tooid met oranjepetten, onverwacht 
toch konden volgen op twee piep
kleine TV-tjes, met op tafel de 
oranjebitter, die na elk doelpunt en 
na het laatste fluitsignaal royaal de 
ronde deed. 

Het was voor mij bijzonder zinvol 
om eens mee te maken waar het bij 
dit soort overlevingskaropen om 
gaat. Binnen de jeugd-hulpver
lening komen diverse vormen voor, 
zoals twee maanden durende voet
tochten door Noorwegen, zeiltoch
ten op kleine schoeners, trektoch
ten door Frankrijk en 
overlevings-

kampen in de Ardennen, door di
verse instanties georganiseerd. Een 
zekere wildgroei dreigt op dit ter
rein. Er wordt veel geëxperimen
teerd, weinig onderling uitgewis
seld. Over de resultaten is niet veel 
bekend en voor de financiering 
wordt uit alle mogelijke potjes ge
put. Het lijkt mij nuttig als alle 
activiteiten met de behaalde resul
taten eens in kaart worden ge
bracht om te kunnen beoordelen 
hoe ze het beste onderdeel kunnen 
worden gemaakt van de behande
lingen binnen de jeugdhulpver
lening. Deze tocht heeft mij geleerd, 
dat de doelstellingen zo concreet 
mogelijk geformuleerd moeten 
worden, dat het aspiratie-niveau te 
hoog moet worden gesteld, dat het 
programma ingesteld moet worden 
op terugkoppeling naar de da
gelijkse praktijk van de jongeren en 
vooral dat hoge eisen gesteld moe
ten worden aan de begeleiders. 

Wij hadden het bijzonder ge
troffen. Niet alleen zijn het zeer 
toegewijde mensen, die dit werk 
bovenop hun gewone werk in het 
internaat of op de school, vaak in 
eigen tijd, doen. Het zijn ook zeer 
bekwame mensen, die pedago
gisch-didactisch en psychologisch 
veel in hun mars hebben. Onze 
groep was tamelijk gezeggelijk. Wij 
hadden natuurlijk altijd wel iets op 
te merken, maar waren bereid ons 
aan de leiding te onderwerpen. Bij 
de jongeren, waar het hier om gaat, 
ligt dat volledig anders. Deze zeer 
moeilijke jongens vereisen een heel 
speciale aanpak. 

De vraag is of het bij deze jonge
ren, die in angstig grote aantallen 
in de jeugdhulpverlening terecht 
komen, om schuldigen of slachtof
fers gaat. Mijns inziens zijn het 
veelal intens zielige slachtoffertjes, 
die elk perspectief in het leven 
dreigen te verliezen. Het zou 
amoreel zijn als wij als samenleving 
niet al het mogelijke deden om hen 
wel een perspectief te bieden. Dat 
geldt zeker ook voor de VVD in de 
verwezenlijking van haar begin
selen. 

Ik heb het overleefd en ik heb er 
van geleerd. Naarmate de tijd ver
strijkt verdwijnen de afschuwelijke 
herinneringen en de Ardenner
hammen en krijgen de fantastische 
belevenissen de overhand. Ik ben 
nu iets meer tot oordelen bevoegd 
en ben blij dat ik er geweest ben. 

Hans Dijkstal 
WD-Tweede Kamerlid 

• 



Dit was geen crisis 
waard 

ver het algemeen gaat 
het goed met het beleid 

" van deze coalitie. Er is 
een groot aantal positieve zaken te 
melden, maar als er wat mis gaat, 
moet je dat niet verdoezelen." Op 
de maandag na de partijraad over 
de Miljoenennota blikken we in de 
fractievoorzitterkamer met Joris 
Voorhoeve nog een keer terug op de 
enquête-stormen die de eerste 
herfstmaand in hun greep hielden. 
Half Nederland had de donderdag
nacht ervoor ademloos tot in de 
kleine uurtjes voor de buis gezeten. 
Het was spannend. In de wandel
gangen van de Tweede Kamer 
heerste een crisissfeer. "Dat was 
het niet waard", zegt de VVD-frac
tieleider. 

"Toch moet je deze zaak ook niet 
als een incident zien. Dat paspoort 
is een voorbeeld van een over
heicisproject dat niet goed was op
gezet. Er zijn meer voorbeelden te 
noemen en Jan Franssen heeft dat 
in deze debatten ook gedaan. Het 
paspoort-project zou je als symp
tomatisch kunnen zien voor het feit 
dat de overheid de burger niet al
tijd goed bedient. Het onderzoek 
door de parlementaire enquête
commissie naar het paspoort
gebeuren levert een aantallessen 
op met een algemene strekking die 
van toepassing is op allerlei andere 
overheidsprojecten. Daarom was 
het nuttig deze zaak goed uit te 
diepen, er met elkaar - Kamer en 
kabinet - over te praten en dan over 
te gaan tot de orde van de dag. Die 
orde van de dag wordt natuurlijk 
beheerst door series belangrijke 
beleidsvraagstukken. Daarnaast 
mogen we echter niet vergeten dat 
er soms op het terrein van beheer 
dingen fout gaan en dat beleid al
leen zin heeft als het ook goed 
wordt uitgevoerd. Dus als het over
heicisbeheer doelmatig is. 

Hoewel zo'n lange dicussie over 
paspoorten misschien bij de bur
gers de indruk wekt dat we ons in 
de Tweede Kamer alleen met de
tails bezighouden of suggereert dat 
bij de overheid alles verkeerd zit, 
vind ik dat jé toch het risico van 
zulke verkeerde indrukken niet uit 
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de weg mag gaan. Het is onze taak 
erop aan te dringen dat over
heicisbeheer en -uitvoering goed 
verlopen." 

Kritieke fase 

ieuwsgierigheid naar wat er 
nu precies achter de scher
men gebeurde, naar hoe 

onafhankelijk van elkaar de coa
litiefracties hun standpunt bepaal
den, leidt tot de vraag hoe het 
overleg die nacht tussen beide was 
in de kritieke fase. Voorhoeve: "Er 
is die avond goed contact geweest 

tussen Bert de Vries en mij. Ik heb 
hem verzekerd: 'We gaan natuur
lijk dit kabinet niet naar huis zen
den'. We waren ook helemaal niet 
van plan de minister van Buiten
landse Zaken naar huis te zenden. 
De twee meest verantwoordelijke 
bewindslieden voor het paspoort
project hadden al vrijwillig hun 
ambt neergelegd. Het was ook niet 
nodig geweest dat het resterende 
meningsverschil over het pas
poortproject door het kabinet werd 
verheven tot een aangelegenheid 
die een kabinetscrisis zou kunnen 
veroorzaken. Volgens mij had het 
op een veel rustiger manier kunnen 
worden afgehandeld. 

Wel waren en blijven we van 
mening dat de Tweede Kamer niet 
op alle punten juist was voorgelicht. 
Soms was er sprake van onvolledi
ge informatie, soms van informatie 
die een verkeerde indruk wekte. 
Daarover had de parlementaire 
enquêtecommissie gezegd: onjuist. 
Die mening hebben we niet veran
derd. Toen wij constateerden dat 



minister Van den Broek aangaf dat 
hij wel vond dat de inlichtingen 
'onvolledig' en 'ontoereikend' wa
ren, maar niet het woord 'onjuist' 
in de mond wilde nemen, hebben 
wij gesteld: Als een kabinetskwes
tie wordt verbonden aan een ver
schil van mening over de juiste 
woordkeus terzake van iets wat in 
het verleden heeft plaatsgevonden, 
maken we er een veel te groot pro
bleem van. Daarvoor hoefde verder 
volgens ons niet iemand op te stap
pen. De VVD is gewoon op haar 
standpunt blijven staan- dus ach
ter de conclusies van het enquête
rapport - maar we geven de minis
ter de ruimte om er zelf wat anders 
over te denken dan de Tweede Ka
mer." 

Irritatie 

0 lijven er over enkele aanva
ringen tussen Lubbers en 
Voorhoeve. En dit is niet de 

eerste keer. Ze begonnen bij het 
WIR-debatje (toen het VVD-ka
merlid Nijhuis door Lubbers tot 
zijn verbijstering voor "politiek 
vandaal" werd uitgemaakt en 
Voorhoeve het opnam voor zijn 
fractielid, red.). Wordt dit de toon
zetting het komend jaar? Voorhoe
ve: "Ik hoop van niet, want ik stel 
een goede zakelijke samenwerking 
met de heer Lubbers op prijs. We 
hebben een goed regeerakkoord en 
programmatisch staan CDA en 
VVD niet ver van elkaar af. We 
moeten die samenwerking dus 
voortzetten. Ik bespeur wel bij het 
kabinet soms wat irritatie over de 
sterkere nadruk die de Tweede 
Kamer legt op de controlerende rol. 
Dat geldt zowel voor de CDA- als 
voor de VVD-fractie." 

R: "Wat weet je het woord 'dua
lisme' mooi te vermijden ... " Voor
hoeve: "Nee, dat vermijd ik niet. Je 
kunt het ook dualisme noemen, 
maar het gaat hier in feite om een 
grotere nadruk op de onafhankelij
ke controlerende rol van de volks
vertegenwoordiging. Het woord 
'dualisme' heeft vele betekenissen. 
Hier gaat het gewoon om controle." 

Politieke zuiverheid 

lies in deze wereld draait om 
poppetjes en bij een stoelen
dans wordt extra kritisch ge-

keken, ook in de VVD. Enkele 
kwaadsappigen trekken de conclu
sie dat Loek Hermans debet is aan 
het vertrek van Van Eekelen en 
Bolkestein met zijn politieke zui
verheid die plaats mocht innemen. 
Voorhoeve schiet recht overeind: 
"Bolkestein heeft zijn visie gegeven 
op de ministeriële verantwoorde
lijkheid tijdens het debat op de 
bouw-enquête. Hij gaf die visie na
mens de VVD-fractie, die hierover 
uitvoerig heeft vergaderd tijdens 
het fractie-weekend in Reelsurn in 
1986 toen we met elkaar spraken 
over staatsrechtelijke verhoudin
gen. Die visie weerspiegelt niet -
zoals men zegt - een Bolkesteindoc
trine, maar gewoon de liberale 

staatsopvattingen over ministerië
le verantwoordelijkheid. Het was 
niets nieuws, maar een stap in de 
richting van de tradities ter zake. 

Loek Hermans heeft als voorzit
ter van de parlementaire enquê
tecommissie niemand weggeschre
ven. Die commissie trad op namens 
de volksvertegenwoordiging. 
Daarin zaten leden van de PvdA, 
het CDA en D'66. Het rapport is een 
werkstuk van al die commissie
leden plus alle staf, plus alle onaf
hankelijke externe deskundigen 
die een bijdrage hebben geleverd. 
Het is dus geen persoonlijk werk
stuk van Loek Hermans. Hij had 
als voorzitter de taak een objectief 
werkstuk af te leveren. Dat kan dus 
nooit partij-politiek zijn. Hij had 
dus Van Eekelen noch kunnen 
sparen noch kunnen aanvallen. 
Dat rapport is ontvangen als 
doorwrocht en goed gedocumen
teerd. Dat heeft ook de regering ge
zegd. En de hele Tweede Kamer -
alle partijen - heeft zich achter de 
hoofdlijnen van de conclusies ge
steld. 

Wat er overbleef was een me
ningsverschil tussen de ganse 
volksvertegenwoordiging en het 
kabinet. Dat meningsverschil was 
overigens nog maar klein omdat -
zoals ik al zei - de minister van 
Buitenlandse Zaken in feite al de 
aanbevelingen van het rapport 
heeft overgenomen." 

Reny Dijkman 
I 

Tijdens het nachtelijk debat v.l.n.r. Joris Voorhoeve, Loek Hermans, 
woordvoerder Jan Franssen en Frans Weisglas. 
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In Vrijheid & Democratie van september jl. gaf financieel 
specialist mr. Frank de Grave (WD Tweede-Kamerfractie) 
een overzicht van de gevolgen die de belastingvereenvoudiging 
voor bepaalde groepen belastingplichtigen zullen hebben. In 
dit blad gaat hij in op voorgestelde wijzigingen m.b.t. aftrek
faciliteiten en buitengewone lasten. 

.I 

' 
!; 

Z
oals ik in het vorig artikel al 
schreef, zullen bij de groot
scheepse belastinghervorming 

volgens de plannen van de Com
missie-Oort de tarieven met 6,3 
miljard worden verlaagd. Daarte
genover staat dat de schatkist weer 
2,2 miljard van dit voordeel bij de 
burgers weghaalt door allerlei 
maatregelen met name in de sfeer 
van aftrekposten. Wat gaat er op 
dat gebied op 1 januari 1990 veran
deren? 

In de eerste plaats vervalt de af
trekbaarheid van reiskosten over 
de eerste tien kilometer. Dat be
tekent dat iedereen die werkt 
f 200,- minder kan aftrekken of 
dat de toegestane onbelaste reis
kostenvergoeding door de werk
geverf 200,- minder wordt. Het 
netto-nadeel van deze maatregel 
hangt af van het tarief over de 
laatstverdiende gulden. Voor de
genen die in de 35 % schijf zitten, 
is dat nettof 70,- per jaar; in het 
nieuwe toptarief van 60 % komt het 
neer op nettof 120,- . Deze maat
regellevert het Rijk f 425 miljoen 
op. 

Gelijktijdig wordt echter het 
verwervingskosten-forfait voor 
werkenden dat nu minimaal 
f 800,- is met f 200,- tot 
f 1.000,- verhoogd. Het resultaat 
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van beide maatregelen is voor wer
kenden dus per saldo neutraal. 

Ook over de autokosten komen 
veel vragen binnen. Het ligt in de 
bedoeling om de toepassing van het 
zogeheten autokosten-forfait uit te 
breiden tot de loonbelasting. Tot op 
heden gebeurde dit niet. Slechts 
inkomstenbelastingplichtigen 
werden - indien zij in een auto van 
de zaak reden - jaarlijks aangesla
gen voor 20 procent van de nieuw
waarde van de wagen die zij van 
hun bedrijf ter beschikking hadden 
gekregen. Eerlijk is dat niet. De
genen die geen inkomstenbelasting 
betaalden, worden niet voor dit au
togebruik aangeslagen. Een andere 
merkwaardige consequentie is dat 
de belastingplichtige die toch in de 
inkomstenbelasting terecht komt -
hoewel zijn inkomen onder de aan
slaggrens ligt, maar hij buiten
gewone lasten of een andere af
trekpost gehonoreerd wil zien - op-

eens met een bijtelling op basis van 
het autokostenforfait wordt gecon
fronteerd. Het financiële nadeel 
hiervan is vaak veel groter dan het 
voordeel van de aftrekpost. Door 
het autokosten-forfait nu ook in de 
loonbelasting-sector toe te passen 
wordt aan deze onrechtvaardige si
tuatie een eind gemaakt. 

Het levert de schatkist f 150 
miljoen op. Voor de betrokken be
lastingplichtigen kan hieruit wel 
een fors nadeel onstaan. Bij een 
middenklasse-auto van zeg 
f 20.000,- moet twintig procent, of 
f 4.000,-, bij het inkomen worden 
opgeteld. Bij het laagste schijftarief 
van 35 % betekent dit een netto
nadeel van f 1.400,-. In veel ge
vallen zal de werkgever de be
nadeelde werknemer wel compen
satie willen geven want de auto van 
de zaak is immers een onderdeel 
van de arbeidsvoorwaarden. Niet
temin lijkt er voor de Kamer enige 
aanleiding te overwegen een over
gangsmaatregel te treffen, waar
door het optredende nadeel bij
voorbeeld over drie jaar uitge
smeerd zou kunnen worden. De 
VVD-fractie zal dit zeker aan de 
orde stellen. 

f w: , , - ,. ' ~ - \ I r, , 

Bouwvakkers en bijv. schilders 
krijgen geen vakantiegeld maar zo
geheten vakantiebonnen. Thans 
wordt de waardering van deze 
bonnen voor de berekening van de 
verschuldigde belasting en premies 
op 60 % gesteld. De commissie-Oort 
zag echter geen aanleiding voor 
deze ongelijke behandeling tussen 
de fiscale waardering van deze va
kantiebonnen en regulier vakan
tiegeld en stelde voor vakantie
bonnen op 100% te waarderen. Op 
aandrang van de Stichting van de 
Arbeid heeft het kabinet echter be
sloten de Kamer voor te stellen va
kantiebonnen te waarderen op 
75 %. De oorspronkelijke opbrengst 
van deze maatregel van f 100 mil
joen wordt daardoor teruggebracht 
tot f 40 miljoen. Het optredend na
deel voor de betreffende werkne
mers in de bouw is dan ook beperkt. 

De twee belangrijkste catego
rieën buitengewone lasten zijn 
enerzijds uitgaven in zake ziekte, 



invaliditeit, bevalling, adoptie, 
overlijden, arbeidsongeschiktheid 
en ouderdom en anderzijds die voor 
studie en opleiding. Bij buiten
gewone lasten moet sprake zijn van 
uitgaven die uitstijgen boven wat 
binnen een bepaald bestedingsni
veau gebruikelijk is. Beide regelin
gen kennen daarom ook een drem
pel. Uitgaven terzake ziekte en 
dergelijke mogen thans slechts 
worden afgetrokken voorzover deze 
meer bedragen dan 13,2 % bij een 
onzuiver inkomen van f 38.258,-. 
Bij een onzuiver inkomen van 
f 38.258,- tot f 112.000,- is de 
drempel f 5.050,- plus 3 %, en 
voor nog hogere inkomens is de 
drempel f 8.400,-. 

De premies die men betaalt voor 
het ziekenfonds of voor de particu
liere ziektekostenverzekering zijn 
aftrekbaar, voorzover de drempel 
wordt overschreden. Indien een be
lastingplichtige in drie voorgaande 
jaren ook al buitengewone lasten 
kon aftrekken, mag deze het af te 
trekken bedrag vermenigvuldigen 
met de factor 1,5. Bij buitengewone 
lasten in de twee voorafgaande ja
ren is deze factor 1,25, met dien 
verstande dat de vermenigvul
digingsfactor het aftrekbedrag niet 
mag verhogen met meer dan 3 % 
van het onzuivere inkomen van de 
leefeenheid. 

Wat allemaal wel en niet onder 
deze regeling valt, beslaat in mijn 
belastinggids zo'n twintig pagina's. 
Het is dus geen wonder dat de 
commissie-Oort flink het mes wil 
zetten in deze uiterst ingewikkelde 
aftrekregeling. De manier waarop 
dat echter gebeurde was uitermate 
ruw. De commissie vereenvoudigde 
niet, maar kwam met het voorstel 
de drempel zodanig te verhogen dat 
van de kleine 800.000 belasting
plichtigen die nu nog van deze af
trekregeling gebruik kunnen ma
ken, er slechts 300.000 zullen over
blijven, die ook nog eens een gerin
ger bedrag zullen kunnen 
aftrekken. Door deze voorstellen 
treedt weliswaar een belangrijke 
vereenvoudiging op en kunnen een 
paar honderd belastingambtenaren 
voor andere werkzaamheden wor
den ingezet, maar dit negatieve in
komenseffect dat vooral bejaarden 
en arbeidsongeschikten zal treffen 
(gemiddeld f 450,- ), stuit bij de 
VVD op onoverkomelijke bezwaren. 
Ook CDA en PvdA laten dergelijke 
geluiden horen. Ik ben ervan over
tuigd dat de Tweede Kamer dit on
derdeel vandeOort-voorstellen in 

de voorgestelde vorm niet zal ac
cepteren. Voorlopig lijkt voor al te 
veel zorgen op dit punt dan ook 
geen reden. 

Ook wil ik nog nader ingaan op 
het zogenaamde huurwaarde-for
fait dat van 1,3 naar 1,8 procent 
van de waarde van de woning in 
bewoonde staat zal worden ver
hoogd. Het huurwaarde-forfait is 
het bedrag, dat de bezitter van een 
eigen woning bij het inkomen moet 
optellen. Hierbij wordt uitgegaan 
van een formule, waarbij het be
drag dat de eigenaar-bewoner be
spaart aan huur wordt verminderd 
met de zakelijke lasten die deze 
heeft, zoals onroerend-goedbelas
ting en het onderhoud. 

Om ingewikkelde berekeningen 
te voorkomen is gekozen voor een 
vast percentage van de waarde van 
de woning, zodat het huurwaarde
forfait oploopt met de waarde van 
de woning. Uit berekeningen van 
het CBS blijkt dat het huidige per
centage van 1,3 procent dat lange 
tijd ongewijzigd is gebleven, te laag 
is, met name vanwege de stijging 
van de huren. Oorspronkelijk leef
den bij de CDA-leden van het ka
binet plannen het huurwaarde-for
fait te verdubbelen naar 2,6 pro
cent. Maar dat was voor de VVD, 
als erkend pleitbezorger van het 
eigen woningbezit, onverteerbaar. 
Uiteindelijk is een compromis ge
sloten op een percentage van 1,8 
procent. 

Een eigenaar-bewoner van een 
huis met een waarde van 
f 150.000,- met een modaal inko
men, kost dit f 158,- netto per 
jaar. Immers, de waarde van een 
woning in bewoonde staat is 60 % 
van de vrije verkoopwaarde, dus 
f 90.000,-. Bij een huurwaarde
forfait van 1,3 % over de waarde in 
bewoonde staat moet f 1.170,- bij 
het inkomen worden opgeteld. Bij 
een eerste schijf van 35 % komt dit 
netto op f 409,- per jaar. Gaat het 

huurwaarde-forfait omhoog naar 
1,8% dan moet f 1.620,- bij het 
inkomen worden opgeteld en dat 
kost netto f 567,-. 

Bij zo'n twee miljoen bezitters 
van een eigen woning betekent dit 
een gemiddeld netto nadeel van 
f 125,- per jaar. De opbrengst is 
f 250 miljoen .. 

De laatste grote aftrekpost die 
beperkt zal worden, betreft de zo
genaamde gemengde kosten. Dat 
zijn kosten, die enerzijds worden 
gemaakt voor hèt werk, maar an
derzijds een privé-element hebben. 
Een goed voorbeeld is de video-re
corder. Toen nog weinig mensen 
een dergelijk apparaat hadden, kon 
bijvoorbeeld een leraar de afschrij
ving op de video-recorder aftrekken 
als hij kon aantonen dit apparaat 
nodig te hebben voor de voorberei
ding van lessen. Dit ondanks het 
feit dat het apparaat ook wel voor 
privé-doeleinden gebruikt zal wor
den. Nu steeds meer mensen een 
video hebben, stellen veel belas
tinginspecteurs dat het privé-ele
ment bij de aankoop van een der
gelijk apparaat overwegend is en 
weigeren zij aftrek. Eenzelfde ont
wikkeling zal zich voordoen bij per-



sonal computers. Het zal duidelijk 
zijn, dat het weinig afgebakende 
begrip "gemengde" kosten aanlei
ding is voor eindeloze conflicten 
tussen -belastingplichtigen en de 
inspecteur. Berucht is de lange ju
ridische procedure van een leraar 
biologie die kikkers ging bestu
deren in Japan en een fors bedrag 
aan kosten wilde aftrekken, van de 
vele leraren klassieke talen, die 
Griekenland en Italië bezochten. 
Ook de vele "zakelijke" conferen
ties, seminars en dergelijke, die 
nogal eens plaats hebben in exoti
sche oorden met een aangenaam 
klimaat, leiden veelvuldig tot con
flicten of tot scheve gezichten bij 
belastingplichtigen, die dit soort 
aftrekmogelijkheden niet hebben. 
Het probleem is natuurlijk dat ook 
veel van dit soort gemengde kosten 
volledig terecht als aftrekpost 
worden opgevoerd en inderdaad 
worden gemaakt voor overwegend 
zakelijke doeleinden. Niemand zal 
een medisch specialist, die in fe
bruari een week in Boston in de 
Verenigde Staten een congres be
zoekt over de nieuwste ontwikke
lingen in de hartchirurgie zijn af
trek misgunnen. Maar een onder
nemer, die het met de familie er 
eens goed van neemt en de restau
rantrekeningen onder het hoofd
stuk "zakendiner" bij de fiscus (dus 
bij ons allen als belastingbetaler) 
deponeert, zal op veel minder sym
pathie kunnen rekenen. 

In deze moeilijke problematiek 
stelt het kabinet voor rigoureus het 
mes te zetten in de aftrekbaarheid 
van gemengde kosten. De voor
delen zijn evident. Het belasting
systeem wordt veel eenvoudiger. 
Veel conflicten met de fiscus wor
den vermeden. De opbrengst ervan 
wordt gebruikt voor tariefsver
laging. Omdat de hogere inkomens 
relatief veel meer gebruik maken 
van dit soort aftrekfaciliteiten 
kunnen de hogere tarieven extra 
worden verlaagd. Dit sluit aan bij 
internationale tendensen waar ook 
tarieven worden verlaagd en met 
name de hogere in ruil voor beper
king van de aftrekposten. 

Belastingplichtigen met veel te
rechte gemengde kosten zullen van 
deze vereenvoudigingsmaatregel 
natuurlijk nadeel ondervinden. 
Bovendien zijn er twijfels rond de 
fraudegevoeligheid van de voor-
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stellen. De Tweede Kamer zal uit
eindelijk de voor- en nadelen moe
ten afwegen. 

In de voorgestelde nieuwe sys
tematiek zal voor mensen in loon
dienst als uitgangspunt gelden dat 
geen zakelijke kosten meer ge
maakt kunnen worden. Indien ze 
toch nodig zijn, dan moeten deze 
door de werkgever worden vergoed. 
Deze vergoedingen zijn dan als 
uitgangspunt onbelast. Het be
tekent dat het grootste deel van de 
werknemers niet boven het zo
geheten verwervingskosten-forfait 
van maximaalf 1.000,- zal uitko
men. Dit forfait mag iedereen af
trekken. 

Mede om te voorkomen dat 
werkgevers massaal overstappen 
van belast loon naar onbelaste on
kostenvergoedingen, mag de 
werkgever dit soort vergoedingen 
maar voor 75% ten laste brengen 
van de winst. · 

Datzelfde geldt voor de belas
tingplichtige die zelf ondernemer 
is. De restaurantrekeningen voo"r 
een zakendiner van f 100,- levert 
dus maar een aftrekpost op van 
f 75,-. De resterende f 25,
wordt beschouwd als privé. 

Het is begrijpelijk dat de horeca 
hier niet zo veel voor voelt. Ander
zijds lijken me er ook niet zoveel 
redenen voor overdreven zorg. Als 
een ondernemer zakelijk gaat eten 
met een relatie in een luxe restau
rant voor f 500,- betaalt de fiscus 
daar nu 35 % (het tarief van de 
vennootschapsbelasting) is f 165,
aan mee. In het nieuwe systeem is 
dat 75 procent van f 500,- à 35% 
is f 131,-. De vraag is of die 
f 34,- verschil op een rekening 
van f 500,- de ondernemer veel 
zal uitmaken. 

Toen de vennootschapsbelasting 
nog 48 % was, betaalde de fiscus 
van diezelfde rekening van f 500,
nog f 240,- mee. Door de daling 
van het tarief van de vennoot
schapsbelasting naar 35 % betaalt 
de ondernemer zelf nu dus f 75,
meer. De afgelopen jaren is niet 
gebleken dat de horeca hieronder 
heeft geleden. In tegendeel, met 
name de dure restaurants floreren. 
Niettemin zal de beperking in de 
sfeer van gemengde kosten politiek 
een van de meest gevoelige onder
delen van de Oort-operatie vormen. 

Bij de uiteindelijke beoordeling 
mag echter niet uit het oog worden 
verloren dat de opbrengst van de 

beperking in de sfeer van de ge
mengde kosten in de winstsfeer 
(f 600 miljoen) gebruikt is ter fi
nanciering van de verlaging van het 
tarief van de vennootschapsbelas
ting naar 35 %. Gaan de voorstellen 
niet door dan moet het tarief weer 
omhoog naar 37 %. Hetzelfde geldt 
voor de opbrengst in de niet-winst
sfeer (bij de burger dus) van f 400 
miljoen. Maar hier ligt ook nog de 
specifieke complicatie dat het CDA 
niet akkoord gaat met de voorge
stelde forse verlaging van het mid
dentarief naar 50 % en het topta
rlAf naar 60 %, zonder dat de mid
den- en hogere inkomens een deel 
van dit voordeel weer inleveren via 
aftrekposten. Fractievoorzitter De 
Vries van het CDA heeft hier geen 
misverstand over laten bestaan. 
Ook de VVD-fractie meent dat 
globaal genomen de verschillende 
inkomenscategorieën een even
redig deel moeten krijgen van de 
netto renteverlaging van ruim 4 
miljard. Niettemin kent het onder
handelingsresultaat tussen CDA 
en VVD een duidelijke extra plus 
voor de middeninkomens. De VVD
fractie acht dit terecht, omdat in 
het huidige systeem de middenin
komens onevenredig zwaar worden 
belast. 

Maar het verwijderen uit de 
operatie-Oort van het pijnpunt van 
de beperking aftrek gemengde kos
ten haalt het globale evenwicht uit 
de Oort-operatie wat betreft de in
komenseffecten. Hogere inkomens 
profiteren nu eenmaal meer van 
aftrekposten dan de lagere inko
mens. Het risico is dus levensgroot 
dat de middenschijf van 50 % en 
het toptarief van 60 % dan weer 
procenten omhoog zullen moeten. 
Mede gelet op de internationale 
ontwikkelingen rond de belasting
tarieven is dit uitermate on
gewenst. Kortom, een "nee" van de 
VVD-fractie tegen de beperking af
trek gemengde kosten zou zeer veel 
risico meebrengen, zowel voor de 
fors lagere tarieven als voor de hele 
lastenverlaging in het kader van de 
Oort-opera tie. 

Frank de Grave 
Financieel specialist 
WD-fractie Tweede Kamer ;~ 

• -<> >: 

c?&s§Jitf{Jli : 
C~··::--,/ 
,:;;;:...--/ 



*** 
*EP* 
*PE* 
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Dit katern wordt uitgegeven onder auspiciën van de 
Nederlandse leden van de Liberaal-Democratische 

fractie in het Europees Parlement. 

Een unieke troonrede 

D
e troonrede begon dit jaar 
anders dan anders. Niet met 
binnenlandse zaken, maar 

met Europa. Met een Europa waar 
weer schot in zit, economisch en 
politiek, en dat ons land voor grote 
uitdagingen stelt. Onze bedrijven 
en burgers krijgen in Europa op 
weg naar 1992 nieuwe kansen. Of 

Gijs de Vries 

we die zullen benutten, hangt 
grotendeels af van ons zelf. 
Troonrede en miljoenennota laten 
zien dat Nederland zijn concurren
tiepositie ten opzichte van het bui
tenland de laatstejaren heeft ver
sterkt. De investeringen nemen 
harder toe dan elders in de EG. De 
inflatie ligt onder het Europees ge
middelde. De winsten verbeteren. 
De werkgelegenheid stijgt: verge
leken met het dieptepunt van vier 
jaar geleden hebben vandaag ten
minste 350.000 meer mannen en 
vrouwen een baan. De economische 
groei, ruim 2 %, ligt iets boven het 
EG-gemiddelde. Het financie
ringstekort daalt volgens plan. 

Te hoge lastendruk 

Toch steekt ons land op andere 
punten nog niet gunstig af. De col
lectieve lastendruk blijft hoog. Dat 
maakt in Nederland werken voor 
binnenlandse en buitenlandse be
drijven onnodig duur. De arbeids
markt blijft te star. Meer dan de 
helft van de ingeschreven werklo-

zen is langer dan een jaar zonder 
baan; in Duitsland is dat 32 %, in 
Japan 17 %, in de VS 9 %. Het fi
nancieringstekort - in wezen uit
gestelde belasting - blijft te groot. 
Rente en aflossing van staats
schuld kosten snel meer. Andere 
landen doen het beter: Engeland, 
Zweden, Denemarken, Zwitserland 
en Australië hebben een financie
ringsoverschot. 

Reden te over om het kabinets
beleid - en dat is VVD-beleid -
krachtig voort te zetten. Geen re
den om het kabinet op het spel te 
zetten. Of denkt Lubbers echt dat 
de Nederlandse concurrentieposi
tie gebaat is bij de PvdA aan het 
roer? De partij met de 35-urige 
werkweek in het ontwerpprogram 
voor de Europese verkiezingen? 

Niet alleen het kabinet werkt 
hard aan de voorbereiding op 
"1992", ook het bedrijfsleven. Zo is 
er een EG-beraad voor de bouw op
gericht, om de Nederlandse belan
gen in Brussel goed te verdedigen. 
Werkgevers- en werknemersor
ganisaties, Kamers van Koophan
del enz. geven adviezen. Toch is er 
nog veel behoefte aan informatie. 
Ik merk het zelf onder andere aan 
verzoeken om spreekbeurten; een 
prettig gevolg van het boekje dat ik 
schreef over de gevolgen van 1992 
voor Nederlandse bedrijven (uit
gegeven door de Stichting Maat
schappij en Onderneming, Den 
Haag). Goed dat na Frankrijk en 
Engeland ook Nederland een te
lefoonnummer voor 1992-informa
tie heeft (ministerie van Economi
sche Zaken, tel. 06- 8392). 

Televisie blijft achter 

In de informatievoorziening aan 
de burger kan niettemin nog het 
nodige verbeteren. De aandacht in 
de media neemt toe, zij het meer in 
de kranten dan op televisie. Hil
versumse cameraploegen reizen 
nog altijd makkelijker naar Ma
nagua of Peshawar dan naar 
Straatsburg. Nederland is van de 
12 EG-lidstaten dan ook al jaren 
het land waar op televisie de minste 
zendtijd aan het Europees Par
lement wordt gewijd. Toch ver
wacht ik dat de kijkers in ons land 
de komende jaren meer informatie 
over hun Europese democratie 
zullen krijgen. Naarmate 1992 
dichterbij komt - en daarna - ver
andert immers het politieke bedrijf 



in onze landen. Door Europese af
spraken te maken, beperken de lid
staten vrijwillig hun nationale be
wegingsvrijheid. Naarmate de 
grenzen voor de burger vervagen, 
komen er meer grenzen aan de re
gelmacht van de nationale overhe
den. De politieke grenscontrole 
vindt voortaan in Brussel plaats. 

Daarbij gaat het om belangrijke 
zaken. De Brusselse beslissers 
moeten natuurlijk voldoende de
mocratisch worden gecontroleerd. 
Het Europees Parlement is nu al 
machtiger dan ten tijde van de vo
rige Europese verkiezingen in 
1984. Na de volgende Europese 
verkiezingen (op 15 juni 1989. No
teert u vast?) moet het nog sterker 
worden. De burger moet meer greep 
krijgen op de EG, zeker nu die EG 
voor de burger belangrijker wordt. 

Het Europees Parlement kan 
daar zelf wat aan doen. Ten eerste 
door te bewijzen dat het actief en 
wijs gebruik maakt van de be
staande bevoegdheden. Ten tweede 
door na 1989 concrete voorstellen 
te doen voor betere begrotings- en 
wetgevingsprocedures. En ten 
derde door het zwaartepunt in het 
parlementaire werk te verplaatsen 
van Straatsburg naar Brussel. 

Helemaal verhuizen mag het 
parlement niet: dat weigeren de 
regeringen vooralsnog. Daarom heb 
ik in 1985 met enige collega's uit 
andere fracties een ander initiatief 
genomen. Op ons voorstel sprak het 
EP uit, voortaan óók in Brussel 
voltallig te willen kunnen verga
deren. Dus niet meer alleen in 
Straatsburg. De Franse regering 
vond dat wij die uitspraak niet 
hadden mogen doen, en daagde het 
parlement voor het Hof van Justi
tie. Dat heeft ons kort geleden in 
het gelijk gesteld. Mijn collega's en 
ik gaan dus door met onze actie. 
Een rechtstreeks gekozen volks
vertegenwoordiging heeft niet al
leen het recht maar ook de plicht zo 
doeltreffend mogelijk te werken. 
Op naar Brussel! 

Gijs de Vries 
ELD-parlementariër 

• 

14 

i ' -\ 

I . • • 

"I 

VVD torst fors 
aantal 
amendementen 

mee naar Europees 
verkiezingscongres 
Luxemburg 

HILLEGOM- Wanneer de par
tijen van de ELD binnenkort in 
Luxemburg praten over het 
verkiezingsprogramma voor 1989, 
zal de delegatie van de VVD een 
forse hoeveelheid amendementen 
naar de bijeenkomst meetorsen. 
"Het zijn knap veel amendementen 
geworden. Maar ik hoor dat de 
Westduitse Freie Demokratische 
Parlei ér ook veel meeneemt. Dus 
in dit opzicht zijn we geen buiten
beentje," zei Europarlementariër 
Florus Wijsenbeek na afloop van de 
partijraadsbijeenkomst over het 
ELD-verkiezingsprogramma die 10 
september jl. in Treslong in Hil
legom werd gehouden. De opkomst 
was niet indrukwekkend groot, 
maar de inbreng van de diverse 
partijraadsleden mocht er zijn, 
hoewel veel discussies per traditie 
meer betrekking hadden op de re
dactie van de punten uit het ver
kiezingsprogramma dan op werke
lijk zeer essentiële zaken. "Ik 
kreeg de indruk dat er veel meer 
dan bij vorige verkiezingen voor 
het Europees parlement intensief 
en actief door de leden is gewerkt," 
zegt Wijsenbeek. "Een aantal 
amendementen ging ook dieper. En 
er waren een paar zeer fundamen
tele kwesties aan de orde. Zoals de 
vraag: moeten we eerst in Europa 
harmoniseren of liberaliseren. 
M.a.w. moeten we eerst de fiscale 
en sociale wetgeving in de EG-lan
den gelijktrekken of eerst de gren
zen openzetten en dan de wetten 
aan elkaar gelijk laten worden. Die 
vraag komt uit allerlei hoeken in 
Europa en is ook in Hillegom aan 
de orde geweest." Een program
macommissie zal alle amendemen
ten die van de lid-partijen binnen-

komen ijverig gaan doorploegen. 
"Als de redactiecommissie zegt 
'aanvaarden', dan moet het wel gek 
lopen als er op het congres iets mis 
gaat," meent Florus Wijsenbeek die 
voor de VVD de programmacom
missie voorzit. 

Locomotief rijdt weer 

VVD-Europarlementariër Hans 
N ord wees er in een toespraak aan 
het begin van de bijeenkomst op dat 
de VVD voor de derde maal een 
grote bijdrage levert aan het ELD
programma. "Die bijdrage gaat ver 
uit boven ons numerieke aantal 
binnen de gemeenschap," aldus 
Nord. "Wordt deze derde campagne 
voor de Europese verkiezingen 
even moeizaam en saai als de vorige 
twee," vroeg Nord zich af. 

De campagne in 1979 had vol
gens hem het voordeel dat de Eu
ropese verkiezingen toen een 
primeur waren. In 1984 moesten de 
Europarlementariërs hun kiezers 
meedelen dat ze van de plannen 
van 1979 nog maar weinig hadden 
kunnen realiseren. "Er was toen 
sprake van stagnatie en navel
staren als gevolg van de sterke uit
breiding van de gemeenschap en de 
vastbeslotenheid van Groot-Brit
tannië alles te blokkeren voordat 
het op bepaalde punten zijn zin 
kreeg. Kort na 1984 is de Europese 
locomotief weer goed gaan rijden," 
aldus Nord. "In 1992 gaan we doen 
wat we elkaar in 1957 hebben be
loofd. De pressies zijn zo groot ge
worden dat men zich gedwongen 
voelde de dingen te doen die niet 
overal even populair waren, maar 



die niet waren tegen te houden." 
N ord is niet te spreken over de 

publiciteit of beter de niet-publi
citeit van de media voor de activi
teiten van het Europese parlement. 
"Het is merkwaardig hoe onze me
dia het hebben gepresteerd onze 
bevolking niet voor te lichten over 
de EG. De voorlichtingsstroom 
vanuit de gemeenschap vindt geen 
echo in de nationale voorlichtings
circuits," constateerde Nord met 
spijt in het hart en de stem. 

N ord noemde de kwestie van de 
fiscale harmonisatie een van de 
belangrijkste punten voor 1992, 
wanneer de binnengrenzen van de 
Europese gemeenschap open gaan. 
"Ik ben optimistisch over het halen 
van die datum. Er is bij de lidstaten 
grote vastbeslotenheid de operatie 
te doen slagen," voegde hij er aan 
toe. 

Partijvoorzitter dr. Leendert 
Ginjaar constateerde ook dat Eu
ropa nooit zo'n grote belangstelling 
heeft genoten. "De ontwikkelingen 
in Europa gaan snel. Voor Neder
land zijn ze ook van groot belang. 
In 1992 krijgen we de vrije interne 
markt. Als land en partij kunnen 
we aan die ontwikkeling niet voor
bij gaan. We moeten er aan mee
werken, omdat onze positie er nauw 
mee samenhangt. Als VVD willen 
wij een zo groot mogelijke inbreng 
in het programma van de Europese 
liberale partijen hebben," aldus 
Gin jaar. 

Tijdens de discussies over de 
amendementen kwam P. van Dijk 
van de kamercentrale Utrecht met 
een al in zijn amendement vervat 
vurig pleidooi voor een apart 
hoofdstuk over justitiële zaken in 
het verkiezingsprogramma. "Jus
titiële zaken zijn dermate belang
rijk voor de burger in Nederland en 
in Europa dat - zo er geen hoofd
stuk extra kan worden opgenomen -
er in elk geval een heel duidelijke 
stellingname in moet staan" aldus 
Van Dijk. Het Tweede Kamerlid 
Dijkstal voegde er aan toe dat er z.i. 
geen open grenzen in 1992 in Eu
ropa kunnen komen, als de crimi
naliteitsbestrijding en de bestrij
ding van de misdaad niet op harde 
wijze ter hand worden genomen. 
Secretaris buitenland Jan-Dirk 
Blaauw ging akkoord met de latere 
suggestie dat alle justitiële zaken 
duidelijk als sub-paragraaf in het 
programma worden opgenomen. 

Het probleem van de criminali
teitsbestrijding kwam ook nog eens 
ter sprake bij het amendement dat 
werd ingediend door dr. ir. Joris 

Voorhoeve, fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer. Hij vond de zin in 
het ontwerp-programma "Wij eisen 
dat tegen 1992 alle controles aan 
de grenzen tussen de lid-staten 
volledig worden afgeschaft" te ab
soluut. "Er moeten eerst belangrij
ke voorwaarden worden vervuld. 
Zolang er bijvoorbeeld geen crimi
naliteitsbestrijding is, blijft steek
proefsgewijze personencontrole 
nodig," aldus het amendement van 
Voorhoeve. Tweede-Kamerlid drs. 
Frans Weisglas hield een pleidooi 
voor aanname van de wijziging. 
"Eerst moeten heel duidelijke be
leidsafspraken over criminaliteits
bestrijding worden gemaakt, dan 
pas de grenzen open", aldus Weis
glas. Partijraadslid Hosman vond 
het een gevaarlijk amendement. 
"Als we dit soort amendementen 
gaan aannemen, zetten we het 
streven naar de opening van de bin
nengrenzen op losse schroeven," 
meende hij. Het amendement werd 
evenwel overgenomen. 

Noord-Ierland 

Een discussiepunt vormde ook 
de zinsnede "Veel regio's worden 
benadeeld, omdat de regionale 
fondsen van de gemeenschap ter 
vervanging van de nationale fond
sen worden gebruikt. Vooral 
Noord-Ierland lijdt onder dit soort 
praktijken." Een meerderheid van 
de partijraad wilde de verwijzing 
naar Noord-Ierland schrappen. 
Volgens Jan Dirk Blàauw wordt 
Noord-Ierland miskend door de 
centrale overheid in Londen. "Het 
heeft veel steun op economisch ge
bied nodig. De sociaal-economische 
problemen tussen beide bevol
kingsgroepen in Ulster zijn groot. 
Het is niet alleen een godsdienstige 

tegenstelling," meende Blaauw. 
Hans Nord bleek het daarmee 
oneens. "Londen pompt wel dege
lijk veel geld in Ulster. Er is geen 
enkele aanleiding dat gebied apart 
te noemen," vond hij. 

De partijraad verwierp verder 
een amendement van de financieel
economische commissie, waarin 
werd voorgesteld grenzen te stellen 
aan de aantallen toe te laten immi
granten. Indiener drs. F. Steen
meijer: "We zouden een extra in
strument als quotering moeten 
hanteren. We worden aantrekke
lijk". Jan Dirk Blaauw vond een 
eerder naar voren gebrachte verge
lijking met de Verenigde Staten 
(waar ook van quotering sprake is) 
niet gelukkig. "Als je met kapitaal 
Amerika in wil, wordt de quotering 
niet toegepast." 

Aan het begin van de par
tijraadsbijeenkomst werden na
tuurlijk ook enkele woorden gewijd 
aan het aftreden van oud-minister 
Van Eekelen, juist enkele dagen 
daarvóór. Voorzitter Ginjaar was 
ervan overtuigd dat Van Eekelen 
door zijn aftreden zowel de politiek 
als zichzelf een grote dienst heeft 
bewezen. "Ook u als partijraad zal 
die waardering delen." Fractie
voorzitter Voorhoeve: "Van Ee
kelen heeft getoond hoe je in grote 
stijl je ambt kunt neerleggen, als 
er redenen voor zijn. Het is goed 
dat iemand die een hoge taak heeft 
daarvan afstand kan nemen en zich 
daaraan niet zo verknocht toont. 
Wim van Eekelen heeft getoond dat 
je op het juiste moment die afstand 
kunt nemen. De VVD kan hem 
dankbaar zijn dat hij die stap geno
men heeft", aldus Voorhoeve in 
Hillegom. 

Victor Hafkamp 
Foto: Hans van Dijk 
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V.l.n.r. Hans Nord, Floris Wijsenbeek, Jan Dirk Blaauw, voorzitter Ginjaar, 
Wim van den Berg, Ivo Opstelten. 



f-1 Het Verenigingscongres 
1 j g,aat liberaal richting 
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l_j Europa 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 novem
ber a.s. vindt het jaarlijkse congres 
van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD plaats, zo
als gebruikelijk in "de Blije Werelt" 
te Lunteren. 

Het programma valt in drie onder
delen uiteen. Vrijdagavond spreekt 
de Groningse commissaris van de 
Koningin Henk Vonhoff over "de 
liberale uitdaging van de jaren '90", 
waama Hans Rillen, directeur 
voorlichting van het ministerie van 
Financiën, een causerie houdt over 
"de relatie pers en politiek". Het 
eerste deel van de zaterdagmorgen 
wordt gebruikt voor de jaarver
gadering; in het tweede deel wordt 
onder auspiciën van de Nederland
se leden van de Liberaal-Democra
tische Fractie in het Europees Par
lement een bijeenkomst georgani
seerd over Europa. Europarlemen
tariër Jessica Larive en Pieter 
Roscam Abbing, voorzitter van de 
Raad der Europese Gemeenten en 
Regio's sectie Nederland en burge
meester van Rijswijk, voeren het 
woord over "Europa-provincie-ge
meente". Ter voorbereiding op het 
congres verschijnt in het oktober
nummer van het Verenigingsblad 
Provincie & Gemeente een aantal 
artikelen over "Europa in relatie 
tot gemeenten en provincies". 

*** *EP* 
*PE * 
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Het programma luidt: 
vrijdag 
17.30 uur ontvangst deelnemers 
18.30 uur diner 
19.45 uur opening door 

Verenigingsvoorzitter 
Johan Remkes 

20.00 uur inleiding door Henk 
Vonhoff 

20.40 uur discussie 
21.10 uur koffie 
21.30 uur causerie door Hans Ril

len 
22.10 uur sluiting formele 

vrijdagavondgedeelte 

zaterdag 
9.30 uur jaarvergadering 

10.15 uur koffie 
10.45 uur inleidingen door Jessica 

Larive en Pieter Ros
camAbbing 

11.45 uur discussie 
13.00 uur lunch, waama het con

gres is gesloten. 

Door middel van bijgevoegde bon 
kan men zich voor dit congres aan
melden. 
Voor nadere informatie: Andreas 
W. Dijk (tel. 070-614121). 

aanmeldingsbon Verenigingscongres 

Ondergetekende, naam ........................................................................... . 

adres ......................................................................................................... . 

postcode en woonplaats ........................................................................... . 
geeft zich op voor het Verenigingscangres op vrijdag 4 en zaterdag 
5 november 1988 in "de Blije Werelt" te Lunteren voor de aange
kruiste onderdelen: 

0 gehele congres .................................................................. . f 137,50 
f 115,00 
f 80,00 
f 45,00 
f 10,00 
f 35,00 
f 0,00 

0 vrijdagavond met diner, logies en ontbijt ...................... . 
0 vrijdagavond zonder diner, met logies en ontbijt .......... . 
0 vrijdagavond met diner .................................................. .. 
0 vrijdagavond zonder diner .............................................. . 
0 zaterdag met lunch .......................................................... . 
0 zaterdag zonder lunch ..................................................... . 

en heeft het verschuldigde bedrag (f ........... ) overgemaakt op post-
bankrekening 1687886 t.n.v. penningmeester Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD te 's-Gravenhage onder vermel
ding van "congres 1988". Zo een kamer moet worden gedeeld, gaat 
de voorkeur voor een kamergenoot/kamergenote uit naar: 

Datum: ............................................ Handtekening: 

Inzenden aan Vereniging van Staten- en Raadsleden van de 
VVD, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 



DAF Trucks, afd. Militaire Zaken, Geldropseweg 303, 5645 TK Eindhoven. Tel. 040-143127. 





Liberale Internationale 
buigt zich over de 
toekomstige taken van 
het liberalisme 

van de Socialistische Internatio
nale Willy Brandt op. "Dat is niet 
verbazingwekkend," zegt Blaauw. 
"Het komt tegenwoordig steeds 
vaker voor dat de presidenten van 
de Socialistische, de Conservatie
ve, de Christen-Democratische en 
de Liberale Internationale geza
menlijk standpunten formuleren, 
bijvoorbeeld tegen de schending 
van de mensenrechten, zoals in 
Chili." 

H
et congres van de Liberale 
Internationale werd van 15-
18 september te Pisa gehou

den. Internationaal secretaris Jan 
Dirk Blaauw, die een dag optrad als 
congresvoorzitter, sprak na afloop 
zijn bewondering uit voor de kleine, 
circa 12 man tellende, delegatie, 
die in grote homogeniteit hard aan 
de slag is geweest. "Gezien de fi
nanciële situatie van de partij was 
er amper geldelijke ondersteuning. 
Alle delegatieleden hebben reis- en 
verblijfkosten zelf betaald. Dat zegt 
wel iets over hun motivatie!" 

In Pisa werd het thema behan
deld dat op het vorig congres te 
Ottawa was bepaald: "The future 
taskof liberalism". 
Uitgangspunt daartoe was het rap
port-Dahrendorf, waarvan de 
strekking was dat de moderne sa
menleving vraagt om een nieuwe 
invulling van het liberalisme. De 
uitdagingen die de nieuwe samen
leving heeft, kunnen het best van
uit het liberalisme worden beant
woord. 

Resoluties 

Als voorzitter van de internatio
nale resolutie-commissie en daar
door tevens een dag congresvoor
zitter heeft Blaauw tezamen met 
de Nederlandse delegatie een zeer 
zwaar stempel op dit LI-congres 
kunnen drukken. De resolutie over 
genetische manipulatie werd na 

· uitgebreide discussie niet in stem
ming gebracht. Er werd besloten 
een groep van experts in het leven 
te roepen, die op zo kort mogelijke 
termijn moet rapporteren. Deze 
groep zal bestaan uit deskundigen 
op het gebied van de ethica, van de 
bio-genetica en van de medische 
wereld. Zij zullen samen met li
berale politici zich over dit vraag
stuk buigen. Zodra dat rapport 
klaar is, wordt beslist of er een in
ternationaal seminar aan zal wor-

den gewijd. "We zien dit onderwerp 
als zo belangrijk dat we hiermee 
proberen toe te werken naar een 
congres," vertelt Jan Dirk Blaauw. 

Het congres van de Liberale In
ternationale werd bijgewoond door 
circa 45 delegaties uit 35 landen. 
Als gastspreker trad de voorzitter 

Volgend jaar vergadert de Li
berale Internationale te Parijs. De 
plaats werd mede gekozen, omdat 
het dan tevens de herdenking is 
van de Fransè revolutie van 200 
jaar geleden. 

• 
Jan Di_rk BlaauU]_,als congres;voorzitterLiberale Internationale. 

VVD bereidt zich 
I· voor op naderend 
, "Europa '92" 

B
innen de VVD wordt hard ge
werkt aan de kennis van de 
Europese Gemeenschap. Met 

de verkiezingen voor het Europar
lement in 1989 en "de open gren
zen" met als streefjaar 1992 voor 
de boeg zullen de liberalen goed ge
documenteerd en met vaardige 
sprekers naar buiten moeten kun
nen treden. lederen beseft wel dat 

het uitdragen van en het bekend
heid geven aan die Europese eco
nomische samenwerking niet al
leen aan onze vijf Europarlemen
tariërs kan worden overgelaten. Zij 
moeten zich gesteund weten door 
een grote groep in de partij die zelf 
ook in staat is inleidingen te hou
den, vragen op velerlei gebied te 
beantwoorden en de voor- en na-



'\ 

delen te inventariseren en daarop 
in te spelen. 

De Haya van Somerenstichting 
heeft daartoe een breed opgezette 
kadertraining georganiseerd. Circa 
veertig liberalen uit alle kamer
centrales verblijven daarvoor dit 
jaar vier lange weekeinden in het 
conferentie-oord W olfheze om zich 
daar met alle facetten van die Eu
ropese economische eenwording 
bezig te houden. 
Sprekers over vakgebieden wis
selen groepsdiscussies en de trai
ningen door René Klaassen en Jan 
Broekhuis af. 
Twee weekends hebben zij al onder 
leiding van cursusvoorzitter Loek 
Hermans achter de rug. Tijd dus 
om een tipje van de sluier op te 
lichten. 

Inrichting 

Je leert niet van de ene op de 
andere dag over de grenzen te kij
ken. Het incalculeren van de in
vloed van het Europees beleid op 
het nationaal gebeuren vereist een 
andere benadering, een totaal an
dere denkwijze. Het was de 
éminence grise van het Europar
lement, mr. Hans Nord, die op de 
eerste cursus een duidelijk beeld 
schetste van alle staatsrechtelijke 
aspecten die aan het verenigd Eu
ropa zijn verbonden. Die door zijn 
uiteenzetting van de opbouw, groei 
en werkwijze van de EG, de lang
zamerhand toenemende bevoegd
heden van die EG, duidelijk maakte 
dat over vele zaken in de nabije 
toekomst Europees zal worden be
slist en niet nationaal. Die bun
deling van de belangen van twaalf 
lidstaten is een hels karwei. 
Meestallopen ze niet parallel wan
neer men het door de nationale bril 
bekijkt en de ministers die elkaar 
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Cursusvoorzitter Loek Hermans. 

regelmatig treffen in de Raad van 
Ministers zijn dan ook geneigd met 
veto's te dreigen, indien Europese 
zaken hun eigen territoir raken. In 
hun eigen land zijn zij immers ook 
maar door één partij gekozen. Pak
ken besluiten nadelig uit voor het 
eigen land en gebeurt dat keer op 
keer dan kunnen zij bij verkiezin
gen wel naar een herbenoeming 
fluiten. Maar "gevetoot" kan er in 
de toekomst door enkelingen steeds 
minder worden. Trouwens door de 
concurrentie van Japan en de Ver
enigde Staten is de EG wel ver
plicht een vuist te maken voor haar 
320 miljoen inwoners om haar 
marktpositie te versterken. 

Vervoer en milieu 

In de media gaat de meeste aan
dacht uit naar het EG-vervoer. 
Geen wonder, want door deze sector 
ontstond de open-grenzen-streef
datum van 31 december 1992. Eu
ropakenners zetten vraagtekens 
bij die datum. Zelfs Euro-optimist 
Jacq Delors, voorzitter van de Eu
ropese Commissie, heeft openlijk 
zijn twijfel uitgesproken over de 
haalbaarheid, maar we moeten 
voort en kijken hoe we gezamenlijk 
zo ver mogelijk kunnen komen om 
die stree(datum te benaderen. 

Etapsgewijs wandelt men tij
dens de kaderweekends door alle 
betrokken beleidssectoren. Zo 
stonden tijdens het tweede week
end verkeer en milieu centraal. 

Minister Smit-Kroes (Verkeer en 
Waterstaat), Florus Wijsenbeek 
(ELD-Europarlementariër) en ir. 
M.G. W. Hallmans (directeur Na
tionale Organisatie voor het Be
roepsvervoer NOB), gaven hun vi
sie. 

Minister Smit-Kroes schetste 
een overzicht van de geschiedenis 
en de huidige situatie van het weg
vervoer, de binnen- en zeescheep
vaart en de luchtvaart. De toestand 
overziend sinds het Verdrag van 
Rome (1957), waarin het vrije ver
keer van goederen, diensten, per
sonen en kapitaal werd vastgelegd. 
"Waarom is het sindsdien allemaal 
zo langzaam en moeilijk gegaan?" 
was haar rethorische vraag. Als 
één van de oorzaken noemde zij dat 
transport - bijvoorbeeld in tegen
stelling tot in de BRD- in Neder
land een zelfstandige economische 
activiteit in ons denken is (een ac
tiviteit die in dienst staat van het 
produceren). En dat geldt ook voor 
de kosten. Met dat verschil in be
nadering begon de EG-vervoers
problematiek. 

Pas door de uitspraak van het 
Europese Hof werd duidelijk dat al 
die nationale vergunningen afge
schaft moeten worden. En met die 
liberalisatie kan niet worden ge
wacht totdat de harmonisatie van 
o.a. belastingsysteem, accijnzen, 
brandstoffen, een feit is. "Voor 
onze concurrentiepositie moeten we 
goed, nee, béter zijn dan de an
deren," aldus Neelie Smit-Kroes. 

Minister van Verkeer en Water
staat, NeeZie Smit-Kroes. 



Ir. Hallmans was als NOB-di
recteur zeer goed in staat de voor
delen en problemen te schetsen, die 
roet dat vrije vervoer samenhan
gen. Op dit moment hebben alleen 
Nederland en België rendabele 
transporten, maar de marges in die 
sector zijn klein. Het optrekken 
van de accijns op dieselolie met 20 
cent zou in Nederland nu 10.000 
arbeidsplaatsen in d~ transport
sector kosten. Ook werken de Ne
derlandse sociale zekerheidskosten 
in ons nadeel. Daardoor is bijvoor
beeld een Portugese chauffeur veel 
goedkoper. Toch sluit Hallmans 
niet uit dat de eerste Europese 
CAO's in de transportsector wor
den gesloten. 

Florus Wijsenbeek, die in het 
Europarlement de vervoerssector 
in portefeuille heeft, benadrukte 
ook dat door het verschil in bruto 
en netto salarissen Nederland in de 
problemen zou kunnen raken. Op 
het ogenblik kost de Nederlandse 
chauffeur bij eenzelfde netto loon 
zijn werkgever 18 % meer dan zijn 
Duitse collega. 
Maar thans wordt 35 miljard gul
den aan grensoponthoud gespen
deerd. Dat is natuurlijk weggegooid 
geld. Wijsenbeek ziet de toekomst 
voor de Nederlanders vooral in 
goede planning, specialisatie en 
computerisatie. Daardoor kan men 
het hoofd bieden aan de groeiende 
concurrentie die mede door de 
overcapaciteit in de transportsec
tor is ontstaan. Florus Wijsenbeek 
zal in een van de komende V&D's 
dit onderwerp uitvoerig behan
delen. 

Milieu 

Inleidingen over het milieu wer
den gehouden door het VVD-Twee
de-Kamerlid dr. R. Braams, Prof. 
dr. Lucas Reijnders (Stichting Na
tuur en Milieu) en - op persoonlijke 
titel- dr. L. Ginjaar. 

Braams schetste de onmogelijk
heid om een louter nationaal mi
lieubeleid te voeren. Water- en 
luchtverontreiniging zijn grens
overschrijdend. Zelfs bodem
verontreiniging kan allerlei inter
nationale aspecten omvatten. 
Tsjernobyl en het ozongat bij de 
Zuidpool - als gevolg van de toe
name van C02 in de dampkring zijn 
mondiale problemen. Reinier 
Braams bepleitte daarom een sterk 
internationaal gericht milieu
beleid, waarin Nederland een ac-

Florus Wijsenbeek, ELD-par
lementariër. 

tieve rol moet vervullen. Maar 
voorop lopen met een dergelijk be
leid achtte hij onverstandig, want 
daardoor zouden we binnen de EG 
juist remmend kunnen werken. 

Ginjaar wees op de bestaande 
schijnbare tegenstelling, waardoor 
het lijkt dat het realiseren van een 
goed milieubeleid slechts ten koste 
kan gaan van de verwezenlijkingen 
van andere doelstellingen zoals in
komen en werkgelegenheid. De 
discussie over de macro-economi
sche ruimte voor het milieubeleid 
is daarvan een voorbeeld. Kenne
lijk wordt het realiseren van een 
schoon milieu daarbij gezien als 
een luxe goed, dat men zich alleen 
kan veroorloven in een tijd van 
vooruitgang. Vaak wordt vergeten 
dat een schoon milieu direct baten 
oplevert voor landbouw-, visserij
en bosbouwbedrijven en voor de 
consument (gezondheid, recreatie). 

Reijnders toonde zich aan de 
hand van tal van voorbeelden niet 
erg optimistisch over het EG-be
leid. "Als er geen drastische maat
regelen plaatsvinden dreigt '1992' 
uit te lopen op een milieuramp. In 
de EG bestaat een groeiende weer
stand tegen beperkingen van welke 
aard dan ook aan de vrijheid van 
hàndel." 
Hij bepleitte een grotere invloed 
van het Europees Parlement. 

Van de Raden van Ministers is 
weinig positiefs te verwachten. Ook .... 

Reinier Braams, WD-Tweede-Ka
merlid. 

is hij van mening dat EG-besluiten 
over nieuwe milieumaatregelen bij 
meerderheid moeten kunnen wor
den genomen en niet door een of 
enkele landen mogen worden ge
vetoot. 

Het derde cursusweekend, eind 
oktober, zal als hoofdthema's so
ciale zekerheid en landbouw heb
ben. 

Reny Dijkman 

I 
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Brabanders vechten al min
stens 700 jaar voor onbelem
merde handel. Dit jaar is het 
700 jaar geleden, dat zij de 
slag bij Woeringen wonnen: 
een handelsoorlog. En gedu
rende de eerste dagen van 
september 1988 stonden zij op 
de bres voor een grenzenloos 
Europa tijdens de manifestatie 
Brabant Perspectief in Den 
Bosch. 

moet de hertog iets onderne
men. Links en rechts krijgt 
een roofridder slaag, maar de 
afdoende klap valt in 1288 te 
Woeringen nabij Keulen, na
dat de Keulse bisschop zelf 
aan een rooftocht heeft mee-

. gedaan. Door de overwinning 
van hertog Jan kan Brabant 
onbekommerd 250 jaar 
groeien en bloeien. 

De slag bij \voeringen galmt 
dit jaar na in België, Limburg, 
Den Bosch (zo groot was het 
hertogdom) en Keulen, waar 
exposities, lezingen, open
luchtspelen aan de Brabantse 
overwinning herinneren. Te
recht, want hèt probleem van 
toen is hèt probleem van nu. 
De neringdoende van 1288 
wilde hetzelfde als de ma
nager van 1988: onbelem
merde handel. Overheden zijn 
altijd gebaat geweest bij vol
ledige werkgelegenheid en 
welvaart. 
Waar anders dan in 
's Hertogenbosch kan de 
Brabander tot uitdrukking 
laten komen, dat de geest van 
hertog Jan hem bezielt? Als 
handel en industrie vooruit 
willen, laten Brabanders zich 
vanuit de stad van de hertog 
stuwen door onstuitbaar en-

thousiasme naar en voorbij het 
symbolische jaar 1992. 

Kopje onder 
Rudolf de Korte gaat kopje 
onder in het enthousiasme als 
hij in het provinciehuis te Den 
Bosch Brabant Perspectief 
komt openen. Hij laat het ver
zamelde bedrijfsleven voor de 
resterende tijd tot 1992 op hol 
slaan met zijn boodschap: "De 
voordelen van een voltooide 
interne markt zijn enorm. Te 
rekenen valt op een extra eco
nomische groei van vier tot 
vijf procent; een toename van 
arbeidsplaatsen met mi
nimaal twee miljoen; daling 
van het consumptieprijsni
veau met zo'n zes procent; 
verbetering van de betalings
balans met één procent". 
Die verbeteringen moet het 
bedrijfsleven zelf bereiken. De 

Opening van de Brabant Perspectief-dagen door vice-premier 
Rudolf de Korte in het Bossche Provinciehuis. (foto Damoiseaux) 

De twee gebeurtenissen kun
nen niet los van elkaar worden 
gezien. Het is niet louter een 
samenloop van omstandighe
den, die de Brabanders ertoe 
aanzet uitdagend het Europa 
van na 1992 tegemoet te 
treden met de manifestatie in 
de Brabanthallen. De 
Brabander beschikt al zeker 
700 jaar over een niet te stui
ten drang naar handelsvrij
heid. 

Drie dagen in touw om bezoekers voor de VVD te interesseren. 
Op de voorgrond LPG-er Alfons Hermans, naast hem Elisabeth Gans. (foto Damoiseaux) 

Geloof het of niet: de geest van 
hertog Jan waart nog door het 
gewest. Hij wordt in de jaren 
tachtig van de dertiende eeuw 
geplaagd door invallen van 
roofridders uit het naburige 
Gelre en het bisdom Keulen. 
Vooral kooplieden moeten het 
ontgelden. Zij, die een overval 
kunnen navertellen, jagen 
met hun verhalen een golfvan 
schrik langs handelsroutes. 
Om welvaart, werkgelegen
heid en het groeien en bloeien 
van steden niet te stagneren 
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overheid kan zich inzetten 
voor het scheppen van'' goede 
voorwaarden: Europese re
gelgeving; nationaal econo
misch beleid; stimuleren van 
het bedrijfsleven. 
Rudolf de Korte constateert, 
dat de behoefte aan betrouw
bare informatie en kennis over 
de voltooiing van de interne 
markt actueel is. Deze be
hoefte bestaat niet alleen bij 
ondernemers maar ook bij 
werknemers, consumenten en 
hun overkoepelende organi
saties. 
Het ministerie van Economi
sche Zaken zal daarom per 21 
september een centraal te
lefoonnummer openstellen, 
een databank beschikbaar 
stellen en een informatiebul
letin uitgeven. 
Om de minister een handje te 
helpen stelt het bedrijfsleven 
voor een superministerie in 
het leven te roepen, waarin al 
zijn belangen zijn onderge
bracht. Op dit moment, zo 
vindt het bedrijfsleven, zijn er 
teveel ministeries en teveel 
ambtenaren bij produktie en 
handel betrokken. Als er dan 

. toch doelmatiger moet worden 
gewerkt, mag de ambtenarij 
niet achterblijven. 
Hoe go.ed bedoeld het advies 
ook is, De Korte wijst dat re
soluut af. Economische Zaken 
krijgt geen superlatief opge
plakt. De overgang van de 
Bois-le-Duc-zaal (de hertog is 
echt niet weg te denken) in het 
Provinciehuis naar de 
Brabanthallen, die meesten
tijds als veemarkt dienst doen, 
mag groot lijken: er is hetzelf
de publiek. Opgedeeld in hon
derden stands, verdeeld over 
grote hallen, een immense tent 
en het terrein erom heen, la
ten de zakenmensen hun be
drijvigheid zien. 

Huzarenstukje 
Ze komen niet allemaal uit 
Brabant. Zestig procent komt 
uit eigen contreien. De rest is 
van daarbuiten. De organisa
tie berust geheel in Brabantse 
handen. En van de 70.000 be
zoekers in de drie perspectief
dagen zal het merendeel 
eveneens van binnen de pro
vinciegrenzen zijn geweest. 
Onze eigen Brabanders zijn er 
ook. De propagandist van ka
mercentale Den Bosch, Alfons 
Hermans, maakt van het be
mannen van een VVD-stand 
op Brabant Perspectief nood
gedwongen een huzarenstuk
je. Binnen twee dagen heeft 
hij in zijn afdelingen 25 vrou
wen en mannen gevonden om 

Ook staatssecretaris Evenhuis van Economische Zaken en het 
WD-Tweede-Kamerlid Broos van Erp toonden grote belang
stelling voor Brabant Perspectief (foto Damoiseaux) 

in ploegen vanuit de stand 
drie lange dagen propaganda 
voor de partij te maken. Geen 
passant ontkomt aan hun 
vriendelijkheid. 
De 25 Brabanders krijgen bij 
hun zeer warme werk hulp van 
"bekende" gezichten. Staats
secretaris van Economische 
Zaken Evenhuis, Europar
lementsleden Larive en De 
Vries, Kamerleden Van Erp en 
Van Heemskerck en nog vele 
anderen, de lijst is te lang om 
ze allemaal te noemen, laten 
met hun aanwezigheid mer
ken, dat Brabant, het Europa 
zonder grenzen belangrijk ge
noeg zijn om er in den Bosch 

UTRECHT - Leden van de af
deling Utrecht van de VVD 
gaan in Gent, België, cam
pagne voeren voor de Europese 
verkiezingen, terwijl de Gent
se liberalen voor een zelfde 
campagne naar Utrecht trek
ken. Beide afdelingen leveren 
zo hun bijdrage aan de ver
sterking van de stedenband 
Utrecht-Gent. Voorzitter F. 
Elion van de Utrechtse VVD
afdeling maakte dat bekend 
tijdens het slotfeest ter ge
legenheid van het veertigjarig 
jubileum. Leden van de afde
ling Utrecht hebben onlangs 
een bezoek gebracht aan de 
Vlaamse stad, waar schepen 
Rudie van Quaeckebeecke de 
Utrechtse liberale broeders en 
zusters in de geheimen van de 

voor te komen manifesteren. 
Geheel zonder gevaar is de to
meloze inzet niet. Net als 700 
jaar geleden zullen er koppen 
rollen. Het voorspellen van 
die wrede werkelijkheid heeft 
Pieter Winsemius bij een an
dere recente gelegenheid op 
zich genomen: Er gaan be
drijven kapot aan te hoog ge
spannen verwachtingen. Dit 
droeve feit mag geen reden 
zijn de "laatste" hindernis niet 
op te ruimen. De inzet van 
Brabant kent al geen grenzen 
meer. 

Jan van de Ven 

Gentse afdeling van de Partij 
voor Vrijheid en Vooruitgang 
(PVV) inwijdde. De PVV Gent 
telt liefst 4500 leden. Utrecht 
heeft er ongeveer 600. Boven
dien heeft de afdeling een be
stuur van liefst 25 man. Maar 
daar maken dan ook alle pro
mimenten die liberaal Gent 
heeft opgeleverd, deel van uit. 
En Gent heeft wat prominen
ten voortgebracht voor de PVV 
en het Belgische liberalisme: 
Willy de Clerq is voorzitter 
van de afdeling Gent. Ook 
oud-minister van financiën 
Guy Verhofstadt telt ze in 
haar gelederen. Elion toonde 
zich in zijn feestrede duidelijk 
een beetje jaloers op het elan, 
waarmee de Gentse liberalen 
hun idealen uitdragen. Com-

plete drumbands bij feestelij
ke gelegenheden vormen in
grediënten, waarvan het altijd 
wat stijf-Hollandse Utrecht 
alleen maar kan dromen. 
Partijvoorzitter L. Ginjaar 
voerd.e ook het woord op de 
jubileum-bijeenkomst van 
'Utrecht' in de foyer van het 
Jaarbeurscongresgebouw. Hij 
bekende aanvankelijk niet 
veel te voelen voor een optre
den bij het 40-jarige Utrecht, 
omdat zoveel afdelingen dit 
jaar - gelijk met de partij - aan 
hun veertigste veljaardag toe 
zijn. "Maar de wijze, waarop 
ik werd benaderd door me
vrouw Crul (de actieve lokale 
propagandiste), deed bij mij de 
weerstand breken" gaf de 
voorzitter toe. Trouwens, 
Ginjaar heeft sentimentele 
banden met Utrecht. Hij 
maakte in 1953 kennis met 
twee Utrechtse kazernes, was 
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/ 2 jaar voorzitter van het 
bestuurscollege van de 
Utrechtse universiteit en een 
even lange periode lid van de 
afdeling. Een papieren lid 
weliswaar, omdat hij in 
Utrecht een postadres had. 
De partijvoorzitter ging in zijn 
toespraak in op het thema van 
de feestavond van de Utrecht
se afdeling: "Politiek en ca
baret". "Politiek en cabaret 
hebben gemeen dat ze beide 
alleen kunnen bestaan bij de 
gratie van de geëngageerd
heid," meende Ginjaar. "Het 
politieke cabaret is een mooi 
instrument om ons met de 
realiteit te confronteren". Die 
realiteit is volgens de voorzit
ter dat er snel verkiezingen 
voor de deur staan. "We moe
ten ervan uitgaan dat we al die 
verkiezingen - de Europese 
van volgend jaar en de ge
meente- en kamerverkiezin
gen van 1990 - gaan winnen". 
Vanzelfsprekend ontbrak het 
cabaret niet op de feestelijke 
afsluiting van de viering van 
40 jaar VVD Utrecht. Een 
drietal dames, samenwerkend 
in de groep "Magnolia", luis
terde de feestelijkheden op. 
Maar ook de afdeling zelf le
verde een bijdrage. Mevrouw 
Crul had een feestlied gecom
poneerd op de wijze van 
"Mexico". En hoewel ze er niet 
zoveel emotie in wist te leggen 
als de Zangeres Zonder Naam, 
kreeg ze vanaf het podium zo
waar toch een aantal notabe
len van de stoelen. 

De feestavond met uitgebreid 
en goed verzorgd koud buffet, 
was op de eerste plaats een 
reünie van allen die in de loop 
der jaren de afdeling Utrecht 



in welke functie ook hebben 
gediend. Uiteraard waren er 
mevrouw Vos-Van Gortel, de 
burgemeester van de stad, 
wethouders en raadsleden, 
het Utrechtse kamerlid Rei
nier Braams en oud-U trechter 
Pol de Beer. Ook Nell Ginjaar 
vergezelde haar man op de 
reis naar de Domstad en ver
der vele nog actieve en oud
gemeenteraads-, Staten- en 
bestuursleden. Algemeen se
cretaris Wim van den Berg 

,vertegenwoordigde de "Ko
ninginnegracht". Kortom, het 
leek er op of de partijraad die 
daags ema in hetzelfde com-

Niet praten over maar met 
migranten. Luisteren en leren 
van elkaar. Openstaan voor 
elkaars gewoonten en culturen 
en elkaar helpen. Zo, in het 
kort, kan - meen ik - het werk 
van de Rotterdamse Onder
steuningscommissie Migran
ten worden geschetst. 
Het begon allemaal toen het 
VVD-raadslid.mevrouw mr. 
E. ter Kuile het migranten
beleid in haar portefeuille 
kreeg. In de grootste haven
stad valt daaronder een zeer 
aanzienlijk deel van de bevol
king en die is onderling weer 
zeer heterogeen. Mevrouw Ter 
Kuile voelde er weinig voor om 
haar kennis slechts te baseren 
op rapporten en papieren. In 
samenspraak met de kamer
centrale Rotterdam ontstond 
zo de Ondersteuningscom
missie Migranten onder voor
zitterschap van Mr. J. J. Kor
bee. 
Turken, Antillianen, Pakis
tanen, Surinamers en Kaap
verdianen schuiven minstens 
maandelijks rond de VVD
vergadertafel in het Rotter
damse gemeentehuis om sa
men met de commissie, het 
bestuur en mevrouw Ter Kui
le de lopende zaken door te 
praten en naar oplossingen te 
zoeken. Sommigen zijn zelf lid 
van de commissie en het is in 
alle opzichten een kleurrijk 
geheel. Al deze verschillende 
nationaliteiten hebben hun 
eigen inbreng en hun eigen 
benaderingswijze. De enige 
gemeenschappelijke noemer 
die voor allen geldt, is dat men 
inwoner is van Rotterdam, · 
stedeling dus. Los van deze 
avonden komt men regel
matig bij elkaar op bezoek en 
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plex zou worden gehouden, al 
een beetje was begonnen. 
De groei van de VVD bij ver
kiezingen in Utrecht in de af
gelopen veertig jaar werd 
aardig geïllustreerd aan de 
hand van een expositie van 
perspublikaties bij de ingang 
van de zaal. Die groei moet er 
opnieuw komen, betoogde de 
partijvoorzitter in zijn feest- . 
speech. Misschien dat zo'n 
Gentse drumband in staat zal 
zijn sluimerende Utrechtse li
berale talenten wakker te 
maken. 

V. Hafkamp 

gaat men samen op stap om 
allochtonen in hun eigen sfeer 
te treffen. Maar deze avond is 
bestemd om vragen af te vuren 
op het VVD-kamerlid Hans 
Dijkstal en om samen sugges
ties op tafel te leggen die 
straks nuttig zijn voor de 
raadsbegrotingsbehandeling 
migrantenbeleid. 

Gezamenlijke problemen 
Alle vijf de groeperingen - de 
commissie hoopt van harte 
snel ook Marokkaanse geïn
teresseerden te vinden - krij
gen van voorzitter Corbee zo'n 
zes minuten om hun zaken ter 
tafel te brengen. Duidelijk 
blijkt dat hieraan een verga
dering vooraf is gegaan waar
in de taakverdeling aan de 
orde is gekomen, zodat niet 
iedereen met hetzelfde on
derwerp komt. 
De problemen in de gezond
heidszorg, naar voren ge
bracht door de Turkse verte
genwoordigster, gelden 
grotendeels ook voor de ande
re groeperingen. Taalbarriè
res, die tot verkeerde diagnose 
kunnen leiden. Vrouwen van 
de eerste generatie buiten
landers in Nederland, die zich 
eigenlijk schamen over hun 
kwalen en daar niet graag hun 
rap Nederlands sprekende 
kinderen voor inschakelen. De 
eerste generatie bejaarden, 
waarvoor het zo goed zou zijn 
een oord te treffen waar men 
de eigen taal spreekt en die in 
trots zwijgen hun zaken op
kroppen. 
Ook de huisvestingsproble
men op tafel gelegd door een 
Pakistaan gelden voor prak
tisch iedereen. Je moet die 350 
punten hebben voor een ge-

meentelijke urgentieverkla
ring. Voordien is een gesprek 
onmogelijk. Maar wat doe je 
nou als onderhuurder als het 
pand waarin je woont binnen 
een paar maanden leeg moet 
komen in verband met re
novatie? En hoe kom je er on
deruit altijd naar dubieuze 
wijken te worden verwezen? 

Van Kaapverdiaanse kant 
worden de problemen met hun 
jongeren naar voren gebracht. 
Ze gaan achteruit op school en 
de ouders kunnen vaak hun 
kinderen niet meer aan in 
deze andere cultuur. Die heb
ben de handen vol aan het 
voorzien in de eerste levens
behoeften. Met het gevolg dat 
veel kinderen niemand thuis 
treffen, op straat blijven han
gen en daar - zei men ook niet 
tegen u toen u jong was? -
weinig goeds leren. 

Indrukwekkend is het relaas 
van Ronny Lemmers, be
stuurslid van RADAR, de 
Rotterdamse anti-discri
minatieraad, waar men zich 
naast de behandeling van 
klachten over discriminatie 
ondermeer bezig houdt met de 
problematiek van de zwartJ
wit-scholen. Ronny formuleert 
voortreffelijk een aantal knel
punten waar hij dagelijks mee 
te maken heeft. 

En waarom, zo wil de Antil
liaanse vertegenwoordigster 
weten, mogen Surinamers wel 
met behoud van uitkering 
naar hun land terug en wordt 
voor Antillianen hoogstens de 
overtocht betaald? 

Mevrouw ter Kuile en Hans 
Dijkstal hebben met belang
stelling geluisterd, soms de 
sprekers met een enkele vraag 
onderbrekend. Omdat Hans 
Dijkstal vanavond gast is, 
krijgt hij het eerst het woord. 
Hij begint met: "Ik heb de 
hoop dat Nederland het beter 
zal gaan doen dan sommige 
andere landen. Een van de 
meest voorkomende vormen 
van discriminatie is dat wij 
politici betuttelend met u om
gaan. Ik zal u eerlijk antwoord 
geven, dat is het bewijs van 
mijn respect ... " 

Nederlandstalig onderwijs 
Uit de beantwoording en dis
cussie blijkt een ding over
duidelijk. Zowel de Nederlan
ders als de aanwezige migran
ten geven sterk de voorkeur 
aan goed Nederlandstalig on
derwijs op de scholen. Geen 

tweetaligheid, want de prak
tijk heeft nu wel bewezen dat 
daardoor de achterstand van 
de migrantenkinderen alleen 
maar groter wordt en de be
lasting te zwaar. De eigen taal 
en cultuur zouden buiten de 
school moeten worden ge
geven. Mondigheid begint met 
taalbeheersing. Ook zouden 
veel kinderen bij een goede 
beheersing van het Neder
lands veel makkelijker door 
kunnen stromen naar het 
middelbaar en hoger onder
wijs. 

Als Dijkstal wegsprint, terug 
naar het paspoortendebat, 
gaat de groep met mevrouw 
Ter Kuile verder. Ideeën en 
urgentiepunten worden be
sproken ter voorbereiding van 
de komende begrotings
behandeling. Mspraken wor
den gemaakt voor een bezoek 
aan de Marokkanen en nog 
twee andere meetings. Ieder
een goochelt met agenda's. De 
actiepuntenlijst wordt grondig 
doorgenomen. Over een 
maand treft de hele club el
kaar weer. 
Op weg naar huis bedenk ik 
dat een dergelijke club van 
enthousiaste mensen in feite 
in elke stad zou moeten be
staan. Het lijkt me de beste 
weg naar een harmonieuze 
multi-culturele samenlevin&". 

Reny Dijkman 



Rectificatie 
In de hoofdlijnen EP, gepu
bliceerd in september jl. in dit 
blad, is abusievelijk vermeld 
dat de kamercentrales "ten 
hoogste" twintig verkiesbare 
voorlopige kandidaten dienen 
te stellen. Het "ten hoogste" 
is hier niet op zijn plaats. 
Iedere kamercentrale dient 
gewoon op 3 december a.s. 
twintig verkiesbare kandida
ten te stellen! 
Dit i.v.m. de juiste berekening 
ingevolge het Modderman
systeem. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg . 

• 

Agenda Haya van 
Somerenstichting 

In dit oktobernummer van 
Vrijheid en Democratie wil de 
Haya van Somerenstichting een 
overzicht geven van trainingen 
die de Stichting organiseert en 
waarvoor leden zich reehstreeks 
aan kunnen melden bij het alge
meen secretariaat en een over
zicht van trainingen die door de 
kamercentrales worden geor
ganiseerd. 

Trainingen Haya van 
Somerenstichting 
Cursus Kandidaat-Gemeen
teraadsleden 
Schagen, 1, 8 en 15 november 
1988 (avonden) 
vskang04., cursusbijdrage 
f 125,-. 

Heerenveen, 31 oktober en 8, 16 
en 28 november 1988 (avonden 
en een ochtend) 
vskang05., cursusbijdrage 
f 125,-. 

Conflicthantering 
De Bilt, 18 en 19 november 1988 
(avond en dag) 
vsconf04. 

Management voor raadsleden 
Rotterdam, 27 en 28 januari 
1989 (avond en ochtend) 
vsmang05., cursusbijdrage 
f 175,-. 

Leden kunnen zich opgeven voor 
deze trainingen door de cursus
bijdrage over te maken op gi
ronummer 36.19.19.7 van de 
Haya van Somerenstichting on
der vermelding van de naam; het 
nummer en de plaats van de 
cursus. 

Trainingen van de kamer
centrales 
In de komende maanden organi
seren de kamercentrales in sa
menwerking met afdelingen en 

ondercentrales enkele trainin
gen. Hieronder volgen de data, 
plaatsen en cursusbijdragen. 
Voor deze trainingen kunnen le
den zich uitsluitend recht
streeks aanmelden bij de be
trokken kamercentrales. De 
Haya van Somerenstichting 
verstrekt, op aanvraag, nadere 
informatie over telefoonnum
mers. 

Cursus Liberalisme I 
Zutphen, 18 oktober 1988 
(avond) 
vslibell., cursusbijdrage f 10,-. 

Ede, 27 oktober 1988 (avond) 
vslibel2., cursusbijdrage f 10,-

Discussietechniek I 
De Bilt, 11, 17 en 24 november 
1988 (avonden) 
vsdiss08., cursusbijdrage f 40,-. 

Utrecht, 26 oktober, 2 en 9 no
vember 1988 (avonden) 
vsdiss10., cursusbijdrage f 40,-. 

Voor nadere informatie kan te
lefonisch contact worden opge
nomen: 070 - 614121. 
N.B. Wij verzoeken de organi
satoren van de cursussen om alle 
te organiseren cursussen aan te 
melden bij de Haya van 
Somerenstichting. Alleen de bij 
de stichting aangemelde cur
sussen komen voor subsidie in 
aanmerking. 



0 p 13 september jl. werd het 
eerste exemplaar van het 
jongste geschrift (no. 67) van 

de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting 
aangeboden aan de minister van 
Justitie, mr. F. Korthals Altes. 

In dit rapport formuleert een 
werkgroep, onder leiding van me
vrouw dr. M. J. M. Brand-Kooien, 
praktische aanbevelingen ter ver
betering van de rechtshandhaving 
en omtrent de functie van het 
strafrecht bij die rechtshand
having. De werkgroep komt tot de 
conclusie dat het strafrecht in be
paalde gevallen nog steeds een 
goed middel is om op normovertre
dingen te reageren. Veelal is dit 
handhavingsmechanisme echter 
niet geschikt. In die gevallen ver
dienen andere systemen van 
rechtshandhaving de voorkeur. 

Heden ten dage confronteert de 
overheid de samenleving met een 
woud van gedetailleerde en com
plexe regelgeving. Deze regels, die 
voornamelijk een louter ordenend 
karakter hebben, leiden tot steeds 
meer strafbaarstellingen. Het 
strafrecht met zijn beperkte ca
paciteit wordt hiermee overvraagd. 
Dit heeft tot gevolg dat zowel de 
regels met een instrumenteel ka
rakter als de normen die sterk in 
het rechtsbewustzijn van burgers 
leven, nauwelijks te handhaven 
zijn. Door de overvraging van het 
strafrecht raakt dan de klassieke 
criminaliteitsbestrijding in de knel. 

Om nu voldoende ruimte te 
scheppen voor deze klassieke 
criminaliteitsbestrijding wordt er 
voor gepleit dat de wetgever niet 
als vanzelfsprekend voor straf
rechtelijke handhaving van de re
gelgeving kiest. Overtreding van 
ordeningsregels moet zoveel mo
gelijk langs bestuurlijke weg wor
den aangepakt, voorzover civiel
rechtelijke of tuchtrechtelijke pro
cedures niet tot bevredigende op
lossingen leiden. Een 
strafrechtelijke reactie moet in 
principe gereserveerd worden voor 
het beoordelen van moreel ernstig 
laakbaàr gedrag. In dat geval moet 
de strafrechtelijke reactie evenwel 
geloofwaardig zijn. Om dit te berei-
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ken formuleert de Teldersstichting 
o.m. de volgende aanbevelingen: 
- Het aantal "kale" beleidssepots 
moet zoveel mogelijk worden te
ruggedrongen; 
- In beginsel moet de Officier van 
Justitie in zaken waarin hij op de 
zitting slechts een boete zou eisen, 
aan verdachte eentransactie aan
bieden; 
- Alternatieven voor de gevan
genisstraf, bijvoorbeeld dienstver
lening of de Alcohol Verkeerspro
jecten, moeten worden ontwikkeld 

en verdienen ruime toepassing; 
- Ten aanzien van de vrijheidsbe
rovende straf wordt een meer ge
differentieerde aanpak van facili
teiten voor gedetineerden bepleit. 
Voor een kleine, harde kem van 
(herhaalde) plegers van ernstige 
tot zeer emstige misdrijven, bij
voorbeeld gewapende overvallen, 
ontvoeringen, hard-drugshandel, 
moet een bijzondere vorm van ge
vangenisstraf met een eigen res
trictief uitvoeringsregime opgelegd 
kunnen worden. De strafrechter 
moet deze bijzondere gevangenis
straf uitdrukkelijk in het vonnis 
bepalen; 
- Ten aanzien van vervroegde in
vrijheidsstelling wordt bepleit de 
nieuwe wet, die vorig jaar van 
kracht werd, opnieuw te wijzigen. 
Vervroegde invrijheidsstelling 
moet weer afhankelijk gesteld 
worden van goed gedrag van de ge-



detineerde, moet weer verdiend 
worden; 
- De toegenomen aandacht voor 
slachtoffers van delicten wordt ook 
door de Teldersstichting onder
schreven. Van het Openbaar Mi
nisterie wordt een actieve houding 
verlangd; beperkingen in de per
sonele sfeer kunnen dat frustreren. 
Ten aanzien van het Schadefonds 
Geweldmisdrijven wordt een ver
korte procedure bepleit, waarin na 
een voorlopige toetsing, snel - bij 
wijze van voorschot - een gedeelte
lijke uitkering aan het slachtoffer 
wordt gedaan. 

Overheidsbevoegdheid 

Ook ten aanzien van de straf
rechtelijke procedures geldt dat zij 
geloofwaardig moeten zijn. Naar de 

opvatting van de Teldersstichting 
dient de overheid beter in staat te 
worden gesteld haar functie ter be
scherming van de rechtsstaat uit te 
oefenen. Een en ander moet echter 
zodanig geschieden dat aan de fun
damentele rechten van de ver
dachte niet wordt getornd. Voorge
steld wordt om bepaalde bevoegd
heden van de overheid uit te brei
den. Een aantal van die voorstellen 
zijn: 
- Uitbreiding van de bevoegdheid 
om gesprekken van verdachten af 
te luisteren tot alle communicatie
middelen, zoals telefax en telex; 
- Onrechtmatig verkregen bewijs 
moet onder omstandigheden als 
bewijsmiddel gebruikt kunnen 
worden. De huidige regel dat dat 
niet zou mogen is ondoelmatig, en -
belangrijker- in strijd met het 
rechtsgevoel. Een disciplinaire cor
rectie van de betrokken ambtenaar 
moet wel tot de mogelijkheden be
horen; 
- Een verdachte die weigert zijn 
personalia te noemen, zou in straf
rechtelijke gijzeling - met een duur 
van bijvoorbeeld maximaal vier 
weken - moeten kunnen worden 
genomen; 
- Er moet snel een wettelijke rege
ling komen die het mogelijk maakt 
de winsten die de dader uit misdrijf 
heeft verkregen, af te romen. Ie
mand van wie aannemelijk is dat 
zijn misdaad financieel voordeel 
heeft opgeleverd, moet verplicht 
kunnen worden mee te werken aan · 
de bewijslevering van de herkomst 
van bepaalde, eigen bezittingen; 
- Invoering van een bepaalde vorm 
van legitimatieplicht; 
- Om onder meer vrijspraak op 
grond van kleine gebreken in de 
dagvaarding te voorkomen, wordt 
een kritische analyse van het Wet
boek van Strafvordering voorge
steld. Een minder formalistische 
opvatting over de dagvaarding 
wordt bepleit. 

Geschrift no. 67 is te bestellen 
door overmaking van f 17,50 
op postrekening no. 33.49. 769 
t.n.v. de Prof Mr. B. M. Tel
dersstichting, Koninginne
gracht 55a, 2514 AE Den 
Haag, onder vermelding van 
"geschrift no. 67". 

Het oktober· 
nummervan 
Liberaal Reveil 
"Europa 1992: Triomf der 
Bureaucratieën?" Dit is de 
vraag waarop de voorzitter 
van de VVD-fractie in het Eu
ropees Parlement, Mr. H.R. 
Nord, een antwoord zoekt in 
een artikel in het oktober
nummer van Liberaal Reveil. 

In hetzelfde nummer stelt de 
voorzitter van de VVD-fractie 
in de Tweede Kamer, Dr. Ir. 
J. J. C. Voorhoeve, in een in
terview met Frank Lafort: 
"De volksvertegenwoor
diging stelt zich tamelijk on
bevangen op tegenover het 
kabinet." Voorts gaat de VVD
voorman in op het "praktisch 
idealisme", waarop de VVD 
zijns inziens de nadruk moet 
leggen. 

De kersverse minister van 
Defensie, Mr. Drs. F. Bolke
stein, doet verslag van een 
gesprek dat hij in 1985 had 
met de vroegere Secretary of 
State van Amerika, Dean 
Rusk. Rusk was minister on
der de presidenten Kennedy 
en J ohnson. Bolkestein sprak 
met Rusk over de ontwikke
lingen in de internationale· 
politiek. 

Verder wordt in Liberaal Re
veil onder meer aandacht be
steed aan de Miljoenennota, 
de nota van staatssecretaris 
Heerma en de geschied
schrijving van het liberalis
me. 

U kunt dit nummer bestellen 
door f 9,00 over te maken op 
gironummer 24.02.00 ten 
name van "Stichting 
Liberaal Reveil" te Voor
schoten, onder vermelding 
van Liberaal Reveil1988, 
nr. 3. 



Kandidaatstelling 
Tweede Kamer 1990* 

j • 

i 

In 1990 w~rdt de periodikke verkie
zing van ife Tweede Kamer gehou
den. Overeenkomstig artikel 6.1 van 
het reglement** op de kandidaat
stelling voor leden van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal publi
ceert het hoofdbestuur hierbij de 

hoofdlijnen van de kandidaatstel
lingsprocequre en de daarvoor gel
d~nde termijnen en tijdstippen. 

Hoofdlijnen 

1. Alle leden van de partij zijn tot 1 
december a.s. bevoegd aan het be
stuur van hun afdeling namen te 
noemen van personen die zij wensen 
voor te dragen als voorlopige kan
didaten voor de Tweede Kamer. De 
algemeen secretaris vraagt voor 1 
november a.s. aan de leden van de 
Tweede-Kamerfractie en aan de li
berale bewindslieden of zij bereid zijn 
een kandidatuur voor een verkies
bare plaats in overweging te nemen. 
De ontvangen antwoorden worden 
voor 1 december a.s. ter kennis ge
bracht van de secretarissen van de 
kamercentrales en afdelingen. 

2. In alle afdelingen wordt in decem
ber a.s. een ledenvergadering gehou
den. In die ledenvergadering worden 
de antwoorden van de zittende ka
merleden en de bewindslieden be
kend gemaakt alsmede de namen 
van hen die door de leden zijn ge
noemd. De ledenvergadering besluit 
dan welke voorlopige kandidaten zij 
wenst voor te dragen. De ledenver
gadering kan daarbij ook personen 
voordragen die niet tevoren aan het 
bestuur van de afdeling zijn genoemd. 
Voor een kandidatuur kunnen alleen 
leden van de WD worden voorgedra
gen. Vóór 7 januari a.s. brengt het 
bestuur van elke afdeling de door de 
ledenvergadering voorgedragen 
kandidaten ter kennis van de secre
taris van de desbetreffende kamer
centrale en van de algemeen secreta
ris. Hiertoe moet een formulier wor
den gebezigd dat ook door de voorge
dragen voorlopige kandidaat moet 
worden ondertekend, tenzij deze zit
tend lid is (minister of staatssecre-
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taris ofiid van de Tweede Kamer). 
Ook het hoofdbestuur is in december 
a.s. bevoegd kandidaten voor te dra
gen. 

3. Voor 1 februari a.s. zendt het be
stuur van elke kamercentrale naar 
de tot hun gebied behorende afdelin
.gen een alfabetische opgave van de 
namen en de persoonlijke gegevens 
van de in het gebied van de kamer
centrale woonachtige voorgedragen 
verkiesbare voorlopige kandidaten 
die niet behoren tot de zittende leden. 
In februari a.s. komt de centralever
gadering van elke kamercentrale bij
een (ook die van Rotterdam, 's
Gravenhage en Amsterdam) en be
sluit in welke volgorde van voorkeur 
deze voorlopige kandidaten in de 
groslijst dienen te worden opge
nomen. 
Direct, en ten laatste op 28 februari 
doet het bestuur van elke kamercen
trale deze besluiten aan de algemeen 
secretaris toekomen. Op 13 maart 
a.s. stelt het dagelijks bestuur aan de 
hand van de ontvangen formulieren 
de groslijst samen. 
Groslijst en technisch advies zijn 
vanaf 16 maart a.s voor alle leden op 
aanvraag beschikbaar. 

4. Op 3 en 4 maart 1989 wordt de 
79ste algemene vergadering gehou
den. Deze algemene vergadering be
sluit o.a. over het technisch advies 
dat is opgenomen in de beschrij-· 
vingsbrief voor die vergadering. 

5. In alle afdelingen, behalve de af
delingen Rotterdam, 's-Gravenhage 
en Amsterdam die tevens kamercen-

trale zijn, wordt na de in 3 genoemde 
beschikbaarstelling een ledenver
gadering bijeengeroepen tegen een 
tijdstip dat is gelegen tussen 15 april 
en 14 mei a.s. In die ledenvergade
ring wordt uit de groslijst een advies
lijst samengesteld, die in volgorde 
van voorkeur de namen bevat van de 
voorlopige kandidaten die de leden
vergadering in aanmerking wenst te 
doen komen voor een plaats op de 
kandidatenlijst zulks met het aantal 
namen en overeenkomstig het sche
ma als in het technisch advies is 
vastgesteld. Het bestuur van de af
deling dient tevoren een bestuursad
vies op te stellen, dat het tenminste 
zeven dagen voor de ledenvergade
ring 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 be
stuur van de afdeling proces-verbaal 
op volgens een door het hoofdbestuur 
vastgesteld model. Dit procesverbaal 
moet zo spoedig mogelijk na de le
denvergadering, maar uiterlijk 16 
mei 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 24 juni a.s. moet worden ge
houden. Voor de kamercentrales 
Rotterdam, 's-Gravenhage 
en Amsterdam is deze verga-
dering 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 (maart 1989). Voorts 
moet een overzicht zijn bijgevoegd 
van de advieslijsten die zijn opge
steld door de ledenvergaderingen van 
de afdelingen die tot dezelfde ka
mercentrale behoren (geldt niet voor 
Rotterdam, 's-Gravenhage en Am
sterdam) met een berekening van de 
gemiddelde rangorde van de voorlo
pige kandidaten volgens deze advies
lijsten, moet een bestuursadvies 
worden bijgevoegd (geldt ook voor 
Rotterdam, 's-Gravenhage en Am
sterdam) en moet een advies van het 
bestuur van de kamercentrale dat 
een deugdelijke motivering dient in 
te houden waarom het bestuur even
tueel afwijkt van de opgemaakte lijst 
met gemiddelde rangorde worden 
bijgevoegd. In deze centraleverga
dering wordt uit de groslijst een ad
vieslijst samengesteld, die in volgor
de van voorkeur de namen bevat van 
de voorlopige kandidaten die de cen
tralevergadering in aanmerking 
wenst te doen komen voor een plaats 
op de kandidatenlijsten zulks met 



het aantal namen en overeenkomstig 
het schema als in het technisch ad
vies is vastgesteld. De centraleverga
dering benoemt ten slotte afgevaar
digden en hun plaatsvervangers naar 
de verkiezingsraad, die op 11 no
vember 1989 vergadert (zie nr. 8). 
Van de door de centralevergadering 
genomen besluiten maakt het be
stuur van de kamercentrale proces
verbaal op volgens een door het 
hoofdbestuur vastgesteld model. Dit 
proces-verbaal moet zo spoedig mo
gelijk, maar uiterlijk 26 juni a.s. aan 
de algemeen secretaris worden toe
gezonden. 

7. Op 21 augustus a.s. vergadert het 
hoofdbestuur. Dit stelt op: 

1. een overzicht van de door de cen
tralevergaderingen van de kamer
centrales samengestelde advieslijs
ten; 

- 2. een overzicht van de in elke ka
mercentrale aan de zittende leden 
toegekende onderlinge rangorde, als
mede de uit de:t;e rangorden bere
kende gewogen gemiddelde onderlin
ge rangorde; 

3. een overzicht zoals onder 2 be
doeld betreffende ten minste die ove
rige verkiesbare voorlopige kandida
ten die op vijf of meer advieslijsten 
van kamercentrales voorkomen; 

4. een nader technisch advies met 
betrekking tot: 
a. mogelijke wijzigingen, die het 
hoofdbestuur als gevolg van bijzon
dere omstandigheden wenselijk acht 
ten opzichte van het technisch advies 
zoals door de 79ste algemene verga
dering is vastgesteld; 
b. mogelijke combinatie(s) van kies
kringen 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 kan
didatenlijsten met door een of meer 
politieke partijen of groeperingen in 
te dienen lijsten; 

5. een ontwerp van de in de onder
scheiden rijkskieskringen in te die
nen kandidatenlijsten; 

6. een toelichting op het verband 
tussen het onder 5 bedoelde ontwerp 
van de onder 2 en 3 bedoelde over
zichten, met motivering van eventu
ele afwijkingen van het ontwerp t.o.v. 
de in die overzichten berekende ge
wogen gemiddelde onderlinge rang
orden. 
Deze stukken zendt de algemeen se
cretaris voor 4 september a.s. toe 
aan: 
1. de leden en plaatsvervangende le
den van de verkiezingsraad (Zie nr. 
8); 

2. de secretarissen van de kamer
centrales en afdelingen; 
3. de zittende leden voor zover deze 
zich bereid hebben verklaard een 
kandidatuur in overweging te nemen. 

8. Op zaterdag 11 november 1989 
vergadert de verkiezingsraad. De 
verkiezingsraad bestaat uit: 
- met adviserende stem: de in artikel 
50.1 onder 1, 2, 3, 4 en 7 hr. genoemde 
leden van de partijraad (uitgezonderd 
de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal behalve de fractie
voorzitter of degene die hem ver
vangt); 
- de voorzitters van de kamercentra
les of degenen die door de jaarlijkse 
centralevergadering als hun plaats
vervanger zijn aangewezen; 
- een aantal door de onder 6 bedoelde 
centralevergadering van elke ka
mercentrale benoemde afgevaardig
den (en hun plaatsvervangers), 
waarbij elke kamercentrale een lid 
benoemt voor elke keer dat het aan
tal leden op 1 januari 1989 inge
schreven 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 afge
rond tot een geheel getal (de aspirant
leden worden bij de berekening bui
ten beschouwing gelaten). 

Plaatsvervanging is dus alleen mo
gelijk voor zover het de voorzitters 
van de kamercentrales en de afge
vaardigden van de kamercentrales 
betreft. Andere leden van de verkie
zingsraad 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 kan
didatenlijsten voorlopig vast. Voor
dat de beraadslaging over deze be
sluiten begint, kunnen zittende leden 
die kandidaat zijn en die daarom 
hebben gevraagd, het woord voeren. 

9. Op 16 december 1989 vindt de 
82ste algemene vergadering plaats. 
Deze vergadering stelt de technische 
inrichting en de in te dienen kan
didatenlijsten definitief vast. De ver
gadering kan slechts besluiten tot 
wijzigingen in de technische inrich
ting en veranderingen in de kan
didatenlijsten, zoals deze voorlopig 
door de verkiezingsraad zijn vastge
steld, indien daartoe wordt besloten 
met een meerderheid van ten minste 
2/3 van het aantal uitgebrachte gel
dige stemmen. Ook in deze verga
dering hebben zittende leden desge
vraagd het recht het woord te voeren. 

10. Zij die zich voorlopig bereid heb
ben verklaard een kandidatuur voor 
een verkiesbare plaats in overweging 
te nemen, zijn van elke deelneming 
aan de kandidaatstellingsprocedure 
uitgesloten met ingang van het on
dertekenen van hun bereidverkla
ring. 

11. Op de tweede dinsdag van febru
ari 1990 vindt de kandidaatstelling 
plaats. In elke rijkskieskring dient 
een bestuurslid van de desbetreffen
de kamercentrale de intussen door 
het algemeen secretariaat gereed 
gemaakte kandidatenlijst met be
reidverklaringen in. 
De dag van de stemming is woensdag 
28 maart 1990. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg 

• 

* In verband met het feit dat thans geen 
duidelijkheid is verkregen of de verkiezin
gen in maart dan wel mei 1990 worden 
gehouden, heeft het hoofdbestuur beslo
ten uit te gaan van verkiezingen in maart 
'90 en heeft het dientengevolge de data en 
termijnen aangepast ingevolge art. 23 TK. 

** Dit reglement is opgenomen in het 9e 
Jaarboek, blz. 340 e.v. 

*** Er zal evenals in 1986 geen combina
tiesamenstelling worden opgenomen in 
het technisch advies (conform het regle
ment TK). Dus combinatiesamenstelling 
pas na het vaststellen van de advieslijsten 
door de kamercentrales op 24 juni 1989! 



Themadag 
"Milieu en Economie" ... 

Zaterdag 5 november organiseert de kamercentrale Leiden i.s.ni: de · 
afdeling Gouda een themadag, met de titel "milieu en economie; '· ·. 
betalen we nu oflater". 
De themadag heeft tot doel bij de deelnemers interesse in hèt,bètref.: 
fende thema op te wekken en de kennis erover te verbreden. Tevens 
achten wij het van groot belang, dat verschillende kanten die aan' . 
de zaak zitten voor het voetlicht treden. De subtitel "b!=)talen we nu 
of later" dient, in dit licht bezien, als leidraad voor de :verschillende 
activiteiten. · < '· · ' · · · 

.. )'':\i 

i:.' .. ·.! 

Globaal valt de dag in drie o~~erdele~uiteen: .·· · . : ·· ·, . · 
1. sprekers met verschillende àèptergiond (milieu, ind\lstrie.en po-

litiek). .. ·~. .. ., ·. .:.. . . • , . . · · o . . ·• 

2. presentaties van enkele.o:i:iderceht:r;ale~, gevolgd d.ocirhet opstel
len van vragen en d.iscusfliei:nintenil::t kleine groepjes: ·· · 

3. plenaire discussii(' .. · ~·>· .·. ·. ... . ·.· ·· · · 
Elk onderdeel bereidtohetYÓlgehde vóÓr: . • . . . . ~· ~-. ' 

Program~,~j:~_i{>·1,?:''.:i>/: ,,• ... - · .. ·. • '. 

9.30-10.00 utfr ~9nt\i'~hgst met koffie 
10.00-10.1,9.J.l:lif,~.:50p!'Î1Ûng dopr .de dag\<oor~ 

· ;)~;;~;~;fj!~'Pi.~ciäl~ I 
10.15-10.?9 ;tit).'h . ._~·~P,~ffingswoord door· 

1~v;t\,~·):?,~ii1,hj,üit~rv~~V.R.O.M.) 
10.30,~HL5!;i'ltii~ jrp._é~<!jM dqdr 

·>:~~'JJ;•:t.~-r;.;t~ft~~~~g;Natuur en 

10.55;p;;~o.ü;ur !;gê_tdiii~ door 
i,' :· ,.(,1/>:~~-q (veiligheidsfunktionaris 

' ;: .. ""., ..... ;· 
, ... ;,,:</~· Enka bv) 

11.20::t~:J:;45:;riur inleiding door 
.,,. ••; ' (lid van de Tweede 

.·dhr. J. D. van Dijk 

dhr. E. ~LT:M.Nijpels 

prof. dr. L. Reijnders 

prof. dr. B. H. Bibo 

dr. R. Braams 

·:-... ' 

,•1 Kamer voor de VVD) 
11.45-12.15 uur mogelijkheid tot het vra

gen van toelichting 
12.15-13.15 uur visuele presentaties Vê-n 

ondercentrales 
lopende lunch 

13.15-14.00 uur voorbereiden plenai.re 
discussie in groepjes 

14.00-15.45 uur plenaire discussie 
15.45-16.00 uur sluiting 

Wilt u deelnemen aan de thèmadag, di~pt,11· yóqr . .. . . . , . 
29 oktober onderstaande antwoordstrook irî te \tullen en'::' 

Datum: 
Plaats: 

Kosten (incl. lunch): 

28 

5 november 1988 .. , 
"party centre The Hill'.; 
Heuvellaan 1 
Gouda 
f20,- \ ,,,r. 

op te sturen aan: · • · . ·• · '/·. \ .. ,.. 
Centrale commissie .voor Vormiri{;en scholing ;, 
p/a M. Piëtte ',:., .:· ·. :· / ·,~" 
Rotterdambaan 5 
2731 CG B(mth.uiz~n 

Ondergetekende ....................................................................... .. 
Adres ......................................................................................... .. 
Postcode en plaats .................................................................... .. 
geeft zich op als deelnemer van de themadag "Milieu en 
Economie, betalen we nu oflater" op 5 november 1988. 

Een volledig ingevulde girobetaalkaart/betaalcheque/eu
rocheque, ad f 20,- ten gunste van VVD Kamercentrale 
Leiden, voorzien van pasnummer, is ingesloten. 

Handtekening ............................................................................ . 



Mededeling 
In aansluiting op de Mededelin

gen van het hoofdbestuur in 
Vrijheid en Democratie nr 1368 van 
15 september publiceert het hoofd
bestuur hierbij de namen van de 
kandidaten, door het huidige 
hoofdbestuur op 10 oktober jl. ge
steld, voor het hoofdbestuur dat op 
de 42ste jaarlijkse algemene ver
gadering zal worden verkozen. 

In functie te kiezen: 
voorzitter: dr. L. Ginjaar te Leid
schendam (de huidige voorzitter) 
ondervoorzitter: mr. I. W. Opstel
ten te 's-Gravenhage (de huidige 
ondervoorzitter) 
penningmeester: drs. P. Ressenaar 
te 's-Gravenhage (de huidige pe
ningmeester) 

Niet in functie worden gekozen 
de tien secretarissen voor de orga
nisatie (in alfabetische volgorde): 
- mevr. A. A. Aeyelts Averink
Winsemius te Krimpen ald IJssel; 
lid gemeenteraad Krimpen a/d IJs
sel, lid huidig dagelijks bestuur 
- J. D. Blaauw te Zeist; lid Tweede
Kamer der Staten Generaal, lid 
provinciale staten Utrecht, lid hui
dig dagelijks bestuur 
- mevr. J. C. van Dijk-Sturm te 
Middelburg; voorzitter kamercen-
trale Zeeland · 
- drs. J. Gmelich Meijling te Den 
Helder; burgemeester Den Helder 
- drs. M. A. J. Knip te Hasselt; 
voorzitter kamercentrale Overijs
sel, burgemeester van Hasselt 
- mevr. M. J. H. den Ouden-Dek
kers te Wageningen; lid provinciale 
staten Gelderland, lid Harmoni
satieraad Welzijn 
- drs. F. G. J. Steenmeijer te Oos
terwolde, lid huidig dagelijks be
stuur, lid provinciale staten Fries
land 
- drs. B. J. M. Verwaayen te Wa
teringen, lid huidig dagelijks be
stuur 
- mr. 0. Vogelzang te Amsterdam, 
oudvoorzitter Raad van Bestuur 
Amrobank 
- mevr. I. Vortman-van Assen te 
Son en Breugel; wethouder Son en 
Breugel, lid beg. commissie Eman
cipatie. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. VAN DEN BERG. 

Lidmaatschap 1989 

D
e VVD zit in de lift! Een 
enquête onder 4000 kies
gerechtigden in de maand 

september toont aan dat de li
beralen als er nu verkiezingen 
zouden zijn waarschijnlijk 29 
zetels zouden krijgen; Waar
schijnlijk, want met conclusies 
te trekken uit steekproeven 
moeten we heel voorzichtig zijn. 
De praktijk heeft dat bewezen. 

Wel is deze enquête mede een 
kleine onderstreping dat het 
binnen onze club weer de goede 
kant opgaat. 

M
et dit blad ontvangt u de 
girokaart voor uw lid
maatschap voor 1989. 

Voorzitter Ginjaar heeft daarbij 
een brief geschreven, aan u ge
richt, waarin hij uiteenzet hoe 
belangrijk uw financiële steun 
is. De hardwerkende bestuurs
leden in de afdelingen, in onder
en kamercentrales en in het 
land kunnen dat volledig onder
schrijven. Voorlichting, kader
training en campagnes, het sa
men vergaderen, de grote pa
pierstroom en vooral de por
tokosten vragen om handenvol 
geld. 

De VVD wil de komende ver
kiezingen (in 1989 voor het Eu
ropees Parlement en in 1990 
Tweede-Kamer- én Gemeen
teraadsverkiezingen) daverende 
professionele campagnes voe
ren. De trainingen en voorberei
dingen daartoe zijn al in een 
vergevorderd stadium. Dat is 
geen kwestie van laatste-maan
den-werk. 

Om al deze zaken te kunnen 
realiseren in onze liberale partij 
stevig in het zadel te houden, is 
veel geld nodig. 

Daarom vragen we u: lees de 
brief van de voorzitter en laat de 
acceptgiro niet te lang liggen! 

• 

VRIJHEID & DEMOCRATI 
VRIJHEID & DEMOCRATI 
VRIJHEID & DEMOCRA 
VRIJHEID & DE 
VRIJHEID 
VR 



Presentatiedag 
kandidaten 
Europese 

verkiezingen 
De kamercentrale Utrecht 
heeft het initiatief genomen 
om de verkiesbare kandida
ten van de groslijst uit te no
digen voor een presentatie 
bijeenkomst. 
Het hoofdbestuur acht deze 
bijeenkomst zo belangrijk dat 
het initiatief door het hoofd
bestuur is overgenomen, zo
dat in goede samenwerking 
met de kamercentrale 
Utrecht de bijeenkomst wordt 
gehouden in het 

Scandie Crown Hotel, West
plein 50 te Utrecht (vlakbij 
het centraal station) op zater
dag 19 november a.s. aan
vang: 10.00 uur. 

Deze bijeenkomst is vooral 
bedoeld om bestuurders van 
afdelingen en centrales uit 
het hele land in de gelegen
heid te stellen met kandida
ten kennis te maken of de 
kennismaking te hernieuwen. 
Laten daarom zo veel als 
mogelijk bestuurders naar 
deze bijeenkomst gaan. 
Zij zijn van harte welkom! 

30 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemene secretaris, 

W. J. A. VAN DEN BERG. 

• 

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. 

Ik stel voor om de paspoortaffaire 
uit te roepen tot de klucht van het 
jaar. Laten Kamer en kabinet hier
mee stoppen en hun tijd weer beste
den aan echte problemen. Er is 
maar een paspoortprobleem: hoe 
kunnen we dat voor een groot deel 
oplossen? 
Dat kan heel eenvoudig. Zorg dat 
binnen de 'EG en voor veel bezochte 
toeristenlanden daarbuiten een riJ· 
bewijs als legitimatie voldoende is, 
want dan hebben de meesten van 
ons geen paspoort meer nodig. De 
oplossing voor burgers zonder rij
bewijs is eveneens simpel. Geef hun 
een rijbewijs type FK (geldig voor 
Fiets en Kinderwagen). 

W. H. Muires 
Rheden 

Uit ervaring weet ik hoe vaak (en 
soms hoe ver) onze WD-Kamer
leden week in week uit over het land 
uitzwermen voor het houden va11. 

spreekbeurten. Voor hun eigen aan· 
hang, voor die van andere politieke 
partijen of voor toehoorders, bijeen
gebracht door een van die talloze 
organisaties of actiegroepen die ons 
land rijk is. 
Die - openbare - bijeenkomsten zijn 
zelden spectaculair maar vaak wel 
inhoudelijk actueel en interessant 
en het is jammer voor sprekers en 
organisatoren dat daarvan zo wei
nig in de pers terecht komt. Nu las 
ik dat het Tweede-Kamerlid Hans 
Dijkstal zijn lijstje met toekomstige 
spreekbeurten en hun onderwerpen 
op het Binnenhof zelf aan de pers 
ter beschikking stelt (en daar al 
meteen resultaat mee boekte!). Goed 
idee! Ik hoop dat meer liberale Ka
merleden hem hierin willen volgen 
en zich niet zullen laten remmen 
door misplaatste bescheidenheid. 
We geloven toch in onze partij en in 
(vele van) haar ideeën? Dan moeten 
wij ook ons best doen die zoveel mo
gelijk uit te dragen, ook als het geen 
verkiezingstijd is. Publiciteit is 
hierbij een onmisbaar instrument. 
Als de WD-Kamerleden met hun 
spreekbeurtinspanningen meer 
mensen weten te bereiken dan alleen 
de toehoorders op de avond zelf, is 
dat alleen maar winst. Dus niet al
leen spreekbeurten houden, maar er . 
ook bekendheid aan geven! 

mevr. E. Bruggeman-Tersteeg 
's-Gravenhage 

Uit de in het septembernummer op
genomen "Mededelingen" blijkt, 
dat het hoofdbestuur (al te) am
bitieuze plannen voor algehele her
ziening van statuten en (kan· 
didaatstellings) reglementen niet op 
de voorgenomen korte termijn kan 
verwezenlijken. Ook voor de verkie
zingen van TK en GR '90 alsmede 
PS en (EK) '91 blijven de in 1985 
na zorgvuldige behandeling geheel 
opnieuw vastgestelde reglementen 
dus nog onverkort van kracht. 
"Mijn opinie is" dat er nu een prima 
gelegenheid komt om die reglemen
ten nog eens te beproeven op hun 
werking en in de praktijk en om na 
te gaan welke gebreken daaraan al 
dan niet kleven, bij zuivere toepas 
sing. Die zuiverheid in toepassing, 
ook naar de geest, is essentieel en 
mag uiteraard in eerste instantie 
van het hoofdbestuur en algemeen 
secretariaat worden verwacht. Uit 
(concept-)advieslijsten TK der ka-



mercentrales bijv. kan iedereen die 
dat wenst straks alle mogelijke anti
en a-reglementaire berekeningen 
maken. "De Gracht" koude er zich 
echter verre van om daarbij be
hulpzaam te zijn, laat staan het 
voortouw te nemen. Een schijn van 
officiële status warde vermeden voor 
alles dat afwijkt van de beoogde en 
reglementair vastgelegde geschei
den overzichten van twee rangor
den, zonder dat tussen die twee een 
rekenkundig of soortgelijk verband 
wordt gelegd. In het algemeen ge
steld: er dient, bij tijdige voorlich
ting, de nadruk te worden gelegd op 
zuivere toepassing - door alle be
trokkenen - van de straks wederom 
in praktijk te brengen procedures 
uit het recente verleden. 

J. F. Meijeraan 
's-Gravenhage 

In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 

opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor 

iedereen toegankelijk) 
waar landelijke WD

politici het woord voeren. 

AMSTERDAM-BUITENVEL
DERT - 20 oktober. drs. G. M. de 
Vries. Parkrest. Rosarium, Am
sterdam. 20.00 uur. Forum: Gren
zenloos Europa. 

APELDOORN - 31 oktober. mr. 
G. B. Nijhuis. Canadianclub. 20.00 
uur. Volksgezondheid. 

ARNHEM- 24 oktober. drs. L. M. 
L. H.A. Hermans. Café-rest. De 
Betuwe, Elden. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

ASSEN/KC DRENTHE- 28 ok
tober. dr. ir. J. J.C. Voorhoeve. 
Stadsherberg. 20.30 uur. Actuele 
politiek. Jubileumavond afd. As
sen. 

BARNEVELD- 24 oktober. mr. 
A. J. te Veldhuis. VeluwerhaL 20.00 

uur. De Gelderse Vallei en de 4de 
Nota Ruimtelijke Ordening. 

BARNEVELD - 21 november. 
A. A.M. E. van Erp. VeluwerhaL 
20.00 uur. Zaken doen in de ko
mende jaren/Middenstand en in
dustrie. Waarheen? 

BATHMEN - 24 oktober. R. L. 0. 
Linschoten. Café-rest. Boode. 20.00 
uur. Actuele politiek/15-jarig be
staan van de afdeling. 

JOVD - Baronie van Breda - 4 
november. drs. F. A. Wijsenbeek. 
Breda. Uncle Jean, 20.00 uur. De 
toekomst van het Liberalisme. 

BREDA (ond.afd. Terheijden) - 14 
november. mevr. E.G. Terpstra. 
Café-rest. De Harmonie, Terheij
den. 20.15 uur. Jongerenbeleid/ 
Ouderenbeleid. 

HAREN (Vrouwen in de VVD) -10 
november. drs. G. M. de Vries. Ho
tel de Horst. 20.00 uur. De toekomst 
van het Liberalisme. 

DEN HELDER - 18 november. 
R. L. 0. Linschoten. Motel Den 
Helder. 20.00 uur. Actuele politiek. 

KC DORDRECHT- 28 oktober. 
mevr. mr. J. E. S. Larive/drs. T. C. 
Braakman. Café-rest. Engels, Rot
terdam. 20.00 uur. Europalfunc
tioneren van de Eerste Kamer. 

KC DRENTHE - 4 november. drs. 
D. J. Dees. Motel Hoogeveen, Hoo
geveen. 20.00 uur. Volksgezond
heid. 

'S-GRAVENHAGE (ond.afd. I en 
II) - 24 oktober. mr. G. B. Nijhuis. 
Winkelcentrum Houtwijk/V erzor
gingscentrum Hout Haghe. 20.00 
uur. Volksgezondheid. 

GRONINGEN - 2 november. mevr. 
mr. J. E. S. Larive. De Beurs. 20.00 
uur. Europa 1992. 

JOVD-GRONINGEN - 18 novem
ber. A. Ploeg. Hotel de Vrijheid. 
Winschoten. 21.00 uur. Actuele po
litiek. 

HEEMSKERK- 28 oktober. mr. F. 
Korthals Altes. Café Nijman. 20.00 
uur. Justitie/beleid tot 1990. 

HEERLEN - 24 oktober. J. A. 
Evenhuis. Motel de Valk. 20.00 
uur. Midden- en Kleinbedrijfi'Ac
tuele politiek. 

HELLENDOORN- 31 oktober. 
P. M. Blauw. Hotel Rest. Bergzicht, 
Hellendoorn. 20.00 uur. Milieu en 
Actuele politiek. 

HILVERSUM -7 november. mr. 
H. E. Koning. Hof van Holland. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

VROUWEN IN DE VVD KEN
NEMERLAND - 24 oktober. G. W. 
Keja. Het Kerkelijk Centrum, 
Haarlem. 9.30-11.30 uur. Media
beleid. 

LANDSMEER - 7 november. R. L. 
0. Linschoten, rest. de Havelaer. 
19.30 uur. Actuele politiek. 

LEEUWARDEN- 24 oktober. 
P. M. Blauw. Oranje Hotel. 20.00 
uur. Landbouwproblematiek. 

LEEUWARDEN (Prov. Bestuur 
Org. Vrouwen in de VVD) - 7 no
vember. mr. G. B. Nijhuis. Onder 
de Luifel. 20.30 uur. Ouderen
beleid. 

LEUSDEN (Vrouwen in de VVD) -
7 november. drs. M. M. H. Kamp. 
Vrouwenontmoetingscentrum het 
Vooronder. 20.00 uur. Volks
gezondheid. 

Vrijwilliger 
·.g~vraagd 

Zoals in h~i artikel van de 
.·· penningmeester in Vrijheia 
·· en Democratie van september ·· 
· .wor4t vermeld, is het gezien .· 

de financiële situatie van de ..• 
partij noodzakelijk omvo9r 
bepaalde take IJ in dê toekomst 
een beroep te .. doen op vrij wil-· .. ·• • 

.ligers. .· ·. · · · · . 
lri dat kader zoekt de VVD een ·· 
vrijwilliger die bereid is o.ni 
de g?luidsbandeiJ (i,ie ge- • 

.· . maakt zijn vari .de verga· . . . 
derûigenvan d'e partijraad op 

·toen 24 s.eptembérjl. létt~r~ · 
.lijk .uit te typen. Hetgaat · · 
daarbij om .vijf uur respectie.-. 
velijk tweeëneénhalf uur ver •.. · 
gadertijd .. Een goe4e type~. 
vaardigheid îs. noodzakelijk.· 
Inlichtingen kunnen worden 
ingewonnen bij mevrouw. . 
Tangel; algemeen secre
tariaat, teL 070 ~ 614121. 



LIBERALE KRING- 31 oktober. 
A. A. M. E. van Erp. Café Centraal, 
Ruinerwold. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

LOCHEM -7 november. drs. J. F. 
Scherpenhuizen. Café Scholten. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

LOOSDRECHT- 28 oktober. H. F. 
DijkstaL In de magneet. J. J. Gie
kens, Burg. Loosdrecht. 20.15 uur. 
Criminaliteit. 

LUXEMBURG - 5 november. drs. 
F. A. Wijsenbeek. Conferentiecen
trum Heimstatte, La Rochette. 
13.00 uur. De rol van de VVD in de 
liberale politiek van Europa. 

MAASSLUIS- 24 oktober. mr. 
H. E. Koning. Ontmoetingscentrum 
De Koningshof. 20.00 uur. Neder
land op weg naar 1992/plan 
Oort/Actuele politiek. 

MEPPEL- 27 oktober. J. Frans
:>en. Schouwburg Ogterop. 20.00 
uur. Onderwijs/Algemene be
schouwingen. 

Mededeling aan de leden 
Alle leden zijn tot 1 december 1988 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. 
Zie voor nadere bijzonderheden ook het activiteitenschema in 
Vrijheid en Democratie van augustus 1988. 

MONTFOORT/WILLESKOOP/ 
LINSCHOTEN/SNELREWAARD 
- 7 november. mevr. E. G. Terpstra. 
De Gouden Leeuw. Montfoort. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

NIEUWKOOP- 24 oktober. H. F. 
DijkstaL Rest. Plaszicht. 21.00 uur. 
Europese Eenwording 1992. 

NUNSPEET- 31 oktober. R. L. 0. 
Linschoten. Hotel-rest. Veld en 
Boszicht. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

OISTERWIJK - 31 oktober. mr. 
A. J. te Veldhuis. Café-rest. 't Oude 
Nest. 20.30 uur. Milieupolitiek en 

problematiek in Midden-Brabant in 
het kader van de vierde nota 
Ruimtelijke Ordening. 

OMMEN- 3 november. ir. D. Lu
teijn. Café-rest. Jansen. 20.00 uur. 
Landbouwproblematiekl Actuele 
politiek. 

OOSTSTELLINGWERF - 18 no
vember. A. J. Evenhuis. Hotel de 
CZon, Oosterwold. Midden- en 
Kleinbedrijf (discussie). 

KC OVERIJSSEL - 8 november. 
dr. R. Braams. Café-Rest. De 
Koenjer, Marienheem. 20.00 uur. 
Actuele politiek/Milieu. 

... E:"M UA~ 15 VAA.T?_ UET 
ZAALTJE VAJJ U\A .. L .. 
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POSTERHOLT- 21 oktober. A. A. 
M. E. van Erp. Café Schepers 
(Rembrandtzaal). 20.00 uur. Mid
den- en Kleinbedrijf. 

RHENEN- 31 oktober. drs. F. A. 
Wijsenbeek. Cr. de Koning van 
Denemarken. 20.00 uur. Europese 
Verkiezingen/Europa 1992. 

ROOSENDAAL - 7 november. ing. 
L. M. de Beer. Zaal Luma, St. Wil
lebrord. 20.30 uur. Ontwerpnota 
Volkshuisvesting in de jaren tach
tig. 

ROSMALEN -12 november. mevr. 
E. G. Terpstra. Café De Drie Lin
den. 16.30 - 18.30 uur. 15-jarig be
staan van de afdeling. 

ROTTERDAM(VROUWENIN 
DE VVD ZUID-HOLLAND) - 24 
oktober. mevr. A. Jorritsma-Leb
bink. Gebouw R.V.R., Van Vollen
hovestraat 67B. 20.00 uur. Milieu
huishouden en Actuele politiek. 

TIETJERKSTRADEEL - 7 no
vember. J. Franssen. Hotel E 10, 
Hardegarijp. 20.00 uur. Actuele 
politiek/Onderwijs/Friese Taal. 

JOVD TWENTE - 28 oktober. 
R. L. 0. Linschoten. Parkhotel, En
schede. 19.30 uur. Actuele politiek. 

OC VEENKOLONIEN - 28 ok
tober. mr. J. G. C. Wiebenga. Ont
moetingscentrum Schouwburg 
Veenlust, Veendam. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

JONGERENCONTACTGROEP 
VECHTSTREEK - 4 november. R. 
L. 0. Linschoten. Het Dorpshuis, 
Vinkeveen. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

WADDINXVEEN - 7 november. 
mr. F. H. G. de Grave. Party Home. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

WOERDEN- 21 november. dr. ir. 
J. J.C. Voorhoeve, Gemeentelijke 
Sociaal Cultureel Centrum Het Ar
senaal. Gemeentelijke herinde
ling/actuele politiek. 

WYCHEN - 4 november. mevr. mr. 
J. E. S. Larive. Zaal Verploegen. 
Wychen. 20.00 uur. Europa 1992. 

ZWEELOO - 1 november. mevr. 
mr. J. E. S. Larive. Café Warners. 
20.00 uur. Hoe staat Europa er nu 
voor? 

• 

JUBILEUMTOURNEE 
40 JAAR VVD 

De laatste jubileumavond 

Maandag 14 november 1988 
Weert, Poort van Limburg, 
aanvang 20.00 uur 

Sprekers: Joris Voorhoeve 
Rudolf de Korte 
en Ed Nijpels 

Drie sprekers, een lange discussiepauze in het midden van de avond 
waarbij alle aanwezige. bewindslieden en parlementariërs zeer open
staan voor persoonlijke gesprekken met u. Een avond dus voor twee
richtingsverkeer, een avond waarop u meteen kunt reageren op wat u 
gehoord heeft, of waarop u dat probleem(pje) kunt aansnijden dat u al 
zo lang eens kwijt wilde. 
Kortom: een avond waarop de politiek er meer dan ooit voor u is. 

Een grote delegatie "Haagse Politiek" komt er aan! Zorgt u dat ze vele 
gesprekspartners treffen. 

H. Dittmar 
P.R.-VVD 

• 
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SURFAKOTE MUURCOATING~ 
EEN PANTSER VOOR I ~ 
HUIS EN BEDRIJFSPAND. ~ 
Een huis of bedrijfspand heeft veel bescherming nodig. Bescherming z 
tegen de inwerking van zure regen, betonrot en luchtvervuiling. ~ 
Surfakote is een perfecte techniek van oppervlaktebehandeling _ ~ 
voor buitenmuren en biedt "" 
een huis of bedrijfspand een · . 
optimale bescherming. 
Surfakote wordt snel en vak
kundig aangebracht met 
behulp van hogedrukappara
tuur, is weerbestendig en v 
weinig of geen onderhoud. 
Een laag Surfakote wordt pro
bleemloos 10 jaar gegaran
deerd. 
Wie investeert in Surfakote, investeert in een solide panstervoor 
zijn huis of bedrijfs pand. Een investering die altijd lonend is. 

_Su_m_a_k_ot_e._· ~=-~ veá_raait, isoleert, beschermt 
Met 10 jaar garantie: al meer don 25 jaar. 
Leverboor in diverse kleuren. 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam of Postbus 8, 3417 ZG Montfoort. 
Tel. 034511 -16368. Viditel pag. 6170275. 

[I] Een Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een verflaag. 

[1] Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. 

@1 Surfakote is 
ruim beproefd, 
wordt al meer dan 
25 jaar niet succes 
toegepast. 

~ Surfakote is 
weerbestendig, 
kan tegen vorst 
en zonnewarmte, 
ademt (TNO-B-
65-1294). 

[§] Surfakote 
vraagt vveinig tot 
geen onderhoud. 

[ID Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

[1] Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 

Lid Romantische Restaurants 

~ SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896/18884/18488 

~ 
Boekingen B. Prod. B/V, Westhavenkade 21, 3131 AC 
Vlaardingen. Telefoon 010 - 4352426. Fax: 010 -
4600064. 



Minister De Korte 
over Europa 

VVD-top in 
Rotterdam 

Vrijheid en Democratie 
gaat veranderen 



INHOUDSOPGAVE: 

*** *EP* 
* PE * 
***** 

- Euro-katern met daarin een interview 
met Rudolf de Korte over Europese 
bewustwording; Florus Wijsenbeek 
over de interne markt; 
jaarvergaderingvormings-en 
scholingsfunctionarissen in teken van 
Europa; de warming-up in Rotterdam 

- VVD-fractieleider Voorhoeve zet in een 
vraaggesprek duidelijk uite 
dat het scheppen van 
werkgelegenheid de 
hoogste prioriteit heeft. 
Een korte terugblik op de 
Algemene Beschouwingen 

- Jan Dirk Blaauw is terug in de Tweede 
Kamer 

- Hanneke de Bruin over de vraag: 
"Waarom geen vrouwen als voorzitter en 
wel secretarissen" en Katrine van den 
Berg over het positieve actieplan 

- Vrijheid & Democratie gaat 
veranderen 
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Vrijheid en Democratie 
verandert· 

D
it is de laatste maal dat 
u Vrijheid en Democra
tie in deze vorm als ma

gazine ontvangt. Vanaf de-
. cernher zal ons ledenblad ver
schijnen op het oude Elseviers 
W eekbladformaat; een krant 
dus op A-3 formaat. 

D
e wens van het bestuur 
vorm en inhoud aan te 
passen aan de eisen van 

deze tijd, om te komen tot een 
"snelle" krant, een clubblad 
waar voor elck wat wils in
·staat, is door de redactie over
genomen en - samen met des
kundigen op het gebied van 
journalistiek en lay-out - nader 
uitgewerkt. In december zult u 
hiervan het eerste resultaat 
onder ogen krijgen. 
Zodra we "rijk" zijn; zal die 
krant wekelijks gaan ver
schijnen. Voorlopig echter blijft 
het nog een maandblad. 

v:"jheid en Democratie 
wordt ook inhoudelijk 
een ander blad. De VVD

Expresse wordt met ingang van 
1989 opgeheven omdat het 
aantal abonnees ver achter
bleef bij de verwachtingen en 
daardoor niet rendabel bleek. 
Ook deze kleine doelgroep van 
circa 1400 kaderleden dat over 
het verdwijnen van de Expres
se teleurgesteld is, willen wij zo 
veel mogelijk tegemoet komen 
in het ledenblad-nieuwe-stijl. 
De redacties van beide bladen 
hebben tot nu toe aanvullend 
op elkaar gewerkt, maar met 
ingang van december zal meer 
parlementair nieuws in V & D 
worden opgenomen. 

D
e redactie zal ernaar 
streven om met onze 
krant een bindmiddel te 

zijn tussen alle leden: kader, 
actieve en niet-actieve leden. 
Omdat de interessesfeer .van al 
deze groeperingen sterk uit
eenloopt, zal het blad het 
Haagse nieuws combineren 
met human interest en partij
activiteiten. Natuurlijk blijven 
de ingezonden brievenrubriek 
en het regio-katern gehand
haafd. 

Ons ideaal is van het VVD
ledenblad een paraplu te ma
ken, waaronder elke VVD-er 
zich thuis voelt; een blad waar
in ieder zich herkent. Redac
tioneel betekent dat zeer uit
eenlopende interessesferen te 
boeien. Dat is geen geringe op
gave, maar wel een uitdaging. 
In het volgend blad vertellen 
we hier meer over. 
We zijn er klaar voor. 



De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan het vredes
korps van de Verenigde Naties, aan degenen in al die landen 
die zich gezamenlijk hebben ingezet om in bedreigde gebieden 
vrede te brengen en vrede. te handhaven. 
De voorzitter van de Defensiecommissie in de Tweede Kamer Ad 
Ploeg heeft Zuid-Korea, waar hij met het V.N. Korps in 1953 
en 1954 verbleef, nooit losgelaten. Intens blijft hij het gebeuren 
daar volgen en hij constateert: 

D
e opbouw van het land is 
grandioos. De Zuidkorea-

" nen werken als nijvere mie-
ren. Ik ben er trots op dat ik mijn 
steentje heb mogen bijdragen aan 
de ontwikkeling van dat land. Ik 
heb het gevoel dat onze strijd toen 
niet voor niets is geweest." 

Op zijn kamer aan het Binnen
hof kijkt het VVD-Tweede-Kamer
lid Ad Ploeg met voldoening terug 
op wat hij na die periode nog voor 
de Zuid-Koreanen heeft kunnen 
doen. 
Zijn eerste terugkeer was in 1975 
toen voor de Nederlandse geval
lenen een eigen monument werd 
onthuld. Bij die gelegenheid ont-

c_, 

ving Ploeg de gouden sleutel van de 
stad Seoul en werd hij benoemd tot 
ere-burger. Als staatssecretaris op 

Nog een keer poseert Ad Ploeg met de baret van het Vredeskorps en met 
Koreaanse kinderen, die de afschuwelijke oorlog alleen maar kennen uit de 
verhalen van hun ouders. 
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Landbouw keerde hij weer terug 
naar Zuid-Korea met een land
agrarische missie. 
Ad Ploeg had voordien al bij de 
toenmalige minister van Buiten
landse Zaken aangedrongen op het 
opwaarderen van onze diplomatie
ke betrekkingen. "We hadden in 

·1975 in Zuid-Korea alleen een tij-
delijk zaakgelastigde. Van der Stoel 
voelde er blijkbaar weinig voor 
daar verandering in te brengen. 
Zijn opvolger Chris van der Klaauw 
(VVD) stond voor die suggestie wel 

De directeur van het 
United-Nationsmuseum 

toont Ad Ploeg diens 
· ingelijste foto die 
· in het museum 

hangt. 

open. Hij benoemde in Zuid-Korea 
een ambassadeur. Het was ook hoog 
tijd, want heel veel Nederlandse 
bedrijven doen zaken met Zuid-Ko
rea. Voor onze handelsrelatie is die 
ambassadeurspost erg belangrijk. 
Voordien behartigde de ambas
sadeur in Japan deze zaken, maar 
daarmee ging Van der Stoel voorbij 
aan de gevoeligheid die bij de Zuid
Koreanen nog steeds bestaat ten 
aanzien van Japan, waarvan zij 
heellang een kolonie zijn geweest." 

In Zuid-Korea liggen 130 Hol
landse jongens begraven op een 
ere-veld. Ploeg gaat daar altijd 
heen als hij in Korea is en hij liet 
daar in 1985 5000 tulpenbollen 
planten. 
"Bij velen bestaat het beeld dat al
leen de Amerikanen daar hebben 
gestreden, maar zestien landen 
hebben vrijwilligers gestuurd. Ne
derland bijvoorbeeld in totaal zo'n 
2500 man. Nu hebben al die landen 
daar een eigen hoek in het United 



Nationsmuseum en heeft elk land 
zijn eigen monument." 
Ploeg is zich na de Koreaanse oorlog 
blijven verdiepen in de opbouw van 
het land. 

Over de relatie Noord- en Zuid
Korea zegt hij: "De huidige presi
dent van Zuid-Korea heeft al een 
paar maal toenadering gezocht tot 
zijn collega in het Noorden om te 
praten over een mogelijke 
hereniging. Het Zuiden kent een 
relatieve welvaart en het Noorden 
lijkt meer op Albanië." 

In zijn archief zit een dankbrief 
van de grootste oppositieleider van 
Zuid-Korea Kim Dae Jung, die bij 
de vorige verkiezingen 40 % van de 
stemmen haalde, maar na die ver
kiezingen ter dood werd veroor
deeld. Kim Dae J ung dankt Ploeg 
voor het redden van zijn leven. 
Deze leider van de party for Peace 
and Democracy werd in 1980 ge
vonnist door het militair gerechts
hof. Ploeg sprak met de Zuid-Ko
reaanse ambassadeur en daarna 
met president Chum. Hij kon dat 
doen als lid van de Koreau Par
lementarian Veterians. "Wat blijft 
er voor- het oog van de wereld over," 
zo vroeg Ploeg, "van jullie demo
cratie als Jung terecht wordt ge
steld?'' 
Via de nodige internationale druk, 
waarachter Ad Ploeg de drijfveer 
was, heeft president Chum toen 
gratie verleend. "Nu bestaan in 
Zuid-Korea drie oppositiepartijen." 

Ploeg was als gast van de Zuid
koreaanse regering bij de Olympi
sche Spelen. Van de studentenrel
len heeft hij weinig gemerkt. "Dit 
land heeft relatief de meeste stu
denten, namelijk 1 miljoen. Het zit 
nog midden in de opbouw. Aan die 
opbouw wil de bevolking alles doen. 
Daarom was men ook zo blij met die 
spelen en daarom ook zijn alle po
litieke vetes in die periode bijge
legd. De regering stelt zich daar 
ook op het standpunt: Als wij die 
rellen verbieden, dan zijn we niet 
democratisch. Wat willen jullie nu 
eigenlijk?" 
Het zal zeker niet zijn laatste be
zoek aan Zuid-Korea zijn. 

Reny Dijkman 

• 

VAN DE 
VOORZITTER--

H
et dagelijks bestuur_is 
enkele maanden geleden 
weer begonnen met de 

jaarlijkse rondtocht langs de be
sturen van 'afdelingen, onder
centrales en kamercentrales. 
Het oogmerk is, zoals altijd, het 
oor te luisteren te leggen bij die 
bestuurders om in gezamenlijk -
doch wel besloten -overleg tot 
een openhartige gedachtenwis
seling te komen over wat hen en 
ons beroert. 

D
aarbij is he. t bemoedigend 
te-kunnen constateren dat 
steeds nieuwe vrijwil

ligers bereid zijn hun krachten 
in te zetten voor de partij, on
danks het feit dat het algemeen 
politieke klimaat wat vervlak
kend werkte .. 
Waardering voor degenen die 
bleven en voor de nieuwkomers. 
Veel werk wacht hen in de ko
mende tijd met het oog op de ver
kiezingen van 1989 en 1990. 
Bestuursleden moeten moge
lijkheden hebben om op elkaar 
in te groeien, dat geldt voor alle. 
En die gelegenheid hebben zij 
nu. Zij kunnen in deze tijd de 
basis leggen voor wat stràks tot 
electorale successen moet leiden. 

B
esturen moet men geza- -
menlijk doen. Samen moet 
men zich verantwoordelijk 

voelen voor het geheel. Per
soonlijkè inzichten of emoties 
moet men o:r1dergeschikt maken 
aan het belang van het geheel. 

Door te luisteren naar de rou
tiniers en - voor de. ervaren be
stuurders - door open te staan 
voor de frisse ideeën die de 
nieuwkomers met zich brengen. 
Mensen die in een bestuur. gaan 
zitten - om het even of dit nu 
bijv. vim een ziekenhuis, een· 
liefdadigheidsinstelling of van 
een politieke partij is - tonen 
daarmee een groot gevoel voor 
maatschappelijke verantwoor
delijkheid. Ik besefheel goed dat 
ook voor hen er roeerin deze we
reld is dan alleen de VVD: thuis 
en werk komen op de eerste 
plaats. 

D
e VVD bestaat bij gratie 
van dat grote landelijke 
netwerk van actieve li

beralen, die alle bereid zijn hun· 
steentje bij te. dragen aan het 
elan van de partij. Slechts door 
al die steentjeskan het VVD
bouwwerk fier overeind blijven. 



Vijf punten staan voor 1989 
centraal bij de VVD: 
- Meer banen, om het nog steeds 
grote aantal (langdurig) werklozen 
terug te dringen, 
- het doorvoeren van de beoogde 
lastenverlichting en. vereenvou
diging van het belastingstelsel, 
- een versterking van de bestrij
ding van de criminaliteit, vooral 
door meer toezichthoudende func
ties, 
- een steviger aanpak van het mi
lieubeleid en 
- verbetering van de infrastruc
tuur, zoals wegen, spoorwegen en 
vaarwegen. 

Tijdens de afgelopen Algemene 
Beschouwingen in de Tweede Ka
mer dienden VVD-fractievoorzitter 
Voorhoeve en financieel specialist 
De Grave voorstellen op deze ter-
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reinen in. Zo wil Voorhoeve 130.000 
nieuwe banen creëren in deeltijd
werk en op minimumloonniveau 
door de werkgeverslasten voor deze 
banen te verlagen. De kosten be
dragen 850 miljoen gulden, dat is 
ongeveer f 6.500,- per baan. Het re
sultaat bestaat dan uit 40 procent 
voltijds en 60 procent deeltijd
banen. Voorhoeve: "Voor een effec
tieve aanpak van de werkloosheid 
is actie op drie fronten nodig: pro
duktiviteit omhoog, kosten omlaag 
en beschikbaarheid vergroten, door 
onder meer het geven van cursus
sen zodat een werkloze beter is op
geleid." 

Ook andere fracties in de Twee
de Kamer hebben plannen ontwik
keld om de werkloosheid verder te
rug te dringen. Zijn die plannen 

met elkaar te combineren? Voor
hoeve: "Een deel van het CDA-plan 
is heel goed te combineren met het 
VVD-plan. Het CDA kiest voor een 
korting op werkgeverspremies voor 
drie jaar. De VVD wil deze korting 
met nog eens drie jaar verlengen." 
In het PvdA~plan (75.000 nieuwe 
banen) ziet hij minder: "Het ver
groot de kosten tussen het netto
loon van een werknemer en de to
'tale kosten die een werkgever voor 
een werknemer moet betalen. Bo
vendien belemmert het de door
stroming tussen mensen met een 
minimumloon en mensen die daar
boven zitten." 

Nu de regeringsfracties in de 
Tweede Kamer met goed uit
gewerkte werkgelegenheidsplan
nen komen, rijst de vraag of het 
kabinet te kort schiet in het bestrij
den van de werkloosheid. Voorhoe
ve: "Nee, want er zijn de afgelopen 
jaren erg veel nieuwe banen bijge
komen. Maar in onze economie doet 
zich een merkwaardige tegenstel
ling voor. Ondanks zo'n 400.000 
nieuwe banen sinds 1982 is de 
werkloosheid niet zo erg verlaagd. 
Dat komt doordat veel van die 
nieuwe banen naar de beter opge
leiden gaan. Het gaat dan veelal 
om jongeren die hun opleiding heb
ben afgemaakt en om vrouwen die 
de arbeidsmarkt opgaan. De groep 
langdurig werklozen raakt steeds 
meer geïsoleerd, omdat zij vaak 
laaggeschoold zijn en omdat ze al 
een aantal jaren niet hebben ge
werkt. Juist voor deze groep werk
lozen zijn speciale maatregelen no
dig om extra werk te scheppen." 

Tijdens de Algemene Beschou
wingen heeft Voorhoeve het ka
binet gevraagd om zijn voorstellen 
en suggesties grondig te bestu
deren en te bespreken met werk
gevers en werknemers. Bovendien 
wil hij dat het kabinet de Tweede 
Kamer zo spoedig mogelijk uit
sluitsel geeft. Van een verlaging 
van het minimumloon verwacht de 
VVD geen grote resultaten. Ter 
verduidelijking zegt fractievoor
zitter Voorhoeve: "Het minimum
loon is de afgelopen jaren al ver
laagd door bevriezing. Het is nu net 
zo hoog als in West-Duitsland. De 
werkloosheid is daar echter veel la
ger. Andere maatregelen zijn dus 
nodig." Premier Lubbers kwam met 
h~:Jt voorstel om het minimumloon 
te verlagen. De VVD zal het kabinet 
niet verbieden zo'n verlaging met 
de werkgevers en werknemers te 
bespreken. 



Lastenverlichting 

De VVD is verheugd over de 
verlaging van het normale BTW
tarief van 20 naar 18,5 procent. Dit 
betekent dat in ons land nu twee 
keer achter elkaar een lastenver
lichting wordt doorgevoerd. (Dit 
jaar gingen op voorstel van de VVD 
de directe belastingen omlaag.) 
Toch hecht de VVD eraan dat het 
Nederlandse BTW-tarief nog ver
der omlaag gaat. Dit is van belang, 
omdat buurlanden, zoals West
Duitsland, op dit moment een la
gere "BTW'' hebben dan ons land. 
De VVD verwelkomt ook het voor
stel om ruim vier miljard gulden 
netto te reserveren voor de invoe
ring van een eenvoudiger belas
tingstelsel. Dankzij het huidige ka
binetsbeleid en de voorspoedige 
economische ontwikkeling heeft de 
schatkist een belastingmeevaller 
van meer dan 11 miljard gulden (in 
1990 t.o.v. de raming). Zo'n 6 mil
jard hiervan wordt teruggegeven 
aan de burgers en de bedrijven. 
Een van de belangrijkste beloftes 
van de VVD en uit het Regeerak
koord, stabiliseren van de collectie
ve lastendruk, zal waarschijnlijk 
worden ingelost. Tijdens de Alge
mene Beschouwingen was finan
cieel woordvoerder De Grave dan 
ook uiterst positief over het Ka
binetsbeleid. 

Controle als wapen 

Bij de bestrijding van de crimi
naliteit wil de VVD twee vliegen in 
een klap slaan. Zo willen de libera
len meer toezichthoudende banen 
scheppen in de vorm van bewakers 
bij fietsenstallingen, parkeergara
ges, winkelcentra, openbaar ver
voer maar ook invoering van 
stadswachten en huismeesters. Dit 
levert naast een steviger aanpak 
van de criminaliteitsbestrijding 
zo'n 2000 mensen per jaar werk op. 
De totale kosten hiervan bedragen 
zo'n 100 miljoen gulden. Uitvoering 
van dit plan is inmiddels door het 
kabinet toegezegd. 

Extra geld voor 
milieu 

De situatie van ons milieu moet 
van de VVD nuchter op een rij wor
den gezet. In het milieubeleidsplan 

van de regering, dat de komende 
maanden zal worden voltooid, moet 
precies worden aangegeven welke ' 
milieubedreigingen ons land te 
wachten staan en hoe dit kan wor
den tegengegaan. De VVD wil exact 
weten hoe het zit met de aantasting 
van de ozonlaag, het broeikaseffect, 
de verzuring en de ontbossing. 
Daarnaast wil de VVD dat de re
gering naast deze zakelijke gege
vens ook in een aantal verschillen
de beleidsvoorstellen aangeeft wat 
de kosten zijn om het milieu weer 
schoon te krijgen. De VVD is voor
stander van een milieukeur op pro
dukten om de klant te adviseren 
over milieuvriendelijk koopgedrag. 
Het gebruik van fossiele brandstof 
(olie, steenkool e.d.) zal moeten 
worden teruggedrongen. In de we
reld, dus ook in Nederland, moet 
meer bos komen, omdat bossen een 
zuiverende werking hebben op het 
milieu. Het verdient aanbeveling 

onder meer uitvoering van bodem
saneringsprojecten, verbeteren van 
het antiverzuringsbeleid (mest) en 
het stimuleren van milieuvriende
lijke technologie in de landbouw. 

Knelpunten wegen en 
vaa~wegen oplossen 

om wereldwijd het gebruik van fos- · 
siele brandstof te remmen door een 
heffing in te voeren, waarvan de 
opbrengsten worden gebruikt voor 
herbebossing. De VVD is zeer te
vreden over de 242 miljoen gulden 
die minister Nijpels de komende 

Voor het moderniseren van we
gen, vaarwegen, spoorwegen en te
lecommunicatie (infrastructuur) is 
samen met het CDA 100 miljoen 
gulden extra gevraagd. Dit be
tekent dat op korte termijn (1989) 
kan worden begonnen met enkele 
specifieke projecten, zoals de ka
naalomlegging bij Helmond, het 
achterstallig onderhoud aan het 
Van Starkenborghkanaal en de 
Oranjesluizen. Daarnaast kunnen 
met name de volgende wegverbin
dingen snel worden aangelegd of 
verbeterd: de rijksweg Den Bosch-
. Eindhoven en de signalering op de 
autosnelweg Ringweg-Amsterdam. 

Miehiel Krom 
24 oktober 1988 

vijf jàar extra voor het milieu heeft 
gekregen. Toch heeft de VVD sa
men met het CDA nog eens 100 
miljoen gulden extra gevraagd voor 

In memoriam oud-senator Schlingemann 
Op zondag 30 oktober is mr. J. F. G. Schlingemann op 74-jarige 
leeftijd overleden aan een hartaanval. 
Mr. Schlingemann heeft in de VVD een belangrijke rol gespeeld. Hij 
was zowel actief in de Zeeuwse politiek als in de Eerste en Tweede 
Kamer. Een zeldzaam voorkomend gegeven. 
Schlingemann, geboren in 1914 te Maast;richt, werd na zijn rechten
studie als ambtenaar .verbonden aan het kabinet van de toenmalige 
minister van Landbouw dr. S. L. Mansholt. In 1946 werd hij be

.noemd tot secretaris-penningmeestervan de Zeeuwse Landbouw 
Maatschappij, een functie die hij tot 1964 zou blijven vervulten tot 
hij secretaris werd van de afdeling buitenland van het Koninklijk 
Nederlands Landbouwcomité. 
Als politicus is Johan Frederik Godard Schlingemann sinds 1954 . 
voor de VVD actief geweest. In dat jaar werd hij lid van Provinciale 
Staten van Zeeland en in 1970 gedeputeerde. Sinds 1967 was hij 
ook lid van de VVD-fractie in de .Tweede Kamer, waarvoor hij in 
1971 bedankte in verband met zijn drukke. werkzaamheden in Zee
land. In 1974 werd hij VVD-sena~or en hij bleef dat tot 1980. Na 
de dood van Haya van Someren keerde hijnog een halfjaar op de 
opengevallen plaats in de Eerste Kamer terug. 
Schlingemann, Officier in de Orde van .Oranje-Nassau, bleef actief. 
In zijn Zeèuwse woonplaats Retranchement zat hij nog tot februari 
van dit jaar in de dorpsraad. 
De VVD heeft in hem een markant e11: veelzijdig politicus verloren. 

• 

• 
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REGIOKATERN 

BARONIEVAN BREDA-
De Olympische vlam heeft 
iets gemeen met het vuur van 
de politieke actie. Het brandt 
als de competitie begint. Zijn 
de spelen voorbij dan dooft de 
vlam. Na de politieke actie zou 
het vuur moeten blijven 
branden. 
Om het wat hoger op te blazen 
houdt het bestuur van onder
centrale Baronie jaarlijks een 
gezellig avondje voor be
stuurders en politici uit eigen 
gewest. Vriendschappelijk 
contact is het hoofddoel van 
centralevoorzitter Guus Ga
det, die achter· zijn woning in 
Prinsenbeek een privé bruin 
café heeft voor vrienden en 
kennissen. 
Guus Gadet heeft als levens
filosofie "laten we aardig zijri 
voor elkaar". Bij ontmoetin
gen in zijn café staat men
selijkheid voorop. Guus ver
keert als zakenman zo dik
wijls in Aziatische landen, dat 
hij zich als een echte man
darijn onder zijn gasten kan 
mengen. Glimlachend ver
vangt hij lege glazen door vol
le, bepaalt hij de positieve 
wending in een gesprek, vangt 
hij de mens op, die in het po
litieke bedrijf een deuk heeft 
opgelopen. Voor één avond: 
weg met de VVD-groeven op 
het voorhoofd. 
"De mandarijn van de Ba
ronie" slaagt erin voor enkele 

uren gezelligheid te laten 
prevaleren. Gesprekken over 
bestuurlijke en politieke on
derwerpen zijn niet uit te ban
nen. Dat hoeft ook niet als ge
sprekspartners elkaar op
bouwend· benaderen. Ze heb
ben elkaar nodig. Opkrikken 
van elkaars zelfbewustzijn 
werkt positief voor de hele 
club. 
Met zakelijk instinct en men
senkennis gaat Guus Gadet te 
werk. Heel handig houdt hij 
zichzelf daarbij op de achter
grond. De bijeenkomst staat 
op het conto van de ondercen
trale. De centrale heeft als 
stralend middelpunt Jessica 
Larive. Vanachter de tap ver
telt zij over het Europa zonder 
grenzen. 
De toevoer van drank ligt niet 
lang stil. De smaak in de Ba
ronie lijkt overigens te veran
deren. Vorig jaar stonden de 
meesten hun spraakwaterval 
te smeren met een gewoon 
pilsje. Dit keer gaat er meer 
een licht Belgisch bier door. 
Het Zuiden heeft de smaak 
van de Interne markt te pak
ken. 
Jessica hoeft hier niet over 
1992 te praten. Door voor ie
dereen een biertje in te schen
ken maakt zij voor de goede 
verstaander ook alles duide
lijk. 

Jan uan de Ven 

DINTELOORD - Gerard van 
Nieuwenhuijzen is een jong 
politiek dier. Politiek in ge
meente of Tweede Kamer in
teresseert. hem mateloos. En 
zonder tegenbericht is hij met 
zijn 23 jaar de jongste afde
lingsvoorzitter. Of was het op 
het moment van benoeming, 
nu twee jaar geleden. 
Na de laatste gemeenteraads
verkiezingen had de afdeling 
Dinteloord een voorzitter no
dig en Gerard werd het. Din
teloord ligt in het noordwesten 
van Brabant, het land van 
Merijntje Gijzen, midden in de 
polder. De plaats telt 5500 in
woners. Bij het afscheid ne
men zeggen de mensen "hou
doe". Een gewoonte, die overal 
in Brabant nog een signaal 
van gemoedelijkheid is. 
Dinteloord mag dan klein zijn 
en tussen suikerbieten- en 
aardappelvelden ingeklemd 
liggen, een boerendorp is het 
allang niet meer. Tijdens de 
trek van de stad naar buiten 
streken randstedelingen ook 
in Dinteloord neer. Zij druk
ken een stempel op de ge
meenschap. Nu functioneert 
het als een forenzengemeente. 
Een sterk groeiende plaats 
met veel nieuwbouw. 
Van die gemengde bevolking 
is Gerard van Nieuwenhuijzen 
voorzitter over zo'n 70 leden. 
"Het bestand verandert niet 
veel," vertelt hij. Ook het aan
tal kiezers is constant. De ge
meenteraad telt twee VVD' ers 
op het totaal van elf. "Achttien 
procent", weet Gerard. Voor 
twee op de elf heb je achttien 
procent van de stemmen no
dig. Een kwestie van hoofdre
kenen. Dagelijks werk voor 
Gerard, die op een belasting
adviesbureau werkzaam is. 
Hij heeft de aangiftes onder 
zijn hoede. 
"Na de havo heb ik de contro
leursopleiding bij de belas
tingdienst gevolgd. Al snel 
bleek, dat ik niet het type van 
de ambtenaar ben. De over
stap naar het bedrijfsleven 
was snel gemaakt. Ik werk nu 
voor de tegenpartij." 
"Op m'n achttiende had ik 
zeeën van vrije tijd. Toen ben 
ik actieflid geworden." Drie 
jaar inzet voor de afdeling 
werd beloond met een plaats 
op de kieslijst bij de verkie
zing van de gemeenteraad. Hij 
behoorde niet tot de uitver
korenen, maar: "Ik ben wel bij 
het raadswerk betrokken. Via 

de schaduwfractie mag ik 
meedenken en praten over het 
beleid." 
Deelneming aan de komende 
raadsverkiezingen sluit Ge
rard niet uit. Al zijn voor hem 
de omstandigheden wel ver
anderd. "Ik moet aan mijn 
toekomst denken." Om eei-1 
goed belastingadviseur te 
kunnen zijn dient hij nog veel 
te leren. Cursussen nemen 
een flink deel van zijn vrije 
tijd in beslag. 
Op dit moment gaan zijn ge
dachten uit naar een enquête 
onder de leden. Wat zijn hun 
wensen. "In het bestuur heb
ben we het onderzoek opgezet 
en samen met de secretaresse 
werk ik dat nu uit. Ben be
nieuwd wat er onder de leden 
leeft. We zullen het snel we
ten." 

Wisselwerking 
Gerard stelt zich op het 
standpunt, dat er in de partij 
een wisselwerking behoort te 
zijn. Een afdelingsbestuur 
heeft tot taak wetenswaar
digheden van "boven" te ver
garen om die vervolgens naar 
"beneden" door te spelen. 
In Dinteloord staat er altijd 
wel iemand klaar om naar een 
bijeenkomst van de ondercen
trale of de kamercentrale af te 
reizen. "We verdelen het werk 
eerlijk," vertelt 
Gerard. "We," 
zijn de zes 
bestuursleden. 
Zij schuiven 
niet alles af 
naar de 
jongste. 

De wensen van de leden ko
men in de eerste plaats bij de 
eigen raadsleden terecht. Niet 
uitgesloten is, dat er ook 
ideeën naar - wat Gerard 
noemt- "boven" worden 
doorgespeeld. De ledenver
gadering zal zich mede uit
spreken over de verwerking 
van de onderzoeksresultaten. 
"Het moeilijkste in een afde
ling is het activeren van de 
leden. Je vraagt je af of ze ac
tief willen zijn en hoe ze bij de 
partij betrokken kunnen wor
den of blijven." Het bestuur 
van Dinteloord vat de koe bij 
de horens, ziet kans het le
dental op gelijk niveau te 
houden. En het mag zich ver
heugen in een gemiddelde op
komst van 25 man tijdens le
denvergaderingen. 
Als het aan Gerard van Nieu
wenhuijzen ligt worden de 
goede gemiddelden nog beter. 

Jan uan de Ven 



*** * * *EP* 
·*PE* 

*** 
EUROKATERN NR. to 

Dit katern wordt uitgegeven onder auspiciën van de 
Nederlandse leden van de Liberaal-Democratische 

fractie in het Europees Parlement. 

De Nederlandse ondernemers staan nog veel te weinig stil 
bij het Europa zonder grenzen van 1992. Dat blijkt uit een 
enquête die in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken onlangs werd gehouden. 
De resultaten typeert minister De Korte als:" Weinig ge
ruststellend". Deze zogenaamde nul-meting onder 1000 be
drijven kort samenvattend, zegt hij: "Twee op de tien on
dernemers weet niet wat 1992 inhoudt. Van de acht die 
d[Lt wel weten, denkt een kwart dat het voor het eigen bedrijf 
voordelen oplevert en de helft dat voor- en nadelen tegen 
elkaar wegvallen." 
Nog enkele andere bevindingen. Van degenen die weten wat 
1992 inhoudt maakt slechts eenvijfde deel plannen met 
betrekking tot de Europese markt ( marktvergroting, con
tacten, oprichten van vestigingen). Slechts 5% van de on
dernemingen, die. zich bewust zijn van het feit dat de bar
rières tot de Europese Markt op 31 december 1992 moeten 
zijn geslecht, heeft van die Europese Markt een vast agen
dapunt voor zijn vergaderingen gemaakt. 

Rudolf de Korte: 
"Er is nog een hoop werk 
aan de EG-winkel" 

.. p de VVD-kaderbijeenkomst 
i )te Vaals over Europa die half 
/oktober werd gehouden, 

presenteerde de VVD-vice-premier 

deze resultaten. In deze prelude tot 
de verkiezingen van het Europees 
Parlement komend jaar juni schets
te hij de huidige stand van zaken. 

"Ik kon na deze nul-meting als mi
nister van Economische Zaken niet 
langer wachten. We· hebben voorlo
pig 10 miljoen uitgetrokken voor 
drie zaken: 
- bewustmakiJJ-g van de onderne
mers; 
- voorlichting; 
- stimuleren van onderzoeken naar 
de gevolgen van Europa 1992. 

Dit alles doen we in nauwe sa
menwerking met branche-organi
saties, de Kamers van Koophandel 
en Fabrieken, de ondernemingsor
ganisaties. Op 21 september 1988 
heb ik een centraal telefoonnum
mer in werking gesteld waar on
dernemers met al hun vragen over 
de Europese markt terecht kunnen: 
06-8392. Als we op bepaalde vragen 
niet meteen het antwoord weten, 
wordt de ondernemer binnen 24 
uur door ons teruggebeld. Alleen 
indien de vragen ook andere de
partementen raken, kan het ant
woord iets langer duren." 

De trein rijdt ... 

Minister De Korte merkt op dat 
gedurende de jaren zestig en zeven
tig in de ontwikkeling tot een ge
meenschappelijke Europese markt 
de klad heeft gezeten. "De indus
triëlen hebben er opnieuw vaart 
ingebracht, toen zij ontdekten dat 
we ten aanzien van Japan en de VS 
de boot dreigden te gaan missen. 

Minister van Economische' Zaken 
Rudolf de Korte. 

Onze grensbarrières kosten thans 
meer dan 300 miljard gulden per 
jaar. Dat is verspild geld. Maar nu 
moeten alle geesten voor de EG rijp 
worden gemaakt. De trein rijdt en 
is niet meer te stoppen. Nu moeten 
ook de kleinere bedrijven en de 
burgers in die trein durven te stap
pen." 

Om die drempel verder te verla
gen start de minister van Econo-



mische Zaken eind november een 
databank, waaraan iedere onder
nemer zich met zij!! computer kan 
koppelen en zo dagelijks de stand 
van zaken kan bijhouden. 
Rudolf de Korte: "Binnen de EG is 
men bezig met de behandeling van 
300 richtlijnen, opgesteld door Lord 
Cockfield, die tot doel hebben een · 
grotere eenvormigheid (harmoni
satie) van de EG-markt tot stand 
te brengen. Van die maatregelen, te 
samen ook wel het Witboek ge
noemd, zijn door het Europees Par
lement er al100 afgerond, 100 zijn 
in bewerking en de laátste 100 
moeten nog worden behandeld. 
Sommige van deze richtlijnen heb
ben verstrekkende gevolgen, an
dere lijken niet zo belangrijk, maar 
zijn het voor sommige landen wel. 
Neem de richtlijn over "het malen 
van vlees". Daardoor zou in de toe
komst onze nationale gehaktbal 
kunnen verdwijnen." 

De vice-premier haast zich het 
denkbeeld te bezweren dat na 1992 
alles anders wordt. "Alle verande
ringen gaan geleidelijk. Wel moe
ten we zorgen dat we vooraanstaan 
in dat Europa 1992." 

Subsidies 

Als goed liberaal is De Korte 
voor afbouw van het defensief sub
sidiebeleid dat concurrentieverval
send werkt. Een offensief beleid, 
waardoor ondernemers de mo
gelijkheid wordt geboden de kansen 
en bedreigingen van de EG-markt 
te onderzoeken en daarop in te 
spelen, kan rekenen op zijn warme 
steun."Daártoe zal het Ministerie 
van Economische Zaken begin vol
gend jaar groepen van bedrijven 
die hiervan studie wensen te ma
ken tot ongeveer 50 % van de daar
aan verbonden kosten gaan sub
sidiëren. 

Ook zal het departement de
genen die als adviseur - inter
mediair bijvoorbeeld bij de branche
organisaties - werkzaam zijn, 
stimuleren tot opleidingen in EG
richting. 
"Geen woorden, maar daden. Daar 
komt het nu op aan," zegt minister 
De Korte. 

Eur«;>strojka . 

"Voor de liberalen ligt een 
specifieke taak in het waken voor 
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een Eurobureaucratie. We moeten 
met dat verenigd Europa geen ex
tra regelgeving op onze nek krijgen; 
geen ambtelijke bevoogding door 
Brussel. Als we in de toekomst dur
ven kijken zal zelfs de grootste 
pessimist moeten toegeven dat dit 
tijdperk ideaal is om ook een aantal 
nationaal heilige huisjes op de hel
ling te zetten. Om overtollige re
gelgeving af te schaffen, want daar 
snijden we ons anders straks mee 
in de vingers. Een deel van het na
tionaal beleid zullen we prijs moe
ten geven. Landen die straks door 
hun kosten of ingewikkelde regel
geving uit de pas lopen, snijden 
zichzelf in de vingers." Ik pleit vóór 
,,Eurostrojka". 

Kabinetsbeleid 

Dit CDA-VVD kabinet werkt op 
alle fronten naar de gezamenlijke 
EG-markt toe. Dat gebeurt in de 
EG-ministerraden in Brussel. Dat 
gebeurt in onze eigen Trêveszaal aan 
het Binnenhof. 
Vice-premier De Korte somt eeri 
aantal belangrijke kabinets
maatregelen op: 
"a. De belastingverlaging en -
vereenvoudiging van ruim 4 mil
jard gulden volgens het plan-Oort 
met ingang van 1990. Onze hoogste 
belastingschijf gaat dan van 72 % 
naar 60 %; het middentarief naar 
50 % en het laagste naar circa 35 %. 
We moeten dat als een aanzet he-

schouwen. Als we naar onze Oos
terburen kijken, waar bijna 40 % 
van onze export op is gericht, zien 
we dat daar binnenkort het hoogste 
tarief 53 % zàl zijn. En dat gaat pas 
in vanaf f 250.000,00. Bij ons be
gint het hoogste tarief dan vanaf 
f 90.000,00. We zijn er dus nog lang 
niet. 
b. Met de verlaging van het hoge 
BTW-tarief van 20 naar 18,5% ko
men we dichter in de buurt van de 
Westduitse BTW. Na 1990 moet 
ons tarief verder omlaag naar het 
EG-gemiddelde van 16 %. 
c. De verlaging van de vennoot
schapsbelasting van 43 naar 35 % 
is een ferme stap in de goede rich
ting. 
d. Onze vierde nota Ruimtelijke 
Ordening is internationaal gericht. 
Daarin is ook ruime aandacht aan 
de marktsector geschonken; 
e. De uitvoering van het Bereik
baarheidsplan Randstad zal ervoor 
moeten zorgen dat de internatio
nale verkeersaders niet dichtslib
ben." 

Matiging 

Om in de pas te gaan lopen met 
de overige lidstaten zal Nederland 
zijnsociale uitgaven moeten blijven 
matigen. "We kunnen niet ver
wachten dat die andere elf lidstaten 
zich zomaar aan ons zullen aan
passen," zegt Rudolf de Korte. 
"Daarom is het zo verbazingwek-



kend dat de PvdA na enige tijd een 
realistische koers te hebben ge
volgd thans weer op dit gebied ons 
land wil isoleren en dichtspijkeren. 
Misschien heeft het ermee te ma
ken dat onze socialisten tegen
woordig "De Internationale" niet 
meer kunnen zingen. Veel over
heid, veel regelgeving, afwijkende 
sociale wetgeving, ... dat alles kan 
ons straks flink opbreken. Afwij
kend beleid zal binnen het grenze-

loos Europa 1992 onherroepelijk 
leiden tot een nadelige concurren
tiepositie van ons bedrijfsleven en 
dus tot verlies van banen. Mijn 
taxatie is dat we met z'n allen (in
clusief de PvdA) de bakens wel zul
len moéten verzetten. 

Reny Dijkman 
Foto: Sjaak Ramakers 

• 

L. 

Fundamentele 
keuzes 

door Florus Wijsenbeek, lid van het Europees Parlement, 
aan boord vlucht CX 288 op weg naar Peking boven 
Afghanistan. 

p het moment dat ik dit arti
kel voor ons partijblad 
schrijf, bevind ik mij, daags 

na de ontknoping van het pas
poortdebat in de Tweede Kamer, 
met een delegatie uit het Europees 
Parlement op weg naar China, bo
ven een van de meest turbulente 
regio's in deze wereld, Afghanistan. 
Ook na dat bezoek, waarover ik in 
de VVD-Expresse berichtte, besef 
ik eerst recht hoe bevoorrecht wij 
zijn dat wij onze conflicten en ver
schillen in het openbaar en in het 
Parlement kunnen bespreken. 

Ook in de EG is er de laatste 
maanden nogal wat geraas ge
weest. Jacques Delors, de voorzitter 
van de Europese Commissie, heeft 
in het Parlement gezegd dat binnen 
enkele jaren 80% van het sociaal
economisch beleid in Europa be
paald zal worden en niet langer 
door de nationale wetgever. Me
vrouw Thatcher ging daar direct op 
in en verklaarde in Luxemburg 
zelfs dat ze van die voorstelling van 
zaken nachtmerries kreeg. Zij wil 
Brits zijn en blijven en, gelijk 
Charles de Gaulle dat in 1963 al 
zei, zich niet de wet laten voor
schrijven door een stelletje vader
landsloze ambtenaren in Brussel. 
Dat heeft destijds tot een heel diepe 
crisis in het Europees integratie-

proces geleid, waarin eerst de po
litiek van de lege stoel is toegepast, 
zodat er rechtsgeldig helemaal geen 
besluiten meer konden worden ge
nomen. Daarna is de EG er slechts 
uitgekomen door tegen de Ver
dragsregels in nog alleen besluiten 
te nemen waar iedereen het mee 
eens was. Dat is nu precies wat deze 
navolgelinge van de Gaulle, (zoals 

ik ergens las de combinatie van 
Jeanne d'Arc, Lady Macbeth, en 
mijn tante uit de Provincie) nu al 
jaren doet en blijkbaar wil blijven 
doen: die besluiten blokkeren waar 
zij het niet mee eens is. Dat zij 
daarmee zondigt tegen het door 
haarzelf plechtig ondertekende, 
door het Parlement van Westmin
ster goedgekeurde Verdrag dat de 
Europese Akte heet, en waarin al
les wat de interne markt in 1992 
tot stand moet brengen, bij eenvou
dige meerderheid besloten wordt 
deert haar kennelijk niet. 

Vliegen op de stroop 

Maar de kwestie is wel heel fun
damenteel en soortgelijke geluiden 
hoor je ook bij oris meer en meer. 
Op spreekbeurten krijg je vaak te 
horen: de grenzen moeten afge
schaft en men moet het ons niet zo 
moeilijk maken onze kaas-, to
maten-, kalfsvleesvrachtdiensten 
etc. etc. te verhogen, maar concur
rentie van die lui met lage lonen en 
dito moraal, die willen we niet. Ook 
vreest men de influx van allerlei 
louche buitenlanders die als vlie
gen op de stroop op onze, inderdaad 
verhoudingsgewijs royale, bij
standsuitkeringen afkomen. Dat 
anderen van oordeel zijn dat elke 
Hollander in het buitenland min
stens een kilootje heroïne komt 
verkopen is even onwaar. Voor de 
eerste veronderstelling geldt, dat 
men toch eerst premie betaald moet 
hebben, dus een baan gehad moet 
hebben, om in uitkeringsregelingen 
te vallen. Op dit moment is staats
secretaris De Graaf zelfs aan het 
onderzoeken of er nog extra eisen 
ingebouwd moeten worden om de 
toegang tot het stelsel moeilijker te 
maken. Eerder dan dat we een pro
bleem zullen krijgen aan de onder
kant van de arbeidsmarkt zullen 
we dat krijgen aan de bovenkant, 
omdat het ons nu reeds ontbreekt 
aan hoog gekwalificeerden en, om
dat diegenen die dat wel zijn door 
de vrije vestiging in de gehele ge
meenschap en de enorme bruto
netto wig bij ons eerder geneigd 
zullen zijn hun heil elders te gaan 
zoeken, bijvoorbeeld in de transal
pine regio Zuid-Duitsland, Midden
Italië en de streek Lyon, Grenoble, 
waar de groei in Europa het sterkst 
is. Aan die wig, veroorzaakt met 
name door ons veel te dure sociaal 
verzekeringsstelsel, zullen we iets 
moeten doen. Die mening wordt ge-
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deeld door de voorzitter van het 
KNOV, onze oud-voorzitter Jan 
Kamminga, met wie ik het genoe
gen had onlangs samen een 
spreekbeurt te mogen verzorgen en 
die, kan ik u verzekeren, zijn hui
dige functie met evenveel verve en 
dynamiek bekleedt als wij dat van 
hem in de partij kennen. 

Strijdpunten 

Het punt van de kosten van ons 
sociale stelsel zal een van de be
langrijke strijdpunten worden in de 
komende Europese verkiezingen. 
In het CDA werd onder andere in 
het debat over het paaspakket nog 
gesteld dat we daar vooral niet aan 
mochten komen, dat geldt in ver
sterkte mate voor de PvdA. Ik ben 
van oordeel, dat, willen we in 1992, 
als de grenzen opengaan, de con
currentie aan kunnen gaan, dat wij 
zo mogelijk naar beneden moeten, 
in ieder geval niet verder naar bo
ven, ook als in de ons omringende 

· landen nog wel verdere loonrondes 
gegeven worden. Wij hebben nu 
reeds in de EG de hoogste loonlas
ten en het hoogste percentage dat 
overheidsmiddelen op het Bruto 
Nationaal Produkt neemt. Het mag 
niet waarschijnlijk worden geacht 
dat de andere elflid-staten zich bij 
ons zullen aanpassen. Uit de sector 
waarvoor ik voor de liberale fractie 
in het EP eerste woordvoerder ben, 
het vervoer, heb ik daarvan een 
goed voorbeeld. Uit onderzoekin
gen is gebleken dat het hele kos
tenplaatje in het vervoer, dat be
staat uit lonen, wegenbelasting, 
brandstof, verzekering, etc. bij ons 
en onze directe concurrenten de 
Duitsers, de Belgen, de Denen en 
de Fransen, niet veel verschil te 
zien geeft: er is een verschil van 
hooguit 2 %. Nu worden in 1992 alle 
quantitatieve restricties door ver
gunningen voor internationaal 
vervoer opgeheven, maar tegelij
kertijd worden de wegenbelastin
gen en de accijnzen gelijk getrok
ken, of zoals de Duitsers met de 
wegenbelasting dreigen te doen, 
nationaal opgelegd aan ieder die 
van het wegennet gebruik maakt 
per gereden kilometer. Aangezien 
zowel wegenbelasting als dieselac
cijns bij ons langer zijn dan elders, 
gaan de kosten daarvan voor ons, 
die nu 27 % van het Europese weg
vervoer verzorgen, omhoog. Daar
entegen zijn onze loonlasten, netto 
weliswaar, vrijwel gelijk aan die 
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van chauffeurs in de Bondsrepu
bliek, maar bruto 18% hoger. Nu 
zal volgens sommige schattingen in 
de geliberaliseerde interne markt 
door de verhoogde distributie van 
basis- en eindprodukten, waarvan 
de fabrikage op een plaats gecon
centreerd kan worden, de vraag 
naar vervoer met 85 % kunnen toe
nemen. Maar als onze kosten veel 
hoger zijn dan zullen we ondanks 
onze specialisatie en organisatie 
zeker niet evenredig van die groei 
kunnen meeprofiteren. Als we in 
het vervoer gaan verliezen, dan 
kunnen we ons project "Nederland 
distributieland" dat zo afhankelijk 
is van de combinatie van wegver
voer met zee- en luchtvervoer ook 
wel vergeten. Dan zouden de nood
zakelijke grote investeringen in de 
infrastructuur die we in de komen
dejaren moeten doen, ook om de 
dreiging van het wegzuigen van 
vervoer door de bouw van de ka
naaltunnel het hoofd te kunnen 
bieden, als weggegooid geld be
schouwd kunnen worden en dat is 
daar gewoon teveel voor. Overigens 
zullen we er niet alleen voor moe
ten zorgen dat het wegverkeer niet 
bij Schiphol en de Rotterdamse ha
ven stil komt te staan, maar moeten 
we ook voor verbeteringen van het 
spoorwegnet en de binnenwateren 

zorgen. Voor de trein is er nu een 
vertragende fiessehals naar de 
doorvoer naar Duitsland en bij 
Venlo, en zit de randstad-spoorlijn 
tussen Moerdijk en Amsterdam zo 
vol dat daar geen goederentrein 
meer tussendoor kan. In de bin
nenvaart is naast een aantal in
frastructurele verbeteringen zoals 
de Zuid-Willerusvaart ook een 
drastische sanering van de vloot 
vereist, omdat bijvoorbeeld voor 
containervervoer het binnenschip 
best een goed alternatief kan zijn 
om de weg te ontlasten. Maar dan 
moeten er wel moderne schepen en 
laadinstallaties voorhanden zijn. 

Ook om milieuredenen zullen er 
vanuit andere landen maatregelen 
genomen moeten worden om de 
toename van het wegverkeer af te 
remmen. In de Bondsrepubliek is 
nu reeds 18 % van het goederen
verkeer gecombineerd, dat wil zeg
gen auto-schip of auto-trein. Bij ons 
neemt het gecombineerd transport 
percentueel eerder af. 

U ziet het, er is veel werk aan 
de winkel en we gaan er ons geza
menlijk in de verkiezingen voor in
zetten dat het ook gedaan kan wor
den en niet door de conservatieven 
in CDA en PvdA onmogelijk wordt 
gemaakt. 

• 

" '-----· ', 
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Eurocongres 
Rotterdam: Een 
machtige dag!! 

600 WD-ers vol enthousiasme bijeen in Rotterdam, perfecte 
organisatie, de kopstukken Ginjaar, De Korte, Nord, Voor
hoeve spreken, een verklarende video, een orkest, een prijs
vraag, een broodje gezond en als klap op de vuurpijl het 
oratorisch geweld en talent van Europees Commissaris, 
toekomstig PW-lijsttrekker Willy de Clercq. 

·.;· r was ook wel veel voorberei
. dend werk gedaan om deze 
'dag tot zo'n sprankelend suc

ces te maken. Een eerste en laatste 
hand werd gelegd door campag
nemanager Hugo Dittmar en zijn 
team. Daarnaast werden op een 
kaderweekend in Vaals 60 kc-af-

gevaardigden duchtig getraind. Zij 
brachten dat de week daarna weer 
over op hun kc-leden, die uiteinde
lijk weer met zijn allen voor de in
formatie-campagnestart in het 
Groothandelsgebouw in Rotterdam 
bijeenkwamen, met het halve ka
binet en veel kamerleden. 



Dubbelontbijt 

Als vijf VVD-Europarlemen
tariërs zien wij elkaar in deze tijd 
praktisch elke dag, ook in het 
weekend, maar samen ontbijten 
behoort (nog) niet tot onze ge
W!)Onten. Ik was het dan ook glad 
vergeten dat wij de dag begonnen 
met een werk-ontbijt met de am
bassadeurs van de andere EG lid
staten met DB en kabinet. Dus heb 
ik, omdat ik thuis met mijn kin
deren al ontbeten had, maar twee 
keer ontbeten. Het was overigens 
een heel nuttige zaak om van die
genen die beroepshalve in ons land 
ogen en oren goed de kost geven en 
die dat in Europees verband kun
nen plaatsen hun, zij het diplo
matiek uitgesproken, indrukken 
over ons land te kunnen horen. 

Dan op· de tonen van de "Cheers" 
band de zaal in: Leeg!!! De schrik 
sloeg mij om het hart. Zouden dan 
al die jaren en keren dat ik uit 

V.l.n.r. Voorhoeve, De Korte, Len 
Rempt, Ginjaar en Blaauw. 

Hans Nord spreekt de 
bomvolle zaal toe onder het 
"Grenzenloos Europa
spandoek". 

Vice-premier De Korte in 
gesprek met Europees 

Commissaris Willy 
de Clercq. 



"Europa" naar Nederland toog, om 
over de Europese integratie te ver
tellen aan de Kamerfracties, aan de 
pers, aan de afdelingen en Kamer
centrales week in week uit sinds 
1971, voor niets zijn geweest, en 
dan ... opluchting: de deelnemers 
werden bij binnenkomst in een zij
zaal met koffie en taart opgevangen 
en dromden om klokke elf de zaal 
In. 

Voorzitter Ginjaar opent. De 
partijvoorzitter stelt een aantal 
zaken duidelijk en direct: de Eu
ropese verkiezingen en de daar ge
kozenen zijn geen bijwagen maar 
integrerend onderdeel van een 
campagne, die doorloopt tot en met 
de Tweede Kamerverkiezingen in 
1990. De voorbereiding voor 1992 
mag niet alleen economisch zijn. 
De vrijheid, het individu en het 
respect voor de variatie van de ver
schillende culturen dient gewaar
borgd. 

Dan de vice-premier, Rudolf de 
Korte. Als minister van Economi
sche Zaken doorspekt hij zijn rede 
met feiten, cijfers en statistische 
gegevens. Sinds de algemene le
denvergadering in Veldhoven heb 
ik hem nu een aantal malen over 
het thema Europa 1992 horen 
spreken en het valt mij op dat hij 
ook naar buiten toe meer over dit 
onderwerp aan het woord is en het 
niet meer alleen overlaat aan oud
collega Europarlementariër, 
staatssecretaris Yvonne van Rooy. 
Dat hij zich steeds beter in dit 
thema thuisvoelt blijkt ook uit de 
grappen die hij in zijn verhaal 
vlecht, maar of de opmerking dat 
het 06-nummer een sex is in plaats 
van een succes niet een verspre
king was, weet ik niet. Hilariteit 
wekte het wel. Ik vond het sterkste 
element in de speech van onze eer
ste man in het kabinet hoe hij de 
als Eurostrojka betitelde verbin
ding wist te leggen tussen de li
beralisering en deregulering en dus 
het afbouwen van staatssteun. Ook 
de dwarsverbanden van een interne 
vrije markt met verkeerspolitiek, 
ruimtelijke ordening en milieu, de 
fiscale harmonisatie en het sociale 
stelsel werden goed uitgelegd voor 
de zaal. De overduidelijke bood
schap dat wij in loonkosten en 
overheidsuitgaven de hoogsten in 
Europa zijn en dat vooral door onze 
te dure sociale lasten, die dus naar 
beneden moeten, viel niet mis te 
verstaan. 

Ondanks de serieuze aandacht 
voor de toch complexe Europese 
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politiek werd er deze dag door de 
zaal veel gelachen. Zo veroorzaakte 
de opmerking in de daarna ver
toonde voorlichtingsfilm, dat er op 
1 januari 1988 een Europees pas
poort in ons land in gebruik zal 
worden genomen méér dan be
smuikt gelach. 

Hans N ord, aan wie door Joris 
Voorhoeve veel lof werd toege
zwaaid en door hem als voorbeeld 
van een meer dan veertig jaar lang 
activist aan de in groten getale 
aanwezige jeugd werd gesteld, leg
de in een voor zijn doen hartstoch
telijk betoog het democratisch de
ficit, waar de Gemeenschap aan 
lijdt, bloot. Voor elk rechtgeaarde 
democraat en dus zeker voor de le
den en stemmers van de Volkspar
tij voor Vrijheid en Democratie 
moet een volledige parlementaire 
controle alleen voldoende inzet voor 
de campagne kunnen zijn. 

Winnaars 

Voor zover daar tijd en gelegen
heid voor was, want ook de pers, 
alhoewel meer nationaal dan Eu
ropees geïnteresseerd, moest be
diend, werd ik door zeer veel van 
de deelnemers gevraagd om de 
antwoorden van de quiz, waar 500 
piek aan campagne-materiaal voor 
de afdelingen mee te verdienen viel. 
Ik kende de vragen en antwoorden 
natuurlijk wel, want ik had ze zelf 
gemaakt, bij deze dan de verkla
ring waarom ik niemand iets ge
zegd heb. De winnaars waren Le
lystad, Rijswijk en Hendrik Ido 
Ambacht, afdelingen waar ik ook 
echt niet mee gesproken had. 

Europol 

Na de korte pauze het hoofdpro
gramma, eerst Joris Voorhoeve die 
ook deze keer weer met een mythe 
begon: het verhaal hoe de Griekse 
oppergod Zeus de schone maagd 
Europa in de gedaante van een 
stier ontvoerde. Een thema dat im
mer veel geleerden en kunstenaars 
tot inspiratie bracht. Voor Joris was 
het behalve de toezegging tot 
krachtige ondersteuning van de 
VVD-Tweede-Kamerfractie in de 
Europese verkiezingen misschien 
eerder de ontvoering, die hem tot 
het thema misdaadbestrijding 
bracht. Hij wil de oprichting van 

Europol, een soort Europese FBI en 
wil ook dat er iets gedaan wordt 
aan bestrijding van de fraude, die hij 
jaarlijks op 7 miljard gulden schat
te, voornamelijk door de inzet van 
meer inspecteurs. Nieuw was het 
idee om de in januari aantredende 
Commissie waarin 5 van de 17 le
den liberalen zijn, iemand met de 
coördinatie van infrastructuur en 
ruimtelijke.ordening te belasten. 
Net als de spreker na hem pleitte 
Voorhoeve ook voor een Europese 
Centrale Bank. Onze nationale 
fractievoorzitter wees er terecht op 
dat men bijv. met milieumaatre
gelen niet altijd op de andere lid
staten hoefde te wachten. Zoals hij 
in het algemeen van mening is dat 
de beste bijdrage die een land aan 
het Europa van de toekomst kan 
geven, is, het eigen land op orde te 
krijgen, economisch, sociaal, ju
ridisch en ecologisch. 

De laatste spreker, luid toe
gejuicht na een briljante speech en 
door onze partijvoorzitter genoemd 
als gezamenlijk Europees lijst
trekker, was Europees Commissa
ris Willy de Clercq. Diegenen die 
hem in 1979 in Breda gehoord had
den of die, zoals ik, toen ik secre
taris-generaal was, hem als voor
zitter van de ELD meegemaakt 
hebben, wisten dat hij vuurwerk 
kan afleveren, maar in Rotterdam, 
de voorhaven van Gent zoals hij het 
noemde, schitterde hij en in
spireerde hij ons allemaal. Een tour 
d'horizon van de positieve kanten 
van wat hij de slogan 1992 noemde, 
naar de economische macht van 
Europa, die hij - belast met han
delsbetrekkingen - beter kent dan 
wie ook. Het verwijt van protectio
nisme wees hij met kracht van ar
gumenten terug. Wij moeten wel 
open zijn, maar dan moeten we wel 
beter samenwerken en verder gaan 
dan mevrouw Thatcher wil. "Dan", 
zo eindigde hij, "kan de droom die 
Europa is, ook werkelijkheid wor
den". 

Florus Wijsenbeek 
lid van het Europees Parlement 

Foto's: Hans van Dijk 
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VVD zet groep 
( _:__-_·. 

van veertig 
deskundigen in 
bij komende 

Europese verkiezingen 
oek Hermans zei het onom

' wonden op de jaarlijkse bij-
_·;eenkomst voorvormings-en 

scholingsfunctionarissen in 
Utrecht. "We gaan een groep van 
veertig mensen zodanig klaar
stomen, dat zij inzetbaar zijn bij de 
campagne voor de Europese Ver
kiezingen van volgend jaar. Dat 
gaat gebeuren naast de beroeps
politici. Dat betekent natuurlijk 
niet dat we bijvoorbeeld een van 
die vrijwilligers op mijnheer Kok 
(PvdA) afsturen." 

De vice-fractievoorzitter was als 
voorzitter van de vier Europa-top
kadertrainingen van de Haya van 
Somerenstichting een van de spre
kers op deze bijeenkomst. Zijn pep
talk werkte enthousiasmerend. 
Hermans benadrukte dat deze 
nieuwe vorm van gebruikmaken 
van in het VVD-kader aanwezige 
deskundigheid door zijn collega's 
als bijzonder welkom wordt gezien. 
,;Vaak krijgen we tijdens verkie
zingsperiaden rond de honderd 
aanvragen per week om ergens in 
het land een spreekbeurt te hou
den. Daaraan is onmogelijk door 
Kamerleden fYsiek te voldoen. Ook 
het aantal forumdiscussies neemt 
hand over hand toe. Was er in het 
verleden wel vaak bij het kader 
goede deskundigheid aanwezig, nu 
kan ik stellen dat straks de vaar
digheid en presentatie beide op 
hoog niveau zullen staan." 
Met nadruk wees Hermans op de 
verplichting die deze veertig men
sen door het volgen van de Europe
se trainingen op zich hebben geno
men om in actie te komen: "Niks 
geen vrijblijvendheid!" aldus Loek 
Hermans. 

Brainstormen 

Jaarlijks brainstormen de 

scholings- en vormingsfunctio
narissen gezamenlijk over de mo
gelijkheid nog meer met "hun" 
cursisten te doen, de via de partij 
verworven kennis beter te benut
ten en over de mogelijkheid zoveel 
mogelijk VVD-ers tot actieve li
beralen te vormen. 

De Haya van Somerenstichting 
heeft daaraan het afgelopen jaar 
bijzonder veel gedaan. Zelfs de 
trainers hebben zich weer eens la
ten trainen. Met grote efficiëntie is 
bekeken hoe de cursussen zo goed 
en goedkoop mogelijk kunnen wor-

den gegeven. Ook wordt steeds 
meer aandacht besteed aan de mo
gelijkheden om de (toegangs)
drempels tot de cursussen te verla
gen, zodat de partij steeds meer 
mondige en strijdbare liberalen kan 
gaan tellen. 

Loek Hermans nam de Europese 
topkadertraining als voorbeeld van 
een goed opgezette diepte- en vaar
digheidstraining. De groep is sa
mengesteld uit mensen die ge
meentelijk, provinciaal of landelijk 
actief zijn. Rond het centrale thema 
"Europa" wordt vier lange week
einden over deelthema's gediscus
sieerd. Waardoor goed geïnfor
meerde en verbaal getrainde inlei
ders ontstaan. Allen zijn op veel 
terreinen inzetbaar. Die vaardig
heid wordt gestimuleerd doordat 
het topkader niet alleen de visie 
van de VVD op diverse terreinen te 
horen krijgt, maar ook deskundigen 
uit andere politieke "stallen" hun 
beleidsterrein toelichten vanuit 
hun visie. Geen enkele politieke 
partij heeft tenslotte in haar eentje 
de wijsheid in pacht. 

Van deze cursus zit het grootste. 
deel er thans op. Drie weekeinden 

november 1988 



heeft men in de beslotenheid van 
hotel W olfheze hard gewerkt. De 
afsluiting is medio december. 
Onderwerpen die al zijn behandeld: 
de feitelijke gang van zaken rond
om het Europees parlement; de 
economische eenwording van Eu
ropa rond de streefdatum van 1 ja
nuari 1993; wat betekent dit voor 
Nederland en wat voor de VVD; 
milieuproblematiek; verkeer en 
vervoer; de consequenties van het 
wegvallen van de grensbarrieres 
voor vergunningen; sociale zeker
heid; landbouw en ruimtelijke or
dening; ook werd gesproken over 
het veel gehoorde geluid dat arme 
buitenlanders straks van onze so
ciale zekerheid kunnen komen ge
nieten. "Op al die vragen moet de 
VVD straks een goed antwoord 
hebben," meent Hermans. Vooral 
moet duidelijk worden gemaakt 
waar de VVD in al die zaken staat. 

Het vierde en laatste weekeinde 
gaat in belangrijke mate over vra
gen als: "Wat betekent het EG-blok 
in vergelijking met andere econo
mische blokken als de V.S., Japan 
of het Sowjetblok." 
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"In dat laatste weekeinde gaan 
we de mensen tegenover elkaar 
zetten en standpunten laten verde
digen. Eind dit jaar hebben we zo 
een groep van veertig mensen ge
kregen die er mede voor kunnen 
zorgen dat de VVD voorafgaand 
aan de Europese verkiezingen de 
kiezers grondig kunnen uitleggen 
en voorlichten over wat de VVD 
voor ogen staat." 

Hans de Bie 

• 



Jan Dirk Blaauw terug 
in de Tweede Kamer 

De verwarring kan weer toeslaan: 
de VVD-fractie is weer dubbel 

blauw. Landbouwspecialist Piet 
Blauw (boerenblauw) heeft weer 

gezelschap gekregen van defensie
specialist Jan Dirk Blaauw (ma
rine-blaauw). De laatste stond als 

eerste reserve voor de VVD-Tweede-
Kamerfractie, maar kon na de be
noeming van Frits Bolkestein tot 

minister van Defensie weer aan de 
slag in de fractie. 

~ -"an Dirk Blaauw is geen nieuw
komer. Van 1978 tot de ver
kiezingen van 1986 is hij lid 

geweest van de fractie. In die tus
sentijd heeft hij niet kniezend en 
wachtend langs de zijlijn gezeten, 
maar bleef hij actief in de VVD. Als 
buitenland-secretaris en dus lid 
van het dagelijks bestuur en - sinds 
de laatste Statenverkiezingen - als 
lid van Provinciale Staten Utrecht. 

'Als officier van de Koninklijke 
Marine keerde hij in 1986 terug 

naar dit krijgsmachtonderdeel en 
vervulde hij een studie-opdracht 
die resulteerde in het rapport "Ma
ritieme Strategie in de brede zin 
des woords",,' waarbij nadrukkelijk 
ook de civiele kant van de Europese 
maritieme macht werd betrokken. 
Het vervolg was dat hij lid werd 
van een stuurgroep waarin de top 
van het bedrijfsleven samen met de 
Koninklijke Marine aan de slag 
ging en waarvan de conclusies zijn 
vastgelegd in het boek: "Beeld 2003". 

Jan Dirk: "Ik ben me door die 
studies veel meer bezig gaan hou
den met Nederland-Distributieland 
en onze totale infrastructuur, dus 
met de 4e nota Ruimtelijke Or
dening. Die kennis hoop ik nu ook 
in de Kamer te kunnen gebruiken." 

Zijn portefeuille beyat Defensie, 
Buitenlandse-Zakenbeleid, het 
energiebeleid en het Europees Be
leid. Dit sluit als een handschoen 
op zijn bestuursfunctie als secreta
ris Buitenland. 

I 

Naar een persoonlijk me
dewerkster heeft hij niet hoeven te 
zoeken. Henriëtte de Ruiter, die in 
Utrecht was afgestudeerd in Ge
schiedenis en die vers terugkwam van 
een stageperiode bij de Verenigde 
Naties, hoorde via de radio dat 
Blaauw in de 2e Kamer de openge
vallen plaats in de VVD-fractie ging 
bezetten. Henriëtte liet er geen 
gras over groeien. Nog dezelfde 
avond stopte zij bij Jan Dirk haar 
curriculum vitae in de brievenbus 
en de zaak was snel beklonken. "Ik 
wilde dolgraag bij het parlement 
werken en het bevalt me enorm!" 
is haar reactie. 

De VVD-fractie is nu weer com
pleet. 

Reny Dijkman 
Foto: Theo Meijer 

• 
Na de benoeming van Frits 
Bolkestein tot minister van 
Defensie is het WD-fractie
bestuur in de Tweede Kamer 
ongewijzigd gebleven. 
De coördinatie van het FES
blok (Financiën, Economi
sche Zaken en Sociale Zaken) 
is in handen van Frank de 
Grave. 
Frans Weisglas is belast met 
de coördinatie van het BOD
blok (Buitenlandse Zaken, 
Ontwikkelingssamenwer
king en Defensie). 



Symposi'-'m 
liberalisme: de 

filosofische 
grondslagen 

·~ 'Oor de tweede achtereÉmvol
, gende keer zijn dr. Klaas 

Groenveld van de Prof. mr. B. 
M. Teldersstichting en mr. Her
man J. Lutke Schipholt van de 
Haya van Somerenstichting er met 
succes in geslaagd in prima samen
werking een symposium over een 

· belangwekkend onderwerp te or
ganiseren. 

Ditmaal heeft het symposium 
als onderwerp de filosofische 
grondslagen van het liberalisme, 
zoals deze in geschrift 65 "Libera
lisme, een speurtocht naar de fi
losofische grondslagen" van de . 
Teldersstichting zijn neergelegd. 
Opnieuw is de sfeervolle vergader
zaal van de Eerste Kamer het decor 
waartegen de gedachtenwisseling 
plaatsvindt. 

De belangstelling voor het sym
posium blijkt groot. De vergader
zaal is tot op de laatste plaats bezet 
als de onder-voorzitter van de 
VVD, mr. I. W. Opstelten, het sym
posium opent. 

Opstelten juicht de gezamenlij
ke initiatieven van de Telders
stichting en de Haya van Someren
stichting toe. Hij noemt het sym
posium-onderwerp diepzinnig en 
hoopt dat het symposium de in
kleuring van het liberale gedach
tengoed een stapje dichterbij 
brengt. Al voegt Opstelten daar on
middellijk aan toe dat er volgens 
hem net zoveel vormen van libera
lisme zijn, als er liberalen zijn. 

'·-·· _!.·. l~ 

Steeds treden de inleiders als 
duo op. Ieder inleiders-duo richt 
zich speciaal op één van de hoofd
stukken van de eerder genoemde 
publikatie "Speurtocht" van de 
Teldersstichting. 's Ochtends spre
ken H. H. Jacobse (oud-VVD ka
merlid) en dr. K. Groenveld (direc
teur van de Teldersstichting) met 
elkaar over het liberale mensbeeld. 
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Drs. A.M. Oostlauder (directeur 
van het wetenschappelijk bureau 
van het CDA) en dr. J. A. A. van 
Doom (emeritus hoogleraar socio
logie Erasmus Universiteit Rotter
dam) becommentariëren het 
hoofdstuk "individu en groep". 

's Middags reageren prof. mr. E. 
M. H. Hirsch Ballin (Universiteit 
van Brabant) en mr. J. M. Polak 
(staatsraad en curator van de Tel
dersstichting) op hetgeen over de 
democratische rechtsstaat in de 
speurtocht is opgenomen. Tenslotte 
debatteren H. J. L. Vonhoff (Com
missaris der Koningin in Gronin
gen) en prof. dr. U. Rosenthal 
(voorzitter van de werkgroep die 
drs. A. A. M. Kinneging bij zijn 
speurtocht heeft begeleid) over de 
staatstaken in de waarborgstaat. 

De inleiders en deelnemers aan 
de discussie zijn het er in het alge
meen over eens dat de speurtocht 
geslaagd is als eerste aanzet tot 
discussie in liberale kring en daar
buiten. In de woorden van Vonhoff: 
zij "prikkelt tot tegenspraak". De 
speurtocht zet helder twee (extre
me) varianten van het liberalisme 
tegenover elkaar. 

Volgens de nuttigheidsvariant
over het onmogelijk uit te spreken 
woord utilitarisme struikelt nage
noeg iedere spreker - streeft de 
mens steeds naar wat hem of haar 
het meest aangenaam toeschijnt. 
Het niet tussenbeide komen van 
anderen ziet deze variant als voor
waarde voor de individuele vrijheid 
(de negatieve vrijheid, vrijheid 
van). Hier staat tegenover de ont
plooiingsvariant. Deze variant zet 
de zelfverwerkelijking van de mens 
centraal. Daarbij moeten de mens 
de benodigde middelen worden ge
garandeerd (positieve vrijheid, 
vrijheid tot). 

De speurtocht wordt van een 
aantal kritische kanttekeningen 
voorzien. Vonhoff mist een visie op 
de positie en omvang van het over
heidsapparaat. Oostlauder en 
Hirsch Ballin bekritiseren de te
genstelling overheid-individu. Aan 
de rol van de maatschappelijke 
verbanden, het maatschappelijk 
middenveld wordt naar hun me
ning te veel voorbijgegaan. Polak 
stemt met deze opvatting in, maar 
waarschuwt tegen (onvrijwillige) 
publiekrechtelijke organisaties die 
met de democratische overheid in 
concurrentie willen treden. 

Vrij algemeen is er kritiek op het 
nogal abstracte karakter van de 
speurtocht. Een aantal mensen had 
graag een meer op de dagelijkse 
praktische politiek toegesneden 
speurtocht uitgebracht willen zien. 
Een filosofische handleiding bij de 
keuze tussen blauwe en rode lan
taarnpalen. Sommigen pleiten voor 
een concreet vervolg op de abstrac
te speurtocht. 



J acobse vraagt zich af of een 
speurtocht naar de filosofische 
grondslagen van het liberalisme 
niet een wat zwaartillend gehalte 
heeft. En of dat wel past in het 
pragmatische tijdsbeeld. Er is 
sprake van een vervaging of in ie
der geval van een verschuiving van 
normen en er is weinig aandacht 
voor filosofie. Een visie op de wat 
langere termijn geldt als overbodi
ge luxe. In de eerste plaats telt het 
praktische resultaat. Heel nadruk
kelijk komt boven water dat prag
matisme en opportunisme het 
broertje en zusje zijn. 

Jacobse acht de speurtocht zeer 
lezenswaard, maar niet het laatste 
woord. De tegenstelling tussen de 
nuttigheids- en ontplooiings
variant van het liberalisme is niet 
alleen zaligmakend. Op beide va
rianten is in hun meest extreme 
vorm van alles af te dingen. Een 

keuze tussen een van beide varian
ten is volgens J acobse niet goed 
mogelijk. Jacobse vraagt aandacht 
voor de vele onopgemerkte talen
ten van mensen. Mensen zijn vaak 
tot veel meer in staat dan zo op 
eerste gezicht lijkt. Kan de toe
komstige samenleving zich 
blijvend deze verspilling van talen
ten veroorloven. En welk psycholo
gisch effect heeft de verdringing 
van talenten op de samenleving? 

Jacobse suggereert een andere 
tweedeling: heeft het liberalisme 
een positief of een negatief mens
beeld. Is de mens van nature tot 
het goede of het kwade geneigd. In 
ieder geval zal de bezinning op onze 
grondslagen veel onzekerheden 
opleveren, maar volgens Jacobse is 
dat op zich geen bezwaar. 

Groenveld (net als later Rosen-

thal) nuanceert en verdedigt de 
voorkeur die de speurtocht heeft 
uitgesproken voor de nuttigheids
variant van het liberalisme. Gedu
rende enkele decennia heeft het 
Nederlandse liberalisme zich vol
gens Groenveld te veel gebaseerd 
op de uitgangspunten van het ont
plooiingsliberalisme. Daarom is 
thans een herwaardering van de 
nuttigheidsvariant noodzakelijk. 
Niet om de nuttigheidsvariant tot 
nieuw dogma te verheffen, maar 
veeleer om het evenwicht in de 
aandacht voor beide opvattingen te 
herstellen. 

Als nadeel van het ontplooiings
liberalisme beschouwt Groenveld 
het feit dat men bij de beantwoor
ding van de vraag naar de mid
delen die een mens nodig heeft om 
zichzelf te kunnen verwerkelijken 
al ras tot een goed bedoeld pater
nalisme vervalt. De vraag naar wat 
goed (of voldoende) is voor de ont
plooiing van de mens is volgens 
Groenveld niet of nauwelijks te 
beantwoorden. Klassieke muziek, 
voldoende hamburgers of een va
kantie naar het Iberisch schierei
land? Ook andere inleiders beste
den aan het "Hamburger-dilem
ma" aandacht. 

Volgens Rosenthal is het ook 
binnen de nuttigheidsvariant mo
gelijk een zekere bestaanszeker
heid (sociale basisvoorzieningen en 
een sociaal minimum) te garan
deren. 

Van Doorn constateert een 
merkwaardige paradox in het li
berale denken. Enerzijds bestrijden 
liberalen machtsconcentraties van 
groepen, anderzijds staan juist de 
liberalen voor de vrijheid van ver
eniging en vergadering en dus voor 
het vrijlaten van groepsvorming. 

Volgens Van Doorn kiezen li
beralen bij de spanning tussen 
groep en individu voor versterking 
van de laatste. Liberalen kiezen 
voor het individu omdat zij vrezen 
dat een groep te weinig ruimte laat 
voor het individu. Dit bijvoorbeeld 



in tegenselling tot de christen
democraten die juist vrezen dat 
soms vrije groepsvorming de indi
viduen te veel ruimte laat voor ei
gen keuzen. De Christendemocra
ten hebben altijd gestaan voor een 
volgens Van Doorn zeer on-liberaal 
adagium: baas in eigen huis en het 
huis op kosten van de gemeen
schap. 

In een komend nummer van Li
beraal Reveil wordt uitvoerig( er) 
aandacht besteed aan het sym
posium. Bovendien zal de Telders
stichting een geschrift uitbrengen 
naar aanleiding van het sym
posium. 

Aan het eind van de dag merkt 
dagvoorzitter drs. L. M. L. H. A. 
Hermans op dat een balans moet 
worden gevonden tussen de twee 
varianten van het liberalisme. De 
varianten hebben elkaars corrige-
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Klaas Groenveld: ... "Evenwicht moet hersteld worden" 

rende werking nodig. Tenslotte zegt 
hij te hopen dat de "tyrannie van 
de status quo", waarbij iedereen in 
zijn verhouding tot de overheid 
krampachtig tracht vast te houden 
aan hetgeen hij of zij heeft verwor-

ven en niets kan worden veranderd, 
kan worden doorbroken. 

mr. J. H.C. van Zanen 
Foto's: Theo Meijer 

Topkadercursus VVD/JOVD 
"Hervormin~en staatsbestel" 
Op 11 en 12 februari 1989 organiseren WD en JOVD samen een 
topkadercursus met als titel "Hervormingen staatsbestel". 
Aan deze cursu,s kunnen 40 jonge leden van WD en JOVD deelne
men. 
Gezien het karakter van de cursus worden aan deelnemers zekere 
eisen gesteld op het terrein van politieke ervaring en deskundigheid. 
De cursus zal worden gehouden in Het Witte Huis te Borne (bij 
Enschede). De cursusprijs bedraagt f 80,- per persoon voor het 
gehele weekend, waarbij inbegrepen maaltijden en overnachting. In 
een van de eerstvolgende nummers van Vrijheid en Democratie zal 
nadere informatie en een aanmeldingsbon worden opgenomen. 

• 



De voorzitter is altijd 
eenman 

o lijkt het binnen de VVD. De 
fraktievoorzitter is een man, 
de afdelingsvoorzitter is een 

man en de voorzitter van de Ka
mercentrale is bijna altijd een man. 
Bij een onderzoek naar de achter
standssituatie van vrouwen, lijkt 
dit beeld grotendeels bevestigd te 
worden. Een landelijk onderzoek 
uit 1983 op steekproefbasis, geeft 
de volgende cijfers: van alle VVD
afdelingsvoorzitters is 2,2 % 
vrouw. Dit is nog lager dan bij het 
CDA met 7, 7 % en zeker de PvdA: 
20,5 %. Heeft de VVD dan nu wel 
meer vrouwelijke voorzitters? En 
hoe zit het met de functie van se
cretaris? Is dat altijd een vrouw? 
Een korte weergave van de laatste, 
eigen VVD-cijfers. 

Er zijn 55 vrouwen afdelings
voorzitter, volgens de laatste gege
vens. Op een totaal van 626 is dit 
8, 7 %. Het percentage is dus wel 
gegroeid. Hoe past dit cijfer nou in 
de ideeën over positieve actie? Laat 
ik eerst het doel van positieve actie 
duidelijk maken. 
Positieve actie heeft als doel de 
evenredige vertegenwoordiging 
van mannen en vrouwen in alle be
stuurlijke en politieke functies 
binnen de VVD naar rato van het 
percentage mannelijke en vrouwe
lijke leden. In het geval van de af
delingsvoorzitters zou dit dus be
tekenen dat gemiddeld over het 
hele land 8, 7 % van de leden van 
het vrouwelijk geslacht is. II1 zijn 
algemeenheid is dit niet zo: we 
hebben immers ongeveer 33 % 
vrouwelijke leden. Hoe komt het 
dan dat er zo weinig vrouwen voor
zitter zijn? Ligt het aan de functie, 
dat er zo weinig vrouwen voorzitter 
willen zijn of krijgen ze de kans 
niet? Hoe zit dat in uw afdeling? Is 
er, toen er een vacature voor was, 
overwogen of er een geschikte 
vrouw was die deze keer het voor
touw wilde nemen? 
Zelfs als je kijkt naar het gemiddel
de percentage van alle politieke en 
bestuurlijke functies dat door 

vrouwen vervuld wordt, nl. 20 %, 
dan steekt het percentage vrouwe
lijke afdelingsvoorzitters hier 
schril bij af. 

Wellicht denkt u nu: Ja, maar de 
afdelingssecretaris is toch bijna al
tijd een vrouw. Er zijn inderdaad 
wel meer vrouwen secretaris dan 
voorzitter, maar het gaat nog niet 
eens om de helft. 60 % van de afde
lingssecretarissen is een man. Het 
gaat hier uiteraard over een ge
middelde in het hele land. Het beeld 
van de vrijwel altijd mannelijke 
voorzitter en de vrouwelijke secre
taris klopt dus even vaak niet als 
wel. 

Hoe komt het dat er zo'n groot 
verschil is tussen het percentage 
vrouwelijke voorzitters (8,7 %) 
en vrouwelijke secretarissen 
( 40 % )? Ligt het alleen aan de 
opleiding, hebben VVD-vrouwen 
gemiddeld een lagere opleiding 
dan mannen? 

Onder de vrouwen die wel afde
lingsvoorzitter zijn, zijn procen
tueel meer vrouwen met een 
academische titel dan mannelijke 
afdelingsvoorzitters. Zou het er 
toch mee te maken hebben dat een 
secretaresse secretaris wordt en de 
manager voorzitter? Of is het beeld 
dat de doorsnee VVD'er heeft van 
een voorzitter, dat van een man? 

Als mensen, zowel mannen als 
vrouwen, intelligente VVD-ers, 
gelijke kansen hebben, hoe komt 
het dan dat er zo weinig vrouwen 
afdelingsvoorzitter zijn en dit aan
tal ook maar langzaam groeit. Als 
u het antwoord weet, dan hoor ik 
dat graag van u. 

In het beleidsplan voor positieve 
actie zal ik hier zeker nader op in
gaan. Het moet duidelijk zijn dat 
positieve actie gaat om het opti
maal inschakelen van het potentië
le kader binnen de VVD, dus van 
zowel mannen als vrouwen. 

drs. K. van den Berg, 
emancipatiewerker 

• 



Waarom geen vrouw als 
voorzitter? 

Cijfers kunnen levenloze getallen 
zijn, maar kunnen je ook aan het 
denken zetten. De cijfers waarmee 
Katrine v.d. Berg komt n.a.v. haar 
analyse van de bestuurssamenstel
lingen van VVD afdelingen enKC's 

spreken wel zeer duidelijke taal. 

Ç'ijn eerste reactie was: 
'I 00 

1 

waarom ZIJn er maar zo 
, ' ,weinig vrouwen in het 

beeld? Mijn tweede: en dan bijna 
uitsluitend op secretariaatsfunc
ties? 

Waarschijnlijk woon ik in een a
typisch stukje Nederland, met in 
mijn eigen dorp een vrouwelijke 
fractieleider in het nabuurdorp een 
vrouwelijke afdelingsvoorzitter. 
Zelfs de dynamische en snel 
groeiende plaatselijke hockeyclub 
werd door vrouwehand bekwaam 
door roerige wateren gestuurd. 
Even verderop zet een voormalig 
vrouwelijke wethouder haar loop
baan succesvol voort als burge
meester. 
Als ik in mijn verleden duik ont
moet ik veel capabele vrouwen op 
voorzittersplaatsen. Ik was inder
tijd enthousiast lid van een nog on
gemengde "Vrouwelijke Studenten 
Vereniging" die heel adequaat be
stuurd werd. Later trof ik op aller
lei plaatsen vrouwen die leiding 
gaven aan maatschappelijke orga
nisaties. Ook veel mannen als 
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voorzitter natuurlijk, maar waar
om ook niet? 

Als ik nu mijn eigen persoon
lijk, aan geen enkele statistisch 
verantwoorde steekproef beant
woordend materiaal analyseer kom 
ik tot de volgende conclusies: 
a) vrouwen kunnen heel goede 

voorzitters zijn 
b) zij worden dit in veel gevallen 

als er geen adequaat mannelijk 
aanbod is, hetzij door toevallige 
omstandigheden, hetzij doordat 
de hele organisatie alleen uit 
vrouwen bestaat. 

Je zou een parallel kunnen 
trekken met de succesvolle zaken
vrouwen die zelfs al in de Middel
eeuwen voorkwamen, maar die ook 
nu nog een belangrijk bestanddeel 
uitmaken van de vrouwelijke on
dernemers in Nederland: de man 
valt weg en de vrouw die overblijft 
blijkt de noodgedwongen op zich 
genomen taak zeer wel aan te kun
nen. 

bewees onze eigen Haya van So
meren, de PvdA volgt nu met Ma
rianne Sint. Dit sluit weer aan op 
de moderne managementtheorieën 
die steeds meer de nadruk gaan 
leggen op het ontwikkelen van zgn. 
"vrouwelijke" eigenschappen bij de 
(meestal mannelijke) managers om 
het hoofd te kunnen bieden aan de 
eisen van modern management. 
Blijft de vraag waarmee we gecon
fronteerd worden door deze cijfers 
uit het VVD-bestand. Algemeen is 
bekend hoe moeilijk het is om vol
doende goede bestuursleden te vin
den op de verschillende niveaus. 
Gelukkig zien we langzamerhand 
een toename van het aantal ca
pabele, goed geïnformeerde en 
actieve vrouwen in de partij. Zij 
melden zich echter zelden spontaan 
aan voor vacante voorzittersfunc
ties. Moeten zelfs vrouwen in deze 
tijd nog ergens voor gevráágd wor
den? Ja, kennelijk wel. Laten we 
pragmatisch handelen en dat dan 
maar doen. Laten er eerst maar 
meer goed functionerende voorzit
ters komen, die kunnen dan het 
verschijnsel "mevrouw de voorzit
ter" ingeburgerd doen raken. Richt 
bij het zoeken, naar geschikte kan
didaten ook eens expliciet de 
schijnwerper op de vrouwelijke 
achterban. Als criterium moet 
daarbij niet alleen gekeken worden 
naar de ambities vim de kandidaat 
en het aantal reeds vervulde voor
zitterschappen elders, maar ook: 
heeft deze kandidaat de mogelijk
heden in zich, de inzet, de moed en 
de tijd om van deze functie een 
succes te maken, eventueel met wat 
extra steun gedurende de inwerk
periode. 

Of je het nu positieve actie wilt 
noemen of opkomen voor het par
tijbelang, deze cijfers zullen moeten 
veranderen. Voorbeeldfuncties van 
meer vrouwen op voorzittersstoelen 
zullen inspirerend werken zowel op 
degenen die kandidaten zoeken als 
op capabele vrouwen om zich spon
taan kandidaat te stellen. 

Hanneke de Bruin-Scheepens 
oktober 1988 
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Mscheid Nijs, 
komst Rutte 

Op haar najaarscongres aanstaan
de zaterdag zal de JOVD afscheid 

nemen van Annette Nijs en als 
nieuwe landelijke voorzitter Mark 
Rutte installeren. Dan wordt een 

woelige anderhalf jaar voorzitter
schap-Nijs afgesloten. Een periode 

die binnen de JOVD maar ook 
daarbuiten niet onopgemerkt is 

gebleven. 

litieke liberaal-socialistische sa
menwerking riep de JOVD de li
berale politici op het dualisme uit 
te buiten. Liberalen kunnen op alle 
fronten een middenpositie claimen 

(grofweg: immaterieel met sociaal
democraten, materieel met chris
ten-democraten). Door deze positie 
meer te gebruiken via blauw-rode 
samenwerking in het parlement bij 
een blauw-groene coalitie ontstaat 
een perfect blauwe kleur. Dat 
blauw moet de volmaakte liberale 
VVD-cirkel, waar Voorhoeve het 
over had, kleur geven. 

Deze issues vonden vaak een 
gewillig maar niet altijd een goed 
luisterend oor bij journalisten. Ook 
bleken de VVD-Tweede-Kamer
leden geen dovemansoren te heb
ben. De contacten met hen werden 
aangescherpt en vele discussies 
volgden. 
Waardevolle contacten, waar dé· 
JOVD dankbaar gebruik van 
maakt om als waakhond van het 
liberalisme de tanden te ontbloten. 

Eendracht 

Intussen werkten hoofdbestuur 
en vereniging eendrachtig samen 

en aantal politieke en orga
-nisatorische stormen (geluk
'kig in een glas water) laaide 

op, maar is ook weer gaan liggen. 
De reorganisatie eind 1987 maakte 
dat een verkleind hoofdbestuur als 
team van start kon gaan. De 
verenigingspolitiek maakte plaats 
voor meer aandacht voor de 80 
JOVD-afdelingen en de liberale 
politiek. 

Annette Nijs en Mark Rutte heffen het glas op de toekomst van de JOVD. 

Liberale politiek 

Deze liberale politiek was niet -
zoals boze tongen beweerden -
speeltuinpolitiek of wartaal. De 
JOVD kwam met kritische analy
ses en wie kaatst... 
Zo stortte de JOVD zich fel op "Li
beraal Bestek". Zij ontpopte zich 
als een serieuze voorvechter van 
het ontplooiingsliberalisme en gaf 
hiermee de commissie-Geurtsen 
het nakijken. 

De geloofwaardigheid van de 
politiek werd door de JOVD op de 
korrel genomen. Het aanblijven' 
van de falende minister Deetman 
werd als ongeloofwaardig bestem
peld. Over elkaar rollende ka
binetsleden lokten de JOVD uit te 
speculeren over een vervroegde val 
van het kabinet-Lubbers II. De 
JOVD stelde de onmacht in deze 
van én bewindslieden én Tweede 
Kamer aan de kaak. Een onmacht 
die duidelijk werd geïllustreerd 
ten tijde van het vertrek van Van 
Eekelen en Van der Linden. 
Gebruikmakend van het door de 
JOVD doorbroken taboe van de po-

. . 
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aan de groei en versterking van de 
afdelingen binnen de JOVD. Dat 
bleek wel toen Nijs aangaf de per
soonlijke bakens te willen verzet
ten en vroeg naar een nieuwe lan
delijke voorzitter uit te kijken. 
Unaniem droeg het hoofdbestuur 
Mark Rutte voor. Hij heeft grootse 
plannen met de JOVD. 

1. De JOVD levert kritische na
denkende mensen af. JOVD-ers die 
actief zijn geweest, hebben immers 
gewerkt in een sfeer waarin alles 
ter discussie staat, in een vereni
ging die bereid is elk onderwerp uit 
te diepen. 

2. De JOVD is door haar onaf
hankelijkheid als geen ander in 
staat om over de filosofische kanten 
van het liberalisme te discussiëren. 
Daartoe is in een politieke partij 
nauwelijks gelegenheid vanwege 
de gerichtheid op de praktische po
litiek. De JOVD heeft hierdoor 
meermaals vernieuwende stand
punten uitgedragen waarbij zij 
trendsettend bleek te zijn, zoals 
hierboven al werd aangegeven. 

3. De JOVD is al sinds jaar en 
dag met haar 5000 leden de groot
ste politieke jongerenorganisatie 
van Nederland maar zij kan nog 
veel groter worden. Het komend 
jaar zal aandacht worden besteed 
aan het aantrekken van nieuwe le
den. Onderzoeken wijzen uit dat 
sinds kort meer jongeren zich met 
politieke vraagstukken bezighou
den. Ook zij zullen bij het politiek 
jongerenwerk (en dus bij de JOVD) 
moeten worden betrokken. 

Volgendjaar staan echter de 
viering van het 40-jarig jubileum 
van de JOVD en de Europese ver
kiezingen centraal. Mark Rutte en 
Annette Nijs hopen dan ook velen 
van u bij de jubileumfestiviteiten 
te mogen begroeten. Tot ziens! 
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JOVD en internationale 
politiek 

H
et lijkt een curieuze rela
tie: de JOVD en de inter
nationale politiek. Toch 

bepalen laaglandelijke kwesties 
de politieke agenda binnen de 
JOVD evenzeer als de Derde 
Wereld, exportbevordering en 
- om maar iets te noemen - die
renmishandeling in Zuid-Korea. 
Want je bent jong en je wilt ver
der - ook internationaal. 

Eind zeventiger, begin tach
tiger jaren nam de JOVD-par
ticipatie in diverse internatio
nale fora serieuze vormen aan. 
Gijs de Vries en Robin Lin
schoten positioneerden hun 
JOVD binnen de internationale 
liberale jongerenclub IFLRY en 
haar Europese pendant LYMEC. 
De opvolgende Internationaal 
secretarissen Jules Maaten, 
Frank Rohof, Julius Remarque, 
mej. A. Meybaum en Bas Klein 
versterkten die positie verder. 
Het bezorgde de internationale 
hoek binnen de JOVD de allure 
van een "expeditionary force" 
met reisbestemmingen all over 
the world, gespecialiseerd op het 
Oostblok, de Verenigde Staten 
en Latijns-Amerika. Neder
landse liberalen in den vreemde 
doen goed werk ter versterking 
van liberalisme en democratie. 

Opmerkelijk zijn de activitei
ten van de International Fe
deration of Liberal and Radical 
Y outh. IFLRY is - vergeleken 
met de LI - hecht georganiseerd. 
De veertig lidorganisaties (te
zamen 250.000 leden) uit vijfen
twintig landen congresseren en 
debatteren heel wat af. Over 

schuldenproblemen, mensen
rechten, nieuwe technologieën, 
milieu en Europa '92. Sedert 
jonge-mensen-heugenis (vijf 
jaar) is de JOVD'er Jules 
Maaten president van IFLRY. 
Maaten richt zich - afgezîen van 
zijn VVD-zetel in de Amstel
veense gemeenteraad - eens en 
vooral op de wereld voorbij 
Wuustwezel en Denekamp. Hij 
staat daarmee model voor een 
jonge generatie liberalen die be
seffen dat politiek meer is dan 
de beraadslagingen van ons al
ler gemeenteraad op Binnenhof 
la te Den Haag. 

Komend voorjaar is IFLRY 
een van de organisatoren van 
een grote Parijse manifestatie 
ter nagedachtenis van de Franse 
Revolutie en tweehonderd jaar 
"Declaration des droits de 
l'homme et du citoyen". Twee
honderd jaar materieel men
senrecht, veertig jaar JOVD. 
Kortom: '89 wordt een interes
sant jaar voor liberalen, jong en 
oud. 

Informatie internationale 
activiteiten JOVD bij Bas 
Klein. Algemeen Secretariaat. 
Tel. 020-242000. 

JortKelder 
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MEDEDELINGEN 
van het hoofdbestuur 

sloten extra vergadering van de par
tijraad op 17 december a.s. Daarna 
zal het hoofdbestuur, zo daar reden 
toe is, voorstellen concipiëren die zo 
mogelijk worden voorgelegd aan de 
42ste jaarlijkse algemene verga
dering.· 
Gelet op bovengenoemde ontwikke
ling zal de voorziene buitengewone 
vergadering uitsluitend worden ge
houden op 4 maart 1989 in Ontmoe
tingscentrum Koningshof te Maas
sluis. De 3e maart komt dus te ver
vallen! 

Conform art. 5 TK heeft de algemeen 
secretaris de zittende leden (be
windslieden en huidige Tweede-Ka
merleden) gevraagd hem te berich
ten of zij bereid zijn een kandidatuur 
voor een verkiesbare plaats in over
weging te nemen. 
Zij hebben hem geantwoord, waarbij 
is vastgesteld dat zij allen, met uit
zondering van de heer Braams, be
reid zijn een voorlopige kandidatuur 
te overwegen. 
Dit houdt in dat de leden de namen 
van de thans zittende leden (conform 
art. 6.2 TK) niet hoeven te noemen 
bij het bestuur van hun afdeling! 

Op verzoek van zeer veel afdelingen 
en centrales heeft het dagelijks be
stuur zich gebogen over een aantal 
data in het activiteitenschema '89, 
omdat het voor velen onmogelijk is 
om in de zomervakantie van '89 te 
vergaderen. Het beraad heeft er toe 
geleid dat de centralevergaderingen 
van de kamercentrales voorzien te
gen 12 augustus a.s. worden ver
plaatst naar 26 augustus, terwijl de 
bijeenkomst van de amendementen
commissie thans zal worden gehou
den op 16 september a.s. i.p.v. 9 sep
tember. De voorziene vergaderingen 
(TK) van de ondercentrales ge
dateerd op 17 juni a.s. hoeven niet op 
die dag te worden gehouden; zij die
nen echter wel plaats te vinden in 
juni voor de 18e van die maand op 
een tijdstip waarop de ondercentra
les de amendementen op het concept
verkiezingsprogramma hebben ont
vangen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
zal het Jaarboek niet in de maand 
januari kunnen verschijnen. De in
krimping van het personeelsbestand 
en rigoureuze personeelswisselingen 
maken het onmogelijk thans tot uit
voering te kunnen overgaan. Het 
streven is er op gericht om in de 
tweede helft van 1989 het 10e Jaar
boek te doen verschijnen. Besturen 
van afdelingen en centrales ontvan
gen d.m.v. de VVD-Expresse rond 1 
december a.s. een overzicht m.b.t. de 
namen en adressen van de leden van 
dagelijks bestuur c.q. hoofdbestuur 
en de namen en adressen van de se
cretarissen van de kamercentrales. 

Zoals eerder werd aangekondigd (zie 
o.a. activiteitenschema van augus-

tus jl.) was een buitengewone alge
mene vergadering voorzien op 3 en 4 
maart 1989. 
Het hoofdbestuur heeft op 24 oktober 
jl. besloten een aantal voorstellen 
m.b.t. functie en taakstelling van on
dercentrales en partijraad nog niet 
aan die algemene vergadering voor 
te leggen, maar eerst deze onder
werpen te bespreken tijdens een be-

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. van den Berg 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 
79ste algemene vergadering 

(buitengewone algemene vergadering) 

De openbare 79ste algemene vergadering 
van de VVD wordt gehouden op zaterdag 
4 maart 1989 in Ontmoetingscentrum 
Koningshof te Maassluis. 

Door de ledenvergaderingen van de afde
lingen, 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 7 januari 1989 amendementen 
c.q. moties bij de algemeen secretaris 
worden ingediend op de voorstellen, zoals 
die in de beschrijvingsbrief zijn opge
nomen. 
Deze amendementen c.q. moties worden 
toegezonden aan de besturen van afdelin
gen en centrales voor 7 februari 1989 en 
zo mogelijk gepubliceerd in het februa
rinummer van Vrijheid en Democratie (zie 
voor wijze van indiening: N.B. 1). 
I.v.m. de hoge kosten zal afhankelijk van 
het aantal amendementen c.q. moties 
worden beslist of deze publikatie wel 
doorgang kan vinden. 

Agenda: 
.... zaterdag 4 maart 1989, 10.30 uur .... 

1. Opening door de voorzitter, dr L. 
Ginjaar 

2. Vaststelling Technisch Advies t.b.v. 
Tweede-Kamerverkiezing 1990 (zie 
bijlage) 

3. Voorstel van het hoofdbestuur in
zake besluitvorming t.a.v. een 
aantal beslispunten dat belangrijk 
is voor de algemene regelgeving 
binnen de partij 

Het hoofdbestuur stelt de algemene 
vergadering voor om inzake de volgen
de onderwerpen beslissingen te nemen. 
1. Bij regelgeving voor afdelingen en 
centrales dient uit te worden gegaan 
van enige grondregels. De overige re-

. gelgeving wordt overgelaten aan afde
lingen en centrales die, daarbij naar 
gelang de omvang van hun ledenbe
stand en de regionale situatie, tot van 
elkaar verschillende reglementen kun
nen komen. 

2. Aan de besturen van de kamercen
trales worden meer bevoegdheden toe
gekend m.b.t. coördinatie, toezicht en 
goedkeuring t.a.v. de afdelingen c.q. 
ondercentrales die tot de desbetreffende 
kamercentrale behoren. 

3. De wijze waarop een kamercentrale 
zich wenst te organiseren wordt, be
houdens de voorgeschreven toepassing 
van grondregels, neergelegd in statu
ten en reglementen van de partij, over
gelaten aan de centralevergadering 
van de kamercentrales afzonderlijk. 

4. Voor de wijze van vergaderen in de 
algemene vergadering, de partijraad, 
het hoofdbestuur, de centrales en afde
lingen worden in alle daartoe geëigende 
reglementen bepalingen opgenomen, of 
in een afzonderlijk reglement van orde 
vastgelegd. 

Toelichting: 
Over vorenvermelde beslispunten heeft de 
41ste jaarlijkse algemene vergadering 
zich niet of terzijde uitgesproken. Het 
hoofdbestuur acht het van belang om, in 
het kader van de regelgeving, duidelijk
heid te verkrijgen alvorens wordt overge-



gaan tot het opstellen van nieuwe statuten 
en reglementen. 

4. Voorstellen van het hoofdbestuur 
inzake de regelgeving in de partij 
i.h.b. ten aanzien van statuten en 
huishoudelijk reglement 

Het hoofdbestuur stelt de volgende ge
nerale wijzigingen voor in statuten en 
huishoudelijk reglement. 

1. T.a.v. de statuten: 
Het aantal artikelen wordt terugge
bracht tot circa 50 % van de huidige 
omvang, waarbij alleen basisvoor
waarden voor het bestaan van de partij 
als vereniging worden opgenomen, die 
overigens overeenkomstig de bepalin
gen in het Burgerlijk Wetboek gefor
muleerd dienen te zijn. 

2. T.a.v. het huishoudelijk reglement: 
Een groot aantal van de in de vigerende 
statuten voorkomende bepalingen 
wordt in het huishoudelijk reglement 
opgenomen terwijl een groot aantal be
palingen uit het vigerende hr. wordt 
verwijderd om te worden geplaatst in 
afzonderlijke reglementen t.b.v. het 
functioneren van o.a. afdelingen, cen
trales, hoofdbestuur en algemene ver
gadering. 

3. T.a.v. overige reglementen: 
Reglementen van afdelingen en cen
trales dienen te worden opgesteld op 
basis van grondregels waaraan zij 
moeten voldoen, wil het hoofdbestuur 
tot goedkeuring overgaan. Met toepas
sing van deze grondregels hebben de 
afdelingen en centrales echter de be
voegdheid om in de eigen reglementen 
overige regels op te nemen die belang
rijk zijn voor de eigen organisatie 
waarbij de omvang van het ledenbe
stand van een afdeling c.q. centrale, de 
plaatselijke c.q. regionale omstandig
heden en de bestuurlijke mogelijkheden 
een belangrijke rol kunnen spelen. 

Toelichting: 
In deze opzet gaat het hoofdbestuur van 
de gedachte uit dat statuten en huishou
delijk reglement zo beknopt mogelijk die
nen te zijn opdat aanpassingen in de or
ganisatiestructuur van de partij zo snel 
en adequaat mogelijk gerealiseerd kun
nen worden. 
In een levende partij is flexibiliteit een 
absolute voorwaarde om te garanderen 
dat aanpassingen aan de ontwikkelingen 
in de maatschappij gerealiseerd kunnen 
worden. De huidige statuten zijn zeer om
vangrijk. Als veranderingen moeten wor
den doorgevoerd is steeds % + 1 van het 
aantal geldige stemmen in staat een ver
andering tegen te houden. Dit komt de 
slagvaardigheid niet ten goede. Daaren
boven is het voortdurend wijzigen van 
statuten ondermijnend voor de betekenis 
die aan statuten per definitie moet worden 
toegekend. 

Veelleden hebben uitsluitend met deel
situaties te maken. De bepalingen b.v. 
m.b.t. afdelingen en centrales zijn over 
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een groot aantal artikelen in statuten, 
huishoudelijk reglement en overige regle
menten verspreid. Dit bevordert op ge
nerlei wijze de helderheid van handelen 
zowel van besturen als van leden indi
vidueel. 

Het hoofdbestuur is voorts de mening toe
gedaan dat zoveel als mogelijk in afzon
derlijke reglementen voor de verschillende 
organen van de partij de regels die voor 
die organen relevant zijn dienen te worden 
opgenomen, zodat er voor besturen en 
voor leden individueel een overzienbaar 
complex va._ regels ontstaat. 

Het hoofdbestuur hecht er tenslotte aan 
de algemene vergadering te wijzen op het 
feit dat deze voorgestelde opzet zeer af
wijkt van de opzet in regelgeving sedert 
het ontstaan van de partij in 1948. De
regulering en vereenvoudiging in regel
geving kunnen echter alleen dan slagen 
als de partij openstaat voor deze in
grijpende verandering waarbij ook de or
ganisatiestructuur onderwerp van dis
cussie c.q. besluitvorming dient te zijn. 
Daarbij speelt de volgende belangrijke 
overweging een rol: nl. de wens van de 
partij om tot decentralisatie in de organi
satiestructuur te komen. Ook daaraan 
kan bij aanvaarding van genoemde voor
stellen gestalte worden gegeven. 

.... zaterdag 4 maart 1989, 13.30 uur .... 

5. Rede door de voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie, dr. ir. J. J. 
C. Voorhoeve 

6. Beraadslaging en hesluitvorming 
inzake vaststelling definitieve lijst 
van kandidaten t.b.v. de Europese 
verkiezingen op 15 juni 1989, op ba
sis van de terzake uitgebrachte advies
lijst als opgesteld door de verkiezings
raad van 28 januari 1989. 
(Deze advieslijst zal zo spoedig mogelijk 
na 28 januari aan de besturen van af
delingen en centrales worden toe
gezonden en voorts in het februa
rinummer van Vrijheid en Democratie 
worden gepubliceerd). 

7. Rede door de lijstaanvoerder bij de 
Europese Verkiezingen '89 

8. Rondvraag 

, 9. Sluiting door de voorzitter 

Namens het hoofdbestuur van de VVD, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. van den Berg 

N.B.1: 
Het hoofdbestuur heeft in 1983 besloten 
dat ten behoeve van de indiening van 
amendementen en moties voor een alge
mene vergadering uitsluitend gebruik 
mag worden gemaakt van formulieren die 
door het algemeen secretariaat zijn ver
zonden aan de secretarissen van afdelin
gen, centrales, bijzondere groepen (art. 
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78.1 h.r.) en commissies (art. 60 h.r.). In 
verband met de veelheid van onderwer
pen is het om administratieve redenen 
noodzakelijk dat een stringente procedure 
wordt gevolgd. Zo is de wijze van amen
dering van de voorstellen, zoals aange
geven in deze beschrijvingsbrief, neer
gelegd in een handleiding die eveneens is 
toegezonden aan de secretarissen van de 
hierboven genoemde organen van de par
tij. Het zal o.a. uitgesloten zijn om op de 
toelichtingen te amenderen. 

N.B.2: 
De aandacht van de afdelingen wordt ge
vestigd 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 lui
den: 

20.1 Het stemrecht in de algemene ver
gadering wordt uitgeoefend door afge
vaardigden van de afdelingen. 

20.2 Voor iedere vijftig leden van een af
deling per één januari onderscheidenlijk 
één juli van het lopende jaar wordt een 
stem uitgebracht; daarbij wordt het aan
talleden van elke afdeling naar boven 
afgerond tot vijftig of een veelvoud daar
van. 

20.3 Voor afdelingen, die na éénjanuari 
onderscheidenlijk één juli van het lopende 
jaar zijn opgericht of waarvan de grenzen 
na die data zijn gewijzigd, wordt het aan
tal stemmen op de in artikel 20.2 bepaalde 
wijze vastgesteld op grondslag van het 
aantalleden dat een 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 afde
ling als bedoeld in artikel 20.2 en 20.3 
buiten beschouwing gelaten. 

20.5 De afgevaardigden van een afdeling 
worden benoemd door de ledenvergade
ring van die afdeling. 

20.6 Iedere afgevaardigde stemt in de al
gemene vergadering zonder last, naar 
vrije overtuiging. 

49.1 Bij benoeming van afgevaardigden 
als bedoeld in artikel 20.5 van de statu
ten, benoemt de ledenvergadering een of 
meer plaatsvervangers, al dan niet per 
afgevaardigde. 

49.2 Indien de ledenvergadering meer 
dan een afgevaardigde benoemt, kan zij 
tevens vaststellen hoeveel stemmen ie
dere afgevaardigde met inachtneming 
van het in artikel 20 van de statuten be
paalde aantal stemmen ter algemene 
vergadering zal uitbrengen; toezicht op de 
naleving van zodanig besluit berust bij de 
afgevaardigden van de afdeling zelf. 

49.3 Mgevaardigden kunnen hun verte
genwoordiging overdragen aan andere 
afgevaardigden van dezelfde of van een 
andere afdeling. 

49.4 De voorzitter kan van iedere afge
vaardigde verlangen dat deze zijn be
voegdheid aantoont, bij gebreke waarvan 
de betrokken afgevaardigde geen stem
men meer mag uitbrengen. 



N.B.3: 
Met nadruk wijst het hoofdbestuur er op 
dat afgevaardigden door een op schrift 
gestelde verklaring steeds zullen moeten 
kunnen aantonen dat zij als zodanig he-

noemd zijn. Bij overdracht van de stem 
van de ene op de andere afgevaardigde is 
het eveneens noodzakelijk dat door een 
schriftelijke verklaring die overdracht 
wordt bevestigd. 

BIJLAGE 
Technis'ch advies 

Tweede Kamer 1990 
Het hoofdbestuur heeft t.b.v. de 79ste 
algemène vergadering op 4 maart 
1989 het technisch advies Tweede
Kamerverkiezing 1990 opgesteld. 
Dit technisch advies gaat ingevolge 
artikel 4.1 TK uit van 11 onderwerpen 
waarover de algemene vergadering 
zich dient uit te spreken. 

De volgende besluiten met betrekking tot 
deze onderwerpen werden genomen: 

1. In alle rijkskieskringen wordt een 
kandidatenlijst ingediend. Totaal 19 
lijsten; 

2. Op elke lijst zullen 30 kandidaten 
worden geplaatst (het maximaal toe
gestane aantal); 

10. Het aantal voorlopige kandidaten dat 
de ledenvergaderingen van de afde
lingen onderscheidenlijk de centra
levergaderingen van de kamercentra
les dienen te plaatsen op de samen te 
stellen advieslijsten (ingevolge art. 14 
resp. 15 TK) bedraagt 50 resp. 60; 

11. Op niet-verkiesbare plaatsen (de 
plaatsen 29 t/m 30) kunnen ookleden 
kandidaat worden gesteld die niet in 
de groslijst zijn vermeld. 

In dit ontwerp wordt dus uitgegaan van 
het hiema volgende model waarbij maxi
maal98 kandidaten op de lijstengroep
verdeeld over vijf combinaties van rijkB
kieskringen - kunnen worden geplaatst. 

I 

Toelichting: 
ad 1. 
Conform het gebruik binnen de partij. 

ad2. 
In verband met het voorkomen van 
lijstuitputting ingeval van benoeming -
hetzij rechtstreeks - hetzij door plaats
vervulling is het noodzakelijk alle be
schikbare 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 be
zet. 

ad 4. 
De 60 verkiesbare kandidaten zijn· een ge
volg van het gestelde onder 3 en van het 
model van combinaties van rijkskieskrin
gen. 

ad5. 
Ook bij de komende verkiezingen is er 
geen reden om van het systeem, een lijst
aanvoerder voor het gehele land zoals 
vanaf 1963 gebruikelijk, afte wijken. 

ad 6. 
Het vormen van een kopgroep is i.v.m. de 
noodzakelijke profilering van de lijstaan
voerder ongewenst. 

ad 7. 
Deze 19 kandidaten, die op alle lijsten 
dezelfden zijn en in dezelfde volgorde die
nen voor te komen, garanderen dat bij een 
fractie-grootte tussen 21 en 41leden en 
bij plaatsvervulling tot en met de 24e 

3. Op elke lijst zullen ten minste 28 ver
kiesbare kandidaten worden ge
plaatst; 

ABC DE 

4. Ten minste 60 kandidaten zullen in 
landelijke voorkeur worden gerang
schikt; 

5. In alle rijkskieskringen wordt dezelfde 
kandidaat· op de eerste plaats gekan
dideerd (lijstaanvoerder); 

6. In verband met een gewenste profi
lering van de lijstaanvoerder zal geen 
zgn. kopgroep worden gevormd; 

7. Op alle afzonderlijke lijsten worden 
door 19 kamercentrales de plaatsen 6 
tlm 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 com
binatie 4 kandidaten (dus in totaal 20 
kandidaten) in wisselende volgorde 
per rijkskieskring geplaatst (de plaat
sen 2 t/m 5). 
De volgorde van deze 4 kandidaten 
wordt door de desbetreffende kamer
centrale per rijkskieskring bepaald; 

9. Door het vormen van 5 combinaties 
van rijkskieskringen (als onder 8 ge
noemd) worden de. plaatsen 25 t/m 28 
op elke in te dienen lijst bezet door 4 
kandidaten in een vaste volgorde (to
taal 20 kandidaten). Deze volgorde 
wordt door verkiezingsraad c.q. alge
mene vergadering bepaald; 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

30. 

A 

2 
7 

12 
17 

41 
46 
51 
56 

B 

3 
8 

13 
18 

42 
47 
52 
57 

19x 

19x 

c 
1 

4 
9 

14 
19 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

43 
48 
53 
58 

( 1) 

(20) 

(19) 

(20) 

D 

5 
10 
15 
20 

44 
49 
54 
59 

(19) 

(19) 
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E 

6 
11 
16 
21 

45 
50 
55 

t 60 



plaats op elke lijst afzonderlijk de fractie
. samenstelling voorzienbaar is. 

ad 8. 
Met uitzondering van de lijstaanvoerder 
zullen op de plaatsen aangeduid per lijst 
2 t/m 5, 20 kandidaten gekozen worden. 
De bevoegdheid om per kamercentrale de 
volgorde van deze kandidaten te bepalen 
geeft de mogelijkheid reeds op de t':eede 
plaats een kandidaat met grote regiOnale 
bekendheid te plaatsen, mits deze kan
didaat maar behoort tot het voor die com
binatie geldend viertal. 
Deze bevoegdheid brengt met zich mee dat 
20 kandidaten in feite met gelijke rangor
de (ex aequo) gekandideerd zullen worden. 
De kans op verkiezing op elk dezer plaat
sen is gelijk mits de combinaties van 
rijkskieskringen ongeveer evenveel po-

. tentiële VVD-kiezers bevatten. 
Het hoofdbestuur zal, nadat de algemene 
vergadering de groep van 20 kandidaten 
heeft aangewezen, deze kandidaten ver
delen over de 5 combinaties, waarbij het 
hoofdbestuur zoveel mogelijk rekening zal 
houden met de uit de voorlopige kandida
tenlijsten van de kamercentrales gebleken 
regionale voorkeuren. 
Het verdient daarom aanbeveling dat de 
centralevergadering van elke kamercen
trale het bestuur van de kamercentrale 
volmacht geeft om op de buitengewone 
algemene vergadering op 6 december 19~9 
de volgorde,van de kandidaten, aangedUid 
per lijst 2 t!m 5 te bepalen. 

ad 9. 
Door vervolgens de plaatsen aangeduid 
per lijst 25 t/m 28 wederom in 5 combina
ties telkens 4 kandidaten te stellen, komt 
het totaal kandidaten op 60. 
De fractie-samenstelling is na de 40ste 
landelijke plaats echter niet meer voor
zienbaar. 

ad 10. 
Uitgaande van het model, gelet op het on
der 3 en 4 gestelde, en. vanwege de be
rekening in het Modderman-sys.~eem ~p 
basis van evenwicht tussen de h]sten IS 

het een vereiste dat afdelingen en centra
les een gelijk aantal kandidaten in de ad
vieslijsten opvoeren. Dus 50 bij de afde
ling, 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 kun
nen op die plaatsen personen met regio
nale of landelijke trekkracht gekan
dideerd worden, zonder dat deze plaatsen 
evenwel een kans op verkiezing, ook niet 
als gevolg van de plaatsvervulling, geven. 
Het is noodzakelijk dat na afloop van de 
buitengewone algemene vergadering van 
16 december 1989 het bestuur van de ka
mercentrale de algemeen secretaris of 
degene die hem vervangt meedeelt welke 
kandidaten voor deze plaatsen op de lijst 
dienen te worden opgevoerd. 

Het hoofdbestuur acht het van belang dat, 
ten behoeve van een adequate besluitvor
ming in de partij, een overzicht van het 
toegedeelde aantal zetels per rijkskies
kring op basis van de verkiezingsuitslag 
van mei 1986 wordt gegeven. 

N.B. 
Het hoofdbestuur vraagt aan de algemene 
vergadering machtiging om naar bevind 
van zaken te mogen handelen om, als de 
voorstellen van de Regering om de de
finitieve lijsten van kandidaten te verlen
gen tot 2x het huidige aantal bezette ze
tels door de partij in de Tweede Kamer 
(dus dan 54 plaatsen) door de Staten-Ge
neraal worden aanvaard, een lijst gelijk
luidend of ·nagenoeg gelijkluidend even
tueel in te dienen in alle 19 rijkskieskrin-
gen. . 
Naar het zich laat aanzien zal de defim
tieve beslissing eerst genomen kunnen 
worden in de herfst van 1989. 

Groslijst 
Europese 

Verkiezingen 
1989 

Conform artikel12.1 van het reglement 
op de kandidaatstelling voor leden van 
het Europese Parlement heeft het da
gelijks bestuur op 31 oktober 1988, "':'an 
de voorlopige kandidaten voor het hd
maatschap van het Europese Par
lement, de groslijst opgesteld. 

Betekenis der letters: 
a = opleiding na lagere school . 
b = beroepshalve uitgeoefende functies 

gedurende de laatste tien jaar 
c aanvang lidmaatschap VVD 
d = functie(s) in de VVD en! of andere 

politieke partijen 
e = functie(s) in politieke vertegen-

woordigende lichamen 
f = andere maatschappelijke activi

teiten gedurende de laatste 10 _jaar 
de onderwerpen die de voorlopige 
kandidaat naar eigen inzicht het 

g 

beste liggen, met als codering: 

1. algemene politiek 
2. buitenlandse zaken 
3. binnenlandse zaken 
4. onderwijs 
5. wetenschappen 
6. sociale zaken 
7. volksgezondheid · 
8. cultuur 
9. maatschappelijk werk 

10. defensie 
11. financiën 
12. economische zaken 
13. justitie 

aantal plaatsen 
14. volkshuisvesting 
15. ruimtelijke ordening 

I 
11 
III 
N 
V 

VI 
VII 
VIII 
IX 
x 

26 

's-Hertogenbosch 2 
Tilburg 2 
Arnhem 2 
Nijmegen 1 
Rotterdam 1 

's-Gravenhage 1 
Leiden 3 
Dordrecht 2 
Amsterdam 1 
Den Helder 2 

Opgesteld door het hoofdbestuur 
op 24 oktober 1988 . 

• 

XI Haarlem 
XII Middelburg 
XIII Utrecht 
XIV Leeuwarden 
XV Zwolle 

XVI Groningen 
XVII Assen 
XVIII Maastricht 
XIX Lelystad 

Totaal 

2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
0 

27 zetels 

16. verkeer 
17. waterstaat 
18. landbouw 
19. visserij 
20. middenstand 
21. ontwikkelingssamenwerking 
22. sport, toerisme 
23. milieu 
24. energie 
25. innovatie 
26. emancipatie 
27. mediabeleid 
28. jeugd- en jongerenwerk 



I ; ':y~;Jil~s~are Jtandîdaten ·1 

Zittende leden 

Larive, mw. mr. J. E. S. e.v. Groenen
daal 

Rue Ernest Cambier 30, B 1030 Brus
sel/24-11-1945/a. Gymnasium-A; doet. 
Nederl. recht R.U. Leiden (hoofdinrich
ting staatsrecht)/b. beleidsfunctionaris 
Benelux Econ. Unie (1973-1978); po
litiek medew. lib. en democr. fractie 
Europese Parlement vanaf 1978; (vanaf 
juni 1979:) kabinetschefvan voorz. van 
die fractie/c. 1978/d. mede opr. afd. en 
oe. Luxemburg; bestuurslid propagan
da, vorming en scholing VVD-Brussel
Luxemburg/e. lid Europese Parlement 
sedert 1984/f. lid Raad Leids Universi
teitsfonds 1974-1978; contactpersoon 
Europ. aangelegenheden t.b.v. de coör
dinator Europese relaties van hoofdbe
stuur Ver. van vrouwen met acad. op
leiding (CCAO); initiatiefnemer en be
geleider intern. discussiegroepen te 
Luxemburg/g. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 23 en 
28. 

de Vries, drs. G. M. 

Rusthoekstraat 42, 2584 CV 's-Graven
hage/22-2-1956/a. Gymnasium-B; doet. 
examen rechtsgeleerdheid!b. wetensch. 
medewerker RU Leiden!c. 1974/d. oud 
lid commissie Buitenlandse Zaken; oud 
lid gemeenter. Leidenle.lid Europese 
Parlement sedert 1984/f. lid commissie 
EG Raad Midden- en Kleinbedrijf; lid 
commissie EG Ned. Centrum Directeu
ren en Commissarissen; bestuurslid 
America European Community Asso
ciation; bestuurslid European Baroque 
Orchestra!g. 2, 10, 11 en 12. 

Wijsenbeek, drs. F. A. 

J. van Oldenbameveltlaan 71,2582 NK 
's-Gravenhage/16-6-1944/a. Gym
nasium-A; doctoraal rechten RU Lei
den; Harvard University USA!b. secr. 
gen. Federatie ELD (1975-1982); jur. 
adviseur lib. fractie Eur. pari. (1982-
1984)/c. 1964/d. bestuurslid afd. 
Scheveningen; partijcommissie bui
tenland/e. lid Europese parlement se
dert 1984/f. geen!g. 1, 2, 13, 16, 17, 18 
en 19. · 

Niet-zittende leden 

Alberti, ir. P. 

Dijkhuizen 74, 7961 AM Ruiner
wold/18-12-1935/a. HBS-B; landbouw
hogeschool te Wageningenlb. 1963-
1965: produktschap voor Veevoeder te 
Den Haag; 1965-1974: Diensten Eu
ropese Commissie te Brussel bij het Di
rectoraat-Generaal Landbouw eerst bij 
de afdeling Granen (verwerkte produk
ten waaronder mengvoeders), later bij 
de afd. Hop, aardappelen, zaaizaden, 
voor het ontwerpen en beheren van 
marktregelingen in deze sectoren; con-

tacten met vertegenwoordigers lid
staten, economisch en sociaal comité en 
Europese Parlement; 1974-heden: se
cretaris Centraal Brouwerij Kantoor 
(secr. van de Ned. bierbrouwerijen), te 
Amsterdam, speciaal belast met grond
stoffenvraagstukken; contacten met 
nationale en Europese overheden; se
dert 1969: beheer voor eigen verant
woordelijkheid en risico van veefokbe
drijf (in familie sedert 1876) te Ruiner
wold met 2 werknemers en 90 melk
koeien!c. 1965/d. landbouwcommissie 
VVD; uitnodigingscommissie Amster
dam; Raad van Advies kc. Amster
dam/e. geen!f. geen!g. 12, 18 en 29: Eu
ropese Zaken. 

van Blommestein-Buttinger, 
mw. drs. T. Th. 

Rijksstraatweg 32, 7391 MR Twello/20-
6-1941/a. Gymnasium-B; doctoraal 
Ned. Recht- Publiek Rechtlb. weten
schappelijk medewerker Univ. Bibl.; 
ass. conservator Athenaeum Bibl.; do
cente school voor toerisme ASR/c. 
1971/d. raadslid tot 1979; vice-vrz. oe. 
Apeldoom-Voorst; lid kc. Gelderland/e. 
geenlf. schoolbesturen; best. openb. 
bibl.; prov. plattelandsvrouwen; be
stuur Vrouwenraad; sportbestuur/g. 1, 
2, 5, 15, 16, 22 en 23. 

Boertjens, drs. J. R. A. 

van Houtenstraat 31, 9801 KH Zuid
horn/29-7-1948/a. Mulo-A; HBS-A; 
rijksuniversiteit Groningen sociale 
geografie; P .H.L. 0. -landbouwuniver
siteit Wageningen; diverse cursussenlb. 
docent Hoger Agrarisch Onderwijs 
Groningen; secr. penningm. Centr. Ho
ger Agr. Onderwijsorgaan Wagenin
gen; secr. Groninger Maatschappij van 
Landbouw/c. 1972/d. vrz. afd. Zuid
horn; vrz. oe. Westerkwartier; da
gelijksbestuurslid kc. Groningen!e. 
raadslid (fractievrz.) Zuidhorn!f. com
missariaat in diverse bedrijven; be
stuurslid scholen; vrz. Europese be
weging in Nederland afd. Groningen!g. 
1, 4, 5, 8, 12, 15, 18 en 20. 

Clevering, ir. H. E. 

Gosterstraat lOb, 9989 AD Warf
fum/15-7-1942/a. RHBS; landbouw
universiteit Wageningenlb. landbou
wer/c. 1971/d. heden: vice-vrz. afd. 
Warffum; vroeger: vrz. Warffum; db kc. 
Groningen!e. lid provinciale staten 
Groningen!f. bestuurslid coöperatie 
Vereniging Suikerunie; lid bestuur 
Nationale Raad van Landbouwkundig 
Onderzoek; vrz. onderzoek commissie 
landbouwschap COPA te Brussel; lid 
van een raadgevend comité van de 
EEG/g. 1, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 
23,24 en 25. 

van Dam, drs. W. J. F. 

Sal. de Braystraat 29, 3067 ZG Rotter
dam/8-11-1950/a. HBS-A, doctoraal 

examen economie/b. beleidsambtenaar 
Binnenlandse Zaken; adviesmedewer
ker Ver. Ned. Gemeenten!c. 1970/d. 
geenle. gemeenteraadslid Roterdam/f. 
voorzitter bestuur instelling voor soc. 
cultur. werk; kerkvoogd N.H. kerklg. 1, 
2,3,6,7,9,11, 12,16,23,24,29: 
wetgeving en bestuur en 30: organisa
tie en personeelsbeleid. 

Geluk-Geluk, mw. A. J. 

Zuidwesterringweg 9, 8308 PC Na
gele/10-2-1945/a. HBS-B; sociale ar
beid/op!. tot beroepskeuze adviseur/div. 
cursussenlb. boerinlc. ± 1983/d. geen!e. 
geenlf. diverse bestuurlijke functies 
m.b.t. onderwijs - vrouwenorgani
saties - landbouw landelijk en Europees 
(lid COPA c.f. en Cza c.f.)/g. 1, 4, 6, 15, 
18, 20, 23, 25 en 26. 

Goedbloed, drs. R. J. 

Groen van Prinstererlaan 3, 1272 GB 
Huizen/8-8-1946/a. HBS-B; rechten RU 
Leiden, europees recht; intem. banking 
course aan de Wharton Business 
School, univ. of Pennsylvania (USA)/b. 
werkzaam in het bankwezen sinds 
1974. Heeft diverse functies bekleed 
waaronder kantoordirecteur in Axel en 
Sliedrecht; consultant financiële orga
nisatie voor grote bedrijven; relation
ship manager noord- en zuid-Amerika. 
Thans werkzaam bij het cliënten
groepsmanagement binnenlands (semi) 
overheidlc. 1976/d. 1969: lid LSVN, af
delingsbestuur Leiden, lid Raad van 
Toezicht; 1970-197 4: bestuurslid At
lantisch Jongeren Comité (AJCON), 
waarvoor in Washington een' intern.· 
conferentie over milieu werd bijge
woond; 1980-1982: bestuurslid VVD 
Sliedrecht; 1982-1985: voorzitter afd. 
Huizen, lid onderhandelingsteam col
lege 1982, vrz. programmacommissie 
1986, heeft diverse spreekbeurten ge
houden; 1986: lid schaduwfractie; 
1984-: voorzitter oe. Gooi- en Vecht
streek; 1984-1987: bestuurslid kc. 
Haarlem; 1986: lid prov. centraal be
stuur Noord-Holland belast met sa
menstelling verkiezingsprogramma 
1986; 1988: topkadercursus Europa/e. 
geen!f. vanaf 1975 diverse bestuurs
functies vervuld bij sociaal culturele 
instellingen; vrz. geweest van plaatse
lijke werkgeversorganisatie; lid Ro
tary/g. 2, 11, 12, 21, 23, 29: inteme 
markt en 30: industrie-technologie
beleid. 

Grave, B. 

eaumerboord 47, 6418 BL Heerlen/1-4-
1947/a. HBO/b. hoofd-verificateur
controleur van Rijksbelastingen (doua
ne)/c. plm. 1972-1978- 1983-heden/d. 
ex. bestuurslid afdeling; deelnemer 
topkader training Europa!e. raadslid 
VVD-fractie gemeente Heerlen; lid 
streekgewest O.Z.L./f. geenlg. 12, 13, 
16, 20, 25 en 29: douane aangelegen
heden. 
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Haartmans, J. J. A. M. 

Thorbèckestraat 60, 6136 DD Sittard/6-
10-1955/a. HAVO; voll. bev. onderwij
zer; pedagogiek MO-A+ MO-B; doc
toraal orthopedagogiek/psychopa
thologie/b. leraar; docent hogeschool 
kath. leergangen en pedagogisch techn. 
hogeschool groepsleider/teamhoofdlc. 1-
10-1988/d. geen/e. geen/f. publikaties 
en lezingen op onderwijskundig ge
biedlg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26 en 28; 

van Herel, drs. C. J. 

Schinheuvel 15, 5953 BD Reuver/6-6-
1941/a. HBS-A; doctoraal examen Eco
nomisch W etensch. Internat. Be-

. stuurswetensch. richting/b. marketing 
manager/directeur/consultant/c. 
1980/d. penningm. afd. Beesel-Reuver; 
kascommissie prov. afd. Limburg/e. 
geen/f. geen/g. 12, 14, 15, 16 en 25. 

Hermans, drs. A. B. J. 

Valerlusstraat 13, 5151 LN Drunen/28-
8;1953/a. Gymnasium~A; frans Rijks
universiteit Leiden/b. docent/c. 1982/d. 
secr. afd. functionaris Vorming en 
scholing en propaganda in afd.; propa
gandist kc./e. geen/f. geen/g. 2, 4, 5, 8, 
10, 22, 23, 27 en 28. 

Huurdeman, P. E. J. J. M. 

Rykel9, 5954 NJ Beesel/29-9-1945/a. 
handelsdagschool, bank- en effecten
beursopleidinglb. bankdirecteur; eigen 
beleggingsadviesbureau!c. ca. 1971/d. 
vrz. ·afd. Beesel + medeoprichter van de 
afdeling, ondercentrale/e. geen/f. lid 
venture capital groep; secr. penn.m. bij 
diverse verenigingen/g. 11, 12 en 24. 

Kip,L. 

Nummer 98, 7114 RC Ratum/18-6~ 
1933/a. vakdiploma's detailhandel en 
eigen studie/b. directeur/oprichter/ei
genaar van voorheen het "ELKA-con
cern" (grootwinkelbedrijven) met 350 
man personeel en tachtig miljoen gul
den omzet per jaar (bedrijven verkocht 
in 1980; begonnen in 1962)/c. 1977/d. 
alleen binnen de VVD-afd. Winterswijk 
veel gedaan in de propagandacommis
sie/e. geen/f. commissielid Ratums-be
lang/g. 12 en 20. 

Koetser, mr. H. B. 

Debussylaan 18, 2253 CZ Voorscho
ten/13-10-1919/a. Barlaeus Amsterdam 
(toen) Gemeentelijke Universiteit Am
sterdam!b. juridisch adviseur van de 
Controle van Middelbare en Hogere 
functionarissen bij overheid en onder
wijs te 's-Gravenhage/c. 1959/d. oud
vrz. afd./e. oud raadslid en wethouder/f. 
vice-vrz. Stichting Leefbaar Voor
schoten/g. 1, 2, 3, 4, 11, 12 en 13. 

Laffrée, drs. Chr. R. J. 

de Wielewaal 4, 2761 XZ Zevenhui-

28 

zen/10-5-1948/a. Gymnasium-A; doc
toraal examen sociologie/b. secr. VNO, 
thans directeur landelijke huisartsen 
vereniging; vrz. GMD; lid ziekenfonds
raadJe. ± 1974/d.lid partijcommissie 
Sociale Zaken en lid van partijcommis
sie Volksgezondheid en Welzijn/e. 
geen/f. bestuurslid ver. van Vrijzinnig 
Hervormden Zevenhuizen e.o./g. 1, 6, 
7, 8, 9, 11 en 12. 

Lodewijks, ir. M. H. C. 

Hambeek 11,6041 ND Roermond/1-4-
1930/a. HBS-B; TH-Delft, geod. inge
nieur/b. directeur van het kadaster in 
de prov. Limburg/c. ± 1972/d. lid par
tijraad; lid partijcommissie milieu; ad
viseur kc. Limburg/e. raadslid Roer
mond totjuni 1978; lid. prov. staten van 
Limburg totjuni 1978; vanafjuni 1978 
tot heden lid college G.S. prov. Lim
burglf. vrz. Regiobestuur V.H.M.O.
scholen te Roermond; vrz. ver. 
KN.H.M. afd. Limburglg. 4, 7, 12, 15, 
17, 18, 20, 23 en 25. 

Maagendans, T. 

Oosterwoldseweg 18, 8421 PA Oldeber
koop/8-11-1942/a.lagere en middelb. 
landbouwschoollb. vertegenwoordiger; 
bedrijfsleider veevoerhandel/c. 1973/d. 
'bestuurslid vereniging van Staten- en 
Raadsleden/e. raadslid; wethouder; 
fractie-vrz./f. vrz. van de coöperatieve 
Voorschotbank/g. 15, 18, 20 en 23. 

Maaten, J. 

van Reuven Goedhartlaan 703, 1181 
KZ Amstelveen/17 -4-1961/a. VWO/b. 
stafmedewerker Nationale werkgroep 
jongerenjaar (1983-1986)/c. 1978/d. in
ternationaal secretaris JOVD (1980-
1984)/e. gemeenteraadslid Amstelveen 
(sinds 1986)/f. voorzitter I.F.L.R.Y. 
(sinds 1983) en algemeen secretaris 
I.D.E.A.L.S .. (sinds 1985)/g. 2, 4, 6, 8, 
12, 21, 23, 27 en 28. 

van der Meij, drs. M. M. 

Kapuzinerstrasse 19, D 4190 Kleve/4-
2-1950/a. HBS-A; doctoraal examen 
intern. recht en politicologie/b. secr. Li
berale Omroep; (oprichter); relatie
beheerder (bedrijven) NCB-bank; sales 
area Manager Spectro Analytica! In
struments GmbH/c. 1968/d. Europa
beauftragter FDP in Kreis Kleve; lid 
Europa, buitenland en defensiecom
missie der FDP m Noordrijnland
Westfalen/e. geen/f. bestuurslid Ned. 
Gieterij Inst.; marketing ad,v. (Be
nelux) firma Traffitec GmbH (ver
keersinformatiesysteem); lid Ned. 
Duitse Kamer van Koophandel/g. 1, 2, 
10, 25, 27, 29: Europees beleid en 30: 
regionaal beleid. 

Mout-Kedde, mw. L. J. 

van Ballegooijsingel 44, 3055 PC Rot
terdam/28-1-1940/a. Gymnasium-A; 

candidaatsexamen Franse taal en Let
terkunde/b. docente Frans volksuni
versiteit/c. 1973/d. geen/e. 1983.: deel
raadslid; 1985: fractievrz. deelraad; 
1987: dagelijks bestuurder, portefeuil
le: verkeer, openbare werken, ver
keersplannen/f. oudercommissie zon
dagsschool en Montessori basisschool; 
bestuurslid Kon. orkest ver. "Sym
phonia"/g. 2, 4, 7, 8, 16,21 en 23. 

Mulder, ir. J. ' 

Ambiorixplein 18, 1040 Brussel/3-10-
1943/a. HBS-B; landbouwuniversiteit 
Wageningenlb. ambtenaar commissie 
van de Europese GemeenschaJ!p,çn 
(hoofdadministrateur)/c. ± 1966/d. vrz . 
afd. Br'ussel1977-1988; lid partijraad; 
lid commissie ontwikkelingssamen
werking; lid Europese Kring; lid com
missie buiterilandse zaken/e. geen/f. lid 
algemeen bestuur van NOVIB/g. 1, 2, 
18, 19, 21 en 23. 

Muntinga, J. K. 

Rademanstraat 15, 7415 BZ Deven
ter/7-1-1933/a. HBS-B; scheikunde 
kand. NIVO; economie MO; leergang 
"manager"/b. manager Akzo Chemi
cals/c. ca. 1958/d. lid partijraad; afd. 
best. lid Ver. v. Staten- en Raadsleden 
(79-85)/e. lid en fractievrz. gemeenter. 
Deventer (15 jr.); lid en fractievrz. Ge
westraad Midden-IJssel (11 jaar); 
statenlid Overijssel vanaf 1986/f. 
scheidsrechter rapporteur betaald 
voetbal!g. 12, 16, 23, 24 en 29: regï.o
beleid. 

Nater, dr. ir. K. A. 

Zeeweg 37, 1753 BB St. Maartenszee/2-
1-1934/a. HBS-B; TH-Delft (scheik. 
techn.)/b. directeur "European Center 
for Coal Specimens" Ie. 1973/d. sedert 
1974 raadslid (periode 1980-1986 wet
houder)/d; per 1986 tevens gewest
raadslid, q.q. lid diverse besturen van 
gemeenschappelijke regelingen en/of 
stichtingen/e. geen/f. 4, 5, 11, 15, 23 en 
24. 

Nolthenius, J. Chr. 

Plataanstraat 10, 1602 SG Enkhui
zen/3-10-1942/a. HBS; tijks hogere 
school voor tropische landbouw; land
bouwuniversiteit (gedeeltelijk); bio
logie aan de Universiteit van Amster
dam!b. leraar biologie bij het AVO; do
cent anatomie/fysiologie tot 1983/c. 
omstreeks 1972/d. secr. afd. Enkhuizen 
en afgevaardigde; vice-vrz. voor de oe. 
West-Friesland/e. raadslid te Enkhui
zen vam 1982 t/m 1986/f. milieu-ad
viseur stichting 't Plantsoen/g. 1, 2, 4, 
5, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23,24 en 
29: natuurbeheer. 

van Reekum, mr. drs. J. R. 

Renstraat 18, 3581 TP Utrecht/11-1-
1955/a. Gymnasium-A; doctoraal exa-



men psychologie; doctoraal examen 
Ned. rechtJb. docent sociale· tandheel
kunde en gezondheidsrechtJc. 1985/d. 
secretaris propaganda/e. geenlf. actief 
lid van het SIB (Studentenvereniging 
voor Internationale Betrekkingen)/g. 1, 
2, 4, 6, 7, 10 en 13. 

Schrijen, dr. J. J. 

van Sonsbeecklaan 25, 6191 JL 
Beek/21-12-1952/a. Gymnasium-B; 
doctoraal examen biologie (1977) Kath. 
Universiteit Nijmegen; promotie doc
toraat in de Wiskunde en Natuur
wetenschappen (20-11-1981) proef
schrift "Structure and mechanism of 
gastric K+/H+ ATPase"/b. 1977-1981 
wetenschappelijk medewerker Facul
teit Geneeskunde KU Nijmegen; vanaf 
1981 beleidsmedewerker onderzoek 
Rijksuniversiteit Limburg!c. 1982/d. 
1982-1983 vice-vrz. afd. Beek; 1983-
1986 secr. kc. Limburg; 1987-heden se
cretaris Vereniging van Staten- en 
Raadsleden afdeling Limburg/e. 1986-
heden lid gemeenteraad Beek/wethou
der openbare werken, milieu, volks
gezondheid, onderwijs; lid bestuur ver
eniging van Limburgse gemeentenlf. 
1983-1985lid medezeggenschapsraad 
basisschool "Catherina Laboure" te 
Beek; 1985-mrt. 1988 bestuurslid ba
sisschool "Catharina Laboure" te Beek 
(in de periode apr .. '86-mrt. '88 in de 
functie voorzitter); sept. 1985-mei 1986 
lid Universiteitsraad Rijksuniversiteit 
Limburg/g. 4, 5, 7, 23 en 24. 

Smid,H. 

F. A. Molijlliaan 71, 8071 AC Nun
speet/6-8-1922/a. middelbaar-hoger en 
universitair onderwijs/b. laatstelijk 
Consul der Nederlanden te Brussellc. 
1983/d. geen!e. geen!f. lid Rotary Inter
national!g. 2, 3 en 11. 

Steyn, mr. W. C. E. 

Holleweg 46, 6151 GJ Munsterge
leen/12-5-1962/a. Atheneum-A; rech-

. ten/b. hoofd verkoop Sep Nederland 
By. te Kerkrade/c. maart 1988/d. pen
nmgmeester van de afd. Sittard!e. 
geen!f. geen!g. 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15 en 
21. 

Vugts, D. F. H. 

Spaardammerstraat 854, 1013 TK Am
sterdam/1-6-1963/a.· MAO grafisch 
vakman (grafisch technicus HEAO) or
ganisatie adv. cursus EEG/Katelrecht; 
cursus steunverlening Europees recht 
en bedrijven/b. grafisch technicus af
werking; vertegenwoordiger/c. eind 
1985/d. lid Europese beweging; kan
didaat voor de deelraad te vormen in 
1992/e. secr. van de landelijke cie. 
volkshuisvesting en ruimtelijke or
dening geweest voor de JOVD/f. geen!g. 
1, 12, 16, 20, 25, 29: organisatie en 30: 
infrastructuren. 

van Winkoop, ir. G. 

Zuiderzeestraatweg 8, 3882 NC Put
ten/7-2-1959/a. MLS, HLS (beide ge
deeltelijk); landbouwuniversiteit 
studierichting economie (ir.)/b. export 
promotion manager;· zelfstandig!in
terimmanager/c. 1981/d. propagan
dacommissie 1982 en 1986/e. 1982-he
den: gemeenteraad Putten; 1986-he
den: wethouder/f. adviseur diverse 
verenigingen!g. 1, 11, 12, 16, 17, 18 en 
20. 

Witteveen, Joh. P. 

Burg. von Geusauweg 9, 4191 KV Gel
dermalsen/19-3-1936/a. Mulo-A; han
delsavondschool; praktijkdiploma alg. 
handelsontw. hogere textielschool!b. 
directeur kunststofverwerkende in
dustrie/c. ca. 1970/d. fractievrz. gem. 
raad; wethouder; lid sprekerspool!e. 
comm. waterl. Gelderland; vrz. recr. 
schap Linge; vrz. muziekschool; vrz. 
inst. ~on:nïng en opleiding; vrz. liq. 
commiSSie woonwagenschap Gelders 
rivierengebied alsmede div. best. func
ties/f. vrz. st. Beelden a/d Linge; 
waardsman Polderhuis Acquoy; comm. 
Bonrlsspaarbank Gorinchem e.o./g. 1, 2, 
4, 8, 11, 12, 16, 20 en 22. 

de Boer, drs. J. 

2e Beukenlaan 17a, 7313 AP Apel
doorn/30-1-1930/a. HBS-B; drs. econo
mie/b. strategische planning en voor
calculatie; directie-secretaris belast 
met Europese Zakenlc. begin 60er ja
renld. vrz. afd. Apeldoorn; lid bestuur 
kc. Gelderland; actueel: lid Europa 
kerngroep LIGN/e. Advisory Commit
tee Government Procurement (be
noemd door Europese Commissie 1987 
t!m 1990)/f.lid Ned. Part. Commissie 
(ITU orgaan telecommunicatie 3e we
reld); diverse commissies in 
VNO/NCW/ 
FME/g. 1,2, 11,12, 15,21,25,27,28, 
29: telecommunicatie beleid en 30: 
overheid aanschaffingsbeleid. 

Breukers, drs. G. M. J. M. 

Dreissenlaan 8, 6132 BP Sittard/19-8-
1941/a. universiteit UtrechtJb. leraar 
VWO aardrijkskunde, informatica!c. 
1985/d. geen!e. ráadslid Sittard!f: 
voorzitter Sittardia Handbal!g. 4, 8, 12, 
14, 15, 16, 17, 22, 23 en 24. 

Feij, drs. F. M. 

Burg. de Manlaan 7, 4837 BN Breda/6-
5-1926/a. MO-akte staats-, prov. en 
gem. recht; doet. examen politicologie/b. 
oud-lid Eerste Kamer; burgemeester 
van Melick/Herkenbosch en Vlodorp, 
Venlo en Breda (thans)/c. 1971/ d. oud
hoofdbestuurslid!e. oud 
lid/onder- vrz. Eerste Kamer der Sta
ten-Generaal!f. o.a. vrz. Stadsgewest 
Breda!g. 1, 3, 8, 14 en 15. 

van Hemert, J. 

Mozartlaan 12, 3131 ES Vlaardin
gen/10-6-1933/a. HBS-B; onderwij
zersakte, akte Nederlands-MO-A/b. plv. 
rector scholengemeenschap Atheneum
HAVO-MA VO/c. 1973/d. geenle. vice
vrz./secr. van de gemeenteraadsfrac
tie/f. bestuurslid St. Visserijmuseum· 
lid Culturele Raadlg 1 4 8 9 22 26 
en28. · ' ' ' ' ' 

Herijgers, M. H. A. 

Horsterweg 8, 5975 NB Sevenmn/5-12-
1939/a. Hogere Tuinb. school!b. le
raar/c, 1981/d. bestuur afd. Sevenmnle. 
geenlf. geenlg. 15, 16, 17, 18 en 19. 

Hosman, mr. J. M. A. 

Waalsdorperweg 112 2597 JE 
'G ' s- ravenhage/17-12-1944/a. Gym-
nasium-A; doet. Nederl. recht R.U. 
Leiden; Sorbonne/b. 1972-1979: be
leidsambtenaar EEG-vraagstukken 
ministerie van Buitenlandse Zaken: 
1980•heden: adviseur Europese zaken. 
Hoogovens Groep b.v./c. 1976/d. lid 
Stuurgroep Europese kring van de 
Groep Nederland Liberale Internatio-
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nale; lid Groep Nederland Liberale In
ternationale/e. geen/f. vrz. VNO/NCW 
Commissie Europese Markt; lid hoofd
bestuur Europese Beweging Neder
land; lid Economisch Sociale Raad van 
Advies van de BENELUX/g. 1, 2, 6, 11, 
12, 16, 23 en 24. 

van Nievelt-Volmuller, mw. J. J. 

Parnashofweg 55, 2265 CR Leidschen
dam/26-6~1943/a. Highschool (USA); 
medisch analiste/b. wethouder/c. 
1972/d. best. kc. Leiden; raadslid ge
meente Leidschendam; vrz. vr. in de 
VVD Zuid-Holland/e. raadslid; dage
lijks bestuur diverse gemeenschappe
lijke regelingen w.o. Gewest 
's-Gravenhage/f. bestuur verpleeghuis; 

JAAR VERK. PLAATS 

1978 6 (van 61) 
1983 3 (van 44) 

% 

bondsraad ANWB; commissie VNG/g. 
12, 15, 16, 17, 23, 24, 26 en 27. 

de Wolf, ir. F. 

Oostergoostraat 37, 9001 CG Grou/18-
8-1931/a. HBS-B; TH-Delft; S.I.O.O./b. 
bedrijfsingenieur/manager productie 
bedrijf/c. 1969/d. afdelingssecretaris; 
lid programmacommissie voor gem. 
raad en prov. staten/e. lid gemeen
teraad; statenlidlf. div. verenigings
bestuurslidmaatschappen/g. 8, 15, 16, 
17, 18, 22,23 en 24. 

In het kader van de positieve actie t.b.v. 
de positie van vrouwelijke leden van de 
VVD o.a. bij kandidaatstellingen zijn de 
volgende gegevens m.b.t. het aantal 
vrouwen in de groslijst van belang: 

ONVERK. PLAATS % 

9,84 2 (van 18) 11,11 
6,82 4 (van 13) 30,77 

1988 4 (van 34) 11,76 1 (van 08) 12,50 

Technisch Advies 
kandidaatstelling 

Europese Parlement 
(EP) 

·De 78ste.algemene vergadering heeft op 
10 juni 1988 het technisch advies ten 
behoeve van de Europese verkiezingen 
1989 vastgesteld. 

Volgens de Wet Regeling voor de ver
kiezing in Nederland van het Europese 
Parlement (Wet Europese Verkiezin
gen) zal één kandidatenlijst worden in
gediend; deze mag ten hoogste 40 na
men bevatten. Anders dan bij verkie
zingen voor de Tweede Kamer het geval 
is, zal het dus niet mogelijk zijn dat de 
lijsten in de verschillende kieskringen 
onderling in volgorde of samenstelling 
verschillen. 
Aangezien in Nederland 25leden van 
het Europese Parlement worden geko
zen, acht de algemene vergadering een 
aantal van 20 kandidaten, dat zich be
reid heeft verklaard een verkiesbare 
plaats te aanvaarden, ruimschoots voi
doende. 
Nu het niet mogelijk is - zoals bij de 
verkiezing van de Tweede Kamer ge
bruikelijk is - dat op de laatste plaatsen 
van de lijst door de kamercentrales 
kandidaten worden geplaatst die naar 
het oordeel van de kamercentrale in het 
bijzonder regionale trekkracht hebben, 
meent de algemene vergadering dat 
aan de behoefte tot het stellen van kan-

30 

didaten (op onverkiesbare plaatsen) die 
regionale trekkracht bezitten, tegemoet 
gekomen wordt door op de plaatsen 22 
t/m 40 kandidaten te stellen die afkom
stig zijn uit de 19 kieskringen, waarbij 
deze kieskringen worden geplaatst in 
de rangorde die volgt uit de per kies
kring op de VVD uitgebrachte stemmen 
bij de laatstgehouden verkiezing van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van 1986. 
Ten einde het karakter van het libera
lisme als Europese hoofdstroming, 
waarbij 'de liberale partijen uit de lid
staten samenwerken in federatief ver
band, zo duidelijk mogelijk tot uitdruk
king te laten komen, wordt van de door 
de Wet Europese Verkiezingen geopen
de mogelijkheid tot het plaatsen van 
een naam boven de kandidatenlijst die 
afwijkt van de gebruikelijke aandui
ding, net als in 1979 en 1984, gebruik 
gemaakt door inschrijving en plaatsing 
te verzoeken van de aanduiding: VVD
Europese Liberaal-Democraten. Er is 
thans het voornemen ook op het verkie
zingsaffiche de vernielding Europese 
Liberaal-Democraten aan te brengen. 
Ook bij deze Europese verkiezingen zal 
het mogelijk zijn dat verschillende 
partijen met elkaar een zgn. lijsten
combinatie aangaan, hetgeen tot gevolg 

heeft dat de combinatie als zodanig 
eerder in aanmerking komt voor toe
wijzing van restzetels dan indien de be
trokken partijen afzonderlijk aan de 
verkiezingen deelnemen. Tot nu toe zijn 
lijstencombinaties aangegaan door 
partijen die zich met elkaar program
matisch verwant achtten. Met betrek
king tot het dubbel-mandaat lidmaat
schap van zowel de Staten-Generaal als 
het Europese Parlement, heeft de alge
mene vergadering besloten deze mo
gelijkheid afte wijzen. 

De besluiten van de algemene verga
dering kunnen als volgt worden sa
mengevat: 
1. De in te dienen kandidatenlijst be
vat 40 namen. 
2. Op de plaatsen 1 t/m 21 zullen uit
sluitend kandidaten worden geplaatst 
die zich bereid hebben verklaard een 
voorlopige kandidatuur voor een ver
kiesbare plaats te aanvaarden. 
3. De advieslijsten van de kamercen
trales zullen twintig voorlopige ver
kiesbare kandidaten dienen te bevat
ten. 
4. Op de plaatsen 22 t/m 40 worden de 
namen geplaatst van die kandidaten 
die door de centralevergadering van de 
desbetreffende kamercentrale worden 
gesteld op de kandidatenlijst volgens 
het ondervolgend schema gebaseerd op 
de rangorde die volgt uit de per kies
kring op de VVD uitgebrachte stemmen 
1986 (TK). 
Ook kandidaten die zich bereid hebben 
verklaard uitsluitend voor een niet
verkiesbare plaats in aanmerking te 
willen komen kunnen op deze plaatsen 
gesteld worden. 

Schema van volgorde: 
22. Leiden 
23. Haarlem 
24. Dordrecht 
25. Utrecht 
26. 's-Hertogenbosch 
27. Den Helder 
28. Arnhem 
29. Tilburg 
30. Zwolle 
31. Nijmegen 
32. Maastricht 
33. Amsterdam 
34. 's-Gravenhage 
35. Assen 
36. Leeuwarden 
37. Groningen 
38. Rotterdam 
39. Middelburg 
40. Lelystad. 

5. Bij de inlevering van de kandida
tenlijst dient bij de naam te worden 
geplaatst "VVD-Europese Liberaal
Democraten". 
6. De algemene vergadering doet thans 
nog geen uitspraak ten aanzien van de 
vraag of verbinding van de door de VVD 
in te dienen lijst met een door een an
dere partij in te dienen lijst gewenst is. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg. 
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Onze partij verklaart zich regelmatig te
gen een basisinkomen. Dit bestaat feitelijk 
allang, met onze instemming. Wie faalt in 
eigen levensonderhoud, wordt immers op
gevangen, met ons goedvinden. We willen 
dit basisinkomen evenwel blijven splitsen 
in inkomen uit arbeid en sociale steun. Dit 
is in wezen louter van ideologische beteke
nis, al maakt het uit voor de opzet van het 
sociale en fiscale stelsel. Het gelijke recht 
op basisinkomen voor iedereen - in hoogte 
afhankelijk te stellen van macro-economi
sche parameters - zou na een overgangs
periode talrijke ambtenaren ontheffen van 
controle op bijstandsuitkeringen. Maar 
onze bezuinigingsdrift dooft in dit burger
lijk ritueel. 

P. A. Deluaux 
Zeist 

Dat we bezig zijn doorhet aanmoedigen 
van ongebreidelde bevolkingsgroei ons ei
gen graf te graven is langzamerhand wel 
duidelijk. Maar het onderwerp ligt zoals 
bekend "politiek moeilijk" (zie V&D aug. 
'88 p. 6 en 10). Alles wat gedaan wordt 
tegen milieuvervuiling, natuurvernie
tiging en aanverwante onheilen, is dweilen 
met de kraan open, wanneer de hoofdoor-

zaak niet wordt weggenomen. We wonen 
nu eenmaal met een te groot gezin in een 
te klein huis met als natuurlijk gevolg: 
vervuiling, materieel en moreel verval, 
agressiviteit, criminaliteit, etc. Afschaffing 
van de kinderbijslag (behalve voor het 1e 
en 2e kind en m.u.v. de lagere inkomens) 
alsmede aanzienlijke belastingverhoging 
voor verdere kinderen zal o.m. noodzake
lijk zijn. Terwîlle van de haalbaarheid 
zullen de ouders van nu uiteraard ontzien 
moeten worden. 
In de eerste plaats is het nodig de publieke 
opinie te winnen voor vrijwillige geboor
tebeperking. Zou de oprichting van een co
mité met dat doel misschien het eerste 
stapje in de goede richting betekenen? 
(ingekort) 

Annie Ruitenberg-De Wit 
's-Grauenhage 

De discussies rond "de twee van Breda" 
laaien weer op. Realiseren de voorstanders 
van vrijlating zich wel dat de twee bij 
terugkeer in Duitsland daar waarschijn
lijk - evenals eerder vrijgelatenen - als 
helden zullen worden ingehaald? De Duit
se overheid zal manschap te kort komen 
om betogingen van neo-nazi's te verhin
deren. Vooral de Joden zullen de dood
schrik krijgen als de beulen vrij komen. 
Door de gruwelijke herinneringen komt 

. onder Joden veel paranoia voor; het aantal 
zelfdodingen onder hen zal toenemen. De 
twee willen zo graag de bergen nog eens 
zien. Dan bekijken ze maar ansichten. Wat 
zal Anne Frank ernaar hebben verlangd 
de Westerforen terug te zien! 

Mr. J. L. M. Toxopeus Pott 
Paterswalde 

Laten we iedereen die langer dan eenjaar 
werkloos is een werkscholingscontract 
aanbieden. Dit zou dan een uierjarige 
overeenkomst kunnen zijn waarbij een 
werkgever onder toezicht van het arbeids
bureau een volledige dagtaak ,aanbiedt, 
bestaande uit werk en opleiding. Niet tot 
vakman, maar wel tot geschoold mede
werker. Al doende leert men. Maar het 
moet voor de werkgever betaalbaar zijn. 
De werknemer die onder een dergelijk con
tract valt, ontvangt het eerste jaar 85 % 
van het minimumloon, het 2e jaar 90 %, 
daarna 95% en in het vierdejaar 100%. 
Bij actieve medewerking mag het meer 
zijn, bij een onverschillige en onwillige 
houding mag het 85% blijven. In procen
ten van het minimumloon betaalt de 
werkgever hiervan het eerste jaar 45 en 

1 vervolgens respectievelijk 60, 75 en 90 %. 
De subsidie moet het eerste jaar 40 % be
dragen, het 2e jaar 30 %, daarna 20 en 
10 %. Deze subsidie kan voor 60% komen 
uit de werkloosheidsfondsen en van de 
bijstandswet en voor 40 % uit de ontwik-

kelingshulp. Want ik heb gelezen dat 40% 
van de langdurig werklozen afkomstig zijn 
uit ontwikkelingslanden. 
(ingekort) 

W.H.Muires 
Rheden 

De Groep Nederland van de 
Liberale Internationale or

ganiseert op 

woensdag 
30 november a.s. 

een bijeenkomst over 

"Hervormingen ih de 
Sovjet-Unie" 

Inleiders: 

Politieke aspecten: 
Dr J. H.L. Löwenhardt, do
cent Ruslandkunde aan het 
Documentatiecentrum Oost
Europees Recht te Leiden èn 
de Universiteit van Leuven; 

Economische aspecten: 
· Dr A. van Schaik, docent cen

traal geleide economieën aan 
de Vrije Universiteit van 
Amsterdam en het Do~ 

cumentatiecentrum Oost
Europees Recht te Leiden._ 

De avond zal worden voor-
gezeten door drs A. W. 

Kröner. 

Plaats: Handelingenkamer 
van de Tweede Kamer, Bin

nenhof. 
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In deze rubriek worden 
alleen aankondigingen 

opgenomen van openbare 
bijeenkomsten (voor 

iedereen. toegankelijk) 
waar landelijke WD

politici het woord voeren. 

ALBRANDSWAARD- 28 november. 
mevr. drs. M. M. N. Kamp. Het Kasteel 
van Rhoon. 20.00 uur. Volksgezondheid! 
Actuele politiek. 
KC AMSTERDAM- 12 december. drs. N. 
Smit-Kroes. Tolhuis, Buiksloterweg. Am
sterdam-Noord. 20.00 uur. Verkeer in en· 
om Amsterdam. 
ASSEN- 12 decemb(')r. mr. J. G. C. Wie
benga. Rest. De Hertenkamp. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 
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Mededeling aan de leden 
Alle leden ziJn tot 1 december 1988 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. 
Zie voor nadere bijzonderheden óok het activiteitenschema in 
VriJheid en Democratie van augustus 1988. 

BARNEVELD - 21 november. A. A. M. E. 
van Erp. VeluwerhaL 20.00 uur. Zaken
doen in de komende jaren/Middenstand en 
industrie. Waarheen? 
JOVD BARONIEVAN BREDA/AFD. 
BREDA- 18 november. drs. F. Wijsen
beek. Oncle Jean, Breda. 20.00 uur. De 
toekomst liberaal Europa. · 
JOVD BARONIE VAN BREDA- 23 no
vember. J. Franssen. Onze Lieve Vrouwe 
Scholengemeenschap, Breda. 20.00 uur. 
Forumdiscussie Onderwijs en Werkgele
genheid. 
BRUSSEL - 29 november. mr. F. Korthals 
Altes. Hotel Charlemagne. 20.15 uur. De 
gevolgen van de Europese integratie voor 
het beleidsterrein van de minister. 
BUSSUM - 28 november. mevr. E. G. 
Terpstra. Hotel Jan Tabak. 20.00 uur. 

Vergrijzing een uitdaging voor de samen
leving. 
DORDRECHT - 25 november. mevr. E. 
E. Terpstra. De schuur. 12 :Ydarig be
staan. 
DEVENTER - 21 november. drs. F. Wij
senbeek. Keizerskroon. 20.00 uur. Eu
ropese Verkiezingen. 
DINTELOORD- 28 november. J. Frans
sen. Hotel De Beurs. 20.00 uur. Actuele 
politiek/Onderwijs. 
DRECHTSTEDEN- 21 november. mr. A. 
J. Te Veldhuis. Postiljon Dordrecht's, 
's-Gravendeel. 20.00 uur. Thema-avond 
De Drechtsteden en de 4e nota ruimtelijke 
ordening. 
OC EEMLAND -19 december. mr. F. 
Korthals Altes. Het Witte huis, Soest. 
20.00 uur. Actuele politiek. 



EMMEN- 25 november. drs. J. F. Scher
penhuizen. De Bongerd. 20.00 uur. 40-
jarig bestaan. 
ETTEN-LEUR- 28 november. mevr. drs. 
N. Rempt-H. de Jongh. De Turfhoeve. 
20.00 uur. Actuele politiek. 
KC FLEVOLAND - 28 november. drs. E. 
H.T. M. Nijpels. Hotel Café Rest. 't Voor
huys, Emmeloord. 20.00 uur. Milieu/Ac
tuele politiek. 
OC FRANEKER- 12 december. A. J. 
Evenhuis. RK. Verenigingsgebouw, 
Franeker. 20.00 uur. Midden- en Kleinbe
drijf!Zelfstandigenbeleid. 
GORSSEL- 28 november. mr. J. G. Wie
benga. Hotel de Roskam. 20.00 uur. 
Criminaliteit. Rapport Teldersstichting. 
'S-GRA VENDAGE-onderafdeling V -
28 november. A. Ploeg. Paviljoen Richter. 
20.00 uur. Actuele politiek/Defensie. 
JOVD-GRONINGEN- 18 november. A. 
Ploeg. Hotel de Vrijheid. Winschoten. 
21.00 uur. Actuele politiek. 
HARDERWIJK/ERMELO/JOVD 
NOORD-VELUWE- 25 november. R. L. 
0. Linschoten. De Hoeve. Ermelo. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
HEERLEN- 25 november. J. F. B. van 
Rey. BaronhoteL 20.00 uur. Het Midden
en Kleinbedrijf en grensoverschrijding 
1992. 
DEN HELDER - 18 november. R. L. 0. 
Linschoten. Motel Den Helder. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 
OC HOGELAND OOST/WEST/LIBE
RALE SOCIETEIT- 21 november. R. L. 
0. Linschoten. Dorpshuis Agricola, Bafto. 
20.00 uur. Actuele politiek. 
KC 'S-HERTOGENBOSCH - 21 novem
ber. drs. G. W. de Vries. De Beukenhof, 
Vught. 20.00 uur. Europa. 
KAMPEN- 21 november. mevr. drs. M. 
M.N. Kamp. Hotel van Dijk. 20.00 uur. 
Volksgezondheid/Actuele politiek. 
JOVD - KENNEMERLAND - 18 novem
ber. J. Franssen. Café rest. 't Heerenhek, 
Haarlem. 20.00 uur. Onderwijsbeleid! 
Harmonisatiewet. 
LEUSDEN - 28 november. mr. A. J. te 
Veldhuis. Zwembad, Bavoortseweg. 21.00 
uur. 4e nota ruimtelijke ordening. 
JOVD MAAS EN IJSSEL - 12 december. 
J. Franssen. Café de Gigant, Krimpen a.d. 
IJssel. 20.00 uur. Actuele politiek. 
LIBERALE KRING MEPPEL E.O. - 10 
december. A. J. Evenhuis. Café rest. De 
Linthorst. 20.00 uur. Feestavond. 
MILL!WANROY- 28 november. mevr. A. 
J. Jorritsma-Lebbink. Marienweerd, Mill. 
20.00 uur. Actuele politiek. 
OLDENZAAL - 21 november. mr. G. B. 
Nijhuis. Rest. Wessels. 20.00 uur. Olden
zaal. 
OOSTSTELLINGWERF - 18 november. 
A .• J. Evenhuis. Hotel de Zon, Oosterwol
de. Midden- en Kleinbedrijf (discussie). 
PIJNACKER- 12 december. mr. G. B. 
Nijhuis, café rest. Van Ouds het Raad
huis. 20.00 uur. Commissie Dekker. 
PURMEREND - 28 november. ing. L. M. 
de Beer. De Kolenkit. 20.15 uur. Volks
huisvesting/Nota Heerma. 
PUTTEN- 24 november. H. F. DijkstaL 
Gei .• ouw Stroud. 20.00 uur. Forumdiscus
sie. 

KC ROTTERDAM/KC DORDRECHT -
22 november. mevr. mr. J. Larive/drs. G. 
M. de Vries. Rest. Engels. 20.00 uur. Eu
ropa 1992. 
SITTARD- 15 november. J. F. B. van 
Rey. Hotel Rest. De Auveleberch. 20.00 
uur. Actuele politiek. 
SLIEDRECHT - 12 december. drs. L. M. 
L. H. A. Hermans. Cult. Centr. De Don
kelaer. 20.00 uur. Actuele politiek. 
SNEEK- 9 december. R. L. 0. Linschoten. 
Hotel Hanenburg. 20.00 uur. Actuele Po
litiek. 
VEENDAM- 25 november. H. F. DijkstaL 
Schouwburg de Veenlust. 20.30 uur. Ac
tuele politiek/ Politiezaken. 
WARNSVELD- 21 november. mevr. mr. 
J. Larive. Nutsgebouw, Breegraven. 20.30 
uur. Europa. 
WEESP- 15 november. J. Franssen. Café 
rest. De Troubadour. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 
OC WEST FRIESLAND - 21 november. 
J. Franssen. Schouwburg Het Park, 
Hoorn. 20.30 uur. Actuele politiek/ 
beroepsonderwijs in Europees verband. 

WINTERSWIJK- 30 november. A. J. 
Evenhuis. De Wamelink. 20.00 uur. Win
kelsluitingswet/Midden- en Kleinbedrijf. 
WOERDEN- 21 november.dr. ir. J .J. C. 
Voorhoeve. Gemeentelijk Sociaal Cul
tureel Centrum Het Arsenaal. Gemeente
lijke herindeling/actuele politiek. 
KC ZEELAND - 12 december. dr.ir. J. J. 
C. Voorhoeve. Hotel rest. Het Wapen van 
Veere, Veere. 20.00 uur. Actuele politiek. 
OC ZUTPHEN- 24 november. drs. F. A. 
Wijsenbeek. Petit rest. De Fontein, Zut
phen. 20.00 uur. Europa. 
ZWOLLE - 28 november. mr. G. B. Nij
huis. De Vrolijkheid. 20.00 uur. Forum
discussie Volksgezondheid. 
OC ZUID-WEST-SALLAND - 12 decem
ber. mevr. A. J. Jorritsma-Lebbink. Bistro 
in den volle pot, Deventer. 20.30 uur. Act. 
politiek!R.O./Milieu!Verkeer en Water
staat. 

• 

Lid Romantische Restaurants 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896 I 18884/18488 

voor mi 

ant~tfHihnkllc JII...K 

Pilotenweg 29-1, 8311 PK Espel, 
N.o.p. Tel. (05278) 12 08. 
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Encyclopcedia Britannica 
verovert ook Nederland 

Een tekst lezen op een beeldscherm van 
een computer duurt langer dan het lezen van 
dezelfde tekst wanneer die op papier staat. 
Dit blijkt uit een onderzoek onder leiding van de 
zoöloog Frank Heppner, waarvan de resultaten 
onlangs zijn gepubliceerd in het Joumal of 
Reading. 

Natuurlijk was dat al bekend bij Ency
clopredia Britannica. Daarom heeft Britannica 
een investering gedaan van 56.000.000 dollar 
om een snel werkend en up to date naslagwerk 
op de markt te brengen. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
promotie en het voordeel daarvan' is dat het 
voor iedereen betaalbaar is. Zit u nog met één of 
ander oud naslagwerk dan wordt dat gewoon 
ingeruild. 

Voor zijn geld krijgt de koper een vol
strekt unieke schat aan informatie, door geen 
enkele wereld encyclopedie tot dusver 
geëvenaard. Alleen al de onderwerpen China 
en Mineralen beslaan al zo'n tweehonderd 
pagina's. 

Het aantal items dat in pakweg vijftig 
pagina's wordt behandeld is trouwens legio. 
Daarbij is hetvoor de meeste Nederlanders geen 
probleem dat die informatie in het engeis wordt 
gegeven; de eerste de beste Havo scholier 
beheerst die taal wel zodanig dat hij (of zij) 
in staat is de Britannica goed te lezen. Overi
gens maken veel.zakenmensen beroepsmatig 
gebruik. van het naslagwerk. 

Fraai gebundeld in 32 delen, die samen 
zo'n 35 miljoen woorden bevatten, op heldere 
en zeer leesbare wijze gerangschikt. Als u nu de 
bon instuurt, ontvangt u per omgaande en 
geheel vrijblijvend uitvoerig informatie. 
r.---------------, 
De wereld kan niet zonder Britannica. 

I En ik ook niet: Geef mij dus alle informatie over de B ritannica. I 
INMm: I 
I Adres: I 
I Postcode+ woonplaats:~~~~~~~~~~~- I 
I Coupon in een enveloppe zonder postzegel zenden aan: I 

Encyclopredia B ritannica, 
1 Antwoordnummer 356, 3000 WB Rotterdam. 

DIk wil met spoed informatie 
I (indien gewenst aankruisen) 

1 Mijn telefoonnummer is:~~~~~~~--~~ 

WERKEN 
IN HET BUITENLAND 

Zoekt u een voor langere 
of kortere tijd een baan 
in het buitenland? Dan is 
dit het boek dat u zoekt, 
boordevol informatie 
over werken in de metaal
en olie-industrie, als chauf· 
feur, leraar, au-pair, reis· 
leider, in de horeca, als 
tuinman of fruitplukker 
in Frankrijk en de USA, 
maar ook als fotomodel 
of mannequin. Werken op 
boerderij, kibboets of op 
cruise-schepen. Het boek 
bevat tevens een sollicita· 
tieformu I i er. 
Als u in het buitenland 

. wilt gaan werken moet u 
dit boek hebben. 

Het verschaft informatie 
over klimaat, woon· en 
leefomstandigheden, werk· 
tijden, etc. Bovendien 
vindt u in dit boek de ad
ressen van ongeveer 1000 
on dernemers en arbeidsbe
m iddel ingsbu reaus. 
Bestel dit informatieve 
boek nog vandaag I 
0 Gratis brochure 
0 Boek:"Arbeit im Ausland" 

Prijs: f 59,-· 

EUROPA BOKFÖRL.t..G AB 

Postbus 2014, 
S 133 02 Tyresö. Zweden 

P.S.: 
Wij bemiddelen niet in werk! 

WINTERSPORT IN GEZELLIG EN 
KOMFORT ABEL FAMILIEHOTEL 

vanaf f 756,-
7 dagen halfpens. - 6 dagen skipas 
van 3 - 31 januari 1987 
exclusief voor VVD-lezers 
zonnig, sneeuwzeker, skischool, pistes tot aan hotel, groot 
zwembad, sauna, sport- en speelzalen, kinderminiclub, grote 
salons, bar, animatie, voortreffelijke keuken, kinderen tot 6 jr. 

gratis. HO~ **** 
~el voor _vrijblijvende Glux_ ~C[ioi/ts 
mformat1e nu meteen met J ~ 

Elly en Jan Mol (Ned.) waar u zich thuisvoelt 
09.412661 666 1923 Les Marécottes (Wal lis) 

RESTAURANT 
Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 



Partijblad van de Volkspartij 
voor Vrijheid & Democratie 

fllllAr>J U ... a!!J\lTATIECENTRUM 

NEDERLAND..~ POLITIEKE 
PAfrrlJ(I;.N 

Wij wensen u 
harmonieuze 
feestdagen! 

,ECEMBER 1988, NR. 1371 HOOFDREDACTEUR: RENY DIJKMAN CORRESPONDENTIE-ADRES WO, POSTBUS 30836, 2500 GV 'S-GRAVENHAGE 

Voorhoeve: Nederland 
de. tuin' van Europa 
In het nieuwe verkiezings
rogramma zal de VVD naar ik 
oop een zwaar accent leggen 
1 het milieubeleid. Daarvoor 
J in de toekomst ook meer 
Jld moeten worden uitge
okken. Het zal in de jaren 
egentig om forse bedragen 
tan", aldus VVD-fractie
lorziter dr. ir. J. J. C. Voor
oeve. 

Zijn filosofie over het politiek 
limaat schetst hij als volgt: "De 
11itiek is minder ideologisch, 
inder polariserend en concreter 
:worden. Dat vind ik een voor
tgang. Ik ben geen ideoloog, 
eer een praktisch idealist. Uit
adelijk gaat het erom wat ·de 
VD concreet bereikt. Als fractie
lorzitter voel ik mij bijzonder 
tuis in de politiek. Dit werk hoop 
nog een hele tijd te kunnen 

Jen. We mogen best trots zijn op 
tze goed werkende democratie. 

1:e Nederlander is zich politiek 
:er bewust en beseft ook dat er 
Mjd zaken zijn die beter kunnen. 
!e mensen zijn niet meer zo ideo
l~sch ingesteld. Men is gemoti
:erd in concrete oplossingen van 
1leidsvragen. Onze kiezers wil
u best gemobiliseerd worden 
1or de politieke zaak, maar dan 
el op basis van goed beleid. Daar 
de VVD mee bezig." 

·lelastingverlaging 
Voorhoeve beaccentueert een 
tntal zaken waarmee de libera
n goed scoren: "Neem de be
rijding van de werkloosheid. Op 
,t terrein heeft de VVD een aan
I nieuwe punten in de Tweede 
amer naar voren gebracht. Ik 
1em de persoonlijke benadering 
tn langdurig werklozen door hen 
!en voor een persoonlijk gesprek 
1 te roepen over hun toekomst
ogelijkheden. Ik noem de inzet 
In werklozen op functionele 
ntrole-posten; het scheppen van 
tnen als conciërges of stads
achten. 
Een ander punt is dat de VVD 

·nu in is geslaagd veel meer aan
tcht voor belastingverlichting te 
ijgen. Twee jaar geleden had ik 
et durven voorspellen dat we 
1g in deze regeerperiode een to- · 
le belastingverlichting van zes 
iljard gulden zouden bereiken." 

'olhouden 

"Het is een kwestie van vol
lUden geweest, totdat andere 
trtijen bereid waren naar ons te 
isteren. Onze opvattingen hier
·er werden ook in de omliggende 
nden gesteund. Dankzij het 
lrstelbeleid sinds 1982 is onze 
:onomie versterkt. Er zijn belas
agmeevallers gekomen. De VVD 

kon die meevallers claimen om ze 
terug te geven aan de burgers. 
Bovendien hebben VVD-be
windslieden en -fractie op deze 
terreinen heel sterk samen ge- · 
speeld. Dat de VVD regèlmatig 
met praktisch uitvoerbare ideeën 
kwam, speelde ook een rol bij het 
overwinnen van weerstanden bij 
de coalitiepartner. 

De opstelling van de VVD 

Tweede-Kamerfractie is de afge-
. lopen jaren onafhankelijker ge

worden. Het controleren van de 
overheid heeft meer nadruk ge
kregen. Als fractie zoeken wij ook 
steeds, in zelfkritische zin, naar 
beleidsverbeteringen. Wij kijken 
voortdurend of het VVD-beleid 
echt werkt. Zo ja, dan gaan wij 
ermee door en zoeken naar moge
lijke verdere verbeteringen. Blijkt 

foto: Theo Meijer 

ons beleid onvoldoende te werken, 
dan zorgen wij voor een nieuwe 
aanpak. 

Veiligheid 
De komende jaren zal een aan

tal zaken wat mij betreft meer 
aandacht moeten krijgen. 

Lees verder op pag. 2 

Loek Hemlans \VÏl katnerdebat 
over persfusie en n1edia 
De aangekondigde kranten
fusie tussen de Nederlandse 
Dagbladunie (o.m. NRC-Han
delsblad en Algemeen Dag
blad) en de Perscombinatie 
(o.m. Het Parool, Trouw en 
Volkskrant) sloeg bij veel 
journalisten in als een bom. 
Redacties vrezen hun onaf
hankelijkheid te verliezen. 
Het is vraag of dit terecht is. 
Het VVD-Tweede Kamerlid 
Loek Hermans wil daarom 
hierover met minister Brink
man van gedachten wisselen. 

Loek Hermans: "Kern bij deze 
voorgenomen fusie is de noodzaak 
van economische en technische sa
menwerking. Dit vanwege de 
snelle ontwikkelingen op media
gebied. De redactionele onafhan-

kelijkheid is zo verankerd in het 
Nederlandse perswezen dat 
daarvoor, zoals het er nu naar 
uitziet, geen bedreiging bestaat. 
Vrees bestaat vooral bij de afzon
de;rlijke redacties over vraag-

stukken als investeringen en ad
vertentie-acquisitie. Daarnaast 
zijn redacties bevreesd dat hun 
krant vanuit commercieel oog
punt een andere koers gaat voe
ren. Of in het ergste geval dat een 
krant wordt opgeheven. Overi
gens moeten wij niet vergeten dat 
een grote combinatie ook voor
delen heeft. NDU en Perscom
binatie vormen samen een mach
tig geheel. Sterke kranten kunnen 
binnen deze combinatie de zwak
kere helpen." Zo heeft NDU de 
winsten die het Algemeen Dag
blad maakt gebruikt om NRC
Handelsblad van een krant met 
een vrij kleine oplage te maken 
tot een grote krant. 

Lees verder op pag. 2 

INHOUDSOP_GA VE 

,.We halen de mensen achter 
~c anonimiteit van de gros-

. 1t vandaan" was de intentie 
van het kc-bestuur Utrecht. 
Dit initiatiefleidde tot eeh 
bijzonder geslaagde "kan
didatenmarkt" waar zowel 
door bestuursleden als door 
degenen die op willen gaan 

voor het Europees Parlement 
dankbaar gebruik van is ge

maakt. pag. 3 

Goed en zorgvuldig omgaan 
met mekaar. VanUit dat mot
to beschrijft algemeen secre
taris W. J. A. van den Berg de 
procedure rond de Gemeen

teraadsverkiezingen van 
1990. Wat kan er mis gaan en 

. hoe kan het mooi worden. 
pag.4 

"Nederland zal zich moeten 
aanpassen, willen we de EG
boot niet missen". David Lu
teijn, fractievoorzitter van de 
VVD in de Eerste Kamer ging 

tijdens de Algemene Be
schouwingen in de Senaat 

daarop uitvoerig in. pag. 5 

"Het ritselt in Den Haagvan 
de centralisten en de zaken 

worden er niet beter op". 
Henk Vonhoff, Cómmissaris 
der Koningin van Groningen, 
hield op het congres van de 
Vereniging van Staten- en 

Raadsleden een gepeperd be-
toog. pag. 15 

, VERDER IN DEZE · , 
VRIJJIEID EN DEMOCRATIE 

Column van de voorzitter 
pag.3 

Eurokatern 
pag. 5/7 

Parlementair Nieuws 
pag. 8/10 

Vrouwen in de VVD (aan
kondiging congres!) 

pag. U 
Regiokatern 
pag. 13/14 

Topkàdercursus JOVDNVD 
pag.16. 

Van A tot Z 
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Voorhoeve: Nederland de tuin van Europa 
(Vervolg van pag. 1) 

Op de eerste plaats denk ik aan 
het verlagen van de criminaliteit. 
Wij hebben al enige vooruitgang 
geboekt. Immers de totale crimi
naliteitscijfers stijgen de laatste 
jaren niet meer. Nu staan wij voor 
de taak om de criminaliteit te la
ten afnemen. Zorgen voor de vei
ligheid van de burger vind ik de 
kerntaak van de overheid. Ook 
het bestrijden van de milieucri
minaliteit. Het illegaal lozen van 
afvalstoffen is een vorm van harde 
criminaliteit en moet dus hard 
worden aangepakt. 

Het tweede aandachtspunt is 
het verder verlagen van de werk
loosheid. Hiermee bedoel ik ook de 
verborgen werklozen die je bij
voorbeeld kunt vinden "binnen" 
de arbeidsongeschiktheidswetten. 

Het derde probleem is natuur 
en milieu en alles wat daarmee 
samenhangt. Denk aan verkeer 
en vervoer, landbouw, afvalstof
fenbeleid, energiepolitiek enzo
voorts. Het vierde blokje vind ik 
de zorgsector. Wij moeten binnen 
de gezondheids- en de maat
schappelijke zorg ruimte gaan 
maken voor de kosten van de ver
grijzing. Het aantal 65-plussers 
groeit jaarlijks met ongeveer an
derhalf procent. Op zich is dat een 
positieve ontwikkeling. Het be
tekent dat mensen langer gezond 
blijven. Uit de groep 65 plussers 
komen ook erg veel mensen die 
nog jarenlang vrijwilligerswerk 
willen verrichten. Zo kunnen zij 
een heel nuttige bijdrage aan de 
maatschappij blijven leveren. 
Maar het is onmiskenbaar dat 
men na het vijfenzestigste jaar in 
toenemende mate gezondheids-, 
verpleeg- en bejaardenzorg be
hoeft. Dat is een uitdaging voor de 
hele zorgsector in ons land. Ver
der blijft het onderwijs een heel 
belangrijke kwestie. In het on
derwijs wordt immers in de men
sen van de toekomst geïnves
teerd." 

Milieuzorg 
"De laatste jaren neemt de 

zorg voor het milieu toe", vervolgt 
Voorhoeve. "Dat is een goede 
zaak, want de vervuiling kan nog 
worden teruggedraaid. De natuur 
heeft een geweldig regeneratie
vermogen. Het is dus nog niet te 
laat. Ik geloof dat geen probleem 
zo sterk om Europese samenwer
king vraagt als het milieu. Ne
derland kan het milieu alleen sa
men met onze buurlanden schoon 
krijgen. Maar in feite is ook West
Europa te klein. Een Oostduitse 
bruinkoolcentrale veroorzaakt 
meer luchtverontreiniging dan al 
onze centrales bij elkaar. Wij 
kunnen de Oosteuropeanen mi
lieutechnologie leveren, die zij nog 
niet hebben. Hier ligt een prakti
sche samenwerking tussen Oost 
en West zonder ideologie. Of wij 
nu liberalen of socialisten zijn. Wij. 
worden allemaal door dezelfde 
natuur gevoed. Wij drinken alle
maal uit dezelfde bronnen en dan 
bedoel ik niet de geestelijke bron
nen. Die noodzaak van praktische 
samenwerking kan natuurlijk ook 
helpen om politiek bruggen te 
slaan. Ons land zal het goede 
voorbeeld moeten stellen. Wat ik 
daarbij voor ogen heb, is dat Ne
derland uiteindelijk "de tuin van 
West-Europa" zal zijn. Als je over 
Nederland vliegt, zie je hoe mooi 
ons land is, heel erg groen, keurig 
opgedeeld en iedere vierkante 
meter benut. Wij hebben een heel 
doelmatige landinrichting. Die 
moeten wij combineren met een 
krachtig milieubeleid. Wij moeten 
een voorsprong nemen op andere 
landen. Nederland moet aan het 
eind van de jaren negentig het 
land van de ecologische techniek 

zijn. Met alle exportmogelijk
heden van dien. Zo'n voorsprong 
is ons bij het bedwingen van de 
zee ook gelukt. 

Vindingrijkheid 
Ik vind dat bij milieu drie za

ken naast elkaar moeten staan: 
geld, tijd en vindingrijkheid. Deze 
regeerperiode is meer geld voor 
milieu uitgetrokken. Dat is, mede 
op ons verzoek, zelfs -twee keer 
verhoogd. Toch zal in de toekomst 
nog meer geld noodzakelijk zijn. 
In het nieuwe verkiezingspro
gramma van de VVD zullen wij 
hopelijk een bijzondere plaats 
voor het milieu inruimen. Boven
dien zullen wij hier meer geld voor 
moeten uittrekken. Het zal in de 
jaren negentig om forse bedragen 
moeten gaan. Ik denk dat binnen 
de begroting van VROM geleide
lijk geld van objectsubsidies voor·~ 
volkshuisvesting naar de milieu
zorg kan worden geleid. Het is 
niet alleen de overheid die veel 
meer geld moet uittrekken, maar 
ook het bedrijfsleven en de con
sument zullen een offer voor het 
milieu moeten overhebben. Dat 
laatste lukt. Immers de burger die 
milieubewuster wordt, heeft ook 
meer bver voor milieuvriendelijke 
produkten. Maar nog belangrijker 
dan geld is goede ideeën. Er moet 
creatief naar betere, milieuvrien
delijke technologie worden ge
zocht. Het gaat om de.juiste men
taliteit en om vindingrijkheid om 
milieubewust te produceren. 

Bezinkput 
Wij kunnen niet blijven wach

ten tot een goede Europese mi
lieupolitiek tot stand komt. Door 
onze ligging dreigen wij de be
zinkput van Europa te worden. 
Drie grote rivieren: de Rijn, de 
Maas en de Schelde vervoeren een 
hoop industrieel afval. Verder zijn 
wij omringd door grote industrie
gebieden, zoals Luik, Antwerpen 
en het Roergebied. Dat geeft een 
enorme water- en luchtverontrei
niging. En als je dan nog onze 
hoge bevolkingsdichtheid bekijkt, 
moet het duidelijk zijn dat het 
milieu voor ons land een enorm 
probleem is. Wij zullen in de mi
lieuvuilbestrijding dus voorop 
moeten lopen. Dat kan voor onze 
eigen industrie, landbouw en 
handel op korte termijn wel eens 
nadelig zijn. Zeker als de milieu
eisen in ons land strenger zijn dan 
in de ons omringende landen. 
Neem de tegenstand die minister 
Nijpels in Europa krijgt om kleine 
auto's met een katalysator goed
koper te maken. Ik sta op dit punt 
vanzelfsprekend aan de kant van 
onze eigen milieuminister. Ne-

derland heeft nog een extra as
pect. Wij hebben een buiten
gewoon intensieve landbouw. Het 
kleine Nederland is de tweede ex
porteur van landbouwprodukten 
in de wereld. Wij hebben·een on
gelooflijk produktieve landbouw. 
Het gebruik van natuurlijke en 
kunstmatige meststoffen en 
landbouwchemicaliën is hierdoor 
ook intensief. Ons milieu krijgt dit 
allemaal te verwerken. Ik ben er
van overtuigd dat de landbouw 
milieuvriendelijk kan worden. De 
landbouw heeft de natuur als be
langrijkste produktiefactor. Maar 
men mag niet van het ene op het 
andere jaar een totale omschake
ling van de landbouw eisen. Dan 
lukt het nooit. De landbouw moet 
enige tijd worden gegeven. Uiter
aard niet meer dan nodig is, maar 
voldoende om de bocht te nemen. 
De tegenstellingen tussen milieu 
en landbouw hangen af van het 

tijdperspectiefwatje neemt. Daar 
waar belangen op korte termijn 
lijken te botsen blijken die op lan
ge termijn samen te gaan. Ook 
voor de landbouw is schoon water, 
schone grond en schone lucht van 
belang. Voor de milieuwereld is 
een creatieve en productieve 
landbouwsector weer belangrijk. 
Je ziet dit vaker bij beleidsvraag
stukken. Als je de zaken in een 
wat groter tijdsperspectiefplaatst 
zijn de tegenstellingen kleiner, of 
blijken vijanden eigenlijk bond
genoten te zijn. 

Verkeer 
Een volgend heel dringend mi

lieuprobleem betreft verkeer en 
vervoer. Dat moeten wij niet zien 
als een tegenstelling tussen open
baar en particulier vervoer. Want 
een bus met dieselmotor die bijna 
leeg is en heen en weer rijdt ver
oorzaakt aanmerkelijk meer mi
lieuvervuiling, dan goedbenut 
energiezuinig particulier vervoer. 
Ook hier hebben wij een combina
tie van maatregelen nodig. Een 
alleen zalig makende maatregel 
bestaat niet. Wij hebben nieuwe 
technologie nodig, zoals de ka
talysatoren bij auto's of schone 

Loek Hermans wil kamerdebat 
over persfusie en media 
(Vervolg van pag. 1) 

Televisiebestel 
Verder wil Loek Herma:n,s 

spoedig een Kamerdebat over het 
Nederlandse televisiebesteL Hij 
wil zelfs de Mediawet wijzigen. 
Dit, omdat onze wet in strijd lijkt 
met Europese regelgeving. Vol
gens uitspraken van het Europese 
Hof mogen commerciële televisie
zenders, zoals Sky en Super 
Channel op Nederland gerichte 
reclame uitzenden. Bovendien 
mogen dergelijke zenders Neder
landstalige programma's bren
gen. Volgens de huidige Mediawet 
is dit verboden. Maar Europese 
regels wegen zwaarder dan natio
nale. 

Minister Brinkman is niet ge
lukkig met de uitspraken van het 
Europese Hof. Hij is bang dat voor 
ons Nederlandse bestel minder 
geld over blijft. Zeker ïndien nog 
meer Nederlandse adverteerders 
op buitenlandse. zenders reclame 
gaan maken. Hermans over dit 
probleem: "Juist daarom pleit de 
VVD al enige jaren voor een com
merciële zender in ons eigen land. 
Binnen Europa vormen de on
geveer 20 miljoen Nederlands 
sprekenden de kleinste taalgroep. 
Je houdtjezelf alleen overeind als 
je je nu al sterk maakt. Een eigen 
commercieel net kan Nederlandse 
produkties maken en bovendien 
zichzelf financieren. Als wij blij-

motoren. Maar ook moet het inef-
ficiënt gebruik van transportmid
delen worden teruggedrongen. 
Verder moet het gedrag worden 
aangepast. Het aantal overbodige 
vervoerbewegingen moet worden 
teruggedrongen. 

Hoogste hergebruik 
De enorme afvalhoop in Euro

pa is een ander groot probleem. 
De VVD-lijn is: 1. Voorkomen dat 
onnodig afval ontstaat, als afval 
onvermijdelijk is dan 2. her
gebruiken van afval. Het scheiden 
van afval is daarbij belangrijk. 
Steeds meer consumenten werken 
hier aan mee. Met de gescheiden 
afvalstoffen moet ook daadwer
kelijk iets gebeuren. Je ziet bij
voorbeeld bij papier dat Neder
land nu al het hoogste hergebruik 
van de wereld heeft. Je merkt het 
als Kamerlid. De hoeveelheid pa
pier die bij mij door de studeer
kamer gaat is gigantisch. Ik heb 
iedere week eengrote doos vol met 
kranten en stukken die ik niet 

foto: Theo Meijer 

meer nodig heb. Dat gaat dan zo 
naar de oud-papierhandel. 

Energie 
Energievoorziening is het hart 

van ons milieuvraagstuk Ik denk 
dat wij de prioriteiten als volgt 
moeten stellen: 1. Door besparing 
en grotere doelmatigheid. 2. Door 
het gebruik van de allermodern
ste milieuvriendelijke technieken. 
3. Differentiatie in de energie
voorziening. Dus niet afhankelijk 
worden · van maar een energie
bron. Iedere energiebron heeft 
nadelen. De energiebron met de 
minste nadelen is gas.· Maar gas 
is e~n edele energiedrager. Het is 
de vraag of wij gas wel zo massaal 
moeten verstoken. Wellicht is het 
beter een hoeveelheid gas voor 
volgende generaties te bewaren. 

Al deze overwegingen leiden 
mij naar de conclusie dat wij in de 
Europese Gemeenschap zo spoe
dig mogelijk moeten toewerken 
naar krachtige besluitvorming. 
Ook bij meerderheid, zodat de 
langzame milieulanden de snelle 
niet kunnen tegenhouden." 

MICHIEL KROM 8 

ven vasthouden aan het huidige 
door de overheid beschermde be
stel gaat dat ten koste van de Ne
derlandse cultuur en gaat het de 
televisiekijker geld kosten. Door
dat reclamegelden naar het bui
tenland verdwijnen zullen in Ne
derland de kijk- en luistergelden 
omhoog moeten. Dat kan door het 
VVD-plan worden voorkomen. 

Loek Hermans heeft aan mi
nister Brinkman gevraagd alle 
stukken van de Europese Com
missie over dit onderwerp naar de 
Twéede Kamer te sturen. Deze 
commissie zou al in februari 1988 
een uitvoerige brief aan de Ne
derlandse regering hebben ge
stuurd. Brinkman zegt deze stuk
ken niet in de openbaarheid te 
kunnen brengen. Loek Hermans 
wil toch op korte termijn met de 
minister in de Tweede Kamer over 
deze zaak praten. Desnoods in een 
besloten vergadering. • 
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Presentatie Europese 
didaten 

Circa 30 van de 36 kandidaten 
die een gooi gaan doen naar een 
zetel in het Europees Parlement 
kregen op 19 november de kans 
zich aan VVD-Kamercentralebe
sturen, oe- en afdelingsbestuur
ders te presenteren in het 
Utrechts Scandie Crown Hotel. 
Een goed initiatief, waar door 
meer dan 150 bestuurders ge
bruik van werd gemaakt. De kc
voorzitter van Utrecht, jhr. mr. J. 
M. de Jonge, sprak in een kort 
welkomstwoord zijn dank uit aan 
alle aanwezigen: "We zijn met 30 
kandidaten verwend. Afgevaar
digden van de kamercentrales, 
grijp uw kans. Ga praten, wees 
objectief en kritisch. En u, voorlo
pige kandidaten: heel veel suc
ces." 

Ook VVD-voorzitter Ginjaar 
prees het initiatief. "Dit is een ge
slaagde gebeurtenis. Tot nu toe 
hadden die Europese verkiezin
gen niet veel belangstelling, maar 
nu we naar de open grenzen gaan,_ 
verandert dat. We moeten werken 
aan een versterkt Europees par
lement, maar vooral aan een ver
sterkte liberale fractie in dat par
lement. Dit is een goed begin." 

Dekc-Utrecht had haar zaken 
goed voor elkaar. Alle kandidaten 
hielden achter een eigen tafeltje 
met naambord zitting. Daarvoor 
was het een komen en gaan. De 
vaart werd erin gehouden doordat 
om de vijf à zeven minuten een 
luide bel klonk waarna de bezoe
kers door moesten schuiven naar 
een volgende kandidaat. In de 
daarnaast geiegen ruime hal werd 
door de bestuurders gewikt en ge
wogen en was ruim gelegenheid 
om ervaringen uit te wisselen. 

Bij de kandidaten bestond door 
de bank genomen duidelijk waar
deringvoor het gehalte van de ge
sprekken. Weinig stokpaardjes 
kwamen ter tafel. De vragen: 
"Waarom wilt u dit?" en "Wat 
denkt u in het Europees Par
lement te bereiken?" plus het 
toetsen van de kennis betreffende 
het EG-gebeuren vormden terecht 
de hoofdmoot, 

De kc-Utrecht had zelf al negen 
kamercentrales meegekregen 
voor deze kandidatenmarkt toen 
het hoofdbestuur besloot het_ ini
tiatief over te nemen, zodat gerust 
van een landelijke sessie gespro
ken kon worden. • 

Kc-voorzitter De Jonge wenst de aanwezigen een vruchtbare discussie toe_ (foto: Theo 
Meijer) 

Johan Remkes: doorgaan met 
decentralisatie 

De VVD-Tweede Kamerfractie 
zal de trage gang van zaken rond 
de decentralisatie nieuw leven 
moeten inblazen. Johan Remkes, 
voorzitter van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden deed een 
dringend beroep tijdens de jaar
vergadering op de aanwezige Ka
merleden. "Er zijn veel rapporten 
geschreven. Er zijn mooie verha
len gehouden, maar met weinig 
resultaten. En die vereisten de 
politiek wel. Op departementaal 
niveau moet nog het :Q-odige ge
beuren. Fractie blaas de discussie 

over deze materie nieuw leven in." 
Ook hekelde hij de slechte 

rechtspositie van politieke 
ambtsdragers. "Op dat gebied 
wordt een schijnheilig beleid ge
voerd. Daarin moet een veel be
tere relatie komen met de ambte
lijke structuur."• 

Johan Remkes (foto Marjan de Goede) 

Contributie 
1989 
Meer dan 50% van het huidige 
aantalleden heeft de afgelopen 
maand het lidmaatschapsgeld 
overgemaakt. Heeft u uw VVD
contributie al betaald? Zo niet, 
denk dezer dagen aan uw partij. 
Uw steun - ook financieel - wordt 
zeer op prijs gesteld. 
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Communicatie 

D
romen zijn bedrog. Maar 

_ vandaag wordt toch een ge
deelte bewaarheid van een 

droom die ik al heellang heb, na
melijk het tot stand brengen van 
een betere communicatie met de 
leden. Vandaag ligt voor u het 
eerste exemplaar van ons partij
blad Vrijheid en Democratie in 
een nieuwe vorm, volgens een 
nieuwe redactionele formule en op 
kranteformaat. Het is nog niet de 
definitieve vorm. Waarom dat nog 
niet kon bericht de redactie elders 

-in dit blad. Ik kan nu alleen nog 
hopen dat ook het andere gedeelte 
van mijn droom, namelijk dat 
V &D eens zal uitgroeien tot een 
weekblad ook bewaarheid wordt. 
Rèdactie, veel succes. 

Communicatie is de spil waar 
alles om draait en daar mag- zoals 
dat heet - geen "ruis" in zitten. 
Communicatie in alle openheid, 
waardoor mondige burgers in alle 
openheid zelfstandige beslissin
gen kunnen nemen. Zo schaarde 
de kc-Utrecht zich onlangs in de 
rijen van degenen die ook op an
der niveau die communicatie on
derhouden door de uitgifte van 
een eigen informatieblad. In 
Utrecht vond overigens op initia
tief van het bestuur van de kc
Utrecht - en onder auspiciën van 
het hoofdbestuur - een uitstekend 
verzorgde ontmoeting plaats tus
sen potentiële kandidaten voor 
het Europees Parlement en de be
stuurders van alle kamercentra
les. Via de vele gesprekken die 
daar werden gevoerd kwamen zo 
de mensen die achter de groslijst 
schuil gaan tot leven. Een en an
der - zo bleek mij - tot volle tevre
denheid van zowel kandidaten als 
bestuurders. 

Die Europese verkiezingen zijn 
overigens altijd een zorgenkind 
geweest voor alle politieke par
tijen. Het is mensen eigen om hun 
straat en hun positie het belang
rijkst _te vinden, dan de gemeente, 
dan het land, de provincie - ten 
onrechte - en tenslotte Europa -
eveneens ten onrechte. Bij de vo
rige verkiezingen trok slechts iets 
meer dan de helft van de stem
gerechtigden naar de stembus. 

Ik schreef zo net "ten onrech
te", inderdaad. Zeker met het oog 
op Europa 1992 is het zaak een zo 
groot mogelijk aantal Nederland
se liberalen naar dat parlement 
te brengen. Liberalen, die • en het 
liberale gedachtengoed en de po
sitie van Nederland tot het uiter
ste naar voren zullen brengen. En 
bedenk wel deze verkiezingen zijn 
op 15 juni 1989; in maart en mei 
1990 zijn de verkiezingen voor 
Tweede Kamer en Gemeentera
den. 

Intussen vindt binnen de VVD 
een gec;legen opbouw plaats, met 
scholing van diegenen die binnen 
de partij de kar gaan trekken, 
waarbij aan hen de nodige infor
matie wordt gegeven - en via hen 
ook aan u - om de campagne te 
laten slagen. 

Ik wens u allen harmonieuze 
feestdagen toe en een goede jaar
wisseling. 
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Raad '90: 

Verwachtingen, Voetangels 
en Valluiken 
Inleiding 

In 1982 en 1986 werd ter voor
bereiding van de gemeenteraads
verkiezingen een artikel geschre-

. ven over de kandidaatstelling en 
de daarmee verband houdende 
problemen. Omdat zeer velen toen 
enthousiast reageerden, lijkt het 
zinvol ook thans een artikel aan 
dit onderwerp te wijden. Een re
den te meer is gelegen in het feit 
dat het op 22 juni 1985 door de 
71ste algemene vergadering 
vastgestelde reglement op de 
kandidaatstelling (GR) thans voor 
de eerste maal in zijn geheel 
wordt toegepast. 1 

Ter voorbereiding op de weldra 
te starten kandidaatstellingspro
cedure worden niet alleen voet
angels en klemmen gesignaleerd, 
maar ook worden enige regels 
voor hoe te handelen gegeven. 

Procedure 
De VVD kent een veelheid van 

reglementen. Ook voor deze kan
didaatstelling is er een, die bij 
eerste lezing zeer ingewikkeld· 
overkomt. (Het reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van 
de gemeenteraden is opgenomen 
in het 9e Jaarboek, blz. 355 e.v.). 
De besturen van afdelingen en 
centrales hebben al een tijdsche
ma ontvangen voor de komende 
raadsverkiezingen. Voor de leden 
zijn echter de volgende hoofdlij
nen van groot belang, voor een 
goede gang van zaken bij de kan
didaatstelling voor gemeentera
den. 

1. Alle leden hebben de mo
gelijkheid kandidaten te stellen. 
Het initiatief van het afdelings
bestuur over de wijze waarop dit 
moet gebeuren is niet alleen re
glementair juist, maar ook aan te 
bevelen uit een oogpunt van be
trokkenheid van zoveel mogelijk 
leden. Het bestuur van de afdeling 
roept daartoe in een brief aan de 
leden op of publiceert door middel 
van het locale VVD-afdelingsblad 
deze oproep. 

2. Als de groslijst is opge
maakt, moet het mogelijk zijn dat 
alle leden van de afdeling van 
deze lijst kennis kunnen nemen. 
Zij moeten immers weten wie zij 
op welke plaats zullen kandide
ren. Alle leden, die voor 1 juli 1989 
lid zijn moeten ruim tevoren wor
den aangeschreven met de mede
deling wanneer de kandidaatstel
lingsvergadering wordt gehou
den.2 Te vaak komt het voor dat 
om welke reden dan ook slechts 
een deel van de leden de bewuste 
aankondiging ontvangt. Ook ge
zinsleden zijn leden! 

3. De ledenlijst van de afdeling 
is niet openbaar. De lijst van 
voorlopige kandidaten (de zgn. 
groslijst) is dit echter wel, omdat 
de betrokkene door zijn bereid
heid aangeeft voor een openbare 
functie in aanmerking te willen 
komen. Levend in een tijd waarin 
toch al veel persoonlijke gegevens 
bij anderen bekend zijn, is het van 
het grootste belang dat de leden 
de zekerheid hebben dat hun ge
gevens inzake het VVD-lidmaat
schap niet "op straat" liggen. Het 
bestuur, in het bijzonder de se
cretaris, beschikt wel over die ge
gevens. Echter, ook kandidaten 
zullen in verband met die be
scherming geen inzage in de le
denlijst krijgen. 

4. Mdelingsbesturen dienen 
vóór 16 maart a.s. een gesprek te 
hebben met de zittende VVD-le
den van de raad. Alleen al om re
denen van fatsoen is het nodig dat 
het bestuur met de fractie, elkaars 
verantwoordelijkheden kennend, 
een goed contact heeft. Het func
tioneren van deze volksvertegen
woordigers staat immers ter dis
cussie. Het is de politieke verant- · 
waardelijkheid van de afdeling om 
een zo evenwichtig mogelijke 
kandidatenlijst samen te stellen, 
waarin zoveel mogelijk leden zich 
kunnen herkennen. Daarbij is het 
van belang dat het niet alleen be
treft een politieke verantwoorde
lijkheid voor, maar ook betreft een 
verantwoordelijkheid naar de le
den van de VVD-fractie indi
vidueel 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 afde
lingsbestuur moeten eveneens 
zorgvuldig omgaan met de even
tuele "strijd" die wordt gevoerd 
om het lijsttrekkerschap van de 
fractievoorzitter, een wethouder 
of een talentvol raadslid. Open
heid en eerlijkheid zijn voorwaar
den om problemen te voorkomen. 

5. Voorts is het van belang te 
weten dat het hoofdbestuur in het 
verleden het lidmaatschap van de 
VVD beëindigde indien 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 sa
menwerking met anderen) inge
diende kandidatenlijst.3 In 1982 
en 1986 volgde het hoofdbestuur 
de vaste gedragslijn dat leden, die 
zo handelden, werden geroyeerd. 
De commissie van Beroep be
krachtigde deze gedragslijn . van 
het hoofdbestuur in al die geval
len, waarin beroep was ingesteld. 
Deze gedragslijn zal ook voor de 
komende raadsverkiezingen 1990 
worden gevolgd! 

Kandidaatstellings
vergadering 

Deze vergadering (voor iedere 
gemeente· waarin door de VVD 
aan de verkiezingen wordt deel
genomen een afzonderlijke ver
gadering) te houden in de periode 
16- 30 november 1989, zal in het 
algemeen als volgt verlopen: 

1. Aan de hand van de leden
lijst van 1 juli 1989 die door het 
algemeen secretariaat aan de af
delingssecretaris wordt toe
gezonden, wordt de aanwezigheid 
van de leden op de vergadering 
gecontroleerd (de vergadering is 
besloten); 

2. Kandidaten mogen tijdens 
de beraadslagingen en de stem
mingen niet aanwezig zijn (ook 
niet op een paar meter afstand 
van de vergaderplaats!), behalve 
in het geval dat de jaarlijkse le
denvergadering van een afdeling, 
dus vóór 1 juni 1989, heeft beslo
ten om de kandidaten zonder 
enige beperking tot de kan
didaatstellingsvergadering toe te 
laten, hetgeen inhoudt dat zij het 
woord mogen voeren en aan de 
stemmingen kunnen deelnemen; 

3. Er wor;den behoorlijke 
stembriefjes gebruikt. Stembrief
jes mogen niet van een nummer 
zijn voorzien (behalve het num-

W. J. A. van den Berg 

mer van: de stemming). Dan zou 
immers kunnen worden nagegaan 
wie op wie heeft gestemd; 

4. Het tellen van de stemmen 
wordt overgelaten aan een stem
bureau waarvan de leden (bij 
voorkeur geen bestuursleden) 
door de vergadering worden be
noemd; 

5. Voor de wijze waarop ge
stemd moet worden, dienen de ar
tikelen 74 en 76 van het huishou
delijk reglement strikt te worden 
toegepast (zie 9e Jaarboek blz. 282 
e.v.); 

6. De voorzitter vraagt aan het 
eind van de vergadering wie be
zwaren heeft tegen enig onderdeel 
in de gang van zaken in de kan
didaatstellingsvergadering. Ge
notuleerd wordt of er bezwaren 
Zijn en zo ja, door wie geuit, met 
een omschrijving van de bezwa
ren. Dit is belangrijk als in beroep 
mocht worden gegaan. 

Cumulatie van 
functies 

Vrijheid en verantwoordelijk
heid zijn belangrijke liberale be
ginselen. Het past in de VVD dan 
ook niet dat van bovenaf wordt 
opgelegd welke functies (politie
ke, bestuurlijke en maatschappe
lijke) ten opzichte van elkaar al 
dan niet verenigbaar zijn. 

Van afdeling tot afdeling en 
van persoon tot persoon zijn de 
omstandigheden vaak zo ver
schillend dat de verantwoorde
lijkheid van de leden van de afde-

ling en de vrijheid van het indi
vidu het best tot hun recht komen 
als op verdraagzame en recht
vaardige wijze 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 ver
gadering (1983) door het aan
vaarden van een motie van de af
deling Leurlal van de agenda werd 
afgevoerd, bleek in de afgelopen 
jaren zoveel behoefte te bestaan 
aan advies ter zake, dat het 
hoofdbestuur een aantal aanwij
zingen heeft vastgelegd. Ook an
dere zaken worden daarbij be
trokken. Zowel ten tijde van de 
procedure van de kandidaatstel
ling als bij de uitoefening van het 
raadslidmaatschap blijken zich 
namelijk problemen in de afde
lingen voor te doen. 

Hoewel het niet moet en kan 
worden uitgesloten, meent het 
hoofdbestuur dat bestuurlijke en 
politieke functies op hetzelfde ni
veau niet of nauwelijks zijn te 
combineren. Dat betekent dat in 
het algemeen afdelingsbestuurs
leden niet tevens lid van de ge
meenteraad kunnen zijn. Dit 
heeft belangrijke gevolgen voor 
leden en bestuurderen in de pe
riode waarin de procedure voor de 
kandidaatstelling loopt. In het 
reglement GR worden regels ge
steld hoe te handelen met betrek
king tot bestuursleden die kan
didaat willen zijn. 

Bestuursleden worden tijdelijk 
ontheven van hun functie of, ten 
minste niet betrokken bij alle be
stuurlijke activiteiten tijdens de 
procedure, die betrekking hebben 
op de kandidaatstelling. Indien 
zoveel bestuursleden kandidaat 

·zijn dat niet meer van een werk
bare situatie kan worden gespro
ken, wordt in elk geval een zgn. 
kandidaatstellingscommissie ge
vormd en, zo dit niet mogelijk is, 
dan wordt het ondercentrale- of 
kamercentralebestuur ingescha~ 
keld. Kandidaatstelling voor de 
raad van bestuursleden van "ho-

gere" organen, zoals ondercentra
le, kamercentrale ofhoofdbestuur 
behoeft geen problemen op te le
veren, indien er op toegezien 
wordt dat. enige beïnvloeding ten 
gevolge van de bestuurlijké func
tie wordt voorkomen. Ook hier 
geldt dat "gewone" leden niet be
nadeeld mogen worden. 

Ten slotte wordt nog opge
merkt dat door het hoofdbestuur 
een combinatie van het raadslid
maatschap met het lidmaatschap 
van provinciale staten of Tweede 
of Eerste Kamer niet wordt ont
raden, tenzij er reden is om aan 
te nemen dat de politieke verant
woordelijkheden gefrustreerd 
worden. Juist in deze situaties 
wordt door het hoofdbestuur ver
wezen naar de eigen verantwoor
delijkheid van kandidaat èn le
den. 

Positieve actie 
Onder verwijzing naar uit

eenzettingen in Vrijheid en De
mocratie van september en no
vember 1988, namens de Organi
satie Vrouwen in de VVD ge
schreven, acht het hoofdbestuur 
het zinvol dat bij de komende 
kandidaatstelling vooral aan
dacht wordt geschonken aan het 
feit dat nog te weinig vrouwelijke 
leden worden gekandideerd voor 
plaatsen op de lijst die ook werke
lijk uitzicht bieden op de mo
gelijkheid om verkozen te worden. 

Van het ledenbestand van de 
VVD behoort 1/3 tot het vrouwe
lijk geslacht, terwijl volgens de 
jongste opgave slechts 23 % van 
de raadsleden van de VVD een 
vrouw is. Zonder het nadrukkelijk 
in reglementaire bepalingen vast 
te leggen heeft het hoofdbestuur, 
door aanvaarding van een nota 
over positieve actie op 20 juni 
1988, besloten dat bij kandidaat
stellingen zoveel mogelijk op dit 
verschijnsel moet worden ge
wezen. Tevens wordt aanbevolen 
dat bij het opmaken van de gros
lijst en het uitbrengen van het be
stuursadvies in de afdeling de le-

(Lees verder op pag. 12) 
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Dit katern wordt uitgegeven onder auspiciën van de Ne
derlandse leden van de Liberaal-Democratische fractie 

in het Europees Parlement. 

Ir. 0. Luteijn, WO-fractievoorzitter Senaat: . 

"Nederland moet zich 
aanpassen" 
"Indien WIJ In Nederland te 
veel blijven afwijken met ons 
fiscale en financiële stelsel, 
met onze grote overheid en 
werkloosheid, met onze regel
geving en achterstand op het 
gebied van bereikbaarheid bij 
de andere EG-landen, kunnen 
WIJ in concurrentiekracht 
achterop raken. We zullen dan 
te maken krijgen met een wel
vaartsteruggang." 

David Luteijn, voorzitter van 
de VVD-fractie in de Eerste Ka
mer, liet deze waarschuwing ho
ren tijdens de Algemene en Po
litieke Beschouwingen op 22 en 23 
november. Die nadelige gevolgen 
zullen niet alleen merkbaar zijn 
bij onze export, maar zeker ook 
bij de afzet op de binnenlandse 
markt. Nederland zal zich moeten 
aanpassen. Luteijn zette vraag
tekens bij de haalbaarheid van de 
streefdatum van de interne 
markt: 1 januari 1993, omdat pas 
eenderde van de EG-dossiers is 
behandeld en nog veel moeilijke 
onderwerpen aan de orde moeten 
komen. 

Bezuinigingen 
De senator noemde eeri aantal 

zaken waarop nog best bezuinigd 
zou kunnen worden. 

- Als Kamerlid zien we dagelijks 
de papierstromen toenemen. 
Dat is dan nog slechts het zicht
bare deel van een bureaucratie, 
waarin sterke verkokering tot 
veel . wrijvingswarmte leidt, 
waarin decentralisatie nog niet 
echt gestalte heeft gekregen en 
waarin de voorgenomen afslan
king van het ambtenarenappa
raat niet echt wil lukken. 

- Subsidiestromen, vooral· in de 
huisvestingssector, zijn verder 
terug te dringen. 

- De hoge budgetoverschrijdin
gen op de departementen moe
ten tot het verleden gaan be
horen. 

Milieu 
Goede voorlichting op milieu

gebied is zeer belangrijk. Luteijn: 

"We moeten voorkomen dat des
kundigen daarbij over elkaar 
heenbuitelen met tegenstrijdige 
gegevens. Daardoor krijg je geen 
medewerking van de burgers en 
het bedrijfsleven. Echt belangrij
ke milieuproblemen moeten voor
al in internationaal verband 
voorrang krijgen. Zaken als foto
chemische luchtverontreiniging, 

· de verzuring en de bodemveront
remlgmg, dienen tot de eerste 
prioriteit te worden gerekend, 
waarvoor het meeste geld be
schikbaar moet worden gesteld." 

Kunstmatige 
voortplanting 

"Kom niet aan het gezin door 
een aantal in onze grondwet ver
ankerde fundamentele zaken aan 
te tasten," zo waarschuwde hij het 
kabinet. Dit geldt vooral voor de 
nieuwe voortplantingstechnieken 
die zich aandienen, waarvan de 
risico's nog te weinig bekend zijn 
voor de continuïteit van onze sa
menleving. "Ieder individu heeft 
recht op zijn eigen geno-type. De 
mogelijkheden en risico's zijn le-
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Jessica Larive-Groenendaal: 

"We moeten geen appels met 
peren vergelijken" 
"Het is niet realistisch om er 
vanuit te gaan dat 'Brussel' 
zich op korte termijn zal gaan 
bemoeien met de nationale 
sociale zekerheidsstelsels. In 
het Witboek van Lord Cock
field wordt daarin ook niet 
voorzien. Die historisch ge
groeide stelsels lopen sterk 
uiteen qua: systematiek, ni
veau, volumebeleid... etc, 
waarbij nationaal sociale ver
worvenheden en levensstan
daard een rol spelen. 

De twaalf stelsels kosten geza
menlijk zo'n 920 miljard ecu (1 ecu 
is f 2,34). Voor een aanpassing 
naar een gemiddeld niveau als dat 
van West-Duitsland zou zo'n 1300 
miljard- ecu extra moeten worden 
opgebracht. Door wie? Zeker niet 
door de EG-begroting die in totaal 
45 miljard bedraagt. 

Een aanpassing naar beneden 
toe zou bovendien in strijd zijn 
met het Verdrag van Rome, dat in 

vensgroot aanwezig voor ma
nipulatie. Natuurlijk ligt hier 
verband met de discussies over 
kunstmatige voortplanting, 
draagmoederschap en sper
mabanken. Daarom moet op dit 
gebied snel nationaal en inter
nationale wetgeving komen. De 
toekomstige generaties mogen 
niet de dupe worden van ons op
treden als een slechte tovenaars
leerling die wel de krachten los
maakt, maar niet beheerst." 

Herverdeling 
De VVD-fractievoorzitter vroeg 

het kabinet om in verband met 
de vierde (Europese) bestuurslaag 
zich te heroriënteren op de taken 
van de drie Nederlandse be
stuurslagen. Wat wordt straks het 
takenpakket van algemene de
partementen ten opzichte van de 
vakdepartementen? Wat wordt 
het takenpakket van onze twaalf 
provincies in Europees verband 
en hoe versterken we de gemeen
telijke zelfstandigheid? Veel van 
deze taken zijn dringend toe aan 
revisie. 

artikel 117 bepaalt dat het doel is 
arbeidsvoorwaarden en le
vensstandaard te verbeteren. 

-Ik denk wel dat gezien de vrije 
markt van de 21ste eeuw de stel
sels vrij vanzelfsprekend naar el
kaar toe zullen groeien," aldus mr. 
Jessica Larive tijdens de topka
dercursus over Europa in Wolf-
heze. · 

De Europarlementariër schet
ste hoe het bijna onmogelijk is om 
concrete vergelijkingen te trekken 
tussen ons Nederlands stelsel en 
dat van andere EG-landen. "We 
moeten geen appels met peren 
vergelijken. Ook de ambtenaren 
van Sociale Zaken constateerden 
bedremmeld bij de internationale 
vergelijking die begin oktober bij 
de financiële nota van Sociale Za
ken werd gepubliceerd: 'V ergaren 
en analyseren van vergelijkbaar 
en zo recent mogelijke gegevens is 
een weerbarstige zo niet onmoge
lijke aangelegenheid'. Daarnaast 
worden door de EG en de OESO 
verschillende definities gehan
teerd voor dezelfde zaken en ook 
nog eens door lidstaten afzonder-
lijk. Geen wonder dat serieuze 
kranten als 'Het Financieele 
Dagblad' en de 'NRC' met ver
schillende cijfers komen. En het 
belangrijkste: in andere landen 
wordt vaak bij CAO geregeld waar 
bij ons al in wetgeving is voorzien. 
Onder druk van de Europese li
beralen heeft de Europese Com
missie zich op de omvangrijke 
taak gestort een zo objectief mo
gelijke vergelijking van de natio
nale stelsels op papier te zetten." 

Verschillen -
Het Nederlands sociaal stelsel 

is wat betreft systematiek vrij 
uniek in Europa. Met uitzon
dering van de ziekenfondsverze
kering zijn hier de rechten gekop
peld aan dienstverband of inge
zetenschap, ongeacht of de be
trokkene premie heeft betaald of 
als verzekerde staat ingeschre
ven. De buitenlandse sociale ver
zekeringen kennen veel meer een 
opbouwsystematiek, waarin men 
rechten krijgt naar men premie 
heeft betaald. De toetredingscri
teria met name tot de arbeidson
geschiktheidsverzekering zijn in 
Nederland lager dan elders. Hier 
krijgt men al bij 25 % arbeidson
geschiktheid een uitkering. In 
West-Duitsland en Denemarken 
is dat bij 50 % en in België bij 
66,6 %. Met 800.000 wao-ers kent 
Nederland dan ook procentueel 
het hoogste aantal arbeidsonge
schikten. 

Wat de bijstandsregeling be
treft kent Nederland een koppe
ling tussen het minimumloon en 
het sociaal minimum van de bij
stand. In West-Duitsland wordt 
de bijstand mede gebaseerd op 
o.m. de gemiddelde prijs van een 
levensmiddelenpakket. Boven
dien is het zo dat in andere landen 
de onderhoudsverplichtingen van 
bloedverwanten in de rechte lijn 
vaak groter zijn. Kinderen hebben 
onderhoudsverplichting ten op
zichte van hun ouders en omge
keerd. 

Hoge loonkosten 
Al deze zaken leiden er toe dat 

onze loonkosten hoog zijn. Ons 
grote verschil tussen netto en 
brutoloon (WIG) is te wijten aan 
de hoge sociale premies en door
dat de overheidsbijdragen aan de 
sociale fondsen in Nederland re-

mr. Jessica Larive-Groenendaal 

latief gering zijn. Jessica schetste 
dat de gemiddelde WIG als per
centage van de loonsom in de EG 
39,2% is tegen 47,8% in Neder
land. En daaraan zal vanwege de 
concurrentiepositie wel het no
dige moeten gebeuren! 

Vrij verkeer 
"Sinds 1968 kennen we al een 

vrij verkeer van EG-werknemers. 
Voor Spanje en Portugal, die pas 
in 1986 tot de EG zijn toegetreden, 
is dat pas na 1993. Een werk
nemer uit een ander EG-land 
krijgt voor 5 jaar een verblijfsver
gunning in het gastland. Als hij 
onvrijwillig werkloos wordt of ar
beidsongeschikt is, mag de lid
staat deze vergunning op het mo
ment van de eerste verlenging be
perken tot 1 jaar. 

Een vrij verkeer van werklozen 
bestaat niet en valt niet te ver
wachten. EG-werkzoekenden mo
gen overal binnen de EG drie 
maanden op een toeristenvisum 
trachten arbeid te vinden. Slagen 
zij daar niet in dan mogen zij niet 
in het gastland blijven. In die tijd 
hebben zij geen recht op een uit
kering. Wel moet het Arbeids
bureau voor hen trachten te be
middelen. De angst die bij veel 
Nederlanders leeft dat na 1992 
iedereen op de Hollandse sociale 
strooppot afkomt, lijkt me dan ook 
onterecht." · 

Toch wijst de Europarlemen
tariër erop dat ons nationaal stel
sel op een aantal punten voor 1992 
aangepast zal moeten worden. 
Dat geldt voor de wao, maar ook 
voor de fraudecontrole. De invoe
ring van het Sofi-nummer acht zij 
onmisbaar bij de bestrijding van 
sociale fraude, waar men in Ne
derland nog te licht over denkt. 
we zullen moeten zorgen dat we 
de WIG verkleinen. Maar vooral 
acht zij het van groot belang dat 
de systematiek van de verzeke
ring wordt onderzocht. Nederland 
staat met zijn systeem van verze
keren via rechtswege alleen. 

Jessica's conclusie was: "In 
Europees verband zou Nederland 
zich voorlopig een pas op de plaats 
kunnen permitteren wat het ni
veau van de rechten betreft. Het 
volume-beleid aantal uit
keringsgerechtigden dient 
kritisch in kaart te worden ge
bracht. Onze sociale zekerheid 
moet geen hangmat maar een 
vangnet zijn voor diegenen die 
anders door het bestaansmini
mum dreigen te zakken. En dat 
kan ons allemaal overkomen. Dat 
vangnet zou nog beter een tram
poline kunnen zijn, die aanzet tot 
eigen initiatief en creativiteit bij 
het zelf oplossen van de eigen 
problemen." • 
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Veel veranderingen wachten ons 
"Het Europa van 1992 wordt 
door de een gezien als een be
zetting, door de ander als een 
speeltuin. We leven met het 
gegeven dat elkjaar uitstel de 
EG 200 miljard gaat kosten. 
Voor Nederland liggen er 
gouden kansen, maar men 
moet ook rekening houden 
met de concurrentie. Bent u er 
klaar voor?" 

Deze vraag stelde Jessica La
rive voor de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. Zij gaf een 
handvol voorbeelden van wat er 
straks verandert. Zo zullen over
heidsopdrachten, die binnen de 
EG thans een post van 1200 mil
jard gulden betekent, vanaf 12 
miljoen gulden te Brussel moeten 
worden gemeld. Alle lidstaten 
kunnen dan daarop inspelen. 

Nieuwe fusies zullen nieuwe 
mogelijkheden bieden. Grenzen 
zullen vooral in de Euro-regio's 
vervagen. Een grensgemeente zal 
gemakkelijker gebruik kunnen 
maken van ziekenhuizen of 
brandweerkorpsen net over de 
grens. De criminaliteitsbestrij
ding zal straks internationaal 
kunnen plaatsvinden. 

v.l.n.r .. Jessica Larive, · Verenigingsvoorzitter Johan Remkes en Pieter Roscam Abbing. (foto: Marj?n de Goede) 

De drie EG-structuurfondsen 
moeten dringend worden herzien. 
Nu zijn er nog onduidelijke crite
ria. In 1987 zijn we in Nederland 
100 miljoen gulden misgelopen 
doordat projecten te laat van de 
grond kwamen. 

Regio's 
Mr. P. Roscam Abbing, voor

zitter van de sectie Nederland van 

de Raad van Europese Gemeenten 
en burgemeester van Rijswijk, 
benadrukte dat naarmate er meer 
beslissingen· in Brussel genomen 
zullen worden, de nationale 
macht zat slinken. wat betreft de 
wetgeving zal dit gaan als bij 
communicerende vaten. "De na
tionale lidstaten zullen op den 
duur grotere of kleine provincies 
in het geheel worden. Er ontstaat 
een vierde bestuurslaag." 

De congressen van de Vereniging van Staten- en Raadsleden staan ook bekend 
vanwege de gezellige wandelgangen. Sfeerfoto's van Marjan de Goede. 

~ 
~ 
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Hij hield zijn gehoor voor dat 
de belangenbehartiging van pro
vincies en gemeenten op Europees 
niveau zal moeten worden ge
voerd. Door verlaging van de be
lastingen zal straks minder naar 
de gemeente- en provinciale fond
sen gaan, daarnaast is de oriroe
rend goedbelasting (OGB) in Ne
derland het laagst en zij zal ver
moedelijk aanpassing behoeven. 

EG-presentatie 
Roscam Abbing betreurde het 

dat Nederland nog niet echt is in
gesteld op die zware Brusselse 
bestuurslaag. "Provincies en ge
meenten moeten zich straks niet 
alleen in Den Haag, maar ook in 
Brussel presenteren. De Raad van 
Europese Gemeenten speelt hier
in een belangrijke rol. Ons beeld 
moet goed overkomen." 

Hij wees erop dat Nederland 
een forse EG-subsidie is misge
lopen voor Oost-Groningen door
dat het departement een verte
kend beeld aan Brussel had opge
geven van de welvaartspositie van 
Groningen. Men had daarbij de 
gasopbrengsten van de provincie 
Groningen opgeteld, terwijl die 
gelden grotendeels in de rijkskas 
vloeien. 

RA CON 
Sinds 1 augustus van dit jaar 

is de RACON opgericht, een con
sultatief comité voor de regionale 
en lokale overheid. Vanuit alle 
lidstaten hebben in totaal 42 des
kundigen daarin zitting. Samen 
met een Statenlid vertegenwoor
digt Pieter Roscam Abbing Ne
derland. Ook het Europees Par
lement zou door deze RACON ge
voed moeten worden. De RACON 
werd opgericht om de belangen 
van de provincies en gemeenten 
te behartigen. Het zal zeker geen 
overbodige luxe zijn daar binnen 
de EG nog veel te weinig aandacht 
aan regio's en gemeenten wordt 
geschonken. • 

Europa maakt verkeer tussen 
overheden losser 

Niet alleen tijdens het congres 
van de Vereniging van Staten en 
Raadsleden te Lunteren was de 
toekomstige rol van gemeenten en 
provincies in de Europese Ge
meenschap volop in discussie. Het 
kwam ook uitvoerig ter sprake in 
een interview met Commissaris 
der Koningin in Overijssel, Mr. J. 
A. M. Hendrikx. Hij werd geïn
terviewd in verband met het 175-
jarig bestaan van Binnenlandse 
Zaken door "De Nederlandse Ge
meente" (weekblad van de VNG). 

In dit vraaggesprek met Bea
triz van Esch benadrukte Hen
drikx de leidende rol die het de
partement kan vervullen in de 
bezinning op de vraag wat 1992 
betekent voor de organisatie, de 
inrichting en de werking van ons 
openbaar bestuur. "Wat zullen de 
consequenties zijn voor de taak
toedeling aan onze nationale 
overheid? Gaat daar veel weg? 

Hoe wordt die ruimte daartussen 
opgevuld? Is dat een prikkel tot 
centralisatie of tot decentralisa
tie? Wie het weet mag het zeggen. 
Wat betekent die laag erbij voor 
de provincies? Meer of minder 
mogelijkheden? Nieuwe kansrijke 
ontwikkelingen of nieuwe bedrei
gingen? En wat houdt het alle
maal in voor de gemeenten, die 
grotere harmonisatie straks in 
Europees verband?" 

In ieder geval zal dan blijken 
dat ons bestuursstelsel op een 
aantal punten aaanzienlijk af
wijkt. Komt ons systeem van de 
benoemde burgemeester door 
deze ontwikkeling opnieuw ter 
discussie? En breekt stilaan niet 
de tijd aan om die uitzonderlijk 
grote financiële afhankelijkheid 
van deN ederlandse gemeenten en 
provincies ten opzichte van de 
rijksoverheid alvast door een Eu
ropese bril te bekijken? "Dan zal 

het wel eens kunnen zijn," aldus 
Hendrikx, "dat we vanuit die Eu
ropese optiek met name voor de 
gemeenten tot royalere uitkom
sten kunnen komen: tot mogelijk
heden om meer eigen inkomsten 
te verwerven, ook door meer alge
mene, minder specifieke uit
keringen, kortom tot een grotere 
bestedingsvrijheid." 

Anders gezegd: Europa zou er 
volgens Hendrikx toe kunnen 'lei
den dat het verkeer tussen de 
overheden minder intensief 
wordt. Wat zijns inziens een goede 
zaak zou zijn. "En misschien," 
oppert hij, "valt in Europees 
perspectief gezien - de gedachte 
is niet nieuw maar heeft weinig 
aanhangers - iets te doen met een 
vereniging van gedecentraliseerd 
bestuur met twee· kamers, een 
voor gemeenten, een voor provin
cies ... " 
De Nederlandse gemeente • 
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Met bestemming Straatsburg ... 
Per jaar ontvangt het Eu- · 
ropees Parlement een kleine 
100.000 bezoekers die het 
werk van hun Europese afge
vaardigden eens van dichtbij 
willen meemaken. Ook heel 
wat van onze partijgenoten 
hebben de afgelopen jaren de 
weg naar Straatsburg of 
Brussel gevonden; de laatste 
drie maanden alleen al groe
pen VVD-ers uit de kamercen
trales Leiden, Groningen en 
Tilburg. Bij die bezoeken en 
op spreekbeurten wordt wel 
eens de vraag gesteld hoe onze 
werkweek in Straatsburg er 
uitziet: verschilt die erg van 
een nationaal parlement? 
Daarom een kijkje in de keu
ken. 

Maandag 14 november. Ont
bijt, koffertje pakken, papieren 
verzamelen die ik deze week no
dig heb, en dan de auto in. Tussen 
Leiden en Den Haag alle tijd om 
het nut van het mobiliteitsscena
rio te overdenken. De extra ladi:p.g 
adrenaline die daarvan het gevolg 
is, komt goed van pas in het inter
view dat ik om tien uur geef over 
de toekomst van de Nederlandse 
export in het licht van 1992. 

Die toekomst is goed, al moeten 
de wat kleinere bedrijven wel op 
hun tellen passen. Dan de post 
en wat telefoontjes op het kantoor 
dat ik sinds 1984 met collega 
Florus Wijsenbeek deel. Daarna 
naar Zestienhoven voor de vlucht 
naar Straatsburg. Kennis ge
maakt met het tiental Neder
landse journalisten dat de zitting 
komt verslaan. Er zit duidelijk 
een stijgende lijn in de journalis
tieke belangstelling voor de Eu
ropese democratie, maar het kan 
allemaal nog veel beter. In 
Straatsburg eerst naar het hotel 
(wie niet op tijd incheckt is zijn 
kamer kwijt), koffertje afleveren 
en naar het parlement. Tijdens de 
fractievergadering toestemming 
gevraagd en gekregen om een 
motie in te dienen over het ver
schijningsverbod dat de Zuid
afrikaanse regering ·heeft opge
legd aan de W eekly Mail, een van 
de weinige liberale bladen die nog 
verscheen. Waar de persvrijheid 
in het geding is kunnen liberalen 
niet zwijgen. Om vijf uur gaat de 
bel voor de plenaire zitting. Op de 
agenda staat het transportbeleid, 
voor onze fractie in zes minuten 
behandeld door Florus Wijsen
beek. Meer tijd is er niet: de hoe
veelheid wetgeving die het par
lement passeert is zo groot dat 
strakke spreektijdbeperkingen 
gelden. Maar achter die paar mi
nuten liggen wel dagenlange 
voorbereidende onderhandelin
gen in de parlementaire commis
sies. Om zeven uur heb ik overleg 
met de interne martkspecialisten 
van de andere fracties om de 
stemmingen van woensdag en 
donderdag te coördineren. Daarna 
om half negen eten met de Neder
landse pers. Als altijd maakt 
Hans Nordindruk met zijn visie 
op de Europese machtsverhou
dingen. Maak een afspraak om 
donderdag met een van de aan
wezigen nog eens door te praten. 
Omchalf een naar bed. 

Dinsdag. Om kwart over acht 
terug in het parlement om onge
stoord een uur aan de BTW-har
monisatie te besteden. Dan een 
interview met AVRO-medewerk
ster Jonkman. Benieuwd wat ze 
ermee gaat doen: de AVRO blinkt 
nog niet uit door aandacht voor 
Europa. Om elf uur overleg met 
fractiegenoten Delorozoy, Four
cans, Muns en De Gucht over de 

·Gijs de Vries 

BTW. We besluiten tot een reeks 
amendementen op de Commissie
voorstellen. Lunch met Fiat-pre
sident Agnelli, die glashard pleit 
voor afscherming van de Europese 
automarkt tegen Japanse impor
ten. Ik ben het daarmee vrij ver
gaand oneens, wat ons afscheid 
aanzienlijk minder hartelijk 
maakt dan de begroeting. Een 
protectionistisch Europa is nu 
eenmaal geen ideaal van libera
len. 

's Middags bewerk ik de tekst 
van een boekje van de Stichting 
Maatschappij en Onderneming 
over lobbyen in Brussel en praat 
met Peter Price, Raf Chanterie, 
Hans-Joachim Seeler en Thomas 
von der Vring over hoe Wij het 
Europees Parlement ondanks te
genwerking van de nationale re
geringen toch naar Brussel kun
nen krijgen. Het parlement zal 
zich hierover binnenkort buigen 
en het is belangrijk dat grote 
fracties op een lijn te krijgen. 
Hierna overleg met het Britse te
levisiebedrijf ITV over de toe
komstige Europese mediawet
geving en met het Wereld Natuur 
Fonds over natuurbescherming. 

Om 19.00 uur fractievergade
ring. Ditmaal niet voorgezeten 
door Sirnone Veil, die in Stock
holm spreekt, maar door de vice
fractievoorzitter Tove Nielsen. 
Deens blijft een taal waar ik geen 
touw aan kan vastknopen. De tol
ken gelukkig wel, dus luister ik de 
komende uren naar sappig 
Vlaams. Om 21.00 uur weg uit het 
parlement, een snelle hap en naar 
het hotel. 

Woensdag. Amendementen 
gemaakt op het Commissievoor
stel over pakketreizen (reis-met
hotel). De Commissie wil reisor
ganisatoren aansprakelijk maken 
voor alles (!) wat er op een reis 
mis kan gaan. De reisorganisaties 
zullen zich wel tegen deze claims 
willen verzekeren en de kosten 
doorberekenen, zodat de con
sument veel duurder dreigt uit te 
komen. 

Een onverstandig voorstel, 
waar nodig het een en ander in 

moet worden veranderd. Om 
twaalf uur stemmingen, gevolgd 
door. de "minifractie", het overleg 
van de vijf VVD-ers in het EP. Bij 
een broodje bespreken we "bin
nenlandse zaken", zoals onze 
werkbezoeken in Nederland, 
waarvan er volgende week weer 
een op het programma staat (Rot
terdam). 

's Middags vergadering van de 
delegatie van het EP met de par
lementen van de ASEAN-landen. 
Voor mij als N ededander met 
name interessant om voeling te 
houden met de ontwikkelingen in 
Indonesië. Het gesprek gaat ove
rigens over de landhervorming in 
de Philippijnen, en hoe de Eu
ropese Gemeenschap daarbij kan 
helpen. Van vijf tot acht uur 
stemmingen. Daarna eten met 
een achttal collega's en vertegen
woordigers van de Europese bur
gervliegvelden. De laatsten ma
ken zich zorgen over het trage 
tempo van de liberalisering van 
de Europese markt. Als de gren
zen van de lidstaten vervallen, 
moeten zij hun ontvangsthallen 
en douanefaciliteiten reorgani
seren. Dat kan in hun lopende in
vesteringsplannen worden mee
genomen, maar dan moeten er wel 
snel EG~besluiten over het lucht
vervoer vallen. De parlemen
tariërs zeggen toe de zaak in 
Brussel en nationaal te zullen 
aankaarten. 

Om middernacht terug naar 
het N ovotel. Op de tv is een Ame
rikaanse film (nagesynchro
niseerd, als altijd) over pirana's 
die nietsvermoedende tóeristen 
aanvallen. Ik besluit dat ze dat 
zonder mij moeten doen. 

Donderdag. Na een korte frac
tievergadering volgt in de plenai
re vergadering het debat over ac
tuele en dringende kwesties. Mijn 
motie over de W eekly Mail wordt 
aangenomen. Na een interview 
met een journalist van Tubantia 
volgt een gesprek met bur
gemeesters uit Drenthe over mo
gelijke EG-subsidie voor de N-37 
naar Duitsland. Ik temper hun 
verW-achtingen een beetje. Telefo
nisch overleg met Annemarie 
Jorritsma in de Tweede-Kamer
fractie levert Óp dat zij en Herman 
Lauxtermann deze zaak welwil
lend volgen. Dan lunch ik met 
medebestuursleden van de 
Am erica-European Community 
Association. We bespreken het 
brainstormweekend dat we van 2-
4 december zullen hebben met zes 
leden van het Amerikaanse con
gres, zes Amerikaanse en zes Eu
ropese ondernemers. Onderwerp: 
de Europees-Amerikaanse han
delsverhoudingen. Onze ver
wachtingen zijn hooggespannen. 

's Middags spreek ik op een 
congres over de Europese demo
cratie dat in een zaal van het EP 
wordt gehouden. De Britse televi
se komt vragen of ik volgende 
week aan een t.v.-debat met twee 
Britse collega's wil meedoen. Mijn 
rol: de Britse liberalen vertegen
woordigen, die door het Britse 
kiesstelsel niet in het EP zitten. 
With pleasure! Om 18.30 uur weer 
stemmingen. Dan eten met mijn 
Noorse medewerkster Doosie Fol
dal. Als Noorwegen ooit nog EG
lid wordt, zit zij goed! Op de t.v. 
vallen de slachtoffers weer als rij
pe appels. Licht uit. 

Vrijdag. Blij verrast bij aan
komst in het parlement: een deur 
verder oefent Florus Wijsenbeek 
op zijn klarinet. Met enige fan
tasie valt een toonladder te horen. 
Helaas houdt hij op voor het Alge
meen Dagblad binnenkomt voor 
een achtergrondgesprek Dan 
stemmingen. De rest van de och
tend wordt besteed aan het 
schrijven van de speech die ik vol
gende week op het NIVE-congres 
moet houden. 's Middags het 
vliegtuig terug naar Rotterdam, 
en door naar kantoor in Den 
Haag, waar een verse stapel brie
ven, EP-stukken en Tweede-Ka
merstukken liggen. De kunst is te 
weten wat je van die paar kilo 
papier kunt weggooien ... 

Om vijf uur gesprek met verte- ,, 
genwoordigers van de Neder
landse chemische industrie over 
BTW-, milieu- en vennootschaps
rechtelijke kwesties: Dan naar 
Leiden, om met Laurie samen te 
koken en bij te praten en de wan
deling van zaterdag te plannen. 
Deze week wordt het de Bies
bosch, een van de mooiste stukken 
natuur van ons land. De kranten 
en de stukken voor de verga
deringen van de volgende week in 
Brussel zullen nog even moeten 
wachten ... 

GIJS DE VRIES • 
ELD-parlementariër 

MaxVissèr: 
NieuweSWO
coördinator 

7 

Sinds 1 november jl. ben ik de 
opvolger van Mark Rutte als 
SWO-coördinator. SWO staat 
voor samenwerkingsovereen
komst, .een overeenkomst tussen 
VVD en JOVD om op bepaalde 
terreinen een gezamenlijk jon
gerenbeleid te voeren. De invul
ling van die SWO is in handen van 
een paritair samengestelde VVD
/JOVD-commissie onder leiding 
van het oud-Tweede Kamerlid 
Jacobse. Deze commissie stelt 
jaarlijks een uitvoeringsplan op; 
voor 1989 omvat het plan het vol
gende: 
- uitbreiding van het introduc

tiepakket met een folder speci
fiek voor jongeren; 

- een lespakket Liberalisme voor 
het middelbaar onderwijs; 

- een topkadercursus voor jonge 
VVD-leden en JOVD-ers; 

- stimuleren van een gezamenlij
ke opvang, vorming en scholing 
van jongeren op lokaal en regio
naal niveau. 

Mijn taak is nu deze plannen 
uit te voeren en om de mensen 
binnen VVD en JOVD te enthou
siasmeren voor een goed en geza
menlijk gecoördineerd jongeren
beleid. 

Max Visser 

Politiek ben ik reeds zo'n zes 
jaar, eerst als lokaal, regionaal en 
nationaal bestuurder in de JOVD, 
later ook binnen de VVD. Ik was 
nauw betrokken bij de vorm
geving en organisatie van de twee 
SWO-topkadercu:r:sussen die VVD 
en JOVD in 1987 en 1988 organi
seerden. Verder ben ik afgestu
deerd in de juridische bestuurs
wetenschappen en studeer ik 
th;ms Amerikanistiek. 

Eén 'vim de eerste SWO-pro
jecten voor 1989 is de nieuwe 
VVD/JOVD-topkadercursus, die 
11 en 12 februari te Borne zal 
worden gehouden. Het onderwerp 
zal zijn "Hervorming van het 
staatsbestel". Een aantal ge
renommeerde gastsprekers is 
uitgenodigd om hierover hun ge
leerd licht te laten schijnen. Ver
der kunnen gezamenlijke activi
teiten voor jongeren in 1989 wor
den ontplooid rondom de Europe
se verkiezingen. Deze bieden een 
uitstekend aanknopingspunt voor 
de opvang, vorming en scholing 
van jongeren. 

Voor belangstellenden die 
graag meer willen weten over de 
mogelijkheden van een gezamen
lijk jongerenbeleid ben ik bereik
baar op 050-140986 of via Marie
José Wassenaar op het algemeen 
secretariaat, 

MAXVISSERB 
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Buitenlanders kom.en 
m.oeilijk aan de slag 
Het is voor allochtonen erg 
moeilijk om in Nederland 
werk te vinden. Het VVD
Tweede-Kamerlid Hans Dijk
stal sprak zich tijdens een uit
gebreide commissievergade
ring uit voor het kabinets
standpunt dat een algemeen 
sociaal-economisch beleid ook 
voor hen het beste is. 

Buitenlanders moeten niet ge
ïsoleerd worden, maar juist in 
onze samenleving worden opge
nomen. Wel wil hij aparte aan
dacht voor allochtone vrouwen, 
die volgens een adviesrapport van 
de emancipatieraad vaak met een 
driedubbele achterstand kampen. 
De VVD zou buitenlandse werk
nemers ondermeer willen helpen 
door de bedrijven hun afwijzings
en ontslaggronden openlijk te la
ten formuleren en door zeer voor
zichtig om te gaan met het han- , 
teren van psychologische testen, 
die immers geheel op het Neder
lands leefpatroon zijn gebaseerd. 
Daardoor- zo blijkt uit het rapport 
van het Landelijk Bureau Racis
mebestrijding - ontstaat een ver
tekend beeld van de kennis en 
kunde van allochtonen. 

Omdat de VVD nadrukkelijk 
uitgaat van gelijke rechten en 
plichten, zal het sanctiebeleid bij 
uitkeringen verscherpt moeten 
worden voor diegenen die niet be
reid zijn werk te aanvaarden of 
zich te laten bijscholen. De nood
zaak van een specifiek op alloch
tonen gericht beleid ligt enerzijds 
in het principiële, liberale begin
sel van individuele ontplooiings
mogelijkheden voor elke burger 
en anderzijds in het praktisch ge
geven dat grote, langdurige 
werkloosheid tot grote maat
schappelijke problemen kan lei
den. 

vindt Dijkstal het bedroevend dat 
in slechts 2 van de 150 onderzoch
te CAO's, waaronder 90 % van de 
werknemers valt, aandacht aan 
allochtonen en hun specifieke 
problemen wordt geschonken. 
Daarnaast moet er meer ruimte 
voor de gemeenten komen om een 
eigen beleid te voeren. 

zighoudt. Ook zullen midden
kaders en de afdelingen per
soneelszaken beter moeten wor
den voorgelicht . en ingeschakeld 
over en bij deze problematiek. De 
liberalen wensen de opzet van een 
centrale sollicitantenbank, waar
bij uitzendbureaus worden inge
schakeld. 

Tot slot bepleitte Dijkstal een 
betere onderwijsmogelijkheden 
voor minderheden. Op dat gebied 
gaat alles nog veel te traag. Zon
der een behoorlijke kennis van het 
Nederlands wordt voor buiten
landers de mogelijkheid op een 
behoorlijke baan nog veel te vaak 
afgesneden. • 
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Geineenten 
geen 
buitenlands 
beleid 

Gemeenteraden moeten zich 
terughoudend opstellen t.a.v. 
buitenlands beleid. Dat is de op
vatting van de VVD-Tweede Ka
merfractie. 

Aan getuigenismoties van ge
meenteraden en gemeentelijk be
leid met betrekking tot boycots 
van buitenlandse regimes door 
het bedrijfsleven bestaat geen en
kele behoefte. Gemeenten diènen 
eigen taken naar behoren u:it te 
voeren en zich niet in te laten ma
ken met typische rijksaange
legenheden. Woordvoerder Wie
benga ging tijdens de begrotings
behandeling Binnenlandse Zaken 
ook in op het vraag!)tuk van de 
zogenaamde functionele decen
tralisatie d.w.z. overheveling van 
overheidsbevoegdheden aan het 
zgn. maatschappelijk middenveld 
(vb. organisaties in de gezond
heidszorg, het welzijn en het on
derwijs) en aan zelfstandige be
stuursoganen (vb. Sociale· Verze
keringsraad, Ziekenfondsraad en 
de Raden voor de Kinderbescher
ming). 

De VVD-fractie heeft daar
tegen bezwaar omdat dan grote 
versnippering dreigt en de demo
cratische controle nog moeilijker 
wordt. De grote versnippering kan 
er toe leiden dat de positie van de 
gemeentèh en de provincies wor
den uitgehold. De VVD-fractie 

wenst juist versterking! Over 
enige tijd zal de minister van Binc 
nenlandse Zaken met een uit
gewerkte notitie naar de Kamer 
komen. 

• 

Ook zouden werkgevers en 
werknemers meer hun goede wil 
moeten tonen. Zeker ten aanzien 
van de 9.000 werkloze allochtone 
jongeren met diploma en door 
aandacht in de CAO's voor deze 
groepen. Hoewel hij geen voor
stander is van· overheidsdwang, 

De collectieve sector zou goed 
kunnen helpen door een aantal 
tijdelijke voorzieningen te treffen 
zoals het werken met behoud van 
uitkering, arbeidspools, flexibele 
loonkostensubsidies, werker
varingsplaatsen, maar ook door 
herenafspraken te maken met 
betrekking tot het leerlingstelsel. 

Extra geld voor bestrijding 
De VVD wil op elk departe

ment een consulent die zich met 
de plaatsing van allochtonen be-

Criminaliteit 
Bij de behandeling van de be

groting van Justitie heeft de VVD
fractie een aantal opmerkingen 
gemaakt over de criminaliteit. De 
stijging van de criminaliteit is de 
laatste jaren sterk afgevlakt, ter
wijl voor sommige delietsvormen 
zelfs een daling kan worden ge
constateerd. Deze ontwikkeling 
kan mede worden toegeschreven 
aan het duidelijke beleid, dat is 
vastgelegd in de nota Samen
leving en Criminaliteit. Daarin is 
veel terug te vinden van wat ook 
voordien in het actieplan van de 
VVD-fractie inzake bestrijding 
criminaliteit en vandalisme werd 
bepleit. Vanaf 1986 tot 1990 wordt 
een bedrag oplopend tot f 300 
miljoen extra voor politie en justi
tie uitgegeven. Na 1990 zal dit 
jaarlijks een vast bedrag van ruim 
f 250 miljoen zijn. 

Op 21 november hebben de mi
nisters van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie een accoord geslo
ten met de vertegenwoordigers 

van de politiehonden. Daar is af
gesproken dat het aantal arbeids
plaatsen voorlopig niet zal worden 
verminderd. Politiefunctionarisc 
sen zullen in het kader van de 
sterkteherverdeling niet gedwon
gen worden overgeplaatst. Ook zal 
meer aandacht worden besteed 
aan betere carrièreperspectieven 
voor de agenten. Totaal is er door 
de minister een extra bedrag van 
f 103 mln. voor de politie uitge
trokken. 

Het aantal gevangeniscellen 
zal in 1990 zijn verdubbeld t.o.v. 
1982 (toen 3600 cellen, dan 7200 
cellen). Mensen die in voorlopige 
hechtenis Zijn genomen, staan 
dan niet langer een paar uur later 
op straat omdat er geen cellen 
zijn. De politiecellen kunnen weer 
voor eigenlijke doelen worden ge
bruikt. 

De VVD-fractie heeft aange
drongen op meer maatregelen die 
ontsnappingen dienen te voorko
men.• 

• verzurmg 
Bij de landbouwbegroting in de 

Tweede Kamer heeft VVD
woordvoerder Blauw de positie 
van het Voedselinkoopbureau 
(VIB) en de produktschappen aan 
de orde gesteld. Uit de algemene 
middelen vloeit honderd miljoen 
gulden naar beide instellingen. 

De VVD-fractie vraagt zich af 
wat er nog overblijft yan de me
debewindstaken van de produkt
schappen . na 1992 en wat de 
plaats van het VIÈ is, nu de over
schotten afnemen. De fractie kan 
best leven met een afgeslankte 
VIB en uiteindelijk nog met twee 
produktschappen: een voor 
plantaardige produktie en één 
voor dierlijke produktie. 

De VVD-fractie heeft een motie 
ingediend waarin het kabinet 
wordt gevraagd om een nota, 
waarin de toekomstige taakstel
ling, organisatorische structuur 
en maatschappelijke plaatsbepa
ling van de produktschappen 
worden geschetst. Naar aanlei
ding van o.a. een vraag van de 
zijde van de VVD-fractie heeft het 
kabinet besloten om een extra be
drag van f 40 miljoen aan de 
landbouw ter beschikking te stel
len. Dit geld kan worden gebruikt 

voor de bestrijding van de verzu
ring en het ontwikkelen van mi
lieutechnologie. Het geld is voor 
handen doordat tijdens de Alge
mene Beschouwingen een motie 
van de regeringspartijen werd 
aangenomen. Hierdoor kwam 
f 108 miljoen extra voor het mi
lieu beschikbaar. 

Voor wat betreft de mestwet
geving kondigde Piet Blauw aan 

dat hij met een initiatiefwets
voorstel zal komen waardoor het 
agrarische ondernemers mogelijk 
wordt gemaakt van het houden 
van de ene diersoort over te scha
kelen op andere diersoorten. 
Hierbij is absolute voorwaarde 
dat het nationale quotum niet 
wordt overschreden. Uitbreiding 
van de mestproduktie is onwen
selijk. • 

Piet Blauw. 



Private financiering tunnels 
De VVD-fractie heeft inge

stemd met het voorstel van mi
nister Smit-Kroes van Verkeer en 
Waterstaat om de bouw van de 
tunnel onder de Noord privaat te 
financieren. De minister heeft 
hiervoor een contract gesloten 
met de Postbank en de Société 
Générale. Hoewel private finan
ciering altijd duurder is dan wan
neer het Rijk zelf leent, kon 
woordvoerder A1memarie Jorrits
ma toch accoord gaan. Immers, 
de investering is van groot belang 
voor de oplossing van een om
vangrijk verkeersknelpunt en is 
broodnodig. 

Omdat dit het eerste project is 
dat op deze wijze wordt gefinan
cierd en geëxploiteerd heeft de 
Kamer een externe deskundige 
ingeschakeld om het contract met 
de Postbank/Société Générale te 
beoordelen. In het eerste rapport 
van deze deskundige stond een 
aantal kritische noten. Daarop 
heeft de minister aanpassingen in 
het contract aangebracht. Dit 
nieuwe contract leverde geen bui
tengewone risico's op. De VVD
fractie kon daarna dan ook van 
harte instemmen met het voor
stel. 

• 

Belt u maar! 
Het wervelend televisiepro
gramma van 21 november 
over de VVD heeft tot een dus
danige stroom van telefoon
tjes geleid dat - ondanks het 
speciale nummer - de te
lefooncentrale van de Tweede 
Kamer roodgloeiend heeft ge
staan. 

Een handvol Kamerleden en 
medewerkers van het algemeen 
secretariaat hebben samen hun 
uiterste best gedaan zoveel moge
lijk mensen te woord te staan. Len 
Rempt-Halmmans de Jongh vatte 

haar ervaring samen met: "Je 
krijgt heel veel trieste gevallen 
waar de politiek weinig voor of 
tegen kan doen. In feite sta je dan 
vaak machteloos, maar ik heb wel 
de indruk dat het luisteren naar 
mensen naar hun relaas, toch po
sitief werkt. Wat mij bijzonder 
trof, was het aantal bellende 
vrouwen, dat diep in de zorgen 
leeft doordat men financieel op het 
absolute minimum zit. Zij moeten 
alle moeite doen om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Het is echt de 
feminisering van de armoe. Ver
der waren er vragen over alimen-
tatie, over de ziekenfondsen. De 
suggestie werd bijvoorbeeld ge
daan om niet de hartoperaties -
waar die morgen in de kranten 
sprake van was-, maar de kosten 
voor de aanschaf van brillen in het 
ziekenfonds op te nemen. Er werd 
aangedrongen op salarisverbete
ring van ziekenverzorg(st)ers. 
Een ander die belde, vindt dat de 
controle op zwartrijden veel ster
ker moet worden." 

"Zo'n avond," is Lens conclusie, 
"leert je nog eens extra wat er 
onder de mensen leeft. Je krijgt 
het hele scala op je bordje. Van de 
platte oesterkwekerij, tot mensen 
die doodziek worden van die zoge

. naamde deskundigen. Het was 
een heelleerzame avond, die veel 
minder gericht was op "de . po
litiek" en/of bepaalde onderwer
pen, maar waarbij veel meer per
soonlijke kwesties aan bod kwa
men." • 
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Welzijnswret en 
decentralisatie 

Door de aanneming van een 
wijzigingsvoorstel op de Wel
zijnswet is een grote stap gezet in 
het proces van decentralisatie van 
rijkstaken naar provindes en ge
meenten en sanering van speci
fieke uitkeringen. 

De W elzijnswet, die in werking 
is getreden op 1 januari 1987, ba
kent de taken af van de verschil
lende overheden op het terrein 
van het maatschappelijk en so
ciaal-culturele welzijn. Hierbij is 
uitgegaan van onderlinge samen
hang in ·de uitvoering en het be
vorderen van heldere, doorzich
tige en voor de betrokkenen prak
tische en uitvoerbare regelingen, 
zonder nodeloze voorschriften. De 

financiering zal per 1 januari 1991 
voor provincies en gemeenten 
verlopen via het Provinciefonds 
respectievelijk het Gemeen
tefonds. Tot die tijd ontvangen 
provincies en gemeenten een 
specifieke uitkering voor de be
kostiging van de verschillende 
werkvormen. 

Mede op aandrang van de 
VVD-fractie is nu voorgesteld het 
algemeen maatschappelijk werk 
onder de werking van de Wel
zijnswet te brengen en de speci
fieke uitwerkingen ingevolge die 
wet vervroegd over te hevelen 
naar het Provinciefonds respec
tievelijk het Gemeentefonds. Deze 
overheveling zal nu per 1 januari 

Margreet Kamp 

aanstaande plaatsvinden. De 
overheveling bevat tevens gelden 
voor emancipatie, de randgroep
jongeren, het welzijnsbeleid min
derheden, het onderwijsvoor
rangsbeleid, de plankostenver
goedingen en de rijksbijdrage
regeling op het terrein van de 
beeldende kunst. 

Woordvoerder Margreet Kamp 
stemde bij het debat van harte in 
met- de voorstellen. Immers, er 
wordt gekozen voor datgene wat 
door de VVD altijd is bepleit nl. 
onvoorwaardelijke decentralisa
tie in de zin van het overdragen 
van taken, bevoegdheden en fi
nanciën aan lagere overheden. 
"Geen woorden maar daden!", al
dus Margreet Kamp. • 

Meer ouderen.in een verzorgingshuis in plaats 
van in een verpleeghuis 

Bij de begrotingsbehandeling 
Volksgezondheid heeft de VVD
fractie voorgesteld om de "door
stroming" van patiënten van ver
pleeghuizen naar verzorgings
huizen te bevorderen. 

Blijkens cijfers van het minis
terie van WVC kost een verpleeg
huisbed op jaarbasis gemiddeld 
f 73.000,-. De prijs voor een 
plaats in een verzorgingshuis be
draagt slechts f 30.000,-,--. Het 
verschil is dus f 43.000,-. Daar 
komt nog bij dat in een verzor
gingshuis voor de patiënt meer 
woonruimte en. meer privacy be
schikbaar is. Uitgaande van het 
gegeven dat - zuinig gerekend -
20 % van de patiënten in een ver
pleeghuis ook in een verzorgings
huis kan worden verzorgd, mits er 
voldoende verpleegkundige hulp 
extra geleverd kan worden (on
derzoeken hebben dit uitgewe
zen), zou "doorstroming" van 

5000 van hen (dat is 10% van het 
huidige aantal verpleeghuis
patiënten) de somma opleveren 
van 5000 x f 43.000,- = f 215 
miljoen op jaarbasis. 

Met dat extra geld kan volgens 
woordvoerster Erica Terpstra 
een noodzakelijke uitbreiding van 
de personeelssterkte in de ver
pleeghuizen worden betaald. Ook 
is er dan geld voor de noodzakelij
ke extra verpleegkundige hulp bij 
deze "doorstroming''. Door een 
dergelijke verhuizing zouden 
5000 mensen in meer comfor
tabele woonruimte terecht kun
nen komen, terwijl ze goed ver
zorgd worden. Bovendien komen 
daardoor 5000 verpleeghuis
plaatsen vrij. Daarmee kan iets 
worden gedaan aan de lange 
wachtlijsten van psychogeriatri
sche patiënten. 

De VVD-fractie vindt dat de 
knelpunten in de gezondheids
zorg, zoals de zwakzinnigenzorg, 

psychiatrie en psychogeriatrie, 
niet meer op te lossen zijn met 
geld alleen. Problemen moeten 
niet langer los van elkaar volgens 
de oude structuren worden aan
gepakt. Het is juist een uitdaging 
heilige huisjes omver te halen, 
vastgeroeste structuren open te 
breken, verdergaand te decentra
liseren en te dereguleren. Provin
cies en burgers moeten worden 
gestimuleerd om met creatieve 
oplossingen een meer integrale 
planning tot stand te kunnen 
brengen. Erica Terpstra noemde 
als voorbeeld de beddenreductie. 
Wanneer er door beddenreductie 
vleugels van ziekenhuizen leeg 
komen te staan, zouden provincies 
deze ruimten moeten kunnen be
stemmen voor (dependances van) 
verpleeghuizen/zwakzinnigenzorg. 
Op die manier kan een bijdrage 
worden geleverd aan versnelde 
vermindering van het aantal 
mensen op de wachtlijsten. Bo-

vendien zijn de noodzakelijke 
bouwkundige aanpassingen min
der duur dan nieuwbouw, zodat 
met hetzelfde geld meer kan wor-

den gedaan. De VVD heeft opge
roepen om bestaande belem
meringen op dit terrein zo snel 
mogelijk op te heffen. • 
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Weerzien ntet Surinmne 
Vóór het bezoek met een par

lementaire delegatie, vorige 
maand, was het ruim acht jaar 
geleden dat ik in Suriname was. 
Samen met de toenmalige minis
ter voor Ontwikkelingssamen
werking. "Jan de Koning, Su
riname is geen pot met honing'', 
scandeerden toen tienduizend, 
door de militairen opgetrommelde 
mensen op het Onafhankelijk
heidsplein. Sommige haastig op
geroepen schoolkinderen hadden 
het niet goed begrepen en riepen 
"Lang leve de Koning". 

Vorige maand geen demon
straties. Wel soms irritaties, 
wanneer aan Surinaamse zijde de 
activiteiten van de Nederlandse 
kamerleden als inmening in hun 
zaken werden gevoeld. Inmenging 
zou inderdaad onjuist zijn ge
weest. Wij dienden het beleid van 
de Nederlandse regering ten aan
zien van Suriname te controleren. 
Daartoe moet de Tweede Kamer 
over voldoende informatie over 
dat land beschikken. Het verkrij
gen daarvan was het doel van ons 
bezoek. 

Invulling hulp 
Dankzij een goed opgezet en 

onbelemmerd programma hebben 
wij dat doel grotendeels bereikt. 
Grotendeels, maar niet helemaal, 
want wij hebbben geen enkel in
zicht gekregen in het toekomstige 
mee:rjaren-ontwikkelingsprogram
ma van Suriname. Dat is zeer te 
betreuren, omdat dat programma 
het kader moet zijn, waarbinnen 
de invulling van de hervatte Ne
derlandse ontwikkelingshulp 
dient plaats te vinden. Zonder 
goed mee:rjaren-ontwikkelings
programma is die invulling niet 
mogelijk. Maar we hebben nog tot 
1 mei volgend jaar de tijd. Tot die 
tijd dient de humanitaire nood
hulp, voedsel en medicijnen, voor 
de mensen in Oost-Suriname en 
de vluchtelingenkampen te wor-

den voortgezet en kan de zoge
naamde overbruggingshulp wor
den verschaft, o.a. voor reserve
onderdelen. Uiteraard moet de 
hulp goed worden gecontroleerd, 
o.a. opdat er geen cent van bij de 
militairen terecht komt. 

Ik ben in Suriname erg ge
schrokken van het klimaat van 
angst en onzekerheid dat nog bij 
de bevolking heerst. In vele ge
sprekken is mij duidelijk gewor
den hoezeer men nog de schaduw 
van de militairen over de schou
ders voelt. De politieke rol van de 
militairen is nog veel te groot. Dat 
geldt ondermeer voor het beleid 
van de Centrale Bank, voor het 
visum- en toelatingsbeleid en voor 

Four Years More 
De Amerikaanse Democraten 

en Republikeinen verzorgden in · 
samenwerking met hun ambas
sade ook voor de afgelopen ver
kiezingsuitslag op 8 november 
weer een "grandioos" ontbijt in 
het Kurhaus in Scheveningen. 

Vanaf zeven uur 's ochtends, 
te:çwijl de voortekenen van de 
overwinning van· presidentskan
diaat George Bush indrukwek
kende vormen begonnen aan te 
nemen, genoten de 300 genodig
den van de donuts, worstjes, ge
bakken eieren en bacon. Op het 
grote scherm werden de recht
steeks uit Amerika uitgezonden 
commentaren opgeluisterd door 
typisch Amerikaanse liedjes van 
het koor van de Anierikaanse 
school in Den Haag. 
· Er werd druk gespeculeerd 
over de gevolgen van de uitslag 
voor Nederland en Europa. De 
aanwezige ministers Korthals Al
tes en Van den Broek waren te
vreden. De overwinning van Bush 
werd gezien als een voortzetting 
van het Amerikaanse buitenlands 
beleid gekoppeld aan een vrije 
handelseconomie. Als coördinator 
Defensie voor de fractie was ik 
vooral blij voor de goede toekomst 
van ons NAVO-bondgenootschap. 
Ambassadeur Shad, overtuigd re
publikein en goede bekende van 
Reagan, hoopte dat de overwin-

ning van Bush voor hem voortzet
ting van zijn verblijfin Nederland 
betekent. Het indienen van zijn 
ontslag zag hij als een formaliteit 
zonder gevolgen. 

Tegen negenen was het ontbijt 
afgelopen. President George Bush 
was gekozen. De druilerige och
tend vermocht de vriendschap en 
verbondenheid met onze Ameri
kaanse vrienden niet verstoren. 
De Kurhausuitslag was in alle 
opzichten geslaagd. 

SARY VAN HEEMSKERCK • 
lid van de WO-fractie 2e'Kamer 

onderdelen van het justitiële be
leid. 

De Surinaamse regering wil 
zeker voortgang maken met het 
democratiseringsproces en het 
terugdringen van de rol van de 
militairen, maar het tempo is laag 
en de mogelijkheden om tot ver
snelling van het proces te komen 
zijn kennelijk gering. Nederland 
dient daarom de gekozen burger
politici te blijven steunen. Moreel, 
politiek en materieel. 

Brunswijk 
De invulling van de hervatte 

ontwikkelingshulp kan overigens 
ook pas plaatsvinden, wanneer 
vrede en veiligheid zijn terug
gekeerd in geheel Suriname. Dus 
wanneer het conflict tussen de 
groep Brunswijk en de Su
rinaamse regering is opgelost. 
Daartoe dienen de onderhan
delingen tussen die twee partijen 
te worden geïntensiveerd en 
moeten beide partijen bereid zijn 
concessies te doen. In juni jl. kon
digde de President van Suriname 
een staakt het vuren aan. De of
ficiële aankondiging daarvan 
heeft echter nog steeds niet plaats 
gevonden, waarschijnlijk onder 
invloed van de militairen, die be
lang hebben bij voortduring van 
het conflict. 

Intussen zitten zo'n tiendui
zend vluchtelingen alweer bijna 
tien jaar in vluchtelingenkampen 
in Frans-Guyana of ondergedoken 
in Paramaribo. In Frans-Guyaha 
sprak ik met velen van hen en 
zij willen maar één ding: vrede, 
veiligheid en terug naar hun dor
pen in Oost-Suriname, waar zij 
overigens veelal letterlijk slechts 
een rivierbreedte vandaan zitten. 

Vlak na onze aankomst in Su
riname fluisterde een onbekende 
mevrouw in de wachtende menig
te op vliegveld Zanderij in mijn 
oor: "Mijnheer W eisglas, laat u 
niet inpakken" en daarop liep zij 
snel weg. Tekenend voor de angst 
en het wantrouwen bij de bevol
king van Suriname. Ik kan haar 
verzekeren dat mijn collega's en ik 
goed naar haar geluisterd hebben! 

FRANS WElSGLAS • 
Tweede-kamerlid voor de WO 

Internationale aanpak 
voorop bij tnilieubeleid 

Volgens VVD-woordvoerder 
Jan te Veldhuis kan alleen een 
grootscheepse internationale mi
lieu-aanpak voorkomen dat na
tionale maatregelen slechts het 
effect hebben van een druppel op 
een gloeiende plaat. Wel kan door 
een goed voorbeeld te geven en 
door eigen verantwoordelijkheid 
te tonen Nederland internatio
naal het voortouw nemen voor 
milieubewust gedrag, maar niet 
door geïsoleerd optreden. Dat 
moet in harmonie met anderen. 
Hij zei dit tijdens de behandeling 
van de begroting Milieubeheer. 

De VVD-fractie heeft een aan
tal voorstellen gedaan om de mi
lieuproblemen grondiger aan te 
pakken. Zo heeft de fractie o.m. 
gepleit om een deel van het EG
budget te bestemmen voor geza
menlijk EG-milieu-onderzoek, om 
een geharmoniseerde EG-heffing 
in te stellen op het gebruik van 
fossiele brandstoffen ter vermin
dering van de geleidelijke tem
peratuurstijging op aarde, het 
zgn. broeikasprobleem en om in 
Europees verband voor milieu
vriendelijke produkten, een lager 
BTW-tarief in te voeren (milieu
onvriendelijke produkten zullen 
dan zwaarder belast moeten wor
den). Volgens de VVD is de basis 
voor toekomstig milieubeleid ge
legen in versterkte aandacht voor 
directe milieugevolgen van het 
produktieproces. In de toekomst 
zal echter ook veel meer moeten 
worden gelet op vervuilend afval 
van produkten. De producent zou 
al voor of bij de aanvangsfase van 
het produktieproces moeten aan
geven welke milieuverantwoorde 
en aanvaardbare oplossing hij ziet 
voor het afval dat zijn produkt 
gaat veroorzaken. Hierbij kan 
worden gedacht aan inzameling, 
hergebruik of verwerking. Als 
voorbeeld noemde Te Veldhuis de 
koelkast die nu als grofvuil wordt 
gestort. Deze bevat gevaarlijke 
stoffen voor het milieu. Toch is 

het technisch heel goed mogelijk 
koelkasten in te zamelen (mis
schien via een soort statiegeld). 
Het restmateriaal kan opnieuw 
gebruikt worden. De VVD-fractie 
vindt dat het beter is om de eigen 

Jan te Veldhuis 

verantwoordelijkheid van produ
centen en importeurs voor de af
valfase van produkten te bena
drukken en uit te werken dan om 
de overheid maar met handstoffer 
en blik achter dat afval te laten 
aanhobbelen. Een belangrijk 
voordeel daarbij is dat de ontwik
keling van milieuvriendelijke 
materialen zal worden gestimu
leerd. Het zal ook een optimale 
toepassing van het beginsel "de 
veroorzaker betaalt" inhouden. 

In verband met het vrije ver
voer van goederen en diensten per 
1992, is zo'n systeem natuurlijk 
pas echt effectief, realistisch en 
mogelijk als het in de hele EG gaat 
gelden. Anders bestaat het gevaar 
dat de Nederlandse concurrentie
positie onevenredig eenzijdig-zou 
worden aangetast. De VVD-frac
tie heeft dan ook bij de minister 
gepleit om deze voorstellen in Eu
ropees verband van de grond te 
tillen. • 
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Van 18- 80+ 

Econo~nische 
zelfstandigheid voor 
iedereen congres Lunteren 17-18 februari 1989 

Eén van de zes doelstellingen 
van het sociaal-economisch beleid 
van de regering is economische 
onafhankelijkheid voor iedereen. 
Dit wordt als volgt geformuleerd: 

"Het bereiken van een situatie 
waarin ieder volwassen indi
vidu, ongeacht sexe, burger
lijke staat of leefvorm waar
van hij of zij deel uitmaakt, 
een zelfstandig bestaan kan 
opbouwen. Op sociaal gebied 
betekent dat vooral dat men 
in eigen levensonderhoud kan 
voorzien en voor zichzelf kan 
zorgen." 

In 1990 zal een belangrijke 
formele stap gezet worden, waar
bij uitgegaan wordt van de econo
mische onafhankelijkheid van 
nieuwe generaties vrouwen. 

De eerste maatregel die hierop 
gebaseerd is zal nog maar concre
te gevolgen hebben voor een klei
ne groep. Het betreft die 18-jarige 
meisjes, die samenwonen of ge
huwd zijn, zelf niet buitenshuis 
werken en waarvan de partner 
werkloos is: Deze partner zal niet 
langer meer een zogenaamde ge
zinstoeslag krijgen voor de niet 
werkende vriendin of vrouw. Deze 
meisjes zullen zich zelf beschik
baar moeten stellen voor de ar
beidsmarkt. Wanneer zij er niet 
in slagen werk te vinden en dien-

tengevolge onvrijwillig werkloos 
zijn, dan hebben zij zelf recht op 
een uitkering. Het plan voorziet 
wel in een uitkering voor moeders 
van kinderen tot 12 jaar. 

Deelname 
arbeidsproces 

Dit lijkt een kindvriendeJrijke 
maatregel, waar echter toch ook 
minder gunstige gevolgen van te 
verwachten zijn. Daar zal op het 
congres nog wel het nodige over 
gezegd worden vermoeden wij! 
Meisjes en vrouwen, die in 1990 
boven de 18 jaar zijn, zullen even
eens in veel grotere percentages 
dan voorheen deel gaan nemen 
aan het arbeidsproces. Deze ont
wikkeling is reeds nu in volle 
gang. Het beleid dat de regering 
voert ten aanzien van herintre
ding en flankerende maatregelen 
is er duidelijk op gericht deze 
vrouwen op de arbeidsmarkt te 
krijgen en ze daar te behouden. 

De positie van die moeders (en 
grootmoeders), die zelf niet deel
nemen aan het arbeidsproces, 
verandert echter ook. Enerzijds 
zullen zij hun dochters op moeten 
voeden voor het vervullen van een 
andere plaats in de maatschappij 
dan die ze zelf innemen. Ander
zijds zal ook hun eigen positie een 
heel andere zijn dan die van de 
vrouwen van hun leeftijd in vorige 
generaties. Zij zullen zelf veel 
langer actief kunnen zijn en blij
ven op allerlei terrein en veel 
meer mogelijkheden hebben~ 

Programma: 
Vrijdag 18 februari 1989. 
Vanaf 14.00 uur Aankomst en inschrijving 
15.00-17.00 uur Huishoudelijke vergadering (alleen voor aangeslatenen 

van de Organisatie Vrouwen in de VVD) 
17.00-20.00 uur Aperitief en diner 
20.00 uur Opening congres door voorzitter Organisatie Vrouwen 

in de VVD, drs. J. M. de Vries 
20.15-20.30 uur Divèrse sprekers. 
20.30-21.30 uur Inleidingen door: mevrouw mr. E. J. J. E. van Leeuwen

Schut, mevrouw drs. N. Rempt-Hallmans de Jongh, 
mevrouw mr. J. Larive 

21.45-22.30 uur gelegenheid tot stellen van vragen 
22.30- ..... uur "Lunterse Kringen" 
zaterdag 19 februari 1989. 
09.15 uur Heropening congres 
.09.30-10.00 uur Inleiding door drs. R. M. A. Jansweijer 
10.00 uur Pauze. 
10.30-11.00 uur Inleiding door de Minister van Sociale Zaken en Werk

gelegenheid, drs. J. de Koning 
11.00-12.30 uur Discussie in groepen 
12.30-13.30 uur Lunch 
13.30-15.00 uur 

uiterlijk 15.30 uur 

Forumdiscussie 
Forumleden: mevr. mr. E. J. J. E. van Leeuwen-Schut
voorz., drs. R. M. A. Jansweijer, mevr. mr. J. Larive, 
mevr. A. Jorritsma-Lebbink, mevr. mr. S. Korthuis 
sluiting van het congres. 

Regeringsbeleid 
In Lunteren zullen we probe

ren al deze zaken op een rij te 
zetten. Wij zullen hierbij geholpen 
worden door een rij van sprekers 
van niet geringe kwaliteit. Minis
ter de Koning zal het regerings
beleid in deze uiteen komen zet
ten. Hij wil door dit persoonlijk 
optreden het belang onderstre~ 

vrouwen 
Reserveringsbon 
Lunteren 1989 
1. hele congres 
2. vrijdagavond + diner, logies + ontbijt 
3. vrijdagavond + diner 
4. vrijdagavond zonder diner 
5. zaterdag + lunch 
6. reservering eenpersoonskamer, na toewijzing in Lunteren te 

voldoen.* 
7. huishoudelijke vergadering 
JONGEREN TOT 23 jaar (graag geboortedatum vermelden): 
8. gehele congres 
9. vrijdagavond + diner, logies + ontbijt (overige onderdelen van 

f 120,
f 97,50 
f 45,
f 10,
f 27,50 

f 20,
gratis 

f 75,-

het congres: zie boven). f 75,-
* In verband met een verbouwing is slechts een beperkt aantal eenpersoons
kamers beschikbaar. 

S.V.P. AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS. 

Reserveringsbon zenden aan: mevrouw J. Weeder-van 't Hof, Schootseclijk 11, 
5491 TD Sint-Oedenrode, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde 
bedrag op gironummer 5485003 t.n.v. penningmeester Organisatie Vrouwen in 
de VVD te Leusden, met vermelding van reserveringsnummer(s). 

Bij annulering binnen een week voor het congres wordt f 20,- administratiekos
ten in rekening gebracht. 

Naam: ··················································o···········o····················o·o•oooo•···········o-·o·····o······· 

Adres: ··o-·o···································································o············o·····o••o·······o·o···o•o•oo······ 

Postcode: ..... oooo••·o-•oooooooO•o••o·····oo•o•••o•o············o···o·····oo••o·····•ooo••···········oooo•o••················ 

Woonplaats: ......... o.oooo•···················o·•oo···············ooooooooOOoo•·············oo•···ooo•o•····o•o•o•········ 
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Ik zou graag een kamer delen met: 

pen, dat de regering hecht aan een 
wel doortimmerd emancipatie
beleid. 

Vanuit ons eigen liberale kamp 
komen Len Rempt (Tweede Ka
mer) en Jessica Larive (Europees 
Parlement) spreken over de mo
gelijkheden en onmogelijkheden 
op dit gebied. De Emancipatie 
Raad heeft als taak om hier ge
vraagd of ongevraagd adviezen 
aan de regering uit te brengen. 
Dian van Leeuwen, voorzitter van 
de Emancipatie Raad, komt aan
geven, waar volgens haar zwaar
tepunten gelegd moeten worden 
bij toekomstig beleid. 

Kan het ook anders? Originele 
ideeën over kinderzorg en vrou
wenarbeid kwamen naar voren in 
het onlangs verschenen rapport 
"Haálbaar en Betaalbaar - arbeid 
en kindèrzorg na 1990". Roel 
Jansweyer, mede-auteur van dit 

rapport, zal ons de hierin levende 
ideeën komen toelichten. · 

U zult zelf mee willen denken 
en u uitspreken over deze naaste 
toekomst, waarin voor u zelf en 
voor de vrouwen die na u komen 
zoveel aan het veranderen is. 
Twee groepen discussieleidsters 
kregen een uitvoerige training om 
u hierbij ter zijde te staan. Wij 
hopen dat ook de jongeren in 
groten getale aanwezig zullen 
zijn. Om deelname ook voor hen 
aantrekkelijk te maken is er een 
gereduceerde prijs van f 75,
voor jongeren tot 23 jaar. Een 
maatschappij in beweging. Hoe 
kunnen wij hieraan op liberale 
wijze invulling geven? Hoe com
bineren wij vrijheid met verant
woordelijkheid en zelfontplooiing? 
Wat is haalb~ar en betaalbaar? 

Komt u naar Lunterèn op 17 
en 18 februari, dan praten wij er 
verder over! 

J. E. DE BRUIN-SCHEEPENS • 
vice-voorzitter van de Organisatie 
Vrouwen in de WD. 
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H ier is hij dan ... de eerste 
partijkrant. Een nieuwe 
opzet m een nieuwe stijl. 

De redactie heeft als uitgangs
punt genomen dat de interesse
sfeer bij u, de leden, zeer uiteen
lopend is. Ruwweg ingedeeld 
werken we voor drie doelgroepen: 
politiek actieve leden, bestuurlijk 
actieve leden en voor degenen die 
de VVD door hun lidmaatschap 
steunen, haar beginselen aan
hangen, maar die geen zin of tijd 
hebben zelf een functie in de partij 
te bekleden. De laatste groep is 
verreweg de grootste. Zij steunt 
financieel en getalsmatig onze li
berale partij en vormt daardoor de 
hechte basis waarop een "bedrijf' 
als de VVD mogelijk is. 

De politiek en bestuurlijk ac
tieve leden - tezamen nog geen 
10 % - zorgen voor de uitvoering . 
Daarom is de formule voor onze 
ledenkrant gebaseerd op binding 
van allen. Meer politiek en be
stuurlijk nieuws voor de aan en 
binnen de VVD werkenden, meer 
achtergronden en sfeer voor de
genen die zich maandelijks even 
thuis zittend op de hoogte willen 
stellen van wat er zo al in hun 
liberale club gebeurt. 

Is dit de definitieve vorm? Nee, 
dat is nog niet mogelijk. Om te 
beginnen bestaat de VVD-Ex
presse nog deze maand en wilden 
wij zoveel mogelijk dubbelingen 
vermijden. Daarnaast is er nog 
een vast "Euroblok". Het Eu
ronieuws zal echter vanaf februa
ri geheel geïntegreerd worden in 
alle rubrieken van deze krant, 
omdat het in zeer korte tijd ook 
geheel verweven is geraakt met 
de nationale politiek. Verder zal 
ons motto: "korte artikelen" nog 
veel intenser moeten worden 
doorgevoerd. Door het vasthouden 
aan die korte artikelen kan het 
aantal onderwerpen worden op
gevoerd, waardoor de informatie 
veelzijdiger wordt 

Dan nog een technisch punt. 
Door deze nieuwe vorm zal het 
regelmatig voorkomen dat ar~ 
tikelen tijdens de opmaak op de 
drukkerij in Meppel moeten wor
den ingekort. Daarover is op dat 
laatste ogenblik echt geen overleg 
meer mogelijk met de betrok
kenen. Het gaat er namelijk om 
dat een aantal artikelen geza
menlijk op een pagina moeten 
passen. Met foto-opmaak, het be
palen van de grootte van de kop
pen is dat vooraf niet geheel te 
berekenen. 

De redactie heeft getracht in · 
deze eerste krant een grote diver
siteit van onderwerpen aan te 
bieden. Nu gaan we rustig groeien 
naar de definitieve vorm. · 

RENY DIJKMAN • 
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Deebnan niet op 
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JOVD-congres 
Even leek het doorgaans wat bedaagde Postiljonmotel Ros
malen verbouwd te worden tot een actiecentrum van studen
tenprotest. Drs. W. J. Deetman had aangekondigd over zijn 
onderwijsportefeuille te. debatteren met de - zich ook ruim
schoots "gepakt" voelende -jonge liberalen. 

Het JOVD-congres van 19 en 
20 november viel aan het einde 
van een actieweek die Deetman 
meer slaag dan dialoog bezorgde. 
De minister zegde te elfder ure al 
zijn publieke optredens af. Deet
man was "not amused" over de 
gewelddadige acties. Er werd 
meer met eieren dan met argu
menten gestrooid, exclameerde de 
minister. Zo kon het gebeuren dat 
niet Deetman maar "zijn beste 
vervanger" ten JOVD-tonele werd 
gevoerd. Maarten van Poelgeest, 
al lange, lange tijd student en bo
vendien voorzitter van de Lande
lijke Studentenvakbond. Deze 
"Ton Regtien van de jaren tach
tig" ging in de clinch met de beter 
gekapte VVD-onderwijswoord
voerder Jan Franssen. Driehon
derd JOVD-ers en een AVRO
ploeg stonden erbij en schreeuw
den er n'aar. Er ontspon zich een 
levendige discussie die een beves
tiging van bestaande standpunten 
en vele schorre kelen bewerkstel
ligde .. 

Enfin, het was zoals de meeste 
JOVD-congressen: leuk, levendig 
en toch politiek. En passant stelde 
het JOVD-hoofdbestuur zich nog 
achter de landelijke manifestaties 
van de LSVB op, tenzij daar ge
weld gebruikt zou worden. 
Studentenleider Van Poelgeest 
kon een geweldloze demonstratie 
niet toezeggen en "ontvluchtte 
daarmee zijn verantwoordelijk
heid als organisator," aldus een 
reactie van de JOVD. 

Sowjet-delegatie 

Mark Rutte, nieuwe JOVD-voorzitter 
Foto: Theo Meijer 

de techniek, het management 
moet bezighouden," aldus het 
vermetele Kamerlid. De zaal was 
er zichtbaar tevreden mee. Dua
lisme luidt het JOVD-devies - het 
wachten is nog even op de eerste 
formatie zonder regeerakkoord. 

Nieuwe voorzitter 
Voorafgaand aan Wiehenga's 

gymnasiale geste aan het par
lementarisme hadden zich enige 
verenigingspolitieke schermut
selingen rond "de persoon van de 
voorzitter" voltrokken. Annette 
Nijs trad af als voorzitter en on
derwierp de zaal andermaal aan 
een uitputtende "les in liberalis
me". De VVD meer naar het mid
den, aandacht voor immaterialia, 
kortom: VVD toon LEF! Het nieu
we fenomeen openbaarde zich pas 

later, meer exact tussen 1.00 en 
1.20 uur 's nachts. De verse voor
zitter Mark Rutte vuurde zijn in
treerede af over de hoofden van 
een licht aangeslagen zaal. Zelden 
hield het liberalisme zovelen 
wakker. Het ging over beginselen, 
de VVD, de JOVD en de machts
basis die liberalen wel hebben 
maar niet uitbuiten. Spoedig 
hierna werd het oratorisch geweld 
van de vele sprekers overweldigd 
door de modern aandoende dreu
nen van een drive-in-disco. Na 
politiek komt bij jonge liberalen 
altijd weer gezelligheid. Een
drachtig klonk het uit vele schorre 
kelen: "Oberrr!" 

Subsidiestromen 
De zondag werd besteed aan 

een diepgaande discussie over het 
fenomeen ,,subsidie-stromen". 
Het resulteerde in een uitgebreide 
resolutie die nu uitgedragen zal 
moeten worden. Tenslotte pas
seerden een vijftigtal moties de 
revue. De JOVD sprak zich uit 
over vele problemen betreffende 
o.a. onderwijs, milieu en inter
nationale politiek. 
De toekomst: 1989. Dan viert de 
JOVD haar 40-jarig bestaan. 
Informatie over de JOVD bij het 
algemeen secretariaat, Prins 
Hendrikkade 104, 1011 AJ Am
sterdam. Telefoon: 020-242000. 
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Kandidaatstelling· 
Landelijk Bestuur 
,,Vrou-wen in de VVD" 

In 1989 ontstaat in het landelijk Bestuur de vacature van vice
voorzitter door het periodiek aftreden.van mevrouw drs. J. E. de 
Bruin-Scheepens. Aangeslatenen bij de Organisatie Vrouweli in de 
VVD kunnen zich via de Adviesraadsleden in hun KC of via het 
Landelijk Bestuur, als voorlopig kandidaat voor deze vacature aan
melden tot 1 februari 1989. Deze aanmelding dient vergezeld te 
gaan van een korte levensbeschrijving. 

Degenen die zich als voorlopig kandidaat hebben gemeld, zullen 
t.z.t. wellicht als definitieve kandidaten in de benoemingsprocedure 
worden betrokken. 

Tot het maken van een voordracht zijn bevoegd, zowel 3 leden 
van de Adviesraad als het Landelijk Bestuur (art .. 9.6. statutèn 
Vrouwen in de VVD). De benoeming van de kandidaat zal plaats 
vindèn in de Adviesraadsvergadering van 29 mei 1989. 

A. J. SNOEP-MOOK, 
secretaris Organisatie Vrouwen in de WO 

Begroting Alge111ene 
Zaken 

Bij de begrotingsbehandeling 
van het ministerie van Algemene 
Zaken, het departement van de 
minister-president, heeft de VVD
fractie extra aandacht gevraagd 
voor de verbetering van de kwali
teit van het regeringsbeleid. Een 
goede coördinatie bij de besluit
vorming om daarmee verkokering 
en zogenaamde "stammenoor
logen" te voorkomen is van groot 
belang. Algemene Zaken speelt 
daarbij een belangrijke rol. Ver
betering van de coördinatie zal 
echter niet moeten leiden tot een 
vergroting van het aantal amb
tenaren op dat ministerie. 

In dit verband bracht woord
voerder Jan Kees Wiebenga de 
rapporten-Vonhoff ter sprake. 
Deze rapporten bepleiten een 

drastische vermindering en 
stroomlijning van adviesorganen, 
interdepartementale commissies, 
gedeconcentreerde rijksdiensten 
etc, vergroting van de verplaats
baarheid van beleidsambtenaren, 
heroverweging van de positie van 
de staatssecretaris. De minister
president zegde toe dat steeds op
nieuw wordt bekeken wat kan 
worden gedaan aan de vermin
dering van het aantal adviesorga
nen. Mobiliteit van beleidsamb
tenaren achtte hij van groot be
lang. De functie van de staatsse
cretaris zal over een tijd nader 
aan de orde worden gesteld. 

Bij een volgende kabinetsfor
matie zal dit laatste punt zeker 
een rol spelen. 

• 

Interessant was het bezoek dat 
een vier-koppige Sowjet-delegatie 
op uitnodiging van de JOVD aan 
ons land bracht. Het ging om een 
vertegenwoordiger van de KMO 
(de Russische jongerenorganisa
tie), een econoom en een staflid 
van het ministerie van Defensie. 
De vierde Rus was zoek. 

Verwachtingen, Voetangels en Valluiken (Vervolg van pag. 4) 

In de week voorafgaande aan 
het congres-weekeinde hadden de 
vier Russen ondermeer met VVD
voorzitter Ginjaar en fractieleider 
Voorhoeve overlegd. Ten congres
se vermaakten de Sovjets zich 
uitstekend en spraken oprechte 
verbazing uit over de onstuimige 
manier waarop binnen de JOVD 
politiek gespeeld wordt. Dat was 
wennen, voor beide partijen. Er 
valt nog veel te· leren, eveneens 
voor beide partijen. 

Paspoort 
Recalcitrantie was niet het de

vies voor het gehele congres. Za
terdagavond was het woord aan 
VVD-parlementariër mr. Jan 
Kees Wiebenga. "Paspoort, par
lement en koppensnellers", heette 
zijn speech. Doorwrocht, erudiet 
en een tikje elitair mocht men 
Wiehenga's - in de vorm van een 
klassieke Griekse tragedie ge
goten - verhaal noemen. "Het 
paspoort" als metafoor van de 
nieuwe staatsrechtelijke lijn van 
de VVD-Tweede-Kamerfractie. 
"In tegenstelling tot de minister
pre!;lident ben ik van mening dat 
het parlement zich wel degelijk 
met de uitvoering van het beleid, 

den opmerkzaam wordt gemaakt, 
door vermelding van de percen
tages vrouwelijke kandidaten 
t.o.v. het totaal aantal kandida
ten, op de positie van de vrouwe
lijke leden in de desbetreffende 
kandidaatstellingsprocedure. 

In beroep gaan 
Indien een lid van een afdeling 

van oordeel is dat in de afdeling 
waartoe het lid behoort, gehan
deld is in strijd met de statuten, 
het huishoudelijk reglement of 
het reglement GR, kan hij, inge
volge art. 24 GR, een klacht indie
nen bij het hoofdbestuur. Ten 
aanzien van handelingen in een 
vergadering van het bestuur, van 
de kandidaatstellingscommissie, 
de ledenvergadering en de kan
didaatstellingsvergadering, komt 
dit klachtrecht toe aan alle aan
wezigen. 

Als een afdeling in de proble
men komt, zal eerst de kamercen
trale, waartoe de afdeling behoort, 
moeten worden ingeschakeld om 
tot een oplossing te komen. Wan
neer geen resultaat door de tus
senkomst van de kamercentrale 
wordt verkregen of doordat per
soonlijke belangen te veel ver
strengeld zijn, kan een beroep 

· worden gedaan op de leden van de 
bemiddelingsgroep. Daarbij dient 
dan allereerst contact te worden 
gelegd met het hoofdbestuur i.h.b. 
met de daartoe belaste functio-

naris: de algemeen secretaris. Hij 
of degene die door hem is aange
wezen coördineert de handelingen 
die aan een bemiddeling verbon
den zijn zodat vervolgens een be
roep kan worden gedaan op de le
den van de bemiddelingsgroep. 
Het hoofdbestuur tekent hierbij 
overigens nog aan, dat in het ver
leden vaak gebleken is dat door 
bestuur en/ofleden in een zodanig 
laat stadium de bijstand van het 
hoofdbestuur wordt ingeroepen, 
dat niet - of slechts na grote 
moeite - een oplossing kan worden 
bereikt. Een oplossing die dan in 

vele gevallen ook nog onbevredi
gend is. Het hoofdbestuur doet 
dan ook een dringend beroep op 
afdelings- c.q. centralebesturen 
om in zulke gevallen binnen de 
vigerende gedragsregels, in een 
vroegtijdig stadium contact met 
het hoofdbestuur op te nemen. 
Het hoofdbestuur is de overtui
ging toegedaan dat, mits deze ge
dragslijn wordt gevolgd, het zeer 
wel mogelijk is om op verant
woorde en adequate wijze - op ba
sis van wederzijds vertrouwen -
klachten op hun juistheid te on
derzoeken en eventuele geschillen 

te beslechten. Het hoofdbestuur 
meent dat deze te volgen proce
dure vooral bij de komende kan
didaatstellingen het vertrouwen 
in de werking van de partij-de
mocratie nog verder zal verster
ken.4 

W. J. A. VAN DEN BERG • 
algemeen secretaris 

1. Hoewel er besluiten (die een aantal 
wijzigingen t.o.v. het bestaande reglement 
inhouden) zijn genomen, op basis van een 
aantal aanbevelingen van het hoofdbe
stuur door de 41 ste jaarlijkse algemene 
vergadering, waarbij de aanbevelingen uit 
het rapport van de Reglementen Evaluatie 
Commissie een belangrijke rol hebben 
gespeeld, is het om organisatorische re
denen onmogelijk gebleken nog voor de 
aanvang van de procedure GR een nieuw 
reglement op de kandidaatstelling te con
cipiëren en vervolgens dat concept ook 
aan de algemene vergadering voor te leg
gen voor besluitvorming. 
2. Ingevolge een reglementaire bepaling 
neergelegd in art, 17.1 onder 1 GR en die 
tevens zijn ingeschreven in het bevol
kingsregister van de gemeente waarin de 
verkiezing plaats vindt. 
3. In gemeenten waarin de WO-afdeling 
niet met een lijst aan de raadsverkiezingen 
deelnam, stond en staat het individuele 
WO-leden wel vrij een kandidatuur voor 
de gemeenteraad te aanvaarden. 
4. De leden van de bemiddelingsgroep 
zijn (in alfabetische volgorde): 
- de heer P. L. van den Bossche te Ber-

kei-Enséhot; 
- mevr. H. J. Sengers-van Gijn te Vught; 
- de heer R. Wigboldus te Groningen. 
Veel vragen kunnen overigens worden 
beantwoord door de staffunctionarissen 
van het algemeen secretariaat. 
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Drachtsteden 
moeten meer 
samenwerken 
Onder dit motto heeft er op 
maandag 21 november jl. te Dor
drecht onder auspiciën van de kc
Dordrecht een Thema-avond 
plaatsgevonden over de Drecht
steden en de Vierde Nota Ruimte
lijke Ordening. 

Om dit moeilijke doch boeiende 
thema van diverse invalshoeken 
te belichten waren er een viertal 
gerenommeerde inleiders uit
genodigd. De tevens als forum
voorzitter opererende heer G. van 
Aardenne beet het spits af. Hij 
onderstreepte de nieuwe geest die 
de Vierde Nota duidelijk ademde: 
het vervangen van de vroegere 
sturende hand van de overheid 
door een bijsturende en het besef 
dat de overheid slechts één van de 
in de samenleving opererende 
partijen is. De liberale hand van 
onze minister Nijpels is hier dui
delijk aanwezig. 

Voorts benadrukte de heer Van 
Aardenne de verandering over het 
nieuwe stedelijke denken· en het 
belang van een goed stedelijk mi-

. lieu voor onze· samenleving. Wat 
dat betreft heeft onze Hollandse 
Randstad nog een lange weg te 
gaan. Dit bracht de heer Van Aar
denne tot een belangrijke kriti
sche kanttekening. Het is de grote 
vraag of de getoonde beleidsvoor
nemens wel te realiseren zijn met 
de huidige, uit andere tiJden da
terende bestuurlijke structuur. 
Meer en hechter (inter)regionale 
samenwerking wordt geboden 
geacht. Voor wat de Drechtsteden 
betreft is het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Drecht
steden een belangrijke stap in de 
goede richting. 

Kanaaltunnel 
Als tweede inleider wees ons 

Tweede Kamerlid Te Velthuis op 
de grote veranderingen_:voor ons 
land als gevolg van internationale 
ontwikkelingen zoals de kanaal
tunnel, de TGV, de milieuproble
matiek en de verschuiving van 
economische centra naar zuidelij
ker regio's in Europa: Parijs, 
Stuttgart, Milaan en Marseille. 
De sterke positie van wereld
haven Rotterdam is niet langer 
vanzelfsprekend. We moeten ons 
bewust zijn van de kwetsbaarheid 
van onze open Nederlandse 
economie. Een goede infrastruc
tuur moet dan ook de hoogste 
prioriteit hebben. Belangrijk acht 
de heer Te Velthuis dat de sterke 
punten benadrukt en nog verder 
versterkt worden in plaats van 
zwakke punten te trachten op te 

heffen. In dit licht moet dan ook 
het zg. knooppunten-beleid gezien 
worden. 

Ondanks de vele positieve 
punten · plaatst ook de heer Te 
Velthuis enkele belangrijke kant
' tekeningen. Deze spitsten zich toe 
op het realiteitsgehalte van de 
nota, met name waar het de fi
nanciering betreft. Voorts wordt 
wel erg veel bij specifieke vraag
stukken verwezen naar nog te 
verschijnen nota's en beleids
voornemens. Als voorbeeld werd 
het te voeren landbouwbeleid ge
noemd. Extensivering? Inten
sivering? Nog geen duidelijke 
antwoorden. 

Aanvullende werking 
Als derde inleider kwam prof. 

Hendriks van de Erasmusuniver
siteit, faculteit regionale econo
mie, aan het woord. De heer Hen
clriks schetste vanuit economisch 
oogpunt in het algemeen de rela
tie tussen verschillende regio's en 
in het bijzonder die tussen onge
lijke regio's. Voor deDrechtsteden 
is dan uiteraard de relatie met 
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Rotterdam van groot belang. On
derzoek wijst volgens prof. Hen
clriks uit dat regio's het onderling 
moeten zoeken in ~;ie aanvulling 
van functies. Dit levert weder
zijdse versterking op. In de eer·· 
dergenoemde lSD-nota is dit 
complementaire besefbij de regio
besturen gelukkig aanwezig. 

Van groot belang is daarbij 
volgens prof. Hendriks dat de 
Drechtsteden-besturen zich voor
al richten op het midden- en klein 
bedrijf. Het - schaarse - grootbe
drijfredt zich wel en gaat toch zijn 
eigen gang. Essentiële randvoor
waarde voor een toekomstige 
groei van het MKB in de Drecht
steden acht prof. Hendriks goede 
voorzieningen op het gebied van 
de telematica zoals aansluiting op 
het nieuwe glasvezelnet. N etwer
king in het MKB wordt daarmede 
mogelijk gemaakt, hetgeen voor 
economische groei een vereiste is. 
Het in Dordrecht opgerichte on
dernemershuis bij de Kamer van 
Koophandel voor de regio's 
Drechtsteden (en verder) kan 
hiervoor een goede bijdrage le
veren. 

Last but not least ging mevr. 
Gunther, VVD-statenlid van de 
provincie Zuid-Holland, in op de 
specifieke onderw~jssituatie in de 
Drechtsteden. Het lSD-beleid zich 
bij het hoger beroepsonderwijs te 
beperken tot het niet-universitair 
onderwijs getuigde volgens mevr. · 
Gunther · van realiteitsbesef. 
Jammer is het dan wel te moeten 
constateren dat de regio er op het 
gebied van het HBO ook bekaaid 

dreigt af te komen. Het hoger 
landbouw onderwijs is reeds ver
trokken. Het hoger technisch on
derwijs is voorwerp van discussie. 
Gelukkig kan mevr. Gunther bij 
het HBO een betere situatie voor 
de Drechtsteden schetsen. Bo
vendien heeft de provincie hier 
een duidelijke adviesfunctie. Een 
ieder die dan ook problemen of 
knelpunten signaleert werd op
geroepen deze bij hp.ar te melden. 

Na de pauze ontspon zich een 
geanimeerde discussie met de 
zaal en tussen de inleiders onder
ling. Duidelijk kwam hierbij in ie
der geval naar voren dat hand
having van de eigen gemeentelij
ke identiteit gelijktijdig met ver
sterking van de regionale 
samenwerking hand in hand 
kunnen gaan. De heer Van Aar
denne tenslotte gaf het gehoor de 
suggestie mee eens na te denken 
over echte intergemeentelijke 
verbindingen in de Drechtsteden: 
de huidige verbindingen hebben 
primair een boven-regionaal ka
rakter en versterken daarmede de 
samenwerking niet. 

Gezien de goede opkomst en de 
geanimeerde discussie wederom 
een geslaagde bijeenkomst onder 
auspiciën van de kamercentrale 
Dordrecht. 

Paul van Wijnen • 
Voorzitter WO-afdeling 
Oordrecht 

Een eerste exemplaar van de Utrechtse Kamercentralekrant werd aangeboden aan 
WO-voorzitter Ginjaar. v.l.n.r. de heren Van Ouuren, Mantel, kc-Utrecht-voorzitter De 
Jonge, Van Limburg Stirum en WO-voorzitter Ginjaar. (foto Theo Meijer) 

Kamercentralekrant te Utrecht 
Op 19 november werd de eerste 
kamercentralekrant van de kc
Utrecht in het Scandie Crown
hotel ten doop gehouden. "Nu 
wordt u reeds op verschillende 

Het forum Juisterend naar de inleiding van Jan te Veldhuis. v.l.n.r. de heren Schipper en Van Aardenne en mevrouw Günther 

manieren benaderd door uw afde
ling en door 'Den Haag' met 
Vrijheid en Democratie. Tussen 
deze twee bronnen, het hoofdbe
stuur en uw afdeling, bevindt zich 
een voor velen schimmig stuk 
niemandsland, zijnde de Provin
cie met zijn kamercentrale en on
dercentrales, VVD-statenfractie 
en gedeputeerden, Vrouwenorga
nisatie in de VVD en de onafhan
kelijke JOVD," schrijft K. W. van 
Limburg Stirum, voorzitter van 
de Provinciale Propagandacom
missie. "We hebben ons in de ach
terliggende periode van betrek
kelijke rust ingespannen om een 
informatiebulletin tot stand te 
brengen, dat viermaal per jaar 
verschijnt. Het is Kamercentra
lekrant genoemd en beoogt u op 
bescheiden wijze te informeren 
over wat de VVD in uw provincie 
bezig houdt." 

( oto: Rinie Boon) 

De krant besteedt aandacht 
aan het werk van de staten en 
gedeputeerden, gaat uitvoerig in 
op de gemeentelijke herindelin
gen waardoor nieuwe VVD-afde
lingen zijn geformeerd, besteedt 
aandacht aan de 4de nota Ruim
telijke Ordening en geeft een uit
voerig overzicht van alle cursus
sen die in het Utrechts territo
rium zijn te volgen. Bovendien 
bevat het al een benijdenswaar
dige hoeveelheid advertenties. • 
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Milieu en economie: Betalen we 
nu of later? 
Onder bovengenoemde titel or
ganiseerde de commissie Vorming 
en Scholing van de Kamercentrale 
Leiden in samenwerking met de 
afdeling Gouda een zeer druk be
zochte themadag (ruim 100 deel
nemers). In zijn openingstoe
spraak hield milieuminister drs. 
Ed H.T. M. Nijpels zijn partijge
noten voor dat schone lucht, 
schoon water en natuurlijke stilte 
niet meer mogen worden be
schouwd als zaken die de natuur 
gratis en onbeperkt aan alle men
sen ter beschikking stelt. Over
eenkomstig het beginsel "de ver
vuiler betaalt" moet de onderne
mer de kosten voor het schoon 
houden van het milieu opnemen 
in de kostprijsberekening van zijn 
produkten. In de moderne econo
mie zijn uitgaven ten behoeve van 
het milieu dus geen lasten die 
drukken op de winst van de on
dernemer maar gewone kosten
factoren die deel uitmaken van 
een geïntegreerde kostprijscal
culatie. 

Stijgende 
Milieukosten 

Dat het werken aan een schoon 
milieu niet alleen verenigbaar is 
met een liberale visie op het vrije 
ondernemerschap .maar ook met 
een liberale kijk op de relatie tus
sen burger en overheid gafNijpels 
aan door te wijzen op het feit dat 
van de 6,5 miljard gulden die in 
Nederland worden uitgegeven 
aan een schoon milieu slechts 
10 % is te vinden op de begroting 
van het ministerie van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Or
dening en Milieubeheer. Hoewel 
milieukosten in de toekomst zul
len stijgen biedt verhoging van de 
overheidsuitgaven ten behoeve 
van milieu geen oplossing voor de 
vele en ernstige milieuproblemen. 
Omdat het voorkomen van mi
lieuverontreiniging wel honderd 
tot duizend maal goedkoper is dan 
het achteraf oplossen van de mi
lieuproblemen pleitte Nijpels in 
navolging van zijn voorganger 
Winsemius voor "verinnerlijking" 
van milieubeleid door de burgers. 

Milieubeleidsplan 
In maart 1989 zal de minister 

·zijn Milieubeleidsplan presen
teren. In dat plan worden de doel
stellingen voor de lange termijn 
(20-25 jaar) vastgelegd. Over die 
doelstellingen bestaat geen fun
damenteel verschil van mening 
tussen regering en oppositie. De 
discussie gaat nu over de snelheid 
van uitvoering van milieubeleid. 
Minister Nijpels, die in zijn tijd 
als fractieleider bekend stond als 
strategisch monist, wekte met zijn 
persoonlijke inzet voor een schoon 
milieu de indruk geen kansen tot 
profilering te willen bieden aan 
leden van de Tweede Kamer die 
het dualisme in de scheiding van 
taken en verantwoordelijkheden 
van kabinet en parlement voor
staan. 

Vuilstromen 
Als tweede inleider maakte 

prof. dr. Lucas Reijnders, mede
werker stichting Natuur en Mi
lieu, onderscheid tussen diverse 
vormen van milieuverontreini
ging. De snelle vuilstroom (ge
luidhinder, waterverontreiniging) 
vertoont op dit moment een ten
dens tot kleiner worden. Dit is in 
de discussie naar aanleiding van 
de Troonrede in september ook 
nadrukkelijk naar voren ge-

bracht. Er zijn evenwel twee an
dere vuilstromen waarover helaas 
nog geen geruststellende woorden 
kunnen worden gesproken. De 
langzame vuilstroom bestaat uit 
de verontreiniging van de bodem 
met chemisch afval van agrari
sche en/of industriële oorsprong. 
Voorts is er de accumulatie van 
effecten van milieuverontreini
ging zoals bodemverzuring, aan
tasting van de ozonlaag en het 
broeikaseffect. Zich beroepend op 
liberale economen wees R~ijnders 

WO-Tweede Kamerlid dr. R. Braams 

op de noodzaak toekomstige ge
neraties te beschermen tegen de 
hebzucht van de huidige. 

Deurwaarder 
Prof. dr. Bibo, coördinator che

mische veiligheid bij Akzo, drukte 
zich nog sterker uit: "De deur
waarder is onderweg." Terwijl de 
huidige generatie wordt gecon
fronteerd met de noodzaak aan
zienlijke milieuproblemen als last 
van het verleden op te lossen, leg
gen de hedendaagse ontwikkelin
gen een nog veel grotere hypo
theek op de toekomst. De vier ter
reinen waarop zich op mondiale 
schaal rampzalige ontwikkelin
gen dreigen voor te doen, tenzij 
wordt ingegrepen, zijn: overbe-
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volking, niveau en aard van de 
consumptie en productiewijze. 
Hoewel Bibo de huidige groei van 
de economie beschouwde als een 
enkele reis naar het einde kwam 
hij niet uit op de meningen die 
opgeld deden na het verschijnen 
van het Rapport van de Club van 
Rome in de jareh zeventig. Vol
gens Bibo geen "small is beau
tiful", omdat bij te kleine facilitei
ten effectieve mogelijkheden tot 
controle ontbreken. Ook geen nee 
tegen kernenergie, die relatief 
schoon en efficiënt is. Een voor
keur voor kernenergie, omdat de 
daaraan verbonden risico's te 
prefereren zijn boven de zeker
heid van een ramp als gevolg van 
C02. 

Waakhondfunctie 
Tenslotte ging dr. Reinier 

Braams als lid van de Tweede Ka
mer voor de VVD in op de rol van 
de politiek. Waar de milieubewe: 
ging een waakhondfunctie ver
Vult, moet de overheid zorgen voor 
regelgeving en inspectie die de ei
gen verantwoordelijkheid van de 
burgers in tact laat. Hij besprak 
de gedachte tot het instellen van 
een milieu-accountant, de span
ning tussen milieu en volks
gezondheid en ging in op de ac
tuele discussie over het aanspre
ken van bedrijven op hun verant
woordelijkheid voor wat er met 
hun produkten gebeurt aan het 
einde van de levensduur. (Statie
geld dus niet alleen op melkfles
sen, maar ook op koelkasten?) In 
dat verband kwam Bibo tijdens de 
discussie met het voorstel tot het 
maken van zogenaamde doel-

voorschriften: het inschakelen 
van betrokkenen om een doel te 
bereiken in plaats van te ge
detailleerde regelgeving. 

Als conclusie van deze dag kan 
worden gesteld dat liberale uit
gangspunten als deregulering, 
vrije markteconomie en een te
rugtredende overheid zeer goed te 
combineren zijn met een verant
woord milieubeleid. Een effectief 
milieubeleid is noodzakelijk om 

Tweede-Kamerleden in Drenthe 
Joris Voorhoeve als bestuurder 
van een dieselelectrische locomo
tief. Dat was te zien toen een deel 
van de Kamerfractie een werk
bezoek aflegde in Z.O.-Drenthe. 
Een van de activiteiten betrof een 
bezoek aan het transportbedrijf 
Van der Graaf. Dit bedrijf is bezig 
met de stichting van een railcon
tainerterminaL De rit er naar toe 
werd gemaakt in een salonwagon 
uit 1928 van de Bentheiroer Ei-

senbahn, een van de laatste privé
spoorwegmaatschappijen, waar
van een klein stukje rails door 
Nederland bij Coevorden loopt. 
Voorhoeve was het besturen dui
delijk gewend. 

Het middagbezoek veranderde 
het imago van Coevorden in de 
ogen van de parlementariërs van 
een rustig provincie·stadje naar 
een stad van betekenis in de we-

14 

VROM-minister drs. E. H. T. M. Nijpels 

komende generaties niet te belas
ten met een · milieuprobleem 
waarbij de actuele discussie over 
het financieringstekort en/of de 
werkloosheid verbleekt. Tref
woorden zijn in dit verband: 
verinnerlijking van milieubeleid, 
"de vervuiler betaalt", geïnte
greerde kostprijscalculatie en 
doelvoorschriften van de over
heid. 

Ad van Ommen 

reld van het internationale trans
port. Een knooppunt op de route 
van Noord- naar Zuid-Europa. 
Burgemeester Spahr van der 
Hoek slaagde er voortreffelijk in 
in korte tijd een goed beeld te ge
ven van de mogelijkheden van 
Coevorden. 

's Ochtends kwamen de Twee
de-Kamerleden, Voorhoeve, 
Terpstra, Joekes, De Beer, Van 
Erp, Linschoten en Lauxtermann 
in Emmen aan. Een deel van het 
gezélschap bezocht het Geweste
lijk Arbeidsbureau, een ander 
deel w.o. Voorhoeve werd warm 
onthaald door politiemensen m~t 
spandoeken. Robin Linschoten 
trachtte met kritische vragen 
zicht te krijgen op de wijze waarop 
arbeidsbureaus de langdurig 
werklozen benaderen. Voorhoeve 
presenteerde de politie en de 
hoofdofficier van Justitie uit As
sen als eersten zijn standpunt 
dat er extra geld zou moeten ko
men voor uitbreiding van de poli
tie. Na Emmen bezocht de fractie 
het fraaie multifunctionele Ge
meentehuis te Dalen en het grÓte 
bungalowpark met subtropisch 
zwemriaradijs van Centerparcs, 
de Huttenheugte. Immers de re
creatieve en toeristische infra
structuur is voor Drenthe belang
rijk. 

Na een goede maaltijd op het 
kasteel -te Coevorden werd het 
werkbezoek afgesloten. Voorhoe
ve wachtte nog op het 40-jarig ju
bileum van de kamercentrale 
Drenthe en de afdeling Assen in 
de Stadsherberg te Assen. Al met 
al kunnen de Drentse VVD en de 
Tweede-Kamerfractie terugzien 
op een geslaagd werkbezoek en 
een goed feest. 

M. A. de Ruiter 
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Vonhoff: berust niet in log 
overheidsapparaat 
"De VVD moet uitkijken dat zij zich goed bewust blijft 
van haar beginselen." Commissaris der Koningin van 
Groningen, Henk Vonhoff, benadrukte dat als gast
spreker op het jaarcongres van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. 

Vonhoffwees op de dwingende 
noodzaak ons bezig te houden met 
de vele veranderingen die zich 
thans op politiek vlak afspelen. 
"In het kamp van de christen-de
mocraten doet zich een aantal se
cularisatieverschijnselen voor. 
Dat is heimwee hebben naar een 
reeds gepasseerd station. De so
ciaal-democratie kent grote ver
anderingen die zich in stromingen 
laat herleiden." . 

Ook in het liberale kamp leven 
stromingen: het utilitaristisch en 
het ontplooiings-liberalisme. Het 
eerste gaat uit van de sociaal-eco
nomische invalshoek, het tweede 
richt zich er meer op de mens alle 
mogelijkheden te bieden om tot 
volledige ontplooiing te komen. 
Vonhoff - voorstander van de 
tweede stroming - noemde de 
utilitaristische ideologie "wel be
grijpelijk". "Het is een inhaal
manoeuvre op de ontwikkelingen 
van na de Tweede Wereldoorlog, 
waarbij men tot de conclusie 
kwain dat de slinger van de klok 
te ver was doorgeslagen. Te veel 
in de richting van de verzorgings
staat." 

De discussienota "Liberaal 
Bestek '90" opent met de con
statering: "Het aanzien van de 
wereld verandert sneller dan 
ooit tevoren. De ontwikkeling 
van wetenschap en techniek 
gaat in onverminderd hoog 
tempo door." En hoofdstuk 11 
van diezelfde nota vervolgt 
met: "Wetenschap en tech
nologie hebben in de twintig
ste eeuw onze Westerse cul
tuur in hoge mate beïnvloed. 
Op weg naar de 2Ie eeuw zal 
dit in toenemende mate het 
geval zijn." 

Tegen de achtergrond van bo
venstaande uitspraken heeft het 
Dagelijks Bestuur van de VVD in 
april 1988 een nieuwe partijcom
missie ingesteld voor Wetenschap 
en Technologiebeleid. Deze com
missie is samengesteld als volgt: 
A. Rörsch, voorzitter, J. H. Bergs
ma, secretaris en G. M. V. van 
Aardenne, C. de Hart, H. J. ter 
Heege, A. A. Olijslager, mw. M. J. 
H. den Ouden-Dekkers leden; en 
als adviserende leden: F. Bolke
stein (tot 24-09-1988), T. C. 
Braakman, R. Braams, L. Ginjaar 
en mw. N. Rempt-Halmmans de 
Jongh. 

De commissie Wetenschap en 
Technologiebeleid heeft in ok
tober 1988 haar eerste rapport 
uitgebracht en tegelijk aanbeve
lingen opgesteld voor de commis
sie voor het Verkiezingsprogram
ma (comm. Toxopeus). Het rap
port is getiteld "Wetenschappelijk 
en technologisch onderzoek als 

Franse revolutie 
Voor Vonhoff blijven vrijheid, 

gelijkheid en broederschap de li
berale uitgangspunten. "Voor mij 
gaan die beginselen terug tot de 
Franse Revolutie. Die vrijheid 
staat voor verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid. Door het zoe
ken naar evenwicht worden de 
vrijheden van de burger niet aan
getast. Een goede waarborgstaat 
moet rechten en mogelijkheden 
aan alle burgers bieden." 

Log apparaat 
Liberalen mogen niet berusten 

in het feit dat er op het staatsap
paraat zo moeilijk greep is te krij
gen. "We zitten met dat logge, on
hanteerbare overheidsapparaat. 
Dat zou moeten zijn: goed betaald, 
hoge kwaliteit en klein van om
vang. Het ritselt in Den Haag van 
de centralisten en de zaken wor
den daar niet beter van." In plaats 
van het afstoten van taken door 
de centrale overheid, waar libera
len zo voor zijn, is veeleer sprake 

Voorzitter A. Rörsch. 

onderwerp van staatszorg," met 
als ondertitel "Voorstellen voor de 
verbetering van de wetenschap
pelijke infrastructuur". Het cen
trale thema van het rapport is dan 
ook de gewenste mate van over
heidsbemoeienis met weten
sóappelijk en technologisch on
derzoek voor een 10-tal onder
werpen van staatszorg. 

De commissie concludeert dat 
in vrijwel alle sectoren van 
staatszorg de regelgeving en de 
sturing van het onderzoek door de 
overheid beperkt kan (en moet) 
blijven tot een effectieve inrich~ 
ting van de infrastructuur; met 
dit laatste wordt bedoeld het ge
heel van onderzoekinstellingen, 
adviesraden, regelgeving en fi
nancieringsmechanismen dat het 
van overheidswege gefinancierde 
onderzoek bepaalt en bestuurt. 

van centralisatie. Duidelijke 
voorbeelden daarvan zijn de re
gistratie van buitenlanders te 
Den Haag en de paspoortenkwes
tie. 

Op andere gebieden ligt er voor 
die overheid wel degelijk een aan
tal taken. Vonhoffnoemde de na
tionale veiligheid, geweldstoe-

Meer in concreto wordt hier ook 
gedoeld op de managementstijl 
en -cultuur van de in Nederland 
werkzame onderzoekinstellingen 
(universiteiten, TNO, ECN, NLR, 
WL, RIVM en de zgn. DLO-in
stituten). De commissie con
stateert vooral een gebrek aan 
traditie in onderzoek-manage
ment en te veel de verhouding 
leerling-meester, dit in tegenstel
ling tot de situatie in de USA waar 
veel meer de wetenschapper-ma
nager of de manager-technoloog 
de leiding van het onderzoek 
heeft. 

Typen onderzoek 

De commissie onderscheidt in 
haar rapport 4 typen onderzoek 
nl. fundamenteel, strategisch, 
verkennend en toegepast onder
zoek; de overheid heeft vooral in 
de eerste drie typen onderzoek 
een financieringstaak, maar dient 
zich ten aanzien van de inhoud 
van het onderzoek terughoudend 
op te stellen, vooral m.b.t. het 
fundamenteel onderzoek. Voor 
het verkennend en strategisch 
onderzoek dienen de depar
tementen in grote lijnen hun 
vraagvelden en behoeften aan te 
geven, terwijl bij het toegepast 
onderzoek een concrete vraag (en 
een concrete prijs) past. De com
missie wijst in alle situaties een 
ambtelijke bemoeienis met de in
houd van het onderzoek af, omdat 
daartoe ten departemente een
voudig de deskundigheid ont
breekt. 

passing, executie van straffen ... 
enzovoort. Hij benadrukte de 
overheidstaak op onderwijs
gebied. "Daar ligt een onver
vreemdbare taak van de overheid. 
Zij heeft daar haar eigen domein 
te behouden. Tal van instituties 
die hun geestelijke verbondenheid 
allang verloren hebben proberen 

Het bovenstaande wil niet 
zeggen dat in de ogen van de com
missie de overheid geen taak zou 
hebben in het wetenschaps- en 
technologiebeleid; de commissie 
ziet die taak echter vooral in het 
totstand brengen en onderhouden 
van een optimale wetenschappe
lijke infrastructuur; de commissie 
doet in haar rapport daartoe acht 
aanbevelingen. In het kort de vol
gende: 
1. plaats alle onderzoekinstellin

gen op dezelfde "afstand" van 
de overheid; 

2. stel in die onderzoekinstellin
gen een Raad van Toezicht in 
voor toezicht op het manage
ment. 

3. stel in elk departement een 
"chief scientist" aan; laat deze 
de onderzoekbehoeften van dat 
departement vertalen in op
drachten voor toegepast on
derzoek; 

4. de regering dient de hoofdlij
nen van de strategie voor door 
de overheid gefinancierd on
derzoek te bepalen; 

5. de regering laat zich adviseren 
door een Raad voor Wet. en 
Techn. beleid; 

6. de onderzoekinstellingen zelf 
zijn verantwoordeliijk voor 
strategieontwikkeling; 

7. de chief scientists geven voor 
onderwerpen van staatszorg de 
strategische randvoorwaarden 
en richtlijnen aan; 

8. de RA WTB toetst de stra
tegieën van de onderzoekin
stellingen aan de wensen van 
de ministeries. 

Henk Vonhoff. (foto: Marjan de Goede) 

voet aan de grond te houden." 
Hij besloot met: "We moeten 

kiezen voor een liberalisme als 
een vrijheidsscheppend beginsel. 
We moeten oproepen tot grote 
zelfstandigheid van het individu, 
maar daarbij mogen we nooit de 
belangen van de minderheden uit 
het oog verliezen." • 

Belangrijke andere aanbeve
lingen van de commissie hebben 
betrekking op de noodzaak van 
scholing en education permanente 
in alle geledingen van de samen
leving. Voorts wordt gepleit voor 
verruiming van fiscale faciliteiten 
voor bedrijven die onderzoek en 
innovatie nastreven; vooral het 
midden- en kleinbedrijf heeft 
hieraan behoefte en kan een grote 
rol spelen in de technologische 
vernieuwing op brede schaal 
waarbij ook moet worden bedacht 
dat deze bedrijven een belangrijk 
aandeelleveren in de groei van de 
werkgelegenheid. 

De commissie vraagt tenslotte 
aandacht voor de effecten van de 
Europese eenwording op het on
derzoek- en technologiebeleid van 
Nederland. Tot nu toe is de re
gering niet erg actief in het Brus
selse circuit op hoog niveau; in een 
transit-fase die zal optreden moet 
Nederland zijn eigen weten
schappelijke positie en infra
structuur in orde hebben om niet 
"links en rechts" te worden ge
passeerd. 

De commissie heeft inmiddels 
haar eerste rapport vergeleken 
met de regeringsnota's "Weten
schapsbudget 1989" van het mi
nisterie van O&W en "Beleids
overzicht Technologie 1988-1989" 
van het ministerie van EZ; de 
conclusie blijft dat ondanks de 
vele activiteiten die de betrokken 
ministers ontplooien, de werkelij
ke knelpunten in de wetenschap
pelijke infrastructuur nog onvol
doende worden aangepakt. • 
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politie-onthaal 
jubileUDltoernee Weert 

. .., 
Ruim 200c~ politiemensen uit 
midden- en Noord-Limburg 
hebben tijdens de laatste ju
bileumtoernee te Weert de 300 
VVD-bezoekers en -politici op 
uitbundige wijze duidelijk ge
maakt dat er nu echt iets voor 
de politie moet gebeuren. Met 
doordringend gefluit en ge
wapend met een doodskist, 
waarop stond "oetsterventj 
ras", hadden zij zich bij de in
gang van de zaal verzameld. 

Het kc-bestuur liet de rijks- en 
gemeentepolitie terecht de kans 
ook in de zaal haar ongenoegen 
over het beleid te spuien. Dat ge
beurde bij monde van bondsvoor
zitter Koffeman (APC), die vanaf 
het podium op deze politie-actie
dag minister Korthals Altes toe
sprak. "De kern van ons optreden 
wordt gevormd door de noodzaak 
het politie-budget te verruimen. 
Het gaat om goede politiezorg. De 
politie dient alle politieke partijen 

Topkadercursus VVD/JOVD 

na aan het hart te liggen." 

Petitie-aanbieder Willems uit 
Thorn hield de pet op. "Het past 
niet, maar ik ben bevreesd er de
zer dagen mee rond te moeten 
gaan. Wij laten onze ongerustheid 
blijken over de wijze waarop wij 
dezer dagen worden gedwongen 
allerlei acties te organiseren." 

Zowel minister Korthals Altes 
als fractievoorzitter Voorhoeve 

wezen op het overleg dat twee da
gen later tussen de politie-minis
ters en de politie-vakbonden zou 
worden gevoerd. Daarop vooruit
lopend konden op deze dag ( 14 
november) nog geen concrete toe
zeggingen worden gedaan. Later 
in die week volgde een toezegging 
van 103 miljoen gulden voor de 
komende twee jaar. Verdere acties 
werden door de bonden afgebla
zen. 

• 

,,Hervormingen staatsbestel" 
Aanmeldingsbon 
topkadercursus 
,,Hervormingen 
staatsbestel" 
Hierbij geef ik mij op voor deelname aan de cursus "Hervormingen 
staatsbestel" op 11 en 12 februari 1989. 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

Opleiding 

Werkervaring c.q. be

stuurlijke ervaring 

Handtekening: 

Op 11 en 12 februari 1989 or
ganiseren VVD en JOVD sa
men een topkadercursus met 
als titel "Hervormingen 
staatsbestel". 

Tijdens deze cursus willen de 
organisatoren diverse facetten 
van het huidige staatsbestel 
kritisch beschouwen en toetsen 
aan liberale uitgangspunten. 
Daarbij zullen gastsprekers van
uit verschillende politieke ach
tergronden een eigen visie op het 
cursusonderwerp geven. 

Aan deze cursus kunnen 40 
jonge leden van VVD en JOVD 
deelnemen. Deze deelnemers zul
len zich aan de hand van het cur
susmateriaal grondig dienen voor 
te bereiden; tijdens de cursus zul
len zij zowel in werkgroepen als 
plenair het woord moeten voeren. 
Gezien het karakter van de cursus 
worden aan de deelnemers zekere 
eisen gesteld op het terrein van 
politieke ervaring en deskundig
heid. 

De cursus zal worden gehou
den in Het Witte Huis te Borne 
(bij Enschede). De prijs van de 
cursus bedraagt f 80,- per per
soon voor het gehele weekend, 
waarbij inbegrepen maaltijdim en 
overnachting. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden door on
derstaande aanmeldingsbon voor 
17 januari 1989 te zenden aan een 
van de volgende adressen: 

JOVD Algemeen Secretariaat 
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJAMSTERDAM 

WD Algemeen Secretariaat 
Postbus 30836 
2500 GV 's-GRAVENHAGE 

Na selectie wordt alle kan-· 
dirlaat-deelnemers zo spoedig 
mogelijk na 17 januari 1989 be
richt of zij al of niet aan de cursus 
kunnen deelnemen. 
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Mijn opinie is ... 
Computerkrakers 
actief 
Beter beveiligen van gegevens, op
geslagen in computernetwerken, is 
eenvoudiger dan u denkt. Als ik 
word opgebeld door iemand die 
zich bijv. Jansen noemt, maár ik 
vrees dat het iemand anders is, 
laat ik hem de hoorn opleggen en 
bel zelf terug. Neemt dan dezelfde 
persoon weer op, dan weet ik dat 
ik met de echte heer Jansen praat. 
Net zo eenvoudig kan een bevoegde 
gebruiker een computer opbellen, 
zijn code doorgeven en de lijn weer 
vrijmaken. De compu,ter moet hem 
dan au,tomatisch op het bevoegde 
nummer opbellen en eerst dan be
schikbaar zijn. Zo wordt kraken 
vanuit een willekeurige telefoon
aansluiting vrijwel onmogelijk. 
Als een computer alleen teru,gbelt 
op afgesproken ( dienst-)tijden, 
dan heeft een kraker die 's avonds 
of in het weekend inbreekt en ge
bruik wil maken van een bevoegde 
aanslu,iting evenmin nog een kans. 

W.H. Muires 
Rheden 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
het woord voeren. 

AMSTERDAM - 16 januari mr. 
J.G.C. Wiebenga. Proeflokaal 
Hooghoudt. Forumdiscussie. 
20.00 uur. 

APELDOORN - 19 december. 
R.L.O. Linschoten. Canadianclub. 
20.00 uur. Soc. Ec. Verkenningen. 

OC EEMLAND- 19 december. mr. 
F. Korthals Altes. Het Witte huis, 
Soest. 20.00 uur. Actuele politiek. 

GELDERLAND, Vrouwen in de 
VVD - 9 januari. drs. G.M. de 
Vries. Hotel Haarhuis. 10.00 uur. 
Wat betekent Europa voor de 
vrouw? 

'S-GRA VENRAGE (IV) - 16 janu
ari. H. F. Dijkstal, J.F.B. van Rey. 
Buurtcentrum de Mussen, Hoef
kade. 20.00 uur. Informatie
avond. 

HENDRIK-IDO-AMBACHT - 12 
januari. mevr. mr. J.E.S. Larive. 
Dorpshuis de Stoof. 20.00 uur. 
Europa 1992. 

'S-HERTOGENBOSCH- 8 janu
ari. drs. G. M. de Vries. Hotel 
Centraal. 16.00-18.00 uur. Inlei
ding ov~r Europa tijdens Nieuw
jaarsreceptie. 

VROUWEN IN DE VVD KEN
NEMERLAND - 23 Januari: J. 
Franssen. Het Kerkelijk centrum, 
Haarlem. 14.45 uur. Onderwijs/ 
actuele politiek. 

OEGSTGEEST - 11 januari. J. 
Franssen. Gemeente Centrum. 
20.00 uur. Harmonisatiewet/
Studiefinanciering. 

OOSTERHOUT - 16 december. 
H.F. DijkstaL Café De Koppel
paarden. Oosterhout. 20.00 uur. 
· Criminaliteit!PÓlitie. 

ROTTERDAM - 23 januari. H.F. 
DijkstaL Walenburg, Walenbur
gerweg 31. 20.00 uur. Migranten
avond. 
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