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Nieuwjaarsboodschap 
van ELD-fractievoorzitter 
1nevrouw Si:mone Veil 
Sinds het ontstaan van het 
parlement van de Europese 
Gemeenschap, zijn de Libera
len daarin een fractie geweest 
die . door twee karakteristie
ken gekenmerkt is: een cen
trale positie in het politieke 
spectrum en de vastbesloten
heid door de eenwording van 
de economieën aan een echte 
Europese Unie te werken. 

Mevrouw Sirnone Veil t.m. v. de vijf WO Europarlementariërs. 

Ook thans doet de Liberaal 
Democratische Fractie van het 
Europees Parlement deze twee 
opgaven gestand. Het Europees 
Parlement loopt tegen het eind 
van de tweede direct gekozen 
mandaatsperiode, waarin de aan
name van de Europese Akte de 
belangrijkste gebeurtenis was. De 
Liberalen zetten zich sindsdien 
volledig in om deze politieke, wet
gevende en financiële operatie 
"1992" te doen slagen: er moet in 
Europa een vrije interne markt . 
ontstaan waarin alle 320 miljoen 
burgers vrijelijk kunnen wonen 
en werken. Er moet een Europa 
ontstaan dat met één stem 
spreekt in zijn betrekkingen met 
de rest van de wereld, dat zijn 
verantwoordelijkheid draagt voor 
eigen veiligheid en defensie. 

V.l.n.r. Hendrik Jan Louwes, Hans Nord, Florus Wijsenbeek, Sirnone Veil, Gijs de Vries, Jessica Larive. 

worden om "1992" te doen slagen. 
Dit geldt in het bijzonder voor de 
fiscale harmonisatie, monetaire 
eenwording en de sociale- en 
loonpolitiek. 

Europese Verkiezingen 1989 

In het vervullen van deze op
gaven is de actieve rol van de vijf 
leden van de VVD binnen de Li
berale fractie van groot belang 
geweest. Gedurende de hele pe
riode van de afgelopen vijf jaar 
hebben we hun Europees engage
ment, hun grondige kennis van 
vaak ingewikkelde en moeilijke 
dossiers en zelfs hun vasthou
dendheid in het streven naar een 
grotere economische vrijheid op 
communautaire schaal leren 
kennen. 

Wij zijn ons bewust van de be
langrijke taak die het volgende 
Europees Parlement, dat in juni 
1989 gekozen wordt, zal hebben. 
Er zijn immers vele problemen die 
nog aangepakt en opgelost moeten 

We zijn ons er ook van bewust 
dat het volgend Europees Par
lement meer bevoegdheden zal 
krijgen, want een meer geïnte
greerde Europese Gemeenschap 
op het economisch vlak maakt een 
herziening van het institutioneel 
evenwicht nodig. De Commissie 
zal meer uitvoerende bevoegd
heden moeten krijgen en het Par
lement meer medewetgevende en 
controlerende. 

In de politieke uitdagingen die 
de Europese Liberalen in het ko
mende jaar wachten, zijn wij ze
ker dat we ook dan weer kunnen 
rekenen op een kundige, volhar
dende en hartelijke ondersteu
ning van de Nederlandse Libera
len, van de VVD. 

Mijn allerbeste wensen voor 
1989. 

SIMONE VEIL • 
Voorzitter van de Liberaal
Democratische Fractie in het Europese 
Parlement 

Ontwerp van het hoofdbe
stuur van de in te dienen kan
didatenlijst EP (conform art. 
14.1 onder 5 EP). 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

drs. G. M. de Vries 
mr. J. E. S. Larive (v) 
drs. F. A. Wijsenbeek 
ir. J. Mulder 
drs. Chr. R. J. Laffree 
drs. R. J. Goedbloed 

7. J. Maaten 
8. ir. H. E. Clevering 
9. ir. M. H. C. Lodewijks 

10. drs. T. Th. van Blommestein-
Buttinger (v) 

11. A. J. Geluk-Geluk (v) 
12. dr. ir. K. A. Nater 
13. drs. W. J. F. van Dam 
14. J. K. Muntinga 
15. ir. G. van Winkoop 
16. L. J. Mout-Kedde (v) 

.17. Joh. P. Witteveen 
18. drs. M. M. van der Meij 
19. mr. drs. J. R. van Reekurn 
20. ir. P. Alberti 
21. drs. J. R. A. Boertjens 

Lidstaten 111oeten eigen identiteit 
behouden Door FRANs wEISGLAs, wo-Tweede Kamerlid 

De afgelopen periode is in de 
Tweede Kamer uitgebreid 
aandacht besteed aan Europa. 
Dat is goed, omdat met het 
steeds verdergaande proces 
van Europese integratie de 
Europese dimensie van vrij
wel alle onderdelen van het 

Nederlandse regeringsbeleid 
belangrijker wordt. En na
tuurlijk moet de Tweede Ka
mer ook die Europese dimen
sie van het beleid volgen en 
controleren. 

De Kamer moet deze taak ver
richten in samenwerking met het 

Europese Parlement, dat echter 
helaas nog steeds te weinig be
voegdheden heeft. Voor verster
king van die bevoegdheden zal ook 
de weede Kamer zich moeten in 
zetten. Maar veel belangrijker is 
daarbij de steun van de kiezer, die 
tot uiting moet komen in een hoge 

(vervolg op pag. 2) 

De plaatsen 22 t/m 40 worden be
zet door. kandidaten die, door de 
centralevergadering van de des
betreffende kamercentrale, op de 
aan die centrale toekomende 
plaats worden gesteld. 

Moddermanlijst (zittende le
den) (conform art. 14.1 onder 
2EP) 
1. De Vries 
2. Larive (v) 
3. Wijsenbeek 

332 
215 
115 

Moddermanlijst (niet-zittende 
leden) voorkomende in ten
minste 5 kamercentrales 
(conform art. 14.1 onder 3 EP) 

1. Mulder 
2. Laffree 
3. Goedbloed 
4. Maaten 
5. Clevering 
6. Lodewijks 
7. v. Blommestein-B (v) 
8. Geluk-Geluk (v) 
9. Nater 

10. Van Dam 
11. Muntinga 
12. Van Winkoop 
13. Mout-Kedde (v) 
14. Witteveen 
15. Van der Meij 
16. Van Reekurn 
17. Alberti 
18. Boertjens 
19. Grave 
20. Nolthenius 
21. Bchrijen 
22. Hermans 

1673 
1426 
1393 
1313 
1189 
1014 

778 
761 
746 
712 
666 
640 
594 
490 
479 
447 
445 
429 
365 
344' 
292 
217 

V astgesteld door het hoofdbe
stuur op 19 december 1988. • 

INHOUDSOPGAVE 

*** *EP* 
*PE* 

***** semi-sp~cial 
Eurokatern nr. 12 

Dit katern wordt uitgegèven 
onder auspiciën van de Ne
.derlandse leden van de Li
beraal-Democratische fractie 
in het Europees Parlem~nt. 

Europees v~rkiezingspro- .. 
gramma ·heeft visie op de toe
komst, interview· met de se
cretaris buitenland Jan Dirk 

Blaauw pag. 2 

Olympische Spelen naar 
Europa? Een wens van 

VVD-lid Tadema.pag. 3 

"De nationale staten zijn in 
een vervlechtingsproces ver-. 

wikkeld dat met horten en 
stoten verloopt," aldus Hans 

Nord pag. 3 

Florus Wijsenbeek benadrukt 
de noodzaak van een grote 

opkónist van VVD-stemmers 
bij de komende verkiezingen. 
In het feit dat de .Euro-ver-

kiezingen de laatste twee 
keer weinig in trek waren, ligt 

voor de VVD een grote kans 
om sterk uit de strijd te ko

men pag. 4 

Zo werd het VVD-kader ge
traind voor de Euro-verkie

zingen pag. 5/7 

VERDER IN DEZE . . 
VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De voorzitterscolumn op· 
pag.3 

Regio-katern, waarin kc
voorzitter Haafkens kritisch 
terugblikt op het verleden en 

ons optimistischer de toe
komst schetst; Jan Schout, 

die met een wervingscampag-
:ne als een witte tornado door 

de kamercentrales trekt en 
Luuk Hardenberg de zorgen 
rond de buitenlandse onder-

centrales in deze verkie
zingstijd toelicht 

pag. 8/9 
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Jarige JOVD stelt politieke 
vernieuwing centraal 
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Jaarlijkse bijeenkomst vor
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Lidstaten moeten eigen 
identiteit behouden 
(vervolg van pag. 1) 

opkomst bij de Europese verkie
zingen in juni 1989. Dat er meer 
liberalen in het Europese Par
lement moeten komen is vanzelf
sprekend, al was het alleen om 
bureaucratie· en overregulering 
ook in Europa tegen te gaan. 

Pril stadium 
Terug naar de Tweede Kamer. 

Daar is onder meer gesproken 
over de voortgang bij de totstand
koming van één Europese interne 

Frans Weisglas 

markt ("Europa 1992"), die es
sentieel is om als Europa en dus 
ook als Nederland te kunnen blij
ven concurreren met de Verenigde 
Staten en met Japan. Die voort
gang is bevredigend wat betreft 

de meer technische onderwerpen 
zoals bijv. de harmonisering van 
allerlei normen en voorschriften 
in de twaalf EG-landen. Maar op 
het gebied van de harmonisering 
van belastingtarieven .en -syste
men dient nog heel veel te gebeu
ren, terwijl ook de coördinatie van 
het economische en monetaire 
beleid in de verschillende EG
landen nog in een zeer pril 
stadium verkeert. En me de tot
standkoming van die ene Europe
se interne markt, van dat Europa 
zonder grenzen, is hechte samen
werking en harmonisatie op fis
caal, economisch en monetair ge
bied juist van het allergrootste 
belang, omdat anders de concur
rentieverhoudingen binnen Eu
ropa zouden worden scheefge
trokken. Denk bijvoorbeeld aan de 
gevolgen van de grote verschillen 
in BTW-tarieven in grensstreken. 
Limburg weet er nu al van mee te 
praten! 

Achterstand 
Er dreigt ook achterstand te 

ontstaan bij het tot stand brengen 
van de voorwaarden die nodig zijn 
om een vrij personenverkeer bin
nen Europa te kunnen instellen. 
Ik heb het dan over één gemeen
schappelijk Europees beleid bij de 
bestrijding van het terrorisme, de 
internationale criminaliteit en de 
drughandeL Een "Europol" (ik 
heb het niet over het lid van de 

JANUARI 1989 

Raad van Europa, Pol de Beer) à 
la Interpol - een soort Europese 
Recherche Centrale - zou hiertoe 
een goede zaak zijn. Ook hieraan 
moet voortvarend worden door
gewerkt, omdat criminaliteits
bestrijding op Europese schaal 
van groot belang is, evenals een 
vrij verkeer voor personen binnen 
Europa, omdat juist daardoor de 
Nederlandse burger zal gaan 
merken dat hij of zij ook een Eu
ropees burger is. 

Fort Europa 
Er is ook veel gesproken over 

de betrekkingen van de EG met 
andere landen, zoals de Verenigde 
Staten, Japan, Oost-Europa en de 
ontwikkelingslanden. Bij die lan
den begon de laatste tijd steeds 
meer een vrees te ontstaan dat 
"Europa 1992" een naar binnen 
gekeerd Europa zou worden, met 
grote afscherming aan de buiten
grenzen. Dat het een "fort Euro- · 
pa" zou zijn. Die vrees is wel be
grijpelijk, maar niet terecht. Eu
ropa moet blijven openstaan voor 
andere landen (die landen overi
gens ook voor Europa), onder 
meer .omdat zo groot mogelijke 
vrijhandel in de gehele wereld in 
het belang van alle landen en 
mensen is. Juist liberalen dienen 
daarvoor pal te staan. De verkla
ring van de Europese topcon
ferentie van Rhodos dat Europa 
open en constructieve betrekkin
gen met de rest van de wereld 
wenst te onderhouden was daar
om belangrijk en positief. 

Het was dan ook extra droevig 
dat kort na de Top van Rhodos de 
wereldhandelsconferentie m 

2 

DNPP viert lustruin 
lllet · syntposiUlll 

Het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen 
(NPP), heeft ter gelegenheid van 
zijn 15-jarig bestaan een sym
posium georganiseerd. Dit zal 
gaan over het thema: 
"De Franse Revolutie en de 
Nederlandse politieke par
tijen." 
Plaats: Het Academiegebouw van 
de RU te Groningen. 
Datum: 3 maart 1989. 

Centraal hierbij staat de door
werking . van de ideeën van de 
Verlichting en van de Franse Re
volutie in het gedachtengoed van 
de Nederlandse politieke partijen 
op verschillende momenten gedu
rende de laatste eeuw. 

Tijdens het symposium kun
nen de bezoekers deelnemen aan 

Montreal mislukte, vooral ten ge- · 
volge van meningsverschillen 
tussen de Verenigde Staten en de 
EG over de landbouwsubsidies. In 
april a.s. hebben we echter nog 
een herkansing, want dan zal de 
conferentie worden voortgezet. 

Eenheidsworst 
Dat Verenigd Europa waar ik 

het steeds in zo positieve zin over 
heb moet overigens geen "cul
turel_e eenheidsworst" worden en 
ik sta dan ook huiverig tegenover 

een van beide workshops. 
Sprekers tijdens de plenaire zit-
ting zijn: , -" .. ";>;""··'"-'" · 
Drs. R A.~KÓole, · hoofd van het 
Documentatiecentrtim; · 
Prof. dr. A. H: Huuss'en, Rijksuni
versiteit van Groningen; 
Prof. dr. J. A. A. van Doom, Eras
musuniversiteit te Rotterdam. 

De kosten voor deelname aan 
congres, inclusief de documenta
tie voor beide workshops, koffie en 
lunch bedragen f 30,-. 
Inschrijving vóór 1 februari 1989. 

Nadere inlichtingen kunt u 
krijgen bij het Documentatiecen
trum Nederlandse Politieke Par
tijen, 
Hoge der A 10, 
9712 AC Groningen, 
Telefoon: 050 - 636830. • 

de wens van de topconferentie van 
Rhodos om te komen tot "aan
zienlijke versterking van de Eu
ropese culturele identiteit". Juist 
in een sterk verenigd Europa 
moeten de lidstaten hun eigen 
culturele identiteit behouden. Wij 
zouden in de toekomst steeds 
meer N ededander én Europeaan 
moeten kunnen worden. Daartoe 
is overigens de verbetering van 
het talenonderwijs in Nederland 
hard nodig, om te eindigen met 
een praktische hartekreet! 

• 

Eén verkiezingsprogramma voor 
Europese Liberalen 
Door redacteur MIGHIEL KROM 

Voor de derde keer zijn de li
beralen in Europa erin ge
slaagd om een gezamenlijk 
verkiezingsprogramma te 
maken. Bovendien is dit, zegt 
buitenland-secretaris Jan 
Dirk Blaauw, het enige echte 
democratische verkiezings
programma. Bij andere po
litieke stromingen probeert 
men nu ook met gezamenlijke 
programma's te komen. Maar 
als dit dan lukt, zoals onlangs 
bij de christen democraten 
(EVP), wordt zo'n prograrilma 
van bovenaf opgelegd. Bij li
beralen wordt niets door ho
gere machten voorgeschre
ven. 

Jan Dirk Blaauw was op 8 en 
9 december van het vorig jaar de
legatieleider van de Nederlandse 
VVD bij de definitieve vaststelling 
van het ELD-verkiezingspro
gramma. De buitenland-secreta
ris van de partij is zeer tevreden 
over de resultaten: "Zoals bekend 
had de VVD-partijraad in Hil
legom een groot aantal amen
dementen aangenomen. Heel veel 
hiervan hebben wij kunnen ver
zilveren. De goede samenwerking 
die wij met de Britse liberals heb
ben gehad was daarbij opvallend. 
Zij zijn veel pragmatiser gewor
den. De Britten, die binnen de li
berale internationale partijen als 
links bekend staan, lopen mo
menteel veel minder achter de 
ideeën van een enkeling aan." 

Visie 
"De Europese liberale partijen 

hebben een programma aange
nomen dat modern is en visie 

heeft op de toekomst," vervolgt de 
heer Blaauw. "Het is vooruitstre
vend. De hoofdpunten gaan over 
milieu, interne markt, bescher
ming persoonlijke levenssfeer, 
voorkoming van een protectionis-. 
tisch Europa en zorg om de derde 
wereld." 

Blaauw durft met dit pro
gramma makkelijk de komende 
verkiezingen in. "Maar", zegt hij, 
"het is onze grootste zorg om de 
mensen dit jaar naar de stembus 
te krijgen. Ik hoop dat lang
zamerhand iedereen wakker 
wordt als wij het hebben over Eu
ropese eenwording. Na 1992 heeft 
dit immers consequenties voor het 
bedrijfsleven en voor de burger. Ik 
denk aan zaken op financieel en 
economisch gebied. Neem de so
ciale verzekeringen, werkgele
genheid en reglementering bin
nen ons dagelijks leven. Op al 
deze terreinen kondigen zich ver
anderingen aan." Hij vindt het 
heel goed dat de Nederlandse re-

gering extra geld vrijmaakt voor 
voorlichting over de Europese 
verkiezingen. 
Ook zo'n 600.000 Nederlanders in 
het buitenland mogen straks 
stemmen. 

Voorhoedepartij 

Voor de VVD geldt: "Een echt 
Europa moet een liberaal Europa 
zijn. Wij zijn een voorhoedepartij. 
Wij zijn bereid om onder bepaalde 
condities macht af te staan ·aan 
een soort Europese overheid. 
Daarnaast maakt de liberaal zich 
van nature makkelijker los van 
gevestigde structuren en platge
treden paden. Wij. zien nieuwe 
ontwikkelingen meer als een uit
daging dan anderen. Overigens 
moet een verenigd Europa niet in 
zich houden dat wij één grote bu
reaucratische structuur gaan 
krijgen. Daar zijn liberalen te
gen." 

De liberalen strijden bij Eu-

De Nederlandse liberalen in de vergaderbankjes. 
Op de eerste rij v.l.n.r.: Doede Kok, Wim van Eekelen en Joris Voorhoeve. 

Buitenland-secretaris Jan Dirk Blaauw. 

ropese verkiezingen voor een zo
genaamde evenredige vertegen
woordiging. Dat is een kiesstelsel 
zoals wij dit in Nederland kennen. 
Momenteel zijn de stelsels in alle 
lidstatelf verschillend. "Dat is in 
het nadeel van de liberalen. In 
Groot Brittannië bijvoorbeeld 
stemt ongeveer 25 procent van de 
bevolking liberaal. Door hun dis
trictenstelsel wordt dit niet in ze
tels omgezet. Ook het Franse ar
rondissementen-systeem heeft 
voor liberalen beperkingen. Dat 
moet veranderen. De liberale 
stroming zal dan in Europa veel 
sterker vertegenwoordigd zijn." 

Over de toekomst van Europa 
zegt Jan Dirk Blaauw tenslotte: 
"Wij zullen ons moeten afvragen 
of de EEG uit 12 landen blijft be
staan. Daarbij denk ik uiteinde
lijk ook aan Oost-Europa. Afhan
kelijk van de mogelijke verande
ringen daar, vind ik dat wij ook in 
die richting veel nauwer moeten 
samenwerken. Op milieugebied 
zien wij bijvoorbeeld dat vervui
lingen zich niets aantrekken van 
getrokken grenzen." Het Europe
se verkiezingsprogramma wordt 
momenteel in het Nederlands 
vertaald. • 
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Euro-wensen voor 1989 
Door mr. H.R. NORD, ELD-parlementariër 

In de jaren tachtig is ons Ne
derlandse Euro-woordenboek met 
verschillende nieuwe aanwinsten 
verrijkt. Zo kenden wij in de eer
ste helft van het decennium het 
Euro-pessimisme, dat de kans op 
genezing van de Euro-sclerose ui
terst. laag aansloeg. In 1985 en 
1986 kwam de ommekeer. De Eu-

. ropese Akte en de besluiten van 
de Europese Raad die daarop 
volgden, luidden een. periode in 
van Euroforie. Nu kon er niets 
meer mis gaan. De zaak was ge
bakken. De "Eurostroika" zou ons 
het grenzenloze Europa brengen 
en wel op tijd, vóór eind 1992. 
Maar het duurde niet lang of een 
zekere Eurofobie maakte zich van 
velen meester. Wordt ons land 
straks een paradijs voor Europese 
terroristen, drugsmokkelaars en 
profiteurs die gratis van onze so
ciale voorzieningen komen genie
ten? En hoe zal het gaan met de 
concurrentiestrijd? Wij zijn na
tuurlijk eerlijk, maar zijn de an
deren dat ook? 

Achterhoedegevechten 
Het "Himmelhoch jauchzend -

zum Tode betrübt" is geen goed 
recept om succesvolle politiek te 
bedrijven. Altijd is het zo dat er 
goede en slechte periodes zijn. De 
slechte moet men doorkomen door 
achterhoedegevechten te leveren 
en zich op veranderingen ten goe
de voor te bereiden. De goede moet 
men benutten en uitbuiten om 
belangrijke stappen voorwaarts te 
doen. 

Zo is het ook in de Europese 
Gemeenschap. Onze nationale 
staten zijn in een vervlechtings
proces verwikkeld dat met horten 
en stoten verloopt. Men weet dat 
het proces nodig is en grote nieu
we mogelijkheden voor ons allen 
zal openen. Maar tegelijkertijd is 
men bang voor de veranderingen 
die het zal brengen en klampt men 
zich dus vast aan ·oude en ver
trouwde gedrags- en denkpatro
nen. Daardoor vertoont het Eu
ropees gebeuren vaak een ver
warrend en tegenstrijdig beeld. 

Wildgroei 
Temidden van dit strijdgewoel 

is het van belang het hoofd koel te 
houden en de zaken nuchter en op 
hun merites te beoordelen. Maar 
bovenal moeten wij onze prio
riteiten stellen. Er zijn essentiële 
punten die wij in het oog moeten 
houden en die niet begraven mo
gen worden onder bergen van de
tails. Enkele daarvan mogen hier 
worden genoemd. 

- Als liberalen hebben wij reeds 
destijds, in de jaren vijftig, geko
zen vóór de formule van een 
geïntegreerde Gemeenschap en 
tegen een simpele vrijhandels
zone. Voor het scheppen van de 
eigen agrarische en industriële 
thuisbasis die Europa broodnodig 
heeft is een vrijhandelszone on
voldoende. Gemeenschappelijke -
en gemeenschappelijk opgestel
de - regels zijn nodig om de Eu
ropese interne markt naar be
horen te laten functioneren. 

- Als liberalen voeren wij een 
moeizame strijd tegen de wild
groei van regelgeving en betut
teling die onze nationale samen
leving is gaan ontsieren. Wij moe
ten ervoor zorgen dat er geen 
stortbui van Europese regel
geving op onze hoofden neerdaalt 
die de bureaucratische wirwar 
nog vergroot. Dus alleen Europese 

Hans Nord 

regels indien zij echt nodig ·zijn, 
en, wanneer zij dat zijn, dan af
schaffing van de nationale regels 
die zij komen vervangen. Hetzelf
de principe geldt voor de finan
ciën. Wanneer bepaalde beleids
onderdelen van het nationale 
naar het EuropE)se terrein worden 
overgeheveld dan moeten de kos
ten van dat beleid niet alleen Eu
ropees worden gedragen, maar 
tevens nationaal worden ge
schrapt. 

- Als liberalen weten wij dat de 
Europese Gemeenschap deel uit
maakt van een wijdere wereld en 
zich daarvan niet mag isoleren. 
Geen "vesting-Europa" dus, ver
schanst achter hoge tolmuren en 
importquota's. Als grootste han
delsblok ter wereld kunnen wij 
ons dat trouwens helemaal niet 
veroorloven. Maar: oo~ geen ves
ting-Japan of vesting-Amerika. 
Het zou goed zijn als juist die
genen die ons soms van boze be
doelingen in dat opzicht verden
ken, de mate van openheid van 
hun eigen economieën nog eens 
goed onder de loep nemen. 

- Als liberalen herinneren wij ons 
de beslissende rol die het Europe
se liberalisme heeft gespeeld bij 
de vestiging van de parlementaire 
democratie binnen onze landen. 
Deze rol is verre van uitgespeeld. 
Integendeel. Er is een nieuwe, 
Europese bestuurslaag ontstaan 
en een nieuwe, Europese wet
gever die in een toenemend aantal 
gevallen de plaats van de natio
nale wetgever inneemt. Maar 
deze nieuwe wetgever is nog 
steeds onvoldoende democratisch 
van aard. De Europese Akte 
brengt daarin nog te weinig ver
betering. Dus: het werk dat het 
Europese Parlement in 1984 is 
begonnen moet met kracht wor
den voortgezet. De macht binnen 
de Gemeenschap moet op meer 
evenwichtige wijze over Commis
sie, Raad en Parlement worden 
verdeeld. 

- En, tenslotte, hebben wij als li
beralen, als Nederlanders en als 
Europeanen geen lesjes nodig in 
gehechtheid aan onze vaderlan
den. Premier Thatcher trapt bij 
ons open deuren in wanneer zij 

het behoud van onze nationale 
identiteiten bepleit. Wij hebben er 
nooit een seconde over gedacht om 
deze prijs te geven. Maar het roe
ren van de nationale trom mag 
geen voorwendsel zijn waarachter 
zich de onwil verschuilt om ge
maakte afspràken na te komen of 
problemen aan te pakken die al
leen gezamenlijk kunnen worden 
opgelost. 

In de ditjaar aflopende periode 
hebben de vijf Nederlandse li
beralen, tezamen met hun col
lega's uit de andere landen, zich 
bij hun standpuntbepalingen door 
deze overwegingen laten leiden. 
Hun opvolgers zullen stellig het
zelfde doen. Want ook ons verkie
zingsprogramma voor 1989 is op 
deze uitgangspunten gebaseerd. 
Wij zullen ervoor moeten zorgen 
dat het aantal liberalen groot ge
noeg is om beslissende invloed op 
het gebeuren te kunnen uitoefe
nen. 

Laat ons daarom nog één Euro
woord aan de groeiende verza
meling toevoegen. LAAT 1989 
HET JAAR ZIJN VAN HET 
EURO-LIBERALISME! Op 15 
juni hebben wij in Nederland 
daartoe de kans. • 

VVD
expresse 
Oud-abonnees kunnen de in
dex van de VVD-expresse 1988 
opvragen bij de Haya van So
merenstichting, mevrouw M.J. 
Wassenaar, tel.: 070- 613010. 

Spelen in Europa 
Door RUURD TADEMA 

Met de Spelen in Seoul in sep
tember achter ons zijn we in
tussen begonnen aan een pe
riode van twee Olympiaden 
tot 1996, wanneer de "Moder
ne Olympische Spelen" in 
Athene gehouden zullen wor
den en er hun honderdjarig 
bestaan zullen vieren. 

Twee Olympiaden dat zijn 
twee tijdvakken van telkens vier 
jaren tussen twee Olympische 
Spelen in. Ruim tijd dus om na 
te denken en te beslissen over de 
vraag, of de Spelen daarna in 
Griekenland zullen moeten blij
ven. 

Reeds sedert 776 vóór Chr. 
werd in Hellas, het oude Grieken
land met Olympiaden gerekend. 
Eenmaal in de vier jaar werden er 
de spelen in Olympia gehouden, 
de plaats dus waaraan ze hun 
naam ontlenen. 
Nu, zovele eeuwen later, wordt er 
telkens opnieuw hevig touw ge
trokken, gelobbyd en politiek ge
manoeuvreerd m.b.t. plaats en 
land, waar de volgende Olympi
sche Spelen gehouden zullen 
worden. En, is de beslissing een
maal genomen, dan tracht het re
gime van het land dat de Spelen 
kreeg toegewezen, er maar al te 
dikwijls politieke munt uit te 
slaan en er bepaalde wantoestan
den mee te maskeren. 

Velen hebben daarom terecht. 
bezwaren tegen een dergelijke 
gang van zaken en pleiten er der
halve voor om de spelen terug te 
brengen naar de plaats, waar ze 
oorspronkelijk vandaan komen, 
Olympia in Griekenland dus. Dat 
is een in velerlei opzicht aantrek
kelijke gedachte, waarin veel li
beralen in Europa zich zouden 
kunnen vinden. Men zou dan in 
één keer af zijn van telkens op
nieuw alle gemarchandeer en men 
zou daar een vaste en veilige, goed 
afgeschermde lokatie kunnen 
realiseren, waartoe zich de fraaie 
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streek rond Olympia ook klima
tologisch uitstekend leent. 

Dat de voorzieningen er uitge
breid en kostbaar zouden zijn, 
moge duidelijk zijn. Griekenland 
zou die kosten niet alleen behoe
ven te dragen. Voor de Europese 
Economische Gemeenschap zou er 
een gerède aanleiding kunnen zijn 
om dat land daarbij financieel te 
helpen. Het komt me voor dat 
daarin voor de EG een mooie kans 
is gelegen om in een werkelijk ge
meenschappelijke, Europese in
spanning de terugkeer van de 
Olympische Spelen naar de oude 
plek financieel mogelijk te maken. 
Het zou de burgers van Europa 
aanspreken en een stimulans 
kunnen betekenen voor de Eu
ropese gedachte. 

De Spelen, eenmaal daar weer 
terug op hun oude en permanente 
plaats, zouden weer - in symboli
sche zin - de spelen van vrede 
kunnen worden, zoals ze dat ook 
in de oudheid waren. Zolang men 
in Olympia met elkaar op sportief 
gebied wedijverde, werd in heel 
Hellas niet gevochten. 

Die traditie in Olympia weer in 
ere te herstellen en in de oude 
luister mogelijk te maken, zou een 
initiatief van bevrijdend libera
lisme alsook een daad van allure 
en goede Europese gemeen
schapszin betekenen! • 
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Krachtmeting 

· el positieve reacties be
eikten mij over de nieuwe 

opzet van ons partijblad. 
Een duidelijke aanmoediging voor 
de redactie om op de nu ingesla
gen weg voort te gaan en het blad 
een duidelijke rol te laten spelen 
bij de krachtmeting die ons in de 
eerste helft van dit jaar wacht. 
Dan zullen binnen de VVD drie 
zaken centraal ;;taan, namelijk de 
landelijk opgezette ledenwerf
campagne, de Europese verkie
zingen en het verkiezingspro
gramma. 

Om met het laatste te begin
nen, half maart a.s. zal de com
missie Toxopeus dit werkstuk -
vrucht van vele discussies, van 
overleg met deskundigen en van 
zorgvuldige afwegingen - presen
teren. Daarna is het woord aan de 
partij. 
Hoe meer leden aan deze discus
sies in de afdelingen deelnemen, 
des te breder draagvlak zal ons 
programma krijgen. Ook leden die 
nimmer een afdelingsvegadering 
hebben gevolgd, zou ik van harte 
willen aanraden om aan deze dis
cussie deel te nemen. Dan kunnen 
we straks bij de definitieve vast
stelling in de najaarsvergadering 
allen het gevoel hebben: dit is een 
programma dat van ons is. 

Dezer dagen start een groots 
opgezette leden werfcampagne. De 
behoefte hieraan is groot. Veel 
signalen uit het land wezen de af
gelopen periode in deze richting. 
Het bestuur heeft gekozen voor 
een opzet die kan leiden tot maxi
male resultaten. Alle afdelingen 
kunnen hun eigen creativiteit 
hierin kwijt. Het betekent veel, 
maar wel dànkbaar werk. Ieder 
weet dat naarmate de achterban 
groeit, de partij sterker wordt. 

En dan de Europese verkiezin~ 
gen. In betrekkelijke· rust is het 
afgelopen kalendeijaar achter de 
schermen met een groot aantal 
kaderleden gewerkt om de kennis 
van d~t voor velen zo schimmige, 
maar onherroepelijk op ons afko
mende, Europa te verdiepen en 
over te kunnen dragen. Te Wolf-. 
heze en Vaals en .in Rotterdam 
zijn velen bijeen geweèst om daar 
met deskundigen en samen over 
de discussiëren. Juist voor libera
len is die vrije markt zo belang
rijk, omdat die vrijheid van han
del en de daardoor versterkte eco
nomische groei altijd onze doel
stelling is geweest. 
Maar deze verkiezingen zullèn 
ook worden beschouwd ·als een 
nationale graadmeter. Voorman
nen van andere partijen laten 
daar geen twijfel over bestaan. 
Ook daarom is de inzet van velen 
noodzakelijk. Ook daarom is de 
discussie · over ons verkiezings
programma voor de Tweede-Ka
merverkiezingen belangrijk. 

Ik wens u allen, persoonlijk en 
zakelijk, een voorspoedig 1989 
toe. 
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Op naar de verkiezingen 
Door FLORUS WIJSENBEEK, ELD-parlementariër 

Het jaar van de verkiezingen 
is ingegaan. Het programma 
dat op het ELD-congres is 
vastgesteld, ligt op de druk
pers en de ontwerplijst van 
het hoofdbestuur treft u el
ders in dit blad. Het campag
neplan wordt uitgewerkt. De 
schermutselingen tussen de 
verschillende partijen nemen 
toe. Zo zijn er allemaal te
kenen waaruit blijkt dat de 
temperatuur weer tot verkie
zingskoortshoogten aan het 
stiJgen is, ondanks dat we de 
echte winter nog moeten krij
gen. 

Het is voor het VVD-smaldeel 
in de Europees Liberaal-Demo
cratische fractie van het aller
grootste belang dat we die aan
staande verkiezingen een beetje 
goed doorstaan en dat we met niet 
minder dan vijf personen in Brus
sel/Straatsburg komen. 

In het vorige nummer van dit 
inmiddels weer krant geworden 
familieblad van onze VVD heeft 
onze waarschijnlijke toekomstige 
lijsttrekker, Gijs de Vries, in een 
soort Straatsburg-dagboek uit de 
doeken trachten te doen hoe zo'n 
plenaire vergaderweek er van ons 
uitziet. Het spreekt haast vanzelf 
dat die beschrijving voor ons alle
maal geldt wat tijdsdruk betreft. 
De Straatsburgweken zijn slechts 
een topje van de ijsberg. Zoals hij 
ook naar waarheid schreef dat in 
debatten in enkele minuten moet 
worden samengevat wat voordien 
in veel studeren en vergaderen is 
opgedaan. Wel moet me even van 
het hart dat hij geen gelijk had 
door kleinerend over mijn klari
netspel te spreken. Wijlen Benny 
Goodman is er niets bij! Maar ik 
wou dat ik wat meer kon studeren 
dan zo'n paar minuten per dag 
voor- of nadat de gebouwen in 
Brussel en Straatsburg vol zijn. 

Driedubbele aan 
wetgeving 

U weet dat de· wetgevende be
voegdheden van het Europees 
Parlement sinds de inwerking
treding van de Europese Akte - die 
o.a. de vrije interne markt regelt -
zijn toegenomen. Wij moeten in 
eenjaar ongeveer het driedubbele 
aan wetgeving verwerken van 
onze collegae in de Tweede Ka
mer. Omdat wij maar met 5 Eu
roparlementariërs zijn tegenover 
de 27 VVD Tweede-Kamerleden 
moeten wij vooral in de nationale 
context aan spreekbeurten, ar
tikelen, vergaderingen, partij
commissies, kamercentrales en 
wat dies meer zij, veel meer hooi 
op onze vork nemen dan onze 
makkertjes hier. En wij moeten er 
in het algemeen nog langer voor 
reizen ook. Nou moet u vooral niet 
denken dat ik hier een klaagzang 
zit op te hangen. We hebben het 
uiteindelijk zelf gewild. Nog ster
ker: we vinden het nog leuk ook. 
Wat ik echter vooral probeer dui
delijk te maken, is dat we de vol
gende periode weer met zijn vij
ven moeten terugkomen. 

Die noodzaak bestaat ook ten 
aanzien van de fractie in het Eu
ropees Parlement in zijn geheel, 
waar we met ons vijven veel van 
de dagelijkse werkzaamheden 
dragen. Degenen die in Luxem
burg aanwezig waren, zullen uit 
de rede van onze fractievoorzitter 
mevrouw Veil wel hebben begre
pen dat het grote absenteïsme 
met name van onze Italiaanse, 
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Portugese en Franse leden de ef
fectiviteit van de fraçtie ernstig 
stoort. Deze grotere afwezigheid 
wordt mede veroorzaakt door 
hetzij de grotere afstand van 
Brussel en Straatsburg, hetzij 
door dubbelfuncties. Een lid dat 
ik niet met naam wil noemen 
heeft in deze gehele mandaats
periade nog nooit het woord ge
voerd, een vraag gesteld, een rap
port geschreven of enige andere 
activiteit ontplooid waardoor hij 
in de parlementaire annalen ver
meld zou kunnen worden. 

Versterking van de 
gelederen 

Nu ziet het er wel naar uit dat 
onze fractie groter zal gaan wor
den en dat er naast de huidige 
nationaliteiten nog enkele Duit
sers en Spanjaarden onze gelede
ren komen versterken. De Duit
sers bleven in 1984 helaas enkele 
honderden stemmen onder de 
kiesdrempel van 5 % steken. 

Een lichte winst lijkt waar
schijnlijk voor de Luxemburgers 
en voor de Denen. De eersten 
hebben nu een afgevaardigde, die 
tevens burgemeester van de 
hoofdstad is. De Denen hebben 
twee afgevaardigden: de heer en 
mevrouw Nielsen die nochtans 
geen familie van elkaar zijn. De 
Italianen echter zullen wel iets 
gaan verliezen. Thans hebben ze 
zes leden. Het grote vraagteken 
blijft hoe de Franse liberalen zich 
al dan niet op een gezamenlijke 
lijst en in een gezamenlijke fractie 
zullen verenigen. Onze Franse le
den die nu op een gemeenschap
pelijke lijst van Gaullisten, Li
beralen en Christen-Democraten 
zijn gekozen en zich daarna in 
drie verschillende fracties op
splitsten, vinden eigenlijk dat ze 
daardoor hun krachten erg ver
snipperen. Waardoor zij niet die 
invloed kunnen uitoefenen, die ze 
wel zouden willen. 

Dat zal zeker hog problemati
scher worden als oud-president 
Valery Giscard d'Estaing naar 
Straatsburg komt om daar voor
zitter te worden. ·Tussen hem en 
onze huidige fractievoorzitter 
mevrouw Sirnone Veil is er geen 
overschot aan vriendschappelijke 
gevoelens. Met zo'n gemeen
schappelijke lijst kun je ook alle 
prachtige verkiezingsprogram
ma's aannemen die je maar wilt, 
maar moet men zich wel aanpas
sen. Vooral daarom hebben de 
Fransen deze keer intensief mee
gewerkt aan het ELD-program
ma, met name wat betreft de 
landbouw. 

Milieuzaken 
Een naar nationale snit gesne

den opvatting maakt het werk in 
de. Europese fractie natuurlijk 
niet eenvoudiger. Als VVD-er 
moet je eigenlijk zoveel mogelijk 
in alle commissies (er zijn er 
achttien) aanwezig zijn. 

Je mag per lid maar een vaste 
en een plaatsvervangersplaats 
bekleden. Thans zijn we met de 
VVD o.a. vertegenwoordigd in de 
commissies voor landbouw en vis
serij; de begrotingscommissie; 
economie, monetaire zaken & in
dustriebeleid; juridische zaken en 
rechten van de burger; sociale za
ken en werkgelegenheid; vervoer; 
jeugdbeleid, cultuur, onderwijs, 
voorlichting en sport; institutio
nele zaken; en rechten van de 
vrouw. 

Het blijkt dat wij vooral op het 
gebied van milieuzaken een zoda-

nig eigen opvatting hebben dat we 
daarin de volgende periode niet 
meer mogen ontbreken. 

Extra inspanningen 
Indien wij als VVD-ers straks 

onze invloed willen behouden of 
vergroten, zullen we in die ko
mende verkiezingen een extra in
spanning moeten leveren, die er 
voornamelijk op gericht moet zijn 
om onze eigen kiezers naar de 
stembus te krijgen. Daar staat of 
valt het resultaat mee, omdat in 
beide voorgaande rechtstreekse 
verkiezingen voor het EP in 1979 
en in 1984 de opkomst lager was 
dan voor welke andere verkiezin
gen dan ook, respectievelijk 
58,1 % en 50,1 %. Een dergelijk 
lage opkomst komt allereerst ten 
goede aan partijen die extreme 
standpunten innemen en daar
door een kleine maar meer ge
motiveerde aanhang hebben. In 

het verleden werd de opkomst ook 
mede bepaald door het oplei
dingsniveau hetgeen bij de VVD 
hoger was dan in andere partijen. 
Nu zijn we meer een echte door
snee van de Nederlandse bevol
king en profiteren we dus niet 
meer in die mate van een betere 
of minder slechte opkomst. Toch 
kunnen we desalniettemin onze 
achterban makkelijker motiveren 
om op 15 juni naar de stembus te 
gaan. Zeker na al het voorberei
dende werk dat is verricht tijdens 
de kadertrainingen in W olfheze, 
Vaals en Rotterdam. 
Als landelijk de opkomst iets meer 
dan de helft is en de VVD zou 
er in slagen 7 5 % van haar vaste 
aanhang naar de stembus te krij
gen, dan zouden we zonder pro
bleem zes en misschien wel zeven 
zetels kunnen halen. Als we dat 
eens zouden kunnen klaarspelen, 
dan bewijzen we het hele Europe
se Liberalisme een dienst. • 

Europa aan de 
Koninginnegracht 
Door HUGO DITTMAR, campagne-manager 

Op vrijdag 25 november ver
gaderden de secretarissen
generaal van de bij de ELD 
aangesloten partijen op de 
"VVD-headquarters" in Den 
Haag. Dit platform, dat begin 
1988 op initiatief van de VVD 
is ontstaan, heeft zich in korte 
tijd ontwikkeld tot een binnen 
de ELD zeer nuttig gebleken 
overlegorgaan. 

Deze mannen en twee vrouwen 
(ja, de positieve actie is overal no
dig) slagen erin de ontbrekende 
schakel te vormen tussen de po
litici aan de ene kant en het grote 
leger van campagne-vrijwilligers 
aan de andere kant. Bijna allen 
zijn zeer betrokken bij het zo 
nauwkeurige proces van kan
didaatstelling. 

Velen van hen blijken de spil 
te zijn in het amenderingsproces, 
dat ons een door alle partijen on
dertekend verkiezingsprogram
ma oplevert. En niet zelden zijn 
zij naast hun penningmeester de 
dagelijkse bewakers van de door 
de Europese regelgeving soms 
toch nog zo ingewikkelde begro
tingstabellen. 

De aantrekkelijkheid van deze 
bijeenkomst voor de collega's van 
Wim van den Berg bleek wel uit de 
hoge aanwezigheidsscore. Zonder 
de anders in Europa altijd aan-

wezige simultaanvertaal-instal
latie had het daarom in het Thor
beckehuis wel een Babylonische 
spraakverwarring kunnen wor
den. 

Gelukkig werden de eerste 
sporen in die richting met vaar
dige hand uitgewist door ELD se
cretaris-generaal en dagvoorzit
ter, de Duitse Mechthild von Ale
mann. Een vrouw met veel erva
ring in Europese zaken vanuit 
haar eigen FDP, gedurende vijf 
jaar (1979-1984) als Europar
lementariër en nu alweer bijna 
vijf jaar als secretaris-generaal. 
Daarnaast is zij weer kandidaat 
15 juni 1989 en zal zij bij de ge
hoopte terugkeer van de FDP in 
de Liberal Group in Straatsburg 
zeker in de blauwe banken van de 
Hernicycle, zoals de vergaderzaal 
wordt genoemd, terugkeren. 

Eenzame post 
Waar praat zo'n club over? zult 

u zeggen. Twee weken voor het 
ELDR-program-congress op 8 en 
9 december te Luxemburg aller
eerst over de gang van zaken rond 
alle wijzigingsvoorstellen. Hoe
staat de vlag erbij in alle partijen, 
waar gaan er problemen rijzen? 
Kortom, voor de ELD-secretaris 
en haar president Colette Flesch 
ging er veel waardevolle informa-

ELD-secretaris-generaal Mechthild von Alemann met fractievoorzitter Joris Voor
hoeve, omringd door de elf secretarissen-generaal van liberale partijen en hun 
Nederlandse gastheren. 

tie over de tafel. En aan wat voor 
informatie is er behoefte bij de 
aangesloten partijen? Vanuit de 
ELD, maar ook vanuit de zuster
partijen? En wie zijn de mensen, 
buiten de in Brussel toch al be
kend zijnde "Euro-freaks", die 
deze informatie nodig hebben? 

Bij dit programmapunt scoorde 
onze VVD-opzet van het oktober
informatieprogramma te Vaals en 
Rotterdam goed. Sinds wij dit 
plan in juni te Kopenhagen 
presenteerden namen collega
partijen hiervan de strekking 
over. 

Daarnaast zit er een uurtje 
trouble-shooten in de vergadering 
geplarid: secretaris-generaal zijn 
is soms een eenzame post, waar je 
beslissingen moet nemen, die je 
moeilijk bij je collega's van so
cialistische of christelijke partijen 
kunt checken. Deze liberale da
mes en heren dragen èlkaar zo 
uitgangspunten voor oplossingen 
aan. 

Naast de volle agenda was er 
rond het middaguur tijd inge
ruimd voor een bezoek aan het 
Binnenhof. Fractievoorzitter Jo
ris Voorhoeve ontving dit uit elf 
nationaliteiten bestaande gezel
schap op hartelijke wijze tijdens 
de lunch en ging in zijn Europese 
filippica in op de complementaire 
facetten van Europese en natio
nale politiek. 

Na een Engelstalige rondlei
ding op video, die aan buitenlan
ders in kort bestek een goed beeld 
geeft van. het functioneren van 
onze parlementaire democratie, 
moest de beloofde 15-minuten 
spurt door het aangrenzende 
Mauritshuis er bij inschieten. Dit 
met het oog op de 's middags nog 
afte werken agenda, die om 7 uur 
's avonds voltooid moest zijn, toen 
de secretarissen-generaal met de 
voor velen zeer vreemde choco
lade-letter onder de arm naar hun 
respectieve thuislanden terug
keerden. 
De maan scheen door de bomen 
en zag dat het goed geweest was. 

• 
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Kies WD! 
Door HUGO M. G. DITIMAR, 
campagne-manager 

Zo simpel is dat op donderdag 
15 juni van dit jaar als de Eu
ropese kiezers naar de stem
bus gaan om voor de derde 
achtereenvolgende maal 
rechtstreeks hun vertegen
woordigers in het Europese 
Parlement te kiezen. 

Zo simpel zou dat zijn als we in 
een land, in een Europa zouden 
leven waar die kiezer (u, wij dus) 
niets te kiezen hééft. De hemel zij 
dank dat we kunnen kiezen en dat 
er daarom onder ons kiezers men
sen zijn die twijfelen voordat ze 
een keuze maken. 

Voelt u hem? Die verstokte so
cialist, of de geheide CDA-stem
mer, die weet het al. Maar die 
dubbende CDA-er of die ontevre
den D'66-er , die gaat luisteren, 
die gaat zoeken en die komt vroeg 
of laat een liberaal tegen. Een li
beraal op campagne. En dat is op
passen geblazen, want de VVD is 
op haar best als campagne-voe
rende partij. 

We zullen ons straks dan ook 
goed hebben voorbereid; · de 
grondslagen zijn daarvoor gelègd, 
de opbouw van de campagne is in 
volle gang en op het tijdstip van de 
echte veldtocht naar de stembus 
staat er een campagne als een 
huis. Een liberaal huis. Kijkt u 
even mee of alle binten en plinten 
tot op heden op de juiste plaats 
gezet zijn en vooral of de onder
grond stevig is? 

De ondergrond 
De ELD-programmacommissie 

leverde onder voorzitterschap van 
Florus Wijsenbeek al in de eerste 
helft van dit jaar een concept-pro
gramma af, waar alle liberale 
partijen zich over bogen. Het re
sultaat hebben we zien worden 
tijdens het program-congres op 8 
en 9 december te Luxemburg, 
waar na twee lange vergader
dagen, met veel inbreng door de 
VVD-delegatie, het ELD-ver
kiezingsprogramma 1989 werd 
vastgesteld. Dat stáát tenminste. 

De kandidaten 
De partij, u, heeft uw stem la

ten horen, zodat inmiddels de 
groslijst op tafel ligt. De bestek
tekening zogezegd. Kwalitatief 
goede bijna-kandidaten. Gelukkig 
ook wat nieuwe gezichten uit de 
reservoirs waaruit de VVD kan 

putten. En bovenaan mensen met 
EP-ervaring. Daarbij op de ach
tergrond onze twee terugtredende 
Europarlementariërs Hans Nord 
en Hendrik Jan Louwes. De VVD
goeroes van Europa, die beloofd 
hebben de campagne met raad en 
daad terzijde te staan. Die hot
line is in de telefoontoestellen in
geprogrammeerd. 

Training in 
communicatie 

Al ruim een jaar is vice
premier Ru dolf de Korte de motor 
achter de Nederlandse Europa 
1992-campagne. Daardoor is er 
ook in ons land een nieuw Eu
ropees élan ontstaan waar we met 
ons beperkt campagne-budget 
gretig op inhaken. In dat teken 
stonden ook de inhoudelijke en 
praktische voorbereidingen te 
Vaals, W olfheze en Rotterdam, 
waarover Reny Dijkman elders in 
dit januari-nummer schrijft. In 
W olfheze circa 40 en in Vaals zo'n 
60 VVD-ers vanuit verschillende 
disciplines die vanaf heden in al 
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hun functioneren en spreken ons 
met zachte edoch dwingende hand 
zullen leiden in Europese rich
ting. 

Deze 100 opinieleiders, een 
onmisbare steun voor kandidaten 
en partij in de vertaalslag van 
deze campagne, brachten nog 
eens 400 "Europeanen" met zich 
mee naar Rotterdam, waar op 29 
oktober zowel partijvoorzitter 
Ginjaar als fractievoorzitter 
Voorhoeve de ondubbelzinnigheid 
van samengaan tussen nationale 
en Europese politiek onderlijn
den. 

Deze 500 VVD-ers zullen als 
extra colonne naast de 600 afde
lings-, ondercentrales- en kamer
centrales public relations-bazen 
gezicht gaan geven aan de door de 
Landelijke Propaganda Commis
sie (LPC) uitgewerkte campagne. · 
Enne... over communicatie ge
sproken: Hebt u Europees Com
missaris Willy de Clercq gehoord 
in Rotterdam? De zaal stond op de 
stoelen en moèst bijna tegenge
houden worden om op het aanpa
lende Rotterdamse Stationsplein 

Hugo Dittmar schetst in grote lijnen de campagneplannen. (Foto Widdershoven) 

5 

De 60 seminarcursisten te Vaalsbroek. (Foto Widdershoven) 

niet meteen met canvassing te 
beginnen. Als dit de campagne
sfeer is, dan kunnen we nog wat 
beleven. 

En nu 

De elementen zijn er. Het ver
kiezingsprogram, op 4 maart de 
kandidaten, het campagneplan is 
gereed en de vorming en scholing 
draait op volle toeren. Nu gaan we 
aan de slag. 
Nièt via Vrijheid en Democratie, 
ons blad wordt door derden ge
lukkig ook veel gelezen, doch via 
direct-mailings gaan we de orga
nisatie en informatie doorspelen 
naar onze p.r.-functionarissen en 
onze colonne opinieleiders. De 
data van belangrijke bijeenkom-

Frans Steenmeijer: 

sten vindt u steeds wèl in uw blad. 
U, die nog niet actief bent maar 
wel wat wilt doen: meldt u bij uw 
afdelingssecretariaat. Nu, medio 
januari, is het nog op tijd om mee 
in te springen op de plannen. Vele 
handen en hoofden maken licht 
werk. 

Het is bijna twee jaar geleden 
dat we op campagne waren, maar 
de "spirit of '89" waart door onze 
gelederen. Ik merk het als ik u 
spreek in het land. Laten we die 
geest in daden omzetten, laten we 
de handen uit de mouwen steken 
en vervolgens in elkaar slaan, zo
dat een hoog. percentage van de 
Nederlandse kiezers op 15juni dit 
jaar niet meer zullen twijfelen, 
doch zonder omwegen zeggen: Ik? 
Ik kies VVD! • 

Succesvol experiment 
"Er is voor de topkadercursus 

Europa te Wolfheze door de deel
nemers heel hard gewerkt. De 
cursisten hebben er veel tijd en 
energie ingestoken." Drs. F. G. J. 
Steenmeijer, dagelijks bestuurs
lid en belast met de training en 
vorming van het kader, heeft de 
laatste drie weekends van a tot z 
gevolgd. Het eerste niet, want 
toen was hij nog geen db-lid, zodat 
de filosofie achter deze cursus niet 
van hem afkomstig kon zijn. 
Nieuw is de materie echter niet 
voor hem. Als kind had hij er thuis 
al mee te maken doordat in zijn 
ouderlijk huis de eerste VVD-ka
dercursussen plaatsvonden. Ook 
de daartussenliggende periode 
bevatte zoveel raakvlakken dat 
hij niet als een vreemde bin11en 
kwam. 

"Dit was natuurlijk een heel 
nieuw experiment voor de partij," 
vertelt hij. "Het idee om mensen 
langer bijeen te brengen, om vier 
weekends met grote intensiteit te 
trainen zowel op kennis als op 
discussievaardigheden is goed 

. uitgepakt. Tijdens het laatste 
Wolfheze-weekend bleek dat ook 

Frans Steenmeijer. 

de cursisten dat plezierig vonden. 
Ik heb het gevoel dat, indien er 
wijzigingen nodig zijn, we eerder 
nog langer en nog intensiever met 
het kader moeten werken d&n 
omgekeerd." (vervolg op pag. 7) 
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- Een impressie -

Vaals en Wolfheze 
Door RENY DIJKMAN 

Vaals - W olfheze, twee begrip
pen die door het VVD-kader 
waaieren en die nu verbonden zijn 
aan de komende Europese ver
kiezingen. 
Het kasteel Vaalserbroek van 14 
tot 16 oktober, met overnachtin
gen in Aken. Symbolisch? Om nog 
eens te onderstrepen dat Keulen 
en Aken niet op een dag zijn ge
bouwd en ook die economische 
Europese eenwording. nog een 
lange weg met vallen en opstaan 
heeft te gaan? 

In Vaals werd het Seminar 
Opinion Leaders Europe 
(S.O.L.E.) gehouden. Werd een 
brede basis gelegd bij kc-bestuur
ders, staten- .en raadsleden, trai
ners en deskundige generalisten 
van Europese kennis. Een week
end dat twee weken later uit
mondde in nog een veel grotere 
groep die op 29 oktober te Rotter
dam bijeen kwam en waarover 
Florus Wijsenbeek in het novem
bernummer berichtte. 

Denkers-doeners 
Wat waren de verschillen en 

overeenkomsten tussen Vaals en 
Wolfheze? Een scheidslijn tussen 
denkers en doeners? Tussen de 
sprekers en waterdragers? Nee, zo 
eenvoudig is het niet. In slecht 
Nederlands zou je kunnen stellen 
dat Vaals/Rotterdam meer den
kende doeners en Wolfheze meer 
doenende denkers telde. 

Het S.O.L.E.-seminar te Vaals 
en het vervolg te Rotterdam had 
als achtergrondsfilosofie: "Hoe 
krijgen we straks het kader op de 
been?'' en in Wolfheze ploeterde 
men op de overdracht van de Eu
ropese boodschap. 

Mosterd 
De Vaalscongresgangers weten 

nu waar Abraham de mosterd 
haalt. Ze kregen ook allen van 
Hugo Dittmar een pot mee, zodat 
zij in momenten van wankelmoe
digheid hun smaak weer kunnen 
scherpen. 

Het was een stoomcursus on
der voorzitterschap van Jan Dirk 
Blaauw. De volgende onderwer" 

pen werden behandeld: Werk
gelegenheid in EG-kader, de 
marketing van een politiek pro
dukt, gezondheidszorg, onderwijs 
en beroepsopleiding in Europees 
verband, op vakantie straks in dat 
Europa zonder grenzen, open 
grenzen en misdaadbestrijding, 
wat doet Europa voor de vrouwen, 
het financieel Europa, hoe de EG 
begon, de plaats van de midden
stander in Europa, de overgang 
van nationale naar Europese be
voegdheden ... een heel brede ken
nismaking met wat ons straks te 
wachten kan staan. 

Joris Voorhoeve besloot lÏet se
minar met een voortreffelijk ver
haal over de identiteit van de 

VVD. Hierin betrok hij heel sterk 
de liberale milieu-visie. En dat 
verhaal krijgt u nog de. komende 
maanden. We houden nog wat 
kruit droog. 

De cursisten werden opgedeeld 
in vijf groepen die zich onder lei
ding van onze vijf Europarlemen
tariërs in een bepaald deel van de 
materie verdiepten en gezamen
lijk ingingen op stellingen. Want 
alleen achterover zitten en luis
teren is er in de club allang niet 
meer bij. 
Er moet worden gewerkt. 

Sfeer 
De toonzetting en sfeer waren 

voortreffelijk. Groepen groeien op 
elkaar in. Doen dingen samen en 
pakken samen's avonds laat nog 
even een glas om het partijlief en 
-leed, de eigen ervaringen en wat 
dies meer, nog eens uitvoerig met 
elkaar door te nemen. 

Dat gebeurde te Aken en na
tuurlijk ook in Wolfheze. Er ligt 
een wereld van verschil tussen de 
wandelgangen van algemene ver
gaderingen en van deze bijeen
komsten. Op vergaderingen 
spreek je te veel mensen te kort of 
helemaal niet, maar hier zijn er 
de groepen. Allemaal in hetzelfde 
schuitje zittend. Allen van dat
zelfde doel bezield: straks dat Eu
ropa liberaal puntgaaf voor het 
voetlicht te brengen. Allen men
sen met drukke dagelijkse bezig
heden. Mensen met een sociale 
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De "Vaals"-zaa/ tijdens een inleiding. (Widdershoven) 

instelling, die dergelijke bijeen
komsten beschouwen als . een 
geestelijke verfrissing, een los
maken van de dagelijkse sleur. 
Fijn om eens even op een ander 
en zeer voornaam onderwerp de 
hersens te breken. Mensen, die 
ernaar verlangen straks mondig 
en weerbaar de verkiezingsstrijd 
in te gaan. 

Wolfheze 
Terugkijkend op de sfeer van 

Wolfheze lijkt mij de conclusie ge
rechtvaardigd dat na een aan
vankelijk stroeve start de zaken 
stee·ds geolieder gingen lopen. 
Verwonderlijk was dat niet. Aan 
het begin hadden velen een ver
wachtingspatroon dat was geba
seerd op vorige topkadercursus
sen, die nooit langer dan een 
weekeinde duurden en die vol· 
werden gepompt met kunde en 
kennis. Nu waren er in de aanloop 
weinig sprekers en werd er veel 
getraind. En de bespreking aan 
het slot van het eerste weekend 
leverde van de kant der cursisten 
de nodige kritiek op. De organisa
tie heeft ernaar geluisterd en 
aanpassingen gemaakt, echter 
zonder van de basisgedachte af te 
wijken dat goede kennisover
dracht door de cursisten minstens 

even belangrijk is als het bezit 
van kennis. 

Clublied 
Het eindigde mooi. Op de laat

ste ochtend aan het ontbijt hoorde 
ik groepen al praten over een 
reünie en aan het galgemaal werd 
Loek Hermans overrompeld 
doordat allen hem, de trainers en 
Herman Lutke Schipholt toezon
gen. 
Niet alle coupletten zijn voor de 
buitenwacht, maar ik heb van de 
maakster, Helmi Huijbregts
Schiedon, toestemming er he~ 
scheiden uit te putten: 
"Steeds training, fora en discus
sie, 
een hap en een slok tussendoor 
ontspannen werd een illusie 
en dan doodmoe en vroeg op een 
oor ... " 
Ref. "Wolfheze, Wolfheze, bracht 
ons Europa dicht bij huis 
Wolfheze, Wolfheze, werd haast 
een tweede tehuis ... " 

. "Bedankt Loek en je mannen 
we zijn nu weer echt liberaal 
Europa kan er nu komen 
want we hebben een keihard ver
haal!'' 

Na alle, alle inspanning is het 
die laatste avond tijdens dat 
weekend beestachtig laat gewor-
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den. Barkeeper Jan kan dat bea
men, maar die zit daar nooit mee. 
Rein Verdijk startte voortijdig ter 
plekke persoonlijk succesvol zijn 
ledenwerfcampagne onder de 
aanwezige andersdenkenden. En 
we werden ons wederom pijnlijk 
bewust van het ontbreken van een 
clublied. 

De wallen onder de ogen van 
de cursisten op de foto's die op de 
vroege zondagochtend zijn ge
nomen - foto-suggestie Reinout 
van Wijk - zijn dus niet alleen van 
het ploeteren en retoucheren werd 
te duur. Veertig individuen kwa
men in juni voor het eerst bijeen, 
een hecht team van individualis
ten trok· op zondag 18 december 
huiswaarts. • 

Europa-tournee 
1989 
Als voortzetting van de in 1988 zo 
succesvol gebleken jubileumtour
nee komen nu in dit jaar, voor de 
3e rechtstreekse Europese ver
kiezingen, de Europarlemen
tariërs samen met de nationaal 
opererende politici naar u toe. 
Als aariloop naar de verkiezings
campagile zijn er drie grote avon
den gepland: 

20 februari 
Voorhoeve, De Korte, mevrouw 
Larive 
te Deventer, Gemeentehuis/ 
Burgerzaal, Grt. Kerkhof 24, De
venter. 

24 april 
Voorhoeve, De Vries, Nijpels 
te Eindhoven (locatie wordt ge
publiceerd in het maartnummer). 

Smei 
Voorhoève, Smit-Kroes, De Vries 
KC Dordrecht (locatie wordt ge
publiceerd in het maartnunimer). 

Het inmiddels beproefde recept, 
twee sprekers tussen 20.00 en 
21.00 uur. Een lange discussie
pauze waarin sprekers en overige 
aanwezige bewindslieden en par
lementariërs "vrij" rondlopen. 
Tegen 22.00 uur de derde spreker 
op het podium. 

Komt u zeker, u en de partij war
men zich op voor de campagne. 

Een goede zaak! 

H.M.G. DITIMAR, 
(campagne-manager) 
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(vervolg van pag. 5) 

Persoonlijkheid 
Zijn streven is erop gericht de 

cursisten generalistisch - dus op 
zo veel mogelijk terreinen - inzet
baar te maken. Te zorgen dat 
mensen als persoonlijkheid kun
nen functioneren. "Dat vereist 
een heel actief en zorgvuldig se
lectiebeleid." Degenen die deze 
W olfhezecursus hebben gevolgd, 
krijgen· de mogelijkheid tot een 
evaluatiegesprek met de leiding 
van de Haya van Somerenstich
ting. Daarin kunnen de indi
vidueel· sterke en zwakke punten 
van de cursisten worden bespro
ken. Na tuurlijk is het daarbij ook 
de bedoeling dat de deelnemers 
hun visie geven op de cursusopzet. 

Permanent 
Steenmeijers uitgangspunt is: 

"Discussies horen permanent te 

zijn in een politieke partij! Die 
mogen zich niet alleen concentre
ren rond een verkiezingspro
gramma. In een levende partij 
moeten standpunten steeds op
nieuw kunnen worden bijgesteld 
en verder ontwikkeld. De tijd 
staat immers niet stil. Deze dis
cussies vinden meestal in eerste 
instantie plaats in partijcommis
sies en bij de Teldersstichting (o.a. 
via de Geschriften). Daaruit 
vloeien themadagen en deelcon
gressen voort. De partijraad moet 
daarna beoordelen of een bepaald 
standpunt ook een partijstand
punt is." 

Thans is de Haya van So
merenstichting al druk bezig met 
de samenstelling van een cursus
pakket voor (toekomstige) ,ge
meenteraadsleden. De presenta
tie daarvan wordt gegeven op 25 
februari tijdens de landelijke cur
suspresentatie. • 

Topkadertrainingen 
Door mr. H. J. LUTKE SCHIPHOLT, adjunct-secretaris 

Begin vorigjaar heeft de Haya 
van Somerenstichting voor 
een andere opzet van haar 
topkadertrainingen gekozen. 
Deze hebben een intensiever 
en professioneler karakter 
gekregen. 

Om het niveau te waarborgen 
en het beperkte aantal trainings
plaatsen zo goed mogelijk in te 
vullen, heeft de Stichting een se
lectie op de aanmeldingen toe
gepast. Die geselecteerde groep 
van ongeveer veertig deelnemers 
heeft gedurende vier weekeinden 
verspreid over 1988 trainingen 
gevolgd gericht op de Europese 
verkiezingen van 15 juni 1989. 

Tijdens deze trainingen is diep 
ingegaan op zowel politiek inhou
delijke onderwerpen als op de so
ciale vaardigheidstechnieken. Bij 
de thema-keuze is van die onder
werpen uitgegaan die nu al of 
straks een centrale rol gaan 
spelen. Dè inleidingen rond de 
thema's zijn verzorgd door politici 
en door deskundigen uit de we
tenschapswereld, het overheids
en bedrijfsleven. 

Cursusopzet 
Het eerste weekend in juni 

1988 stonden de staatsrechtelijke 

aspecten van Europa en de econo
mische consequenties van de li
beralisering van de Europese 
markt in 1992 centraal. Inleiders 
waren o.a. mr. H. R. Nord en drs. 
F. A. Engering. Het september
weekend stond in het teken van 
de Europese milieu- en verkeers
aspecten. Deze werden ondermeer 
toegelicht door dr. L. Ginjaar, 
mevrouw drs. N. Smit-Kroes en 
drs.F. Wijsenbeek. 

Het derde weekend had als 
hoofdthema's: landbouw, sociale 
verzekeringen en ruimtelijke or
dening met als inleiders o.a. me
vrouw mr. J. Larive-Groenendaal 
en drs. E. H.T. M. Nijpels. 

Tijdens het slotweekend heeft 
drs. G. M. de Vries een toelichting 
gegeven op de externe betrekkin
gen van de Europese Gemeen
schap. Daarnaast is aandacht ge
schonken aan het onderwijs in 
Europees kader. 

De inleidingenreeks werd af
gesloten door een marketing
analyse door drs. B. J. M. Ver
waayen en door J. Kamminga met 
een causerie over de VVD, Europa 
en het Midden- en Kleinbedrijf. 

Intensieve training 
De trainers, R. W. A. Klaassen 

enJ. Broekhuis, hebben tijdens de 
trainingen vooral het accent ge-

Op de rug gezien v.l.n.r. Renee Klaassen, Loek Hermans en Jan Broekhuis tijdens 
de afrondende discussie in Wolfheze. (Foto: Peter Drent) 
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legd op discussie-, presentatie- en 
forumtechnieken. Op basis van 
syllabi en groepsopdrachten kon
den de deelnemers zich op deze 
sessies grondig voorbereiden. Via 
moderne trainingstechnieken, 
zoals video-apparatuur, hebben 
de trainers alle deelnemers zowel 
individueel als groepsgewijs een 
stevige basis gegeven. 

Tijdens nagebootste forum
situaties kregen de cursisten op 
basis van opgedane vaardigheden 
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Wolfheze cursisten tijdens de discussie. (Foto Peter Drent) 

de harde werkelijkheid voorge
schoteld. Lastige vragenstellers, 
en vooral cursusvoorzitter Loek 
Hermans - die gepokt en gemazeld 
is door de praktijk en zes jaren 
cursusvoorzitterschap - stelden 
het concentratievermogen en 
kennisniveau van de deelnemers 
nadrukkelijk op de proef. 

Evaluatie 
Nu de cursus erop zit zal ver

moedelijk met alle deelnemers 

een evaluatiegesprek worden ge
houden. Van hen wordt de bereid
heid verwacht om zich nu op ver
schillende fronten in te zetten 
voor de VVD. ,In de praktijk be
tekent dit dat de spreekbeurten
coördinatrice Sandra Versluis op 
het algemeen secretariaat deze 
VVD Europa-deskundigen daad
werkelijk zal inschakelen tijdens 
de voorbereiding op en de cam
pagne voor de Europese verkie
zingen. 

• 

Loek Hermans, de vergader-voorzitter, zet de cursisten steeds weer op een nieuw 
spoor. (Foto: Peter Drent) 
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KC-voorzitter 
Haafkens:·· 
De geest en 
sfeer zijn terug ., 

"We zijn een beetje oppor
tunistisch bezig geweest. Er werd 
wel hard gewerkt, maar iedereen 
was wat afgedwaald van de zaken 
waarvoor we stonden in de po
litiek. De controlerende functie 
van het hoofdbestuur op het doen 
en laten van de Tweede-Kamer
fractie was wat verwaterd. Daar 
zijn fouten ingeslopen. Er werd 
onvoldoende besproken wat er 
werd besloten en waarom dat zo 
gebeurde. 

Dat geïnstitutionaliseerde 
regionalisme heeft nooit echt goed 
gewerkt. Iedereen die een tijd ih 
de partij mee loopt, weet dat er 
al vele jaren over wordt gepraat. 
Kent de kritiek. Het dagelijks be
stuur werd te veel het feitelijk 
hoofdbestuur van de partij. Het 
was met negen man ook te groot. 
We hebben dan ook met enthou
siasme geconstateerd dat onder 
leiding van Ginjaar hard wordt 
gewerkt aan die nieuwe democra
tische partijstructuur," vat de 
Leidse kamercentralevoorzitter 
RolfHaafkens de troebelen uit het 
verleden samen. 

Kentering 
Dit afgelopen jaar is voor hem 

een goed jaar geweest. De zaken 
kwamen open te liggen, werden 
weer bespreekbaar ondanks per
soonlijke meningsverschillen. 
"Die houd je in een liberale partij 
gelukkig altijd," zegt hij. "Het 
dieptepunt bij de kc-voorzitters 
was bereikt bij de verkiezingsraad 
voor de Tweede Kamer. Toen 
stonden er gróepen lijnrecht te
genover elkaar. Dat is gelukkig 
helemaal weg. Er is ondanks me
ningsverschillen een goede band 
gegroeid." 

De kc-voorzitters hebben het 
afgelopen jaar informeel zeven 
maal gezamenlijk vergaderd. 
Haafkens voelde het keerpunt als 
definitief tijdens de algemene 
vergaderingen die in 1988 werden 
gehouden. "Die kentering zag je 
reeds tijdens de algemene verga
dering van 1987 in Leeuwarden. 
De zaak werd opengegooid. Daar
na kwam de algemene verga
dering in Veldhoven. Daar zaten 
op die vrijdagochtend erg veel 
mensen in de zaal met de wil er 
wat van te gaan maken. Dat zegt 
wat, want men moest er vrij voor 
nemen en ver voor reizen. Er wa
ren goede discussies, zowel over 
onze bestuurlijke organisatie als 
over ons Liberaal Bestek. De her-

sti:uctureringsvoorstellen zijn 
toen met grote meerderheid aan
genomen. De lijnen zijn nu weer 
duidelijk. Een groot winstpunt 
van de nieuwe opzet, die binnen 
enkele maanden gerealiseerd gaat 
worden, is dat bestuursleden weer 
worden aangesproken op hun 
functie en functioneren." 

Partij-organisatie 
Voor degenen die niet thuis · 

zijn in de partijstructuur, de VVD 
is opgedeeld in 18 kamercentra
les. Het dagelijks bestuur van de 
kamercentrale is vergelijkbaar 
met een provinciaal bestuur. KC
voorzitters zou men kunnen zien 
als een soort Commissaris van de 
Koningin, maar dan gekozen door 
de eigen centrale. 

De kamercentralebesturen 
voeren alle een eigen beleid, com
bineren activiteiten voor afdelin
gen en ondercentrales, hebben 
een eigen scholings- en vormings
functionaris en een landelijke 
propagandaman of -vrouw, be
heren de regionale financiën. 
Kortom, zij voeren een autonoom 
bestuur in hun regio. 

Elk kamercentralebestuur telt 
in de huidige oude constructie een 
hoofdbestuurslid. Deze treedt 
echter niet op namens de kamer
centrale, maar vormt met de an
dere hoofdbestuursleden de lan
delijke leiding van de VVD. De 
regionale vertegenwoordiging 
was aan de andere kant juist in
gesteld om vice versa de commu
nicatie te verzorgen. Maar dit 
laatste was soms meer theorie dan 
praktijk omdat bij verhindering 
van het hoofdbestuurslid geen 
vervanging mogelijk was. 
Dat is mede een reden waarom er 
in het voorjaar van 1989landelijk 
een nieuw algemeen bestuur 
wordt gekozen. Kleiner en dus 
slagvaardiger. De. opzet is dus
danig dat de partij-aderen mil.'lder 
risico lopen verstopt te raken. 

Goede structuur 
Haafkens is enthousiast over 

de nieuwe landelijke opzet. "Ik 
denk dat dit ook best wel eens een 
goede structuur zou kunnen zijn 
voor de kamercentrale Leiden. We 

R. Haafkens, kc-voorzitter Leiden. 

hebben overigens al regio-overleg 
met de ondercentrale-voorzitters 
en -secretarissen. Nu is het ver
gaderschema tamelijk informeel, 
maar mocht de kc-Leiden beslui
ten op die andere structuur over 
te gaan dan kunnen we over dat 
periodieke overleg duidelijker af
spraken maken. 

Bestuurders 
Waar het nu om gaat is weer 

goede bestuurders te vinden. 
Haafkens heeft met zijn kc-be
stuur geen klagen, maar hij weet 
ook dat op afdelingsniveau het 
soms erg moeilijk is. "Mensen die 
hun vrije tijd aan de VVD willen 

1 besteden doen dat veelal uit idea-
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lisme. Er zijn er ook veel die dat 
alleen op gemeentelijke activitei
ten willen toepassen, hoewel een 
goed resultaat op landelijk niveau 
ook duidelijk een positieve uit
straling heeft naar het gemeente
lijk gebied. Veel afdelingen vin
den de gemeenteraad het belang
rijkst. Er was een tijd dat er voor 
bestuursfuncties grote animo be
stond, maar dat was tijdens de 
periode van groei en de soms felle 
polarisatie. Toen lagen de zaken 
heel duidelijk, men wilde ergens 
voor strijden. Nu zitten we echter 
in een periode dat veel van wat dé 
VVD wilde, gerealiseerd wordt of 
is. Dan heeft men minder neiging 
om actief te zijn, omdat men ten 
onrechte denkt dat we er al zijn en 
partij-activiteiten dus niet meer 
nodig zijn. 

Dat is te betreuren, want in 
een democratie ben je er nooit en 
dan loop je het gevaar dat autori
taire Draufgangers die altijd weer 
de kop opsteken te weinig tegen
wicht krijgen. Als dat gebeurt kan 

je weer opnieuw beginnen en moet 
de hele zaak weer worden opge
bouwd. 

Ondanks dat we liberaal zijn 
en er altijd verschillende menin
gen zullen blijven denk ik dat ook 
in de VVD er mensen zullen blij
ven die het niet zo erg vinden als 
er met enige autoriteit wordt ge
zegd, wat ze als liberalen moeten 
denken en doen. Dit geldt in het 
bijzonder als daaraan wordt toe
gevoegd dat dit de duidelijkheid 
ten goede komt of dat het is ten 

· behoeve van de eenheid. Ik vind 
het belangrijk dat VVD-leden in 
de gelegenheid worden gesteld om 
over zaken na te denken, ze af 
te wegen en ze ter discussie te 
stellen. Liberalisme betekent voor 
mij dat je moet willen en leren je 
eigen leven in te vullen en zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. 

Vanuit dit standpunt vind ik 
dat de partij kritische en sociale 
mensen nodig heeft. Ze mogen dan 
best ook een beetje ambitieus 
zijn." • 

Luuk Hardenberg: 
Stemrecht in buitenland moet 
eenvoudiger 

"Het stemrecht voor Neder
landers in het buitenland moet 
eenvoudiger worden." Deze har
tekreet is afkomstig van de vice
voorzitter van de kc-Groningen, 
Luuk Hardenberg. Naast de zorg 
voor de commissies in het Gro
ninger land is hij ook belast met 
de buitenlandse contacten van 
de ondercentrale W.Duitsland 
(BRD). Hij kan de komende perio
de zijn borst natmaken. Zijn wens 
is om de circa 600.000 in het bui
tenland wonende Nederlanders 
veel meer bij de Europese en 
Tweede-Kamerverkiezingen te 
betrekken. 

"Bij de laatste verkiezingen in 
1986 brachten slechts 38.700 van 
de 57.000 in het buitenland gere
gistreerde Nederlanders (meestal 
schriftelijk) hun stem uit., Dat is 
natuurlijk veel te weinig, maar 
het wordt ze bepaald ook niet 
makkelijk gemaakt." 

Goede contacten 
De kamercentrale Groningen 

heeft met de ondercentrale BRD 
goede contacten. Veel van de in 
West-Duitsland gelegerde Ne
derlandse militairen zijn lid van 
de onder deze oe ressorterende 
partij-afdelingen. Helaas worden 
de militairen in Duitsland regel
matig van de ene naar de andere 
kazerne overgeplaatst en worden 
deze mutaties niet doorgegeven 
aan de nieuwe partij-afdeling 
waarvan zij deel zouden moeten 
uitmaken. Op dit moment is er 
weliswaar contact met de oe-BRD, 
maar ... daar moet eerst het be
stuur worden gecompleteerd. Om 
de VVD-gezindheid van vele mi
litairen extra te stimuleren doet 
Hardenberg pogingen om VVD
sprekers uit het eerste echelon, 
zoals ministers en Kamerleden, 
naar Duitsland te krijgen. 

Ook vindt hij dat met het oog 
op de Europese verkiezingen aan
staande juni samen met de oc
BRD stappen moeten worden ge
zet in de richting van de FDP in
zake besprekingen over Europese 
aangelegenheden. 

Moeizame procedure 
"Voor Nederlanders all over 

the world is het stemmen op kan
didaten voor de Tweede Kamer of 
het Europees Parlement een 
moeizame procedure," zegt Har
denberg. "Zij moeten daartoe na-

Luuk Hardenberg 

meiijk een registratieverzoek in
dienen bij het Nederlands con
sulaat of bij de plaatselijke secre
tarie. Aan dit verzoek kan niet 
worden voldaan door degenen die 
van het actiefkiesrecht in Neder
land zijn uitgesloten. Twee weken 
voor de officiële kandidaatstelling 
(d.i. op zijn laatst 43 dagen voor de 
verkiezingen) moet een dergelijk 
verzoek door de Rijksinspectie 
·van het Bevolkingsregister te Den 
Haag zijn ontvangen. De regis
tratieformulieren moeten nadien 
met de vraag of men schriftelijk 
of bij volmacht wil (laten) stem
men of zelf op een Nederlands 
stembureau, vanuit Nederland 
naar de Nederlanders in het bui
tenland worden gezonden. De 
aanvrager moet dan zijn antwoord 
op deze vragen weer invullen en 
de betrokken paperassen onder
tekend naar Nederland terug
sturen. Daar moet de betrokken 
handtekening nog eens worden 
geverifieerd. Al met al een om
slachtige procedure, die wel bin
nen drie weken haar beslag moet 
hebben. Die rompslomp leidt er 
vermoedelijk toe dat zo weinig van 
de 600.000 in het buitenland wo
nende Nederlanders zijnihaar 
stem bij de laatste verkiezing 
heeft uitgebracht." 

Persoonsregistratie 
Hardenberg vervolgt: "Bij de 

laatste landelijke verkiezingen is 
gebleken dat veel schriftelijk uit
gebrachte stemmen te laat - soms 
wel een dag na de verkiezingen -
binnen kwamen. Of.de voor deze 
procedure uitgetrokken termijn 
zal moeten worden herzien of de 

8 
gehele procedure zou moeten 
worden versoepeld. Nederlanders 
in het buitenland moeten er nu 
om vragen te mogen stemmen. Bij 
de aanstaande Tweede-Kamer
verkiezingen wordt daartoe een 
advertentiecampagne gestart om 
ze zover te krijgen. In feite is dat 
jammer. Het zou veel efficiënter 
zijn indien de Nederlandse ves
tigingen van Buitenlandse Zaken 
in het buitenland een persoons
registratie van hun landgenoten 
bij zouden houden, waardoor men 
automatisch de nodige paperas
sen zou kunnen toesturen. Hier 
ligt een overheidstaak, maar een 
echt bestuurlijke lijn ten aanzien 
van de in het buitenland wonen
den ontbreekt nog steeds." 

Europa 1992 
Misschien zou in de toekomst 

eens kunnen worden gedacht bij 
de Europese verkiezingen met in
ternationale lijsten te gaan wer
ken, zodat Nederlanders in een 
EG-land in hun woonplaats kun
nen stemmen en hun stem niet 
voor het eigen land verloren gaat. 
"Als je de ECU als munteenheid 
zou gaan gebruiken, zou je ook het 
Europees stemrecht analoog 
kunnen toepassen," meent Luuk 
Hardenberg. "Er mag in elk geval 
geen enkel beletsel voor de men
sen zijn om waar dan ook hun 
stem uit te brengen. Het is ten
slotte een recht, waartegenover de 
overheidsplicht staat om dit indi
viduele recht zo goed mogelijk te 
honoreren. De Nederlandse re
gering dient de registratie van 
haar burgers bij te houden. De 
ambassades zouden van elke mu
tatie naar het betrokken buiten
land op de hoogte moeten worden 
gesteld. De procedure is nu te in
gewikkeld en zou op 'nationale 
leest' moeten worden geschoeid." 

Ook de oe-BRD is van mening 
dat de huidige, omslachtige, pro
cedure de potentiële kiezers ont
moedigt. Uit democratisch oog
punt is dat te betreuren. 

Onder het kc-voorzitterschap 
van Klaas Weide was het contact 
met de oc-BRD frequenter. Toen 
de FDP in verschillende Duitse 
deelstaten de 5 %-drempel niet 
meer haalde en de positie van de 
FPO door de Nederlandse libera
len ter discussie werd gesteld, is 
onze verhouding met de oc-BRD 
op een laag pitje gekomen. Nu 
moet met verhoogde spoed worden 
gekeken naar de organisatorische 
.herrijzenis van het een en ander, 
te beginnen met de aanvulling 
van het oe-bestuur in de BRD. We 
zullen met het oog op "Europa 
1992" en de komende verkiezin
gen van het Europees Parlement 
met een zware delegatie naar de 
oe-BRD moeten om de goede li
berale zaak opnieuw op poten te 
zetten! 

GERARD KROES 
_:r. .. 
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Jan Schout (achter de microfoon) motiveert de zaal. 

Jan Schout raast door Nederland 
op jacht naar nieuwe leden 

De ledenaanwas in overeen
stemming brengen met de pos i
tieve lijn die er van de VVD af 
straalt. Dat betekent: opgezegde 
leden zien terug te krijgen en de 
huidige leden activeren om nieu
we leden te werven. Dat gevoegd 
bij de doelstelling dat iedere Ka
mercentrale op zijn minst zo'n 
tienduizend gulden op eigen wijze 
moet opbrengen en de opzet van 
de bijeenkomst vandekc's Haar
lem, Amsterdam en Den Helder, 
medio december in Akersloot, is 
geschetst. 

Jan Schout, coördinator van de 
landelijke ledenwervingscam
pagne van de VVD, was er voor 
uit het verre Vlissingen gekomen. 
Voor zijn eerste bijeenkomst in 
een reeks, die ook de andere vijf
tien kamercentrales omvat. "Ik 
voel mij net een voetbaltrainer, 
want ik ga u straks het veld in
sturen," zei de rustig-enthousias
te Jan Schout tegen een goed ge
vulde zaal in het Akerslootse mo
tel. Schout, in zijn dagelijks leven 
ondermeer bezig met abonnee
werving, ziet het als een uitdaging 
voor hem en zijn medewerkers
(sters) om een flink stuk van het 
aantal opgezegde leden van de af
gelopen jaren terug te halen. Hij 
vindt dat dit mogelijk moet zijn, 
omdat het politiek weer steeds 
beter met de VVD gaat. "We mik
ken op zeer veel nieuwe leden," 
aldus Schout. "Een politieke par
tij zonder een hecht ledenbestand 
en ook zonder een ruime organi
satiestructuur houdt het niet." 
Jan Schout constateert dat in de 
afdelingen vaak een te klein aan
talleden werkelijk actiefis en wil 
de binnenkort startende leden
wervingscampagne ook gebruiken 
om de activiteiten van de partijle
den op te schroeven. Wervings
coördinator Schout zette op deze 
bijeenkomst, de eerste van een 
serie door het hele land dus, het 
werkplan uiteen, volgens welke de 
VVD-ers het beste kunnen gaan 
werken. 

Prikkelende folder 
Een werkplan met veel en ge

degen informatie, waarbij een 
prikkelende folder en een brief, 
die weliswaar met een stan
daardtekst wordt aangeleverd, 
maar die elke afdeling naar eigen 
voorkeur lokaal kan aanpassen 
om in te spelen op mogelijke 
plaatselijke issues. Na tuurlijk 
zijn en worden de afdelingen 

geïnformeerd over namen en 
adressen van ex-leden van de 
partij. Schout hierover: "Ga de 
communicatie met deze ex-leden 

Positieve actie 
Eén dezer dagen ontvangt het 

bestuur van uw afdeling een brief 
van de voorzitter, dr. L. Ginjaar. 
Onderwerp van deze brief is één 
aspect van de gemeenteraadsver
kiezingen in 1990, namelijk de 
positie van vrouwen. U weet toch 
dat procentueel weinig vrouwen 
binnen de VVD actief zijn? Posi
tieve actie gaat uit van evenredige 
vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen. Dus als één derde 
van alle VVD-leden een vrouw is, 
probeer dan ook te bereiken dat 
één derde van alle VVD-functies 
door vrouwen wordt bekleed. Nu 
schommelt het percentage actieve 
vrouwen tussen de 20 en 25 %. 

Kunt u daar wat aan doen? 
Misschien wel. In bovengen"oemde 
brief staan een aantal aanbeve
lingen die dat percentage laten 
toenemen. 

aan. Probeer er achter te komen 
waarom zij destijds bedankt heb
ben en geef ze voldoende goede 
redenen om weer VVD-er te wor
den. Dat betekent niet alleen VVD 
stemmen, maar ook VVD-lid zijn. 
Vaak kom je er achter, en die er
varing heb ik zelf gehad, dat al
leen al het hernieuwde contact tot 

In het kort: 
1. zorg voor een selectie- of kan
didaatstellingscommissie met 
mannen én vrouwen; 

2. zet vrouwen zowel op verkies
bare als niet-verkiesbare plaatsen 
op de lijst; Waar vind je die? 

3. als er vrouwelijke kandidaten 
voor het raadslidmaatschap wor
den gezocht, kijk dan eens kritisch 
naar andere maatschappelijke 
organisaties, zoals wijkbesturen 
of schoolraden; wellicht zitten 
daar kandidaat-raadsleden. 
Vraag bij de Organisatie Vrouwen 
in de VVD of ze geschikte kan
didaten hebben; 

4. laat ook ervaring in andere be
sturen en organisaties meetellen 
bij de beoordeling (en niet alleen 
werkervaring); 

5. laat zittende raadsleden ook 
eens rouleren van aandachtsveld, 

heraanmelding leidt." Schout be
pleitte in het vervolg contact met 
elk lid dat opzegt om te horen wat 
er aan zou schorten." Daar hebben 
die wat teleurgestelde leden recht 
op!", meende hij. 

Waardering 
De presentatie op deze kc-bij

eenkomsten was wat onorthodox. 
Niet het gelikte praatje vanuit de 
positie dat je zo goed bent en dat 
anderen het altijd aan het ver
keerde eind hebben. Jan Schout 
presenteerde zich recht-op-de
man-af en als daardoor mogelijk 
wat geluiden worden geuit, die 
sommige VVD-ers hun wenk
brauwen wat doen optrekken, dan 
past dit in de duidelijke benade
ring die Schout toepast. Duidelij
ke taal zonder omwegen. Dat deze 
benadering goed aansloeg, bleek 
uit de diverse reacties van aan
wezigen. Waardering voor de 
aanpak, enthousiast om· aan de 
slag te gaan en zo positief inge
steld, dat er nog nadere suggesties 
voor de campagne vanuit de zaal 
op tafel kwamen. W ervingscoör
dinator Jan Schout raast door 
Nederland. Hij stak in Akersloot 
voor de kamercentrales Haarlem, 
Amsterdam en Den Helder alvast 
de vonk aan! 

HANS DE BIE• 
Foto's: Luuk Gosewehr 

zodat vrouwelijke kandidaat
raadsleden langzaam kunnen 
wennen aan alle aspecten van het 
raadswerk. 

Onze voorzitter beklemtoont, 
dat een toename van het percen
tage vrouwen in fracties belang
rijk is voor de beeldvorming van 
de VVD ten opzichte van CDA en 
PvdA. Wij hebben al het hoogste 
percentage vrouwelijke wethou
ders in vergelijking met de twee 
laatstgenoemde partijen, name
lijk 27 %. Het percentage vrou
welijke raadsleden zou toch ook 
minstens zo hoog moeten kunnen 
worden. Laten we proberen num
mer 1 te worden bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen als 
het gaat om 
MEER VROUWEN IN DE 
FRACTIE! 

K. E. J. V.D. BERG, emancipatiewerker 

• 
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BRIEVEN 

D
ank voor de vele positieve 
reacties op ons ledenblad 
nieuwe stijl en ook voor de 

vele suggesties waardoor het nog 
beter kan worden. Alle op- en 
aanmerkingen zullen in de ko
mende redactievergadering wor
den besproken. Ook de redactie
raad heeft een aantal waardevolle 
suggesties gedaan, waar we met 
de redactie ons eindjanuari over 
zullen buigen. Alleen door samen 
te blijven brainstormen kan dit 
blad uitgroeien tothet zo begeerde 
echte communicatiekanaal bin-
nen de partij. . .· 

In de redactieraad is ook uit
voerig gesproken over het eeuwige 
dilemma rond de ingezonden 
brievenrubriek. Zo'n rubriek 
hoort thuis in ons ledenblad. Dat 
staat buiten kijf. Alleen de invul
ling laat al vele jaren te wensen 
over. Wat is de functie van deze 
rubriek? Volgens de redactie is 
deze er in eerste instantie om in 
te spelen op politiek actuele zaken' 
en suggesties ter verbetering van 
onze liberale politiek. Persoonlijk 
heb ik het beneden de stand en 
stijl van de VVD gevonden dat we 
jarenlang boven de rubriek de 
mededeling moesten plaatsen dat 
dergelijke brieven niet kwetsend 
of persoonlijk mochten zijn. En 
met enige voldoening kan ik u 
melden dat dergelijke brieven het 
laatste jaar amper of niet meer 
zijn binnen gekomen. De liberale 
stijl is terug! Een enkeling is van 
mening dat in elk blad een brief 
van hem of haar thuis hoort. Ook 
daarmee slaat een dergelijke ru-
briek dood. · 

We hebben het in het verleden 
regelmatig betreurd dat door de 
100 woorden-norm goede epistels 
moesten worden ingekort. Dat 
betrof vaak brieven die echt de 
moeite waard bleken. Maar ... 
plaatsing van een langere brief 
betekende gelijk een verwijzing 
door andere briefschrijvers naar 
die tekst.· Uit de redactieraad is 
nu de aanbeveling gekomen de 
beoordeling tot plaatsing of in
korting aan de redactie over te 
laten. Zonder twijfel zal de ru
briek daardoor aan kwaliteit win
nen en komen niet steeds dezelfde 
namen en onderwerpen terug. Het 
motto blijft wel: zo kort en bondig 
mogelijk! Daardoor immers krij
gen ook anderen een kans hun in
breng te leveren. 

En natuurlijk blijft de stelling 
van kracht dat de redactie niet 
selecteert op eigen mening en 
overtuiging. In een liberale partij 
horen vele ideeën en standpunten 
te leven. Daarvoor moet respect 
en ruimte zijn. · 

Tot slot: straks zal het con
ceptverkiezingsprogramma ter 
discussie en vaststelling de partij 
ingaan. Alle afdelingen zullen 
vergaderingen beleggen. Met 
standpunten over dat program 
kunt u naar uw ·afdelingsver
gadering. Brieven daarover horen 
niet over de hoofden van afde
lingsbestuurders heen naar ons 
landelijk partij-orgaan te worden 
gestuurd. We bouwen allen samen 
aan onze democratie en dat be
tekent toch gelijke kansen voor 
iedereen? ·· 
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blijft garant staan voor 
het behoud van de 
kleine basisschool 
op het platteland 
Tijdens de behandeling van de 
begroting van Onderwijs en 
Wetenschappen heeft de VVD
fractie zich uitgesproken vóór 
het behoud van de kleine ba
sisschool op het platteland. 

De laatste school in een kleine 
kern moet in stand worden ge
houden. Dit betekent overigens 
niet dat alle kleine scholen kun
nen blijven bestaan. In grotere 
plaatsen met meerdere scholen 

Staatssecretaris 
Ginjaar opent 
expositie 

Op initiatief van staatssecre
taris drs. Nell Ginjaar-Maas werd 
de afgelopen maand in het depar
tement van 0 & W een tentoon
stelling gehouden van schilderij
en, grafieken en etsen van Karin 
Kramer. 

Nell, die in haar vrije tijd graag 
galerieën bezoekt, werd tijdens 
een door haar in gebruik te stellen 
informatiecentrum te Mijdrecht 
getroffen door de wanddecoraties. 
Van de directeur van dit centrum 
hoorde zij dat deze waren ge
maakt door zijn dochter. De 
staatssecretaris vond de kunst
werken zeer de moeite waard en 
Karin Kramer kreeg via haar de 
kans vorige maand te exposeren 
op het departement. De tentoon
stelling werd door Nell geopend. 

kan volgens VVD-woordvoerder 
Jan Franssen wel op verantwoor
de wijze een herschikking worden 
uitgevoerd. 

Tijdens het debat is door de 
VVD een voorstel gedaan om le
raren bet€r te kunnen werven en 
ze ook voor het onderwijs te kun
nen behouden. 

Het beroep van onderwijs
gevende is duidelijk niet meer in 
trek. Er dreigt een omvangrijk te
kort van 5000 leerkrachten in 

1990 en zelfs 10.000 in 1992. Vol
gens Franssen is vergroting van 
de salarisuitgaven voor de leraren 
niet de juiste oplossing van het 
probleem. De VVD heeft daarom 
voorgesteld om voor leraren in de 
vakken waarbij de grootste tekor
ten dreigen ej:.ln premie-regeling 
te ontwerpen. De premie van 
f 5.000,- moet gelden voor 3 jaar 
en aan het eind van die periode in 
1992 uitgekeerd worden. Het gaat 
om 5000 leerkrachten x f 5.000,-

Karin Kramer wijst tijdens de opening van haar expositie op een facet van haar 

x 3 = f 75 miljoen maximaal. Een 
randvoorwaarde is dat de totale 
personeelsuitgaven niet mogen 
stijgen. Daarom moet dekking 
worden gevonden in de sfeer van 
de arbeidsvoorwaarden. Ook een 
verdere afslanking van het mi
nisterie zelf sluit de fractie niet 
uit. • 

De kersttijd bracht haar nog 
een andere verrassing. 30.000 
kinderen tussen de 10 en 14 jaar 
reageerden op een oproep van het 
Weekjournaal om de "Kerstster
ren 1988" te kiezen in diverse sec
toren, zoals sport, politiek, het 
meest geliefd programma ... etc. In 
de sector politiek haalde de VVD
staatssecretaris de meeste stem
men. Zo verscheen zij in een spe
ciale uitzending van het Week
journaal vlak voor de Kerst. Als 
dank daarvoor zond zij een spe
ciale, met de hand geschreven 
kerstwens naar de kinderen in de 
ziekenhuisscholen met de tekst: 

Innovatiecentrum geopend 

"Kinderen hebben mij gekozen tot 
Kerstster 1988. Ik ben daar erg 
blij mee. Het geeft mij een warm 
en fijn gevoel. Ik heb diep na
gedacht over de vraag met wie ik 
dat fijne gevoel zou willen delen 
en ik. dacht toen aan jullie, kin
deren in een ziekenhuisschooL 
Sommigen van jullie kunnen met 

· Kerstmis niet thuis zijn, en dat 
vind ik heel naar. Daarom heb ik 
een kind gevraagd voor jullie een 
mooie tekening te maken. Ik wens 
je, namens minister Deetman, een 
snel herstel toe, en vooral fijne 
kerstdagen. Hartelijke groet, N. 
Ginjaar-Maas, staatssecretaris 
van Onderwijs." • 

Op 14 december 1988 heeft 
minister Rudolf de Korte van 
Economische Zaken in Eind
hoven het eerste regionale In
novatiecentrum geopend. 

Het is de bedoeling dat er in 
totaal 18 van dergelijke centra 
zullen functioneren eind 1989. 
Volgens de minister is er sprake 
van een "majeure operatie". 

De Innovatiecentra zullen 
technologie beter toegankelijk en 
toepasbaar maken voor middel
grote en kleine ondernemingen. 
In Nederland is veel technologi
sche kennis aanwezig, maar deze 
is voor ondernemers vaak moeilijk 
te bereiken. Ondernemers in· het 
midden- en kleinbedrijf hebben 
doorgaans ook geen tijd om de 
technologische ontwikkelingen op 
de voet te volgen. De Innovatie
centra hebben die kennis wel in 
huis of kunnen technologie snel 
aanboren bij onderwijs- en onder
zoeksinstellingen. Ze treden op 
als vraagbaak, voorlichter en ma
kelaar. De Innovatiecentra zullen 
de ondernemers ook begeleiden bij scheZaken. 

Jan Fransse, 

Wijziging ~~· lliO.Il7 

telefoon
nummer 
Algemeen 
Secretariaat 
vandeWD 
In verband met het in ge
bruiknemen van een nieu
we telefooncentrale met 
doorkies-systeem zijn m.i.v. 
20 december jl. alle te
lefoonnummers gewijzigd. 

Het algemeen nummer is 
voortaan 070-613061 

De doorkiesnummers zijn: 
(eerst netnummer kiezen) 

:I Haya van Someren
stichting/vorming en 
scholingsactiviteiten 
Spreekbeurten
coördinatie · 
Voorlichting/Public 
Relations 
Organisatie Vrouwen 
in de VVD 

I 
613010 .' 

Ver. van Staten- en 
Raadsleden 
Ledenadministratie 
Boekhouding 
Verkoop. en verzen
ding propaganda-ma-

613020' 

613030. 

613040 

613050 
613060 
613070 

teriaal 613080 
Bestuurlijke aange- , 
legenheden 6130oo: 

Fax 608276. 

N.B. 1) Het telexnummer is 
met ingang van heden komen 
te vervallen! 
N.B. 2) In .december 1989 zal 
voor alle abonneenummers te 
's-Gravenhage een 3 geplaatst 
worden. 

de toepassing van technologie in 
hun bedrijf. Ook zullen de centra 
dankzij hun regionale opzet actief 
regionale projecten op touw zet· 
ten, zoals samenwerking tussen 
bedrijven en onderzoeksinstellin· 
gen en tussen bedrijven onder· 
ling. Daarmee wordt een contac· 
tennetwerk opgebouwd voor het 
midden- en kleinbedrijf. Minister 
de Korte typeerde in zijn 
openingstoespraak de Innovatie· 
centra als "knooppunten van 
communicatie, kennisstromen en 
toepassingen". • 
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Senaat revolteert 
!Tijdens de zitting van de Eer
lste Kamer tussen Kerst en 
'!Nieuwjaar zijn de vertegen
woordigers van vijf politieke 

[
partijen niet komen opdagen. 
Zij hadden te grote bezwaren 
tegen de druk die het kabinet 
ihad gelegd om de Senaat te 
'bewegen nog enkele "haast
wetten" voor de jaarwisseling 
te behandelen. 

I

, Het betroffen de wetsvoorstel
len voor asielzoekers en voor de 
invoering van het Sofi-nummer 
plus de Wet Persoonsregistratie 
(WPR). 

Gezamenlijk heeft het senio
renconvent - alle fractievoorzit
ters in de Eerste Kamer - besloten 
het asielwetje tot beginjanuari uit 
te stellen. Tussen regeringspar
tijen en oppositie kon geen over
eenstemming bereikt worden over 
de behandeling van het Sofi
nummer en de WPR. 

De Soci~le Verzekeringsraad 
had de senaat op de valreep laten 
weten dat uitstel van behandeling 
van deze wetten ten aanzien van 
de invoering van het Sofi-nunimer 
een vol jaar vertraging zou ople
veren. 

Genoeg tijd 
VVD-Eerste Kamervoorzitter 

ir. David Luteijn: "Dan moet je 
op zeker moment je afwegingen 
maken. De voorbereidingstijd 
voor de behandeling van de WPR 
en het Sofi-nummer was reëel. 
Alles was 1 december bij de Eerste 
Kamer binnen. Er is dus zeker 
geen sprake van een haastklus, 
zoals bij de Harmonisatiewet. We 
hadden inderdaad de afspraak dat 

we niet meer zouden vergaderen 
tussen Kerst en Oud en Nieuw, 
maar nu blijkt duidelijk dat der
gelijke afspraken niet te maken 
zijn. Wat meespeelde was de uit
spraak van de Sociale Verze
keringsraad te elfder ure dat door 
behandeling in 1989 de invoering 
van het Sofi-nummer met een vol 
jaar zou moeten worden uitge
steld. Daardoor dreigde de tijdige 
invoer van de Gort-operatie se
rieus in: de knel te komen. En deze 
belastingverlaging en -vereen
voudiging is voor de VVD uiterst 
belangrijk. Uit deze late verkla
ring van de SRV proefik wel een 
zekere onwil, maar alle signalen 
wezen erop dat we grote risîco's 
zouden lopen indien we niet voor 
1 januari deze wetsontwerpen 
zouden behandelen." 

Gelijktijdige 
behandeling 

Wel waren VVD en PvdA het 
er in de Eerste Kamer over eens 
dat de Persoonsregistratie en het 
Sofi-nummer gelijk moesten wor
den behandeld. 

Luteijn: "Als het dan om ver
gaderen gaat in een week waarin 
was afgesproken niet bijeen te 
komen, zit de oppositie gemakke
lijker. Rond de asielwetgeving 
waren minder problemen. Dat 
noodwetje kon zonder echt ern
stige gevolgen worden uitgesteld 
tot begin januari." Zo vergaderde 
de Eerste Kamer met opvallend 
veel lege plekken in de plenaire 
vergaderzaal en werden Sofi
nummer en WPR tijdig genoeg 
aangenomen om verdere vertra
ging in de invoering te voorko
men. • 

Eerste-Kamerfractievoorzitter David Luteijn. 

(Profijt)prijs voor kunst 
Bij de behandeling van de 

kunstenbegroting toonde VVD
woordvoerder Hans Dijkstal zich 
aangenaam verrast over de uit
latingen van minister Brinkman 
van WVC. Deze pleitte voor toe
passing van het profijtbeginsel in 
de kunst. Dit betekent dat bezoe
kers van voorstellingen, musea 
etc. een prijs moeten betalen die 
meer in overeenstemming is met 
de gemaakte kosten. Zware sub
sidies kunnen op die manier wor
den verminderd. De toepassing 
van het profijtbeginsel wërd reeds 

eerder voorgesteld door fractie
voorzitter Voorhoeve in het najaar 
1987. Toen kreeg het plan weinig 
instemming. Nu heeft de minister 
van WVC het blijkbaar overge
nomen. 

De VVD-fractie heeft een motie 
ingediend, waarin om een notitie 
wordt gevraagd waarin moet 
staan welke mogelijkheden er zijn 
voor een sterkere toepassing van 
het profijtbeginsel. De conclusies 
daarvan zouden kunnen worden 
gebruikt bij de voorbereiding van 
de begroting 1990. • 

Invoering sociaalfiscaal 

De enorme toename van het 
aantal verzekerden in de so
ciale zekerheid heeft steeds 
hogere eisen gesteld aan de 
administratie van de uitvoe
ringsorganen. Door de moge
lijkheden van automatisering 
te benutten kan het werk 
evenwel op een zo efficiënt 
mogelijke wijze worden ver
richt. 

Om nu te voorkomen dat er bij 
communicatie tussen verschil
lende uitvoeringsorganen sprake 
zal zijn van persoonsverwisseling 
ten aanzien van bepaalde gege
vens heeft de regering voorgesteld 
een voor alle sociale verzekerin
gen geldend sociaal nummer in te 
voeren. Doordat dit nummer ge
koppeld zal worden aan het fiscaal 
nummer, zal in het vervolg ge
sproken worden over het sofi
nummer. 

Bij de behandeling van dit 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
liet VVD-woordvoerder Lin
schoten zich in positieve zin uit 
over de mogelijkheden die dit sofi
nummer biedt om oneigenlijk ge
bruik en misbruik tegen te gaan. 
Hij wees er echter op dat de diver
se berichtenstromen (tussen 
werkgevers, werknemers en uit
voeringsorganen van de sociale 
zekerheid) die als gevolg van de 

invoering van het sofi-nummer 
ontstaan, tot aanzienlijke admi
nistratieve lasten bij de werk
gevers en de bedrijfsverenigingen 
kunnen leiden. Om dit te voorko
men diende de VVD-fractie, daar
in gesteund. door het CDA, een 
motie in waarin de regering wordt 
uitgenodigd zorg te dragen voor 
een verdergaande integratie van 
de diverse berichtenstromen. De 
standaardisering van de gegevens 
zal de belasting van de werk-

Robin Linschoten 

Han Heijmans 

gevers zo aanmerkelijk vermin
deren. Voorts anticipeerde Robin 

· Linschoten op de realisatie van 
het zogenaamde A-nummer, on
derdeel van de Gemeentelijke Be
volkingsadministratie (GBA). 
Gezamenlijk met de CDA-fractie 
sprak de VVD-fractie de wens uit 
om er voor te zorgen dat het sofi
nummer na verloop van tijd ge
koppeld zal worden aan het A
nummer. Deze GBA-bestanden 
zullen immers een belangrijke 
taak gaan vervullen bij de verifi
catie van de persoonsgegevens en 
een sofi-A-nummer ligt daarom 
voor de hand. 

De veelal geuite vrees dat een 
dergelijk nummer de privacy aan 
zal tasten, wordt door de VVD
fractie in de Tweede Kamer niet 
gedeeld. Voor de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer zijn 
namelijk waarborgen opgenomen 
in de diverse privacy-reglementen 
die gebaseerd zijn op de Wet Per
soonsregistratie. 

Eerste Kamer 
In de Eerste Kamer werd het 

wetsontwerp door senator H. F. 
Heijmans voor de VVD behandeld. 
Het VVD-Eerste Kamerlid ging 
uitvoerig in op de indirecte dwang 
die de Sociale Verzekeringsraad 
op de senaat had gelegd door te 
verklaren dat zelfs een behande
ling van het Sofi-nummer op 3 ja
nuari een jaar vertraging bij de 
invoering zou opleveren. "Het is 
bekend dat de SVR op 15 decem
ber de beslissing over het aanleg
gen van noodverbanden uitstelde 
tot 21 december, wanneer zeker
heid was verkregen over de agen
dering van het wetsontwerp door 
de Eerste Kamer ... En zo gingen 
we krijgertje spelen ... " 

Over het wetsontwerp zei hij 
ondermeer: "De Sofiwet werkt 
aanvullend op de Wet Persoons
registratie, die zojuist door deze 
Kamer is aanvaard. Ze is als het 

Noggeen 
reductie 
veestapel 

11 

Bij een overleg in de Kamer 
met minister Braks van Land
bouw over de mestproblematiek 
heeft woordvoerder Jan te Veld
huis gezegd dat een verplichte 
vermindering van het aantal 
stuks vee voor de VVD-fractie 
voorlopig niet aan de orde is. Deze 
verplichte vermindering is vol
gens milieu-organisaties noodza
kelijk om de verzuring te bestrij
den. 

Natuurlijk vindt de VVD-frac
tie dat de verzuring met kracht 
moet worden aangepakt. Ook de 
landbouw zal maatregelen moe
ten nemen. Maar op dit moment 
wordt in de landbouwsector hard 
gewerkt aan technische oplossin
gen voor de mest. Hiervoor zijn 
grote investeringen noodzakelijk. 
De VVD-fractie vindt dat voorko
men moet worden dat deze inves
teringen en oplossingen nu wor
den geforceerd door te overhaaste 
en dramatische beslissingen. De 
fractie heeft er alle vertrouwen in 
dat inspanningen van het be
drijfsleven bijvoorbeeld op het ge
bied van de samenstelling van het 
veevoer en de mestbe- en verwer
king tot resultaten zullen leiden. 
Volgens milieudeskundige Jan te 
Veldhuis moet begin 1991 op
nieuw worden bekeken welke 
vooruitgang is geboekt. Pas dan 
zou er met de VVD, indien het 
resultaat ernstig tegenvalt, ge
sproken kunnen worden over ver
mindering van de veestapel. Ech
ter in het uiterste geval als laatste 
middel en slechts voor een over
gangsperiode totdat er geschikte 
technische methoden zijn om de 
mestproblemen te verminderen. 

Het zou onrechtvaardig zijn om 
alleen de veetelers voor de mi
lieuvervui~ing aansprakelijk te 
stellen. • 

ware een nadere specificatie voor, 
een toescherping van de2;e wet op 
het gebruik van het sociaal-fiscaal 
nummer." 
De VVD-fractie in de Eerste Ka
mer wenst echter dat met de in
voering van het Sofi-A-nummer 
wordt gewacht tot de Wet Per
soonsregistratie behoorlijk is uit
gewerkt en ingevoerd. • 

Het Thorbeckehuis 
is bereikbaar op het 

nzeuwe nummer: 
070 - 613061. 

De 
doorkiesnummers 

staan elders. 
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Rijnve g -werd minister 
Smit-Kroes te 

De steeds frequentere giftige 
lozingen door Duitse en Zwit~ 
serse fabrieken op de Rijn 
hebben in Nederland een aan
tal drinkwaterleidingbe
drijven vorig jaar diverse ma
len in grote problemen ge
bracht. 

Minister Smit-Kroes van Ver
keer en Waterstaat heeft daarom, 
na overleg in de Kamer begin de
cember, haar collega-ministers 
van de Rijnstaten vlak voor 
Kerstmis een niet mis te verstane 
brief gezonden. Een afschrift 
daarvan stuurde zij naar de be
trokken Europese Commissaris 
en natuurlijk naar de voorzitter 
van de Tweede Kamer. 

De liberale minister somt in 
haar schrijven alle calamiteiten 
op, die voor Nederland vervelende 
en verstrekkende gevolgen had
den. Neelie schrijft vervolgens: 
"Ik moet constateren dat de be
scherming van het Rijnwater te
gen lozingen ten gunste van be
drijfsstoringen nog steeds vol
strekt onvoldoende is. Dit on
danks de duidelijke afspraken die 
wij daarover maakten bij de ach
tereenvolgende ministerscon
ferenties van Rotterdam (1986), 
Straatsburg (1987) en Bonn 
(1988). Ik zal mij daarom ervoor 
inzetten dat het beveiligingspro-

Paspoortdebat: 
zoveelste 
'tussenstand 

Tijdens het zoveelste pas
poortdebat dat december in de 
Tweede Kamer werd gehouden 
heeft VVD-woordvoerder Jan 
Kees Wiebenga zich afwachtend 
opgesteld. Het debat werd gehou
den naar aanleiding van de be
slissing van minister Van den 
Broek van Buitenlandse Zaken 
de samenwerkingsovereenkomst 
met paspoortfabrikant KEP op te 
zeggen. 

Volgens de VVD heeft de mi
nister hiermee weliswaar een 
daad gesteld, maar vele vragen 
kunnen nog niet worden beant
woord. Er bestaat nl. volstrekt 
geen zicht op de gevolgen die het 
besluit van de minister heeft. Zo 
is nog niet te overzien wat de op
zegging voor deN ederlandse staat 
en de burgers financieel gaat he- · 
tekenen. De VVD-fractie heeft re
serves aangetekend met betrek
king tot de gevolgen, alhoewel 
Wiebenga meedeelde dat de frac
tie op zichzelf respectvol tegen
over de beslissing staat. 

Voor de VVD is dit debat geen 
eindfase maar een tussenstand. 
Begin volgendjaar zal de minister 
de Tweede Kamer moeten komen 
vertellen hoe hij de burger aan 
een nieuw fraudebestendig en 
Europees paspoort kan helpen en 
hoe de zaak financieel wordt afge
wikkeld. 

Eind december volgden de ont
wikkelingen rond de vervaar
diging van het paspoort elkaar 
snel op. KEP werd failliet ver
klaard en Buitenlandse Zaken 
startte de onderhandelingen 
met de Staatsdrukkerij-Uit
geverij (SDU) en Joh. Enschede 
en Zn. Het door beide partijen op
gestelde contract werd echter niet 
meer in 1988-getekend. 

Volgens de media lag eerst de 
vertraging bij Buitenlandse Za
ken, maar op 30 december konden 
de betrokken banken zich nog niet 
in de nieuwe overeenkomst vin
den. Bij het afsluiten van dit blad 
kunnen we alleen maar weer zeg
gen: wordt vervolgd. • 

Nee/ie Smit-Kroes 

gramma in Nederland met spoed 
wordt afgewerkt. Ik doe een drin
gend beroep op u ook in uw land 
niet de studies... af te wachten, 
maar op korte termijn reeds de in 
uw ogen prioritaire maatregelen 
te doen treffen." 

Neelie Smit-Kroes wijst er in 
dit sc-!J.rijven ook op dat de alar
mering na een giflozing zwaar te 

wensen over laat. Zij dringt aan 
op een betere stroomlijning, het 
nakomen van gemaakte afspra
ken en het treffen van sancties. 
Zij spreekt haar teleurstelling uit 
over het feit dat al het internatio
naal overleg nog niet veel heeft 
opgeleverd. "Het lijkt mij thans 
tijd voor fundamentele en daad
krachtige in plaats van cosmeti
sche verbeteringen." 

"Het is een gemeenschappelijk 
probleem," benadrukt zij, "zowel 
wat de oorzaken als wat de schade 
betreft" ... "Gaarne zou ik van u 
vernemen of ook u bereid bent op 
korte termijn de nodige maatre
gelen door te voeren." • 

Politie-nrlnisters 
beslissen voor 
1 februari 
Tijdens de Uitgebreide Com
missievergadering over het 
politiebeleid toonden de 
woordvoerders van zowel re
geringspartijen als oppositie 
zich zeer ontevreden over het 
feit dat de bewindslieden nog 
niet hebben gereageerd op het 
spraakmakende rapport "De 
politie beter verdeeld" van de 
ambtelijke Projectgroep 
Kwantificering Politiewerk. 

Jan Kees Wiebenga 

De ministers zijn het onderling 
nog niet eens over de conclusies 
die naar aanleiding van het rap
port moeten worden getrokken. 

Minister Korthals Altes ver
dedigde zich met erop te wijzen 
dat het hier om een zeer complexe 
materie gaat,. waarop zorgvuldig 
gestudeerd moet worden: 

Onder druk van beide re
geringspartijen en de PvdA zeg
den de politie-ministers toe bin
nen zes weken met een oordeel te 
komen. 

Voor de VVD-fractie staat een·· 
traal dat de sterkte ontoereikend 
en onevenwichtig verdeeld is en 
dat een herverdeling daarom 
noodzakelijk is. Een herverdeling 
zoals in het ambtelijk PKP-rap
port is beschreven ziet de VVD
fractie echter als te rigoureus. 
Gedacht wordt aan een geringere 
herverdeling waardoor een ge
deelte van de personeelstekorten 
in de middelgrote steden kan 
worden aangevuld. De overige 
aanvulling zou mogelijk zijn door 
de taken van de Koninklijke Ma
rechaussee te intensiveren en de 
vrijkomende sterkte van de doua
ne te gebruiken. Ook het aantrek
ken van nieuw politieperso_neel 
behoort voor de VVD-fractie tot de 
mogelijkheden. 

Tevens werd tijdens de Uitge
breide Commissievergadering 
over het akkoord gesproken dat 
was bereikt tussen regering en 
politiehonden. VVD-woordvoer
der Dijkstal liet zijn waardering 
blijken voor de opstelling van de 
beide politie-ministers, jegens de 
wensen van de politiebonden en 
de oproepen die onder meer door 
de VVD-fractie waren gedaan. 
Hans Dijkstal vroeg echter bij
zondere aandacht voor het po
litiekader, dat er volgens de VVD
fractie in dit akkoord wel zeer be
kaaid vanaf komt. 

V oor de aanzienlijke financiële 
achteruitgang waarmee som
migen van hen te maken zullen 
krijgen, wordt geen enkele com
pensatie geboden. 
Daarom stelde de VVD-fractie 
onder meer voor om een vaste 
toelage voor het hoger kader in te 
voeren, met een bepaald maxi
mum .per maand. De VVD-fràctie 
vindt het niet meer dan redelijk 
dat zo ingeslopen onrechtvaar
digheden worden weggenomen. 11 
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Fractie verheugd over 
vervoersplannen 
De VVD-fractie heeft positief 
gereageerd op de plannen van 

·minister Smit-Kroes van Ver
keer en Waterstaat in het zgn. 
Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer (SVV). 

Volgens verkeersspecialiste 
Annemarie Jorritsma is het een 
goede zaak dat de minister deze 
nieuwe plannen heeft gepresen
teerd. Herbezinning m.b.t. vraag
stukken van verkeer en vervoer 
is immers noodzakelijk. De VVD 
waardeert de financiële onder
bouwing van de plannen, waarbij 
ook daadwerkelijk vanaf 1990 ex
tra middelen (f 400 miljoen jaar
lijks) worden gereserveerd. De 
integrale aanpak die wordt voor
gesteld spreekt de VVD-fractie 
aan. Gelukkig zijn nu eindelijk de 
"schotjes" tussen weg-, spoor- en 
waterinfrastructuur, openbaar en 
particulier vervoer hierin niet 
meer terug te vinden. 

De VVD-fractie is echter nog 
niet verrukt over het zgn. "re
kening-rijden". Dit rekeningrij
den wordt nogal benadrukt als 
middel om het bewuster autoge
bruik te bevorderen. Door de extra 
kosten wordt het gebruik van 
openbaar vervoer gestimuleerd. 
Volgens Annemarie Jorritsma is 
het rekeningrijden echter nog met 
teveel onzekerheden van kosten 
en uitvoering omgeven, zodat 
enige voorzichtigheid zeker ge
wenst is. 

Die plannen zullen overigens 
pas later in de Kamer worden be
handeld. Alle betrokkenen, bijv. 
belangenorganisaties, lagere 
overheden en het bedrijfsleven 
kunnen nu eerst reageren. Daar
na zal de minister haar definitieve 
plan in de vorm van een re
geringsbeslissing naar de Kamer 
sturen. • 

Werkgelegenheid 
VVD-woordvoerder Linschoten · 

liet zich tijdens het debat over het 
beleid ten aanzien van de lang
durige werkloosheid, zeer kritisch 
uit over de keuze van de !llinister" 
van Sociale Zaken en Werkgele
genheid voor het Centraal Be
stuur Arbeidsvoorziening die het 
voorstel dat tijdens dit debat werd 
besproken moest voorbereiden. 

De nieuwe Arbeidsvoorzie
ningswet waarin een centrale rol 
voor dit bestuur wordt neer
gelegd, is namelijk nog niet· eens 
door de Tweede Kamer aange
nomen. Om die reden vindt de 
VVD-fractie de keuze van het 
CBA geen juiste. 

Evenmin tevreden is de VVD
fractie over het uiteindelijke 
voorstel. Bedrijven krijgen in dit 
voorstel een subsidie indien zij 
een langdurig werkloze een 

werkervaringsplaats aanbieden. 
Daarbij is dan wel de voorwaarde 
dat een begeleidingsplan wordt 
opgesteld. 

Robin Linschoten zei dat be
drijven in het midden- en klein
bedrijf die de meeste werker
varingsplaatsen aan kunnen bie
den weinig behoefte zullen hebben 
aan de verplichting een uitgebreid 
begeleidingsplan op te stellen. 
Men wil juist een zo eenvoudig 
mogelijke regeling, die de werk
gever zo weinig mogelijk tot niets 
kost. 

Gesteund door de oppositie 
werd minister de Koning uitgeno
digd met nieuwe voorstellen te 
komen. Mocht dit niet tot succes 
leiden dan zal de Tweede Kamer 
en in het bijzonder de VVD-fractie 
haar eigen verantwoordelijkheid 
nemen. • 

Staatssecretaris Koning niet 
naar Financiën 

De VVD-staatssecretaris mr. 
Henk Koning heeft eind december 
laten weten dat hij niet nog een 
kabinetsperiode als staatssecre
taris op Financiën wil terug
komen. 

Koning, die de grote drijfveer 
is achter de Oort-operatie - de be
lastingverlaging en -vereenvou
diging, die in 1990 rond moeten 
zijn - vindt acht jaar Financiën 
voldoende. Henk Koning, die 
sinds 1967 in de landelijke po
litiek actief is, kandideert wel 
voor de Tweede Kamer. Het is ze
ker niet zijn bedoeling onder zijn 
politieke carrière een streep te 
zetten. • 

didaatstelling 
gem.eenteraden 1990 
In 1990 zullen periodieke ver
kiezingen voor leden van ge
meenteraden worden gehou
den. Aan de kandidaatstelling 
gaat een uitvoerige kandi
daatstellingsprocedure voor
af, waarbij afdelingen, even
tueel ondercentrales, kamer
centrales en het hoofdbestuur 
van de VVD betrokken zijn 
(zie daartoe tevens het artikel 
"Raad '90: Verwachtingen, 
Voetangels en Valluiken" in 
Vrijheid en Democratie nr. 
1371 van december 1988). 

Overeenkomstig artikel 3.1 
v~n het reglement op de kan
didaatstelling voor leden van de 
gemeenteraden (GR) publiceert 
het hoofdbestuur hierbij een eer
ste gedeelte van de kandidaat
stellingsprocedure en de in over
eenstemming met het reglement 

vastgestelde termijnen en tijd- · 
stippen met betrekking tot de 
handelingen die voortvloeien uit 
de artikelen 4 t/m 12 GR. * 

Hoofdlijnen, deel I 
(1989) 

voor 16 maart 
- overleg afdelingsbestuur met 
zittende raadsleden. 

voor 1 april 
- bestuursvergadering; concept
voorstel over eventuele deel
neming aan verkiezingen in de 
gemeente(n) die tot de afdeling 
beho(o)r(t)(en) ' 
- vraag aan bestuursleden van de 
afdeling en aan zittende raadsle
den of zij bereid zijn een eventuele 
voorlopige kandidatuur te aan
vaarden. 

uiterlijk 3 april 
- kennisgeving aan dagelijks be
stuur van de VVD van besluit tot 
al of niet deelneming aan de ver
kiezingen in de desbetreffende 
gemeente; afschrift aan kamer
centralebestuur. 

voor 16 april 
- kennisgeving kamercentra
Iebestuur aan dagelijks bestuur 
van de VVD; afschrift aan afde
lingsbesturen. 

voor 23 april 
- antwoorden bestuursleden en 
voorlopige antwoorden zittende 
raadsleden of zij eventueel bereid 
zijn. 

vanaf 23 april 
- oproep voor ledenvergadering; 
eventueel namen noemen voor 
kandidaatstellingscommissie. 

voorS mei 
- oordeel dagelijks bestuur van de 
VVD over concept-voorstel deel
neming aan de verkiezingen; 
eventueel ontheffing i.v.m. voor
nemen tot meedoen aan geza
menlijke lijst. 

16mei 
- oproeping in Vrijheid en De
mocratie tot noemen van namen 
van mogelijke kandidaten en he- . 
schikbaarstelling tweede gedeelte 
hoofdlijnen kandidaatstellings
procedure met inachtneming van 
de gebruikelijke termijnen (niet 
de gebruikelijke data i.v.m. on
bekendheid definitieve datum van 
de verkiezingen). 

tussen 16 mei en 15 juni** 
- Gaarlijkse) ledenvergadering; 
eventueel benoeming kandidaat
stellingscommissie; voorstel al of 
niet deelneming aan verkiezin-
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Wijziging 
Onroerend
Goed
Belasting 

"Huurders van huizen hebben 
eenzelfde profijt van hun woning 
als eigenaren," aldus VVD
woordvoerder Hermans tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel 
betreffende de wijziging van de 
gemeentewet op het terrein van 
de belastingen. 
Consequentie van deze "profijt
gedachte" moet volgens de VVD
Tweede-Kamerfractie zijn 'dat de 
OGB voor eigenaren niet hoger is 
dan voor "gebruikers". 

Om deze reden had de regering 
voorgesteld, dat de OGB voor ei
genaren niet meer dan 1,5 maal 
zo hoog mocht zijn als dat voor 
gebruikers. 

De VVD-fractie vindt deze ver
houding niet in overeenstemming 
met de profijtgedachte en stelde 
daarom voor om de verhouding op 
100:125 te stellen. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de be
staande praktijk waarin de ver
schillen in OGB tussen eigenaren 
en gebruikers nog steeds aan
zienlijk zijn. De VVD-fractie werd 
overigens in dit voorstel gesteund 
door de fractie van het CDA. 

Voordeel van deze nieuwe ver
houding is dat vermeden wordt, 
dat oneigenlijk gebruik van de 
OGB wordt gemaakt, door het te 
hanteren als instrument van in
komenspolitiek waarbij ge brui-' 
kers door de gemeenten worden 
ontzien ten nadele van de zakelijk 
gerechtigden. 

Resultaat van deze wetswijzi
ging zal nu zijn dat gebruikers te 
maken zullen krijgen met een 
lichte verhoging van de OGB, ter
wijl huiseigenaren in sommige 
gemeenten een verlaging van de 
OGB tegemoet kunnen zien. • 

gen; direct na de vergadering (ui
terlijk 18 juni) mededeling aan 
algemeen secretaris; afschrift aan 
kamercentralebestuur; voorts be
sluit over al of niet deelneming 
van verkiesbare kandidaten aan 
de kandidaatstellingsvergadering 
(dient door de jaarlijkse ledenver
gadering te worden vastgesteld). 

voor 15juli 
- kennisgeving gevoelen kamer
centralebestuur over besluiten 
ledenvergaderingen (voor zover 
nodig) aan dagelijks bestuur van 
de VVD met afschrift aan afde
lingsbestuur. 

uiterlijk 31 augustus 
- goedkeuring hoofdbestuur (voor 
zover nodig); eventuele richtlij
nen. 
* Het reglement GR is opge
nomen in het 9e Jaarboek blz. 355 
e.v. 
** Het hoofdbestuur verleent 
hierbij dispensatie om de jaarlijk
se ledenvergadering, die regle
mentair voor 1 juni dient plaats te 
vinden, ook te houden in de eerste 
helft van juni. 
N.B. er bestaat nog onzekerheid 
over de datum van de verkiezin
gen (ofmaart of mei 1990). 
V astgesteld door het hoofdbe-
stuur op 19 december 1988. · 
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JarigeJOVD 
stelt politiekè 

• • vernieuWing 
centraal 
Door JORT KELDER 

Weinig medelanders zullen 
warme gevoelens weten te as
sociëren met februari 1949. Zo 
niet een select groepje van 
enige duizenden politiek ac
tieve liberalen. Want '49 was 
niet alleen het jaar van "Indië 
verloren ... " er werd ook een 
politieke club geboren - de 
onze, de JOVD. 
Slimme cijferaars zullen al 
begrepen hebben dat 1989 ons 
veertig jaar, ofwel acht lustra 
van 1949 scheidt. Kortom: er 
valt dit jaar iets te vieren in 
liberale kring. De JOVD (40) is 
jarig en dat zult u weten ook. 

Het begon allemaal op zater
dag 26 februari in de Haagse Pul
chri Studio. Enige tientallenjonge 
liberalen kwamen tot de oprich
ting van "een Jongeren Organi
satie voor Vrijheid en Demoera
tie". 

In de voorafgaande maanden 
was een speciale "Jongeren-Com
missie" op initiatief van de kers
verse VVD tot stand gekomen. Na 
~n~g~ b~ra_adsJagingen kwam ;men 
in de landelijke dagbladen tot een 
"oproep aan de jongeren van Ne
derland", bevattende de aan
sporing de eerste JOVD-bijeen
komst bij te wonen. De oprich
tingsvergadering kwam er, werd 
een succes en de Jongeren Orga
nisatie Vrijheid en Democratie 
was een feit. 

In den beginne 
De jaren vijftig stonden ook in 

de JOVD in het teken van de op
bouw. De organisatie werd onder
steund met een netwerk van af
delingen, landelijke commissies, 
een landelijk blad - de Driemas
ter, gedurende de eerste jaren 
gratis uitgegeven door een lid - en 
naadloos in de tijdgeeest passende 
"zomerkampen". Voorzitters als 
Huub Jacobse (oud-parlemen
tariër) en Hein Roethof (lid PvdA 
Tweede Kamerfractie) drukten 
hun stempel op de JOVD. En het 
ging goed, er was groei. Eindjaren 
vijftig telde de JOVD zo'n twee
duizend leden. 

Vernieuwing 
De zestiger jaren gingen ook 

aan de JOVD niet geheel onop
gemerkt voorbij. Het waren jaren 
van grote ideeën, grote namen -
met voorzitters als Erwin Nypels, 
Hans Wiegel en Dick Dees - en 
grote problemen. Al in 1964 werd 
een resolutie Demostaat (staat 
voor "democratisering der 
staatsinstellingen") -ten congresse 
aangenomen. Twee jaar later was 
het de beurt aan de Democraten 
'66 om met een aantal vooraan
staande JOVD-ers (waaronder 
twee oud-voorzitters) springstof 
onder het fundament van politiek 
Nederland aan te brengen. Zoals 
we inmiddels weten ging dat 
bommetje nooit af, wel was het 
hommeles in het Haagse en in de 
JOVD. 

Het was al vaker gebeurd, 
maar ook nu weer slaagde een 
aantal jonge liberalen erin het 
leerstuk van de onafhankelijkheid 
hoog op de agenda te plaatsen. De 
toenmalige voorzitter Dick Dees 
ware nu geen VVD-staatssecre
taris Dees als ook dat achterhoe
degevecht niet keurig beslecht 
was. De JOVD bleef onafhanke
lijk, hoewel over de interpretatie 
van het begrip alszodanig nog im
mer enige exegese gewenst is. 

Zo gingen we de jaren zeventig 
in. Onafhankelijk, knap klein 
(zo'n 500 leden), politiek in een 
schisma en moreel ongebroken. 

Jaren zeventig 
Ofschoon in de grote-mensen

politiek de verbeelding aan de 
macht kwam bracht het nieuwe 
de'"êennium de JOVD eerder reac
tie dan revolutie. De krakkemik
kige congresaccommodaties van 
weleer werden gaandeweg de ze
ventiger jaren verruild voor com
fortabeler hotels. Wel sloeg het 
steeds jeugdiger ledenbestand de 
W erdegang van het traditionele 
"bal" ten gunste van de moderne 
disco-dreun instemmend gade. 
Echter, toen Nederland zich nog 
massaal in coltrui-met-spijker
broek tooide puilden de gardero
bes van Jan "JOVD" Lid al weer 
uit van de blazers en plooirokken. 
Politiek is nu eenmaal een kwes
tie van presentatie. Ed Nijpels, 
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Johan Remkes, Gijs de Vries ,.-7'"""'~-''---~--...;;; 
Frank de Grave waren de voorzit-
ters die een groeiende, bloeiende 
en verjongende JOVD de jaren 
tachtig inleidden. We telden weer 
ruim tweeduizeild leden. 

Het Ed -effect 
En terwijl buiten het no-non

sense denken het publiek debat 
verlámde verscherpte een links
rechts tegenstelling zich binnen 
de gelederen der jonge liberalen. 
Net als bij een echte oorlog kende 
ook dit politieke conflict materieel 
winnaars noch verliezers. In strijd 
met de rede overleefde de JOVD 
evenwel. Sterker nog: het secre
tariaat werd bedolven onder 
nieuwe aanmeldingen. Ed Nijpels 
sleurde de VVD naar 37 kamer
zetels, meer jongeren dan ooit 
stemden VVD. Die ontwikkeling 
legde de uitermate onafhankelijke 
JOVD geen windeieren. Onder 
het, door menigeen als "charis
matisch" omschreven, leiderschap 
van Julius Remarque bereikte de 
JOVD in 1986 haar voorlopige 
hoogtepunt van dik 5000 leden. 

Lustrum-programma 
Anno nu is er in die situatie 

weinig veranderd. Weliswaar telt 

de JOVD minder leden dan enige 
jaren terug, maar zij is en blijft 
vooralsnog N eêrlands grootste en 
oudste politieke jongerenorgani
satie. Bovendien dè liberale jon
gerenclub bij uitstek. Met een 
mooie toekomst achter zich en -
naar wij vermoeden - nog enig 
perspectiefVolle jaren to come. En 
omdat de jonge liberalen zich daar 
allerminst voor wensen te 
schamen wordt het 40-jarig over
leven nog gepast gevierd ook. 

Pulchri en Koningshof 
Allereerst is er een receptie en 

een politiek forum op de plaats 
waar het op de kop af vier decen
nia geleden allemaal begon. Za
terdag 25 februari a.s. is het 
Haagse Pulchri het toneel van 
wederom een gedenkwaardige 
JOVD-bijeenkomst. Het zal min
der formeel toegaan dan destijds, 
de soepele omgangsvormen die de 
jaren tachtig dicteren zijn zelfs tot 
de JOVD doorgedrongen. Wat 
blijft in '89 is de JOVD-wil tot po
litieke vernieuwing. Dat omvat 
meer dan die onvermijdelijke 
PvdA-D'66-VVD-coalitie en 
staatsrechtelijke vernieuwingen. 

,Het gaat zeker ook om de plaats 
van de politiek, de partijen en de 
overheid in de samenleving, het 
frisser functioneren van de po
litieke organisaties en belangen
groeperingen - de JOVD daarvan 
vanzelfsprekend niet uitgezon
derd. 

De Koningshof in Veldhoven -
alwaar dit voorjaar ook de uit
gever van dit blad huisde - biedt 
op 24 en 25 juni accommodatie 
aan een ongekend groot aantalli
beralen ter gelegenheid van het 
JOVD-lustrumcongras. Daar we 
in 1989 leven en de JOVD de 
JOVD niet zou zijn als er ander
halve dag non-stop aan politiek 
gedaan zou worden is besloten er 
een feest-weekend van te maken. 
Veel prominente sprekers, bin
nen- en buitenlandse gasten, mu
ziek & dans en varia - mag men 
nog iets anders verwachten van 
een lustrum-congres? Ja: U, VVD
er! Want de JOVD viert haar ver
jaardag bij voorkeur niet in beslo
ten kring - de politieke kennissen 
en familie zijn welkom. 

Rotturn en omstreken 
Voor het lustrumcongres is er, 

Enkele oud JOVD-voorzitters: Jacobse, 
Nijpels, De Vries, Remkes en Dees. 

in mei nog een bijeenkomst van 
oud-hoofdbestuursleden (de 
JOVD telt er een kleine tweehon· 
derd), verzorgd door de daartoe 
speciaal in het leven geroepen 
Stichting Rottumerberaad. 

Voorts is er een groot aantal 
speciale activiteiten van de afde· 
lingen die tezamen met de lande
lijke JOVD jubileren. 

Bovendien starten komend 
jaar "vernieuwende projeCten" op 
diverse politieke terreinen. De 
JOVD vergrijpt zich dit jaar zo
zeer aan "boswandelingen", "be
zoeken aan militaire oefeningen", 
"vluchtelingen-cases" en "Cam· 
bridge-debatten" dat een argeloos 
traditioneel JOVD-vergaderdier 
zou vrezen niet meer lid te zijn 
van een doodgewone politieke 
jongerenorganisatie. En dat is 
dan ook precies de bedoeling. Het 
wordt een leuk jaar, '89 wordt een 
lustrumjaar. 

Meer informatie over de JOVD 
en haar activiteiten bij het Alge
meen Secretariaat, Prins Hen
drikkade 104, 1011 AJ Amster
dam. U kunt ook bellen: 020 -
242000 .• 
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Betere opleiding van·vrouw-en 
en het onderwijsbeleid 
Door HANNEKE DE BRUIN-SCHEEPENS, vice-voorzitter Vrouwen 

"Het onderwijsbeleid is ge
richt op het stimuleren van 
een betere opleiding voor 
vrouwen." 
"Het onderwijsbeleid moet bij 
behoud van kwaliteit gericht 
zijn op een efficiënte organi
satie en betere kostenbeheer
sing." 

Deze beide uitgangspunten zal 
een ieder van harte onderschrij- -
ven. We zijn op de goede weg, lijkt 
het. Dat enthousiasme luwt ech
ter als we worden geconfronteerd 
met enkele onderwijsvoorsteHEm 
van dit beleid. Te weten: de verla
ging van de eindleeftijd voor 
studiefinanciering en de verho
ging van de kosten van studeren 
in deeltijd. 

Negatief effect 
Deze beide maatregelen resul

teren immers juist voor vrouwen 
in een negatief effect. Wij leven, · 
al het emancipatiebeleid ten spijt, 
immers nog in een tijd waarin de 
partnerkeuze, die meestal plaats 
vindt zo tussen de 20 en 30 jaar, 
heel andere consequenties met 
zich meebrengt voor jongens dan 
voor meisjes. Jongens worden. 
hierdoor extra aangemoedigd zich 
serieus aan hun studie en loop
baan te wijden. Meisjes zullen 
vaak óf niet beginnen aan een 
zwaardere studie óf deze voor
tijdig afu.rg,ken. 
Immers: 
- nog steeds breken meisjes hun 

studie af, of kiezen zij een een
voudiger opleiding om geld te 
verdienen om . te investeren in 
de studie van de partner. 

- nog steeds betekent voor meis
jes een lucratieve baan voor de 
partner elders, dat de studie van 
de vrouw dan maar hieronder 
moet lijden of zelfs wordt afge
broken. 

- nog steeds blijkt dat ondanks 
vaak goede voornemens het 
combineren van moederschap 
met een voltijdstudie bijna on
mogelijk is. 

Combinatie 
Er zijn gelukkig steeds meer 

voorbeelden van stellen die er wel 
in slagen om beider studies en 

beider loopbaan, door grote in
ventiviteit, wederzijdse inschik
kelijkheid en een gedegen plan
ning, toch te combineren. Helaas 
is dat nog allerminst regel. 
Wat we meestal zien is, dat 
- óf er maar niet eens aan een 
zwaardere studie begonnen wordt 
als er al een partner in het beeld 
is op het moment van de studie
aanvang. 
- óf dat de samenleving en het 
meisje zelf geconfronteerd worden 
met een afgebroken studie. Kos
tenpost voor het onderwijs, 
schadepost voor de maatschappij 
(minder goed opgeleide mensen 
voor de arbeidsmarkt) en een bron 
van onvoldaanheid voor deze 
meisjes. 

Dat laatste valt op het moment 
dat de beslissing valt, meestal nog 
wel mee. Je offertje gráág op voor 
degene die je dierbaar is en het 
biedt zelfs soms een gemakkelijke 
vluchtweg om moeilijkheden op je 
studiepad te ontwijken. Zo'n vijf 
tot tien jaar later ziet dat beeld 
er heel anders uit. Zelfs als de 
dierbaren in tal toegenomen zijn 
en ze nog even dierbaar zijn als 
voorheen! Eventuele kinderen 
zijn overdag naar school en de 
partner is geheel in beslag geno
men door zijn baan en carrière
opbouw. Voor haar rest er, als ze 
geluk heeft, nog een baantje op 
veel lager niveau dan waartoe ze 
oorspronkelijk zou worden opge-
1~i<idlf and~rs vrijwillig~r.~!:l-._o_( 
hobby's om haar steeds toene
mende hoeveelheid beschikbare 
tijd zinvol te vullen. 

Ontmoetingen met voormalige 
studiegenoten, die wél interessant 
werk hebben, wrijven nog eens 
zout in de wonde. "Je kunt nu 
eenmaal niet alles hebben," den
ken er velen en maken er het beste 
van. Steeds meer vrouwen denken 
echter "Ik heb zeker nog dertig 
actieve jaren voor de boeg en die 
wil ik zo zinvol mogelijk benutten. 
Daartoe wil ik me best een paar 
jaar extra inspanningen getroos
ten." Zij overleggen, plannen en 
organiseren net zo lang tot er een 
manier gevonden is, waarop zij, 
rekeninghoudend met het gezins
belang, de afgebroken studie als
nog kunnen afmaken of een heel 
nieuwe studie met betere vooruit-

zichten op de arbeidsmarkt kun-
- nen gaan volgen. Zij moeten met 

deze beslissing niet te lang wach
ten, omdat zij anders "te oud" zijn 
voor de arbeidsmarkt. 

Naast het organisatorische 
probleem en de extra inspanning 
voor beide partners, spelen echter 
ook de financiën een rol. De in
komsten van de ene verdienende 
partner zijn doorgaans niet zo 
hoog dat, naast de toenemende 
kosten voor het groeiende gezin, 
ook nog de directe en indirecte 
studiekosten van de vrouw be
kostigd kunnen worden. Deeltijd
studie zal vaak de enige mogelijk
heid zijn. En waarom zou de 
vrouw haar nog niet opgebruikte 
studiefinancieringsj aren niet 
kunnen gebruiken ook al is ze in
middels de 27 gepass~erd? 

Lange termijn winst 
Wie zijn hierbij de winnaars? 

De vrouwen? De gezinnen van 
deze vrouwen, die na tijdelijke, 
gezamenlijke extra moeite een in 
de toekomst beter functionerende 
en gelukkiger vrouw en moeder 
zullen bezitten? De maatschappij, 
die zeker in de naaste toekomst 
een schreeuwende behoefte heeft 
aan goed opgeleide en hoog ge
motiveerde mensen? 

Laen we toch verstandig zijn 
en dergelijke korte termijn bezui
nigingen .nigt goorvoeren ten kos
te van lange termijri winst. 

Tenslotte, laten we niet verge
ten dat als alles anders zou wor
den en het heel gewoon zou zijn, 
dat 
- de man ophoudt met studeren 
om de studie van zijn vrouw te 
bekostigen; 
- de man zijn studie afbreekt om 
mee te verhuizen vanwege een 
goede baan, die zijn vrouw elders 
zoekt; 
- de man de zorg voor de kleine 
kinderen op zich neemt, dat ook 
dán een veranderende maat
schappij zal vragen om per
manente her- en bijscholing. Het 
zal dan zelfs nuttig kunnen zijn, 

vrouwen 
·Program~a: 
Vrijdag 17 februari 1989. 
Vanaf u:oo uur Aankomst en inschrijving 
15.00-17.00 uur Hui13houdelijke vergadering (alleen voor aangesJotenen 

van de Organisatie Vr()uwenin de. VVD) . 
17.00,20.00 uur 
20.0() uur 

20.15-20.30 uur 
20.30-21.30 uur · 

Aperitief en diner . 
Opening congres door voorzitter Organisatie Vrouwen 
in de VVD, drs. J. M. de Vries · 
Diverse sprekers 

· Inleidingen door: mevrouw mr. E. ;r. J. K van Leeuwen
Schut, mevrouw drs. N. Rempt-Hallmans de Jöngh, me-
wouw mr. J. Larive · ·. · · 

21.45-22.30 uur gelegenheid tot stellen van Vragen 
22,30-" ... uur :- . "Lunterse Kringen" 
zaterdag 18 februari 1989. 
09.15 uur Heropening congres 
09.30-10 . .00 uur Inleiding.door drs. R. M. A. Jansweijer ·. 
10.00 uur Pauze . 
10.30-11.00uur Inleiding door de Minister van Sociale Zak,en en Werk

11.00~12.30 uur 
12.30-].3.30. uur 
13.30-15.00 uur 

gelegenheid, drs. J. de Koning 
Discussie in groepen 
Lunch. . . 
Forlitndiscuss~é . . 
Forumleden: mevr. mr. E .. J, J. E. ·van Leeuwen:Sclmt 
voorz., drs. R. .M. A. Jansweijer, mevr. mr. J. Larive, 
mevr. t:\.. Jo:ITitsma-Lebbink;.meVI': mr. S. Korthuis 
sluiting van h~t congre;;. .. . . . 

dat je in de loop van je leven twee 
heel verschillende beroepen uit
oefent. Het zal dan heel belangrijk 
zijn daar ook de voorwaarden voor 
te scheppen. Het "voucher-sys
teem" mag dan in de praktijk veel 
moeilijkheden met zich meebren
gen, het principe spreekt aan. 
Deeltijdstudie zal veel algemener 
worden opdat dan werken en 
studeren gecombineerd kunnen 
worden. 

Laten we met zijn allen toch 
duidelijk zijn in wat we uiteinde
lijk willen en zorgen dat het be
leid, niet alleen in algemene uit
gangspunten, maar ook in de zo
genaamde detailuitwerkingen 
hierop afgestemd is. • 

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 vol-

doen.* 
7. huishoudelijke vergadering 
JONGEREN TOT 23 jaar (graag geboortedatum vermelden): 

f 120,
f 97,50 
f 45,
f 10,
f 27,50 

f 20,-
gratis 

8. gehele congres . f 75,-
9. vrijdagavond + diner, logies + ontbijt (overige onderdelen van 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, Schootsedijk 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: .................................................................................................................... , .. . 

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

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

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

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

Ik zou graag een kame.r delen met: ......................................................................... . 

MR J.D.H. VAN EWIJK ---
wmem Bildenlijklaan 26 - 1401 AR Bussum 

* Afhandeling nalatenschappen * Bewindvoering * Executeur-testamentair * Fiscale adviezen inzake 
schenkings- en successierecht 

Voor nadere informatie: 
Postbus 128 
1400 AC Bussum 
telefoon:. 
02159-32877 of 31371 
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Activiteitenschema 
1 januari 1989/31 december 1989 

***** *EP* 
*PE* 
*** met daarin opgenomen data Europese campagne 

uiterlijk 7 januari 
(tot 24.00 uur) 

lljanuari 

16januari· 

17januari 

IS januari 

23januari 

25januari 

28januari 

30januari 

voor 31 januari 

1 februari· 

in februari 

Sfebruari 

11 en 12 februari 

13februari 

14februari 

16februari 

17 en 18 februari 

- (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 secretaris 

~- sluitingsdatum: indiening amen
dementen c.q. moties op beschrij
vingsbrief 79ste algemene vergadering · 
bij algemeen secretaris 

- LPC-vergadering 

- dagelijks-bestuursvergadering 
- TV-uitzending 

- Vrijheid en Democratie 
- (EP) publicatie in Vrijheid en Demo-

cratie van de ontwerp-kandidatenlijst 
LCJ -vergadering 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Leiden 

- hoofdbestuursvergadering 
- hoofdbestuur stelt beschrijvingsbrief 

voor de 42ste JA V vast 
- tevens vaststelling door hoofdbestuur 

van adviezen bij moties c.q. amen
dementen 79ste A V 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Limburg 

- (EP) verkiezingsraad ter vaststelling 
van de kandidatenlijst i:ti Congrescen
trum Ouwehand te Rhenen 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- (TK) concept-verkiezingsprogramma 
gereed 

- bezoek van het dageÜjks bestuur ~an 
de kamercentrale Overijssel 

- (TK) de centralevergadering van iedere 
kamercentrale stelt een lijst van voor
lopige kandidaten (niet-zittende leden) 
in voorlopige volgorde van voorkeur 
vast 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Den Helder 

- topkadercursus 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 
- publicatie beschrijvingsbrief 42ste 

jaarlijkse algemene vergadering 
- ho·ofdbestuur publiceert amendemen

ten c.q. moties op beschrijvingsbrief 
79ste algemene vergadering 

- (EP) publicatie kandidatenlijst 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Tilburg · 

- (GR) 1e informatiedag voor bestuur
ders afdelingen (Meppel) 

- Congres van de Organisatie Vrouwen 
in de VVD in de Blije Werelt te Lun
teren 

- dagelijks-bestuursvergadering 
- (EP) campagnetournee KC-Overijssel 

- LPC-vergadering 
LCV-vergadering 

(GR) 2e informatiedag voor bestuur
ders afdelingen (Weert) 

- jaarlijkse bijeenkomst Vorming en 
Scholingsfunctionarissen (Hoog
Brabant te Utrecht) 

- (TK) voorlopige advieslijsten kamer-
. centrales dienen in het bezit te zijn van 
de algemeen secretaris 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Flevoland 

2maart 

4maart 

6maart 

9maart 

13maart 

14maart 

15 maart 

voor 16 maart 

tussen 20 maarten 
22mei 

20maart 

22 maart 

24maart 

26 en 27 maart 

.29maart 

· v9.or 1 april 

1 april 

uiterlijk 3 april 

- (GR) 3e informatiedag voor bestuur
ders afdelingen (Dordrecht) 

- 79ste algemene vergadering (buiten
gewone algemene vergadering) in Ont
moetingscentrum Koningshof te 
Maassluis 

- (TK) de algemene vergadering stelt het 
technisch advies vast 

- · (EP) de algemene vergadering kan nog 
met tweederde van de uitgebrachte 
geldige stemmen wijzigingen aanbren
gen in het technisch advies en in de 
door de verkiezingsraad vastgestelde 
kandidatenlijst 

- hoofdbestuursvergadering 

(GR) 4e informatiedag voor bestuur
ders afdelingen (Hilversum) 

- dagelijks-bestuursvergadering 
- (TK) dagelijks bestuur stelt groslijst· 

vast 
- TV-uitzending 

- Vrijheid en Democratie 
- (TK) publicatie in Vrijheid en Demo-

cratie van het concept-verkiezingspro
gramma 

LCJ -vergadering 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Rotterdam 

(TK) verzending van groslijst en tech
nisch advies aan besturen van afdelin
gen en kamercentrales 

- (GR) overleg afdelingsbestuur met zit
tende raadsleden 

- (TK) de ledenvergaderingen van de af
delingen vergaderen over concept-ver
kiezingsprogramma en dienen eventu
eel amendementen en moties in ter be
handeling door ondercentrales 

- dagelijks-bestuursvergadering 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Utrecht 

- Goede Vrijdag (algemeen secretariaàt 
gesloten) 

- Pasen (algemeen secretariaat gesloten) 

- bezoek van het dagelijks bestuur aan 
de kamercentrale Dordrecht 

- (GR) bestuursvergadering; concept
voorstel over eventuele deelneming 
aan verkiezingen in de gemeente(n) die 
tot de afdeling beho(o)r(t)(en) 
(GR) vraag aan bestuursleden van de 
afdeling en aan zittende raadsleden of 
zij bereid zijn een eventuele voorlopige 
kandidatuur te aanvaarden 

- (TK) 1e Kandidatenpresentatiedag 
voor bestuurders (Motel De Meern) 

(GR) kennisgeving aan dagelijks be
stuur van de VVD van besluit tot al of 
niet deelneming aan de verkiezingen in 
de desbetreffende gemeente; afschrift 
aan kamercentralebestuur 

- hoofdbestuursvergadering 

- LPC-vergadering 
LCV-vergadering 

(TK) 2e Kandidatenpresentatiedag 
voor bestuurders (Motel De Meern) 

dagelijks"bestuursvergadering 

- sluitingsdatum: indiening amen
dementen c.q. moties op voorstellen 
beschrijvingsbrief 42ste JA V bij alge
meen secretaris. Worden voor 1 mei 
toegezonden aan besturen van afdelin
gen en centrales 

tussen 15 april 
en 14mei 

voor 16 april 

17 april 

·18 april 

22 april. 

voor 23 april 

vanaf 23. april 

24 april 

1mei 

3mei 

4mei 

5mei 

voorSmei 

Smei 

14en 15 mei 

16mei 

tussen 16 mèi 
en 15juni 

uiterlijk 16 mei 

17.mei 

16 
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vergadering 

15juni 

16juni 

voor of op 17 juni 

19juni 

24juni 

27juni 

28jtini' 

3juli 

10juli 

voor 15juli 

15juli 

21 augustus 

26augustus 

28auaustus 

uiterlijk 
31 augustus 

1·16 september 

4september 

15 september 

15 september~ 
15 december 

-16 september 

18 september 

. 9. oJrtQ}:)er , • 

23oktober. 

·.24oktober 

3 ·en .4november 

JANUARI 1989 

- (EP) dag der stemming 

- algemeen secretariaat gesloten 

- (TK) de centralevergaderingen van de 
ondercentrales behandelen conform 
artikel 48 hr. de door de afdelingen die 
tot hun gebied behoren, amendemen
ten en moties; inleveren bij algemeen 
secretaris ten laatste op 26 juni 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) de centralevergadering van iedere 
kamercentrale stelt de definitieve ad
vieslijst van voorlopige kandidaten 
vast, tevens benoeming van afgevaar
digden naar de verkiezingsraad; lijsten 
dienen uiterlijk 26 juni in bezit te zijn 
van algemeen secretaris 

- Vrijheid en Democratie 
- aankondiging september-partijraad 

LPC-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

(GR) kennisgeving gevoelen kamer
centralebestuur over besluiten leden
vergaderingen (voor zover nodig) aan 
dagelijks bestuur van de VVD met af
schrift aan afdelingsbestuur 

- (TK) toezending amendementen en 
moties verkiezingsprogramma aan be
sturen afdelingen en centrales voor be
handeling in centralevergaderingen 
kamercentrales 

- hoofdbestuursvergadering 

- (TK) hoofdbestuur stelt ontwerp op van 
de kandidatenlijst en verricht voorts 
alle handelingen als in artikel16 TK 
vermeld zijn 

- (TK) centralevergaderingen van de ka
mercentrales behandelen de amen
dementen en moties die na behandeling 
door ondercentrales zijn overgebleven; 
inleveren bij algemeen secretaris ten 
laatste op 23 augustus. (Tevens worden 
de afgevaardigden naar de amen
dementencommissie benoemd) 

- hoofdbestuursvergadering 

- (GR) goedkeuring hoofdbestuur (voor 
zover nodig); eventuele richtlijnen 

- mededeling hoofdbestuur over plaats, 
tijd en agenda 43ste jaarlijkse algemene 
vergadering (1990) 

- hoofdbestuursvergadering 

- Statendag,-bijeenkomst met leden PS 
met EK-leden 

- het hoofdbestuur en de ledenvergade
ring van elke afdeling kunnen kan
didaten stellen voor de vacatures in het 
hoofdbestuur ( 43ste jaarlijkse alge
mene vergadering 1990) 

- amendementencommissie 

- hoofdbestuursvergadering 
- (TK) bijeenkomst hoofdbestuur ter 

eventuele advisering amendementen/ 
moties verkiezingsprogramma 

- reguliere bijeenkomst partijraad i.v.m. 
Troonrede en Miljoenennota in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 

- Vrijheid en Democratie (met toezen
ding accept-girokaarten contributie '90) 

- hoofdbestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- (TK) buitengewone algemene verga
dering ter vaststelling verkiezings
programma in .de Schouwburg Gooi
land te Hilversum 

- congres Vereniging van Staten- en 
Raadsleden in de Blije Werelt te Lun
teren 

1lnovember 

13 november 

15 november 
(tot 24.00 uur) 

20november 

21 november 

11 december 

15december 
(tot 24.00 uur) 

16december 

18december 

19december 

25 december 1989 
t/m 
1 januari 1990 

Verklaring afkortingen: 

- (TK) bijeenkomst van de verkiezings
raad ter vaststelling van de bijna de
finitieve kandidatenlijst 

- hoofdbestuursvergadering 

- sluitingsdatum: indiening voorstellen 
voor beschrijvingsbrief 43ste jaarlijkse 
algemene vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuursvergadering 

- sluitingsdatum: opgave van voorlopige 
kandidaten voor het hoofdbestuur 
1990 

- (TK) buitengewone algemene verga
dering ter vaststelling van de de fini
tieve kandidatenlijst in De Flint te 
Amersfoort 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- algemeen secretariaat gesloten 

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 

GR - handelingen die verband houden met de gemeenteraadsver
kiezingen 

N.B. er bestaat nog onzekerheid over de data van de verkiezingen 
TK en GR (of maart of mei 1990). 

17 

* de reguliere radio-uitzendingen voor het seizoen 1989 worden via 
de zender Radio 5, van 18.20 tot 18.30 uur, hervat in een veertien
daags uitzendschema. 

Vergaderingen DB/HB in 1989 
DB: 
16januari 
30 januari 
20 februari 
13 maart 
20 maart 
10 april 
17 april 

1 mei 
22 mei 

HB: 
23 januari 
13 februari 

6 maart 
3 april 

24 april 
8mei 

12juni 
19juni 
3juli 

10juli 

21 augustus 
28 augustus 

4 september 
18 september 

9 oktober 
23 oktober 
13 november 
20 november 
11 december 
18 december 

Vergader/bijeenkomstenschema 
LPC LCV LCJ BEZ. AAN KC'S 

11/1 22/2 17/1 18/1 
22/2 5/4 7/3 25/1 
5/4 17/5 30/5 1/2 
17/5 8/2 
28/6 15/2 

1/3 
15/3 
22/3 
29/3 

*EP* 
*PE* 

·~ 
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Verhoging kostenforfait uit 
vroegere arbeid 
Tijdens het najaarsoverleg 
met de sociale partners heeft 
de regering een bedrag van 
f 200 miljoen ter beschikking 
gesteld ten behoeve van een 
bescheiden inkomensver
betering van de uitkeringsge
rechtigden. 

Ter invulling van dit bedrag is 
gekozen voor een verhoging van 
het kostenforfait van inkomsten 
uit vroegere arbeid (een vaste af
trekpost van de loon- en inkom-

Contributie
betaling 

stenbelasting). Het gevolg hier
van is dat alle uitkeringsgerech
tigden kunnen profiteren van een 
verhoging van het forfait van 
f 200,- naar f 400,-. 

VVD-woordvoerder Linschoten 
uitte bij de behandeling van dit 
voorstel in de Tweede Kamer zijn 
tevredenheid met dit voorstel 
omdat op deze wijze · alle uit
keringsgerechtigden bereikt 
kunnen worden. Hij wees er op 
dat op deze wijze, negatieve ar- · 
beidsmarkteffecten kunnen wor
den vermeden, die wel zouden zijn 
opgetreden indien tot een verho
ging van de uitkeringen was be
sloten. 

Alle uitkeringsgrechtigden 
zullen dus van deze verhoging 
profiteren. Huishoudens met twee 
ouderen die beiden in aanmerking 
komen voor een 50 %-AOW-uit
kering, gaan er zelfs het dubbele 
in koopkracht op vooruit. 

Mocht u het bedrag van uw 
lidmaatschap van de VVD nog 
niet hebben gestort dan ver
zoeken wij u vriendelijk dit nog 
deze week te doen. Hierdoor 
bespaart u uw partij zowel de 
extra kosten van de verzending 
van een aannaming als extra 
administratief werk. 

Zo blijft het koopkrachtbehoud 
gehandhaafd door lastenver
laging. Precies wat de VVD wil! • 

,~_L~~==~ 

Ook dergelijke kleine posten 
tellen op het budget! 

Wiegel geen kandidaat voor 
... Tweede--Kamer----.... --· 

De liberale oud-vice-premier 
en oud-fractievoorzitter Hans 
Wiegel wenst geen kandidaat
stelling voor de Tweede Ka
mer. 

· Naar aanleiding van verzoeken 
van afdelingen om zich kandidaat 
te laten stellen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen heeft Hans 
Wiegel aan de desbetreffende af
delingen laten weten dat hij na 
ampel beraad tot de conclusie is 
gekomen niet op deze verzoeken 
te moeten·ingaan, hoezeer hij deze 
verzoeken ook op prijs stelt. 
"Wanneer ik mij thans kandidaat 
laat stellen zal ik mij in mijn hui
dige ambt geruime tijd in een be
stuurlijke en politieke dubbel
positie bevinden. Ik acht dat on-

gewenst." Bovendien, zo merkt hij 
op, zullen velen hem wellicht als 
toekomstig lijsttrekker beschou
wen: "Mgezien nog van de dis
cussie die hierover in de partij zou 
kunnen ontstaan, lijkt mij dit voor 
de positie van de heer Voorhoeve 
thans onplezierig. En ook voor de 
VVD. Het leiderschap in de Twee
de Kamer en dus de slagkracht 
daar zal worden verzwakt. Dat is 
voor de invloed van de VVD in de 
coalitie en dus met het oog op de 
kansen bij de verkiezingen slecht. 

Overigens - dat in alle dui
delijkheid - ik blijf de ontwikke
lingen binnen de VVD zeer nauw
lettend volgen, en sluit voor de 
toekomst thans andere opties niet 
uit. Ik ben daarbij te allen tijde 

WD voorlopig tegen het 
kweken van en onderzoeken 
met menselijke embyro's 
De VVD-fractie heeft zich uitge
sproken tegen de plannen van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam 
om menselijke embryo's te 
kweken en deze te gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek. Dit 
standpunt is voorlopig. Immers, 
de fractie is al maandenlang bezig 
met de voorbereiding van een dis
cussiestuk over de notitie 
"Kunstmatige bevruchting en 
draagmoederschap" van de re
gering. Dit discussiestuk zal wor
den besproken in de partijcom
missies Volksge.zondheid en Jus
titie en in de fractie. Woordvoer
ster Erica Terpstra vindt dat deze 
zorgvuldige besluitvormingspro
cedure op dit moment niet door-

kruist moet worden. Vandaar het 
standpunt vàn de VVD dat er nu 
niet kan worden meegewerkt aan 
een ontwikkeling die zou kunnen 
leiden tot het wél speciaal kweken 
van menselijke embryo's. Het gaat 
de fractie echter te ver nu al een 
definitief verbod af te kondigen. 
De principiële discussie moet im
mers nog worden gevoerd. Samen 
met de Partij van de Arbeid heeft 
de VVD een motie ingediend, 
waarin aan de regering wordt ge
vraagd maatregelen te nemen om 
te voorkomen dat nu reeds em
bryo's gekweekt zullen worden. In 
het voorjaar van 1989 klm dan 
definitief worden beslist. 

• 

bereid- zoals ik aan de voorzitter 
van de partij meedeelde, en met 
wie ik het onderwerp van deze 
briefuitvoerig besprak- mij nu en 
in de toekomst naar beste vermo
gen voor de partij in te zetten." • 

Het nieuwe 
telêfoonnummer 
van het algemeen 
secretariaat is: 
070 ~ 613061. 

De doorkiesnummers 
treft u elders in dit · 

./Jlad. 

In december is door de 
Teldersstichting 
uitgebracht: 

VRIJHEIDEN 
DWANG IN HET 
ARBEIDSRECHT 
verzamelde 
opstellen van Prof. 
mr. N. E. H. van 
Esveld onder 
redactie van 
mr. R. Hanserna 

Met deze bundel, die een 
selectie bevat uit het weten
schappelijk werk van Prof. mr. 
N. E. H. van Esveld, eert de 
Teldersstichting posthuum de 
hoogleraar. Van Esveld was lid 
en later voorzitter van het cu
ratorium van de Stichting. Bij 
de keuze van de artikelen is 
mr. R. Hanserna uitgegaan van 
een centraal thema: de span
ning tussen individu en ge
meenschsap in het sociaal 
recht. 

U kunt deze bundel bestel
len . door overmaking van 
f 37,50 op postrekening 
3349769 t.n.v. de Prof. Mr. B. 
M. Teldersstichting, Konin
ginnegracht 55a, 2514 AE 
's-Gravenhage. 

Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting 

Jaarlijks verschijnen een aan
tal geschriften van het liberaal 
wetenschappelijk bureau De Tel
dersstichting. Deze bundels vor
men meestal de aanzet tot diep
gaande discussies in de partij via 
partijraden en deelcongressen. 
Mocht u interesse hebben dan 

kunt u voor f 50,- (studenten en 
scholieren voor f 40,-) hierop een 
abonnement nemen door onder
staande bon gefrankeerd terug te 
zenden aan: 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 
Koninginnegracht 55a, 2514 AE 
's-Gravenhage. 

Hierbij meld ik me aan als abonnee op de geschriften van de Teldersstichting. 
0 voor f 50,- per jaar* 
0 voor f 40,- per jaar* 
Ik studeer aan de (naam instelling): 

Ik betaal met de accept-girokaart die mij wordt toegezonden. 

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

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

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

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

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

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

* Aankruisen wat van toepassing is. 

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 

RESTAURANT 
Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 
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Bestuurders afdelingen: 
opgelet! 

auspiciën van de Haya 
Somerenstichting wordt 

een viertal afzonderlijke bij
eenkomsten georganiseerd 
om afdelingsbestuurderen 
voor te bereiden op de ko
mende Kandidaatstelling GR. 

In deze bijeenkomsten zullen 
drs. F. G. J. Steenmeijer, lid van 
het dagelijks bestuur van de VVD 
(speciaal belast met het vormings
en scholingswerk binnen de VVD) 
en de algemeen secretaris van de 
VVD, W. J. A. van den Berg, twee· 
inleidingen verzorgen met als 
thema's: 
- de verhouding bestuur/fractie; 
- de procedure en de toepassing 
van het reglement GR. 

In het tweede deel van een bij
eenkomst zal er volop gelegenheid 
zijn met de inleiders van gedach
ten te wisselen. Om zoveel moge
lijk bestuurderen in de gelegen
heid te stellen om aan één van 
deze bijeenkomsten deel te nemen 
is gekozen voor locaties verspreid 
in het gehele land. 

Het informatieteam komt op: 
- 16 februari 1989 te Meppel in 

"Café-restaurant · Worst" 
(Steenwijkerstraatweg 10). 
23 februari 1989 te Weert in 
"Poort van Limburg" (Bassin 5). 
2 maart 1989 te Dordrecht in 
"De Schuur" (Nijhofiaan 57). 
9 maart 1989 te Hilversum in 
"Schouwburg Gooiland" (Em
mastraat 2). 

Aanvang van de bijeenkomsten 
steeds om 19.00 uur. 

Om bij voorbaat reeds een in
zicht te hebben in het aantal deel
nemers wordt bestuurderen ver
zocht ondervolgende bon in te 
vullen en te zenden aan het Alge
meen Secretariaat van de VVD, 
postbus 30836, 2500 GV 's-Gra
venhage. 

.Vrijwilligers 
gevraagd 

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

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

Mdeling: ................................................................................................................... . 

Komt (*) naar bijeenkomst te: 
0 Meppel 
0 Weert 
0 Dordrecht 
0 Hilversum 

* gaarne aankruisen welke bijeenkomst. 

Handtekening: 

Agenda.Haya van 
Somerenstichting 

In Vrijheid en Democratie van 
oktober plaatsten wij een 
dedeling dat het, gezien de fi. 
nanciële situatie van de partij, 
noodzakelijk is om voor be
paalde taken in de toekomst 

In dit januarinummer van 
Vrijheid en Democratie geeft 
de Haya van Somerenstich
ting een overzicht van trai
ningen die de Stichting or
ganiseert e:r, waarvoor leden 
zich rechtstreeks aan kunnen 
melden bij het algemeen se
cretariaat en een overzicht 
van trainingen die door de 
kamercentrales worden geor
ganiseerd. 

Trainingen Haya van 
Somerenstichting 
Conflicthantering 
Arnhem (Papendal), 17. en 18 fe
bruari 1989 
vsconfD5., cursusbijdrage f 125,-

Kandidaat-Gemeenteraadsleden 
Son, 14/21/27 februari en 7/14 
maart 1989 
vskan06., cursusbijdrage f 125,-

Presentatietechniek 11 
Amstelveen, 21/28 februari en 7 
maart 1989 
vspret05., cursusbijdrage f 110,-

Leden kunnen zich opgeven 
voor deze trainingen door de cur
susbijdrage over te maken op gi
ronummer 3619197 van de Haya 
van Somerenstichting onder ver
melding van de naam, het num
mer en de plaats van de cursus. 

Trainingen van de 
kamercentrales 

In de komende maanden or
ganiseren de kamercentrales in 
samenwerking met afdelingen en 
ondercentrales enkele trainingen. 
Hieronder volgen de data, plaat
sen en cursusbijdragen. Voor deze 

trainingen kunnen leden zich uit
sluitend rechtstreeks aanmelden 
bij de betrokken kamercentrales. 
De Haya van Somerenstichting 
verstrekt, op aanvraag, nadere 
informatie over telefoonnummers. 

Discussietechniek I 
Amsterdam, 24 en 31 januari 
1989. 
vsdiss013. 

Voor nadere informatie kan 
telefonisch contact worden opge
nomen: 070 - 613010. 

N.B. 
Wij verzoeken de organisatoren 
van de cursussen om alle te or
ganiseren cursussen aan te mel
den bij de Haya van Someren
stichting. Alleen de bij de stich
ting aangemelde cursussen ko
men voor subsidie in aanmerking. 

ligers. 
·Daarop heeft een aantal men
sen gereageerd. Om te voorko
men dat steeds op dezelfde 
mensen. een beroep wordt ge
daan, herhalen wij hierbij de 
oproep. 
Wij zoeken vrijwilligers die 
bereid zijn om een geluidsband 
uitte typen van een landelijke 
vergadering van de VVD, zoals 
een partijraad of een (buiten
gewone) algemene vergade
ring. In de regel gaat het daar
bij om eenheden van ongeveer 
tweeënhalf uur vergadertijd. 
Een goede. typvaardigheid is 
noodzakelijk. Voor inlichtin
gen en aanmeldingen kunt· u 
contact opnemen met onderge
tekende, algemeen · secre" 
tariaat; telefoon: 070 - 613000. 

M. TH. M. TANGEL • 

Jaarlijkse bijeenkomst Vormings
en Scholingsfunctionarissen 

25 februari 1989 in Hoog
Brabant, Radboudkwartier 23-te 
Utrecht. Vormings-en Scholings
functionarissen van afdelingen, 
ondercentrales en kamercentrales 
kunnen deze bijeenkomst bijwo
nen teneinde nieuwe ideeën op te 
doen, ervaringen uit te wisselen 
en afspraken te maken. Tijdens 
deze bijeenkomst zal o.a. de lan
delijke introductie van de nieuwe 
leergang gemeenteraad plaats-
vinden. · 

Indien u belangstelling heeft 
om deze bijeenkomst bij te wonen, 
kunt u zich d.m.v. de hieronder 
afgedrukte bon aanmelden. 

Na inschrijving ontvangt u een 
week vóór aanvang van dè bijeen
komst een programma met een 
toegangskaart. Aan deze bijeen
komst zijn geen kosten verbon
den. 

Jaarlijkse bijeenkomst Vormings
en Scholingsfunctionarissen 
Hierbij mijn aanmelding voor de bijeenkomst van 25 februari 1989 
(s.v.p. vóór 10 februari 1989 opsturen). 

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

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

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

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

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

Toezenden aan: 
Haya van Somerenstichting, postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 



De redactiè behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaàtsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder-. 
schrijft. Voor toelichting zie 
8lders in dit blad: "Brieven". 

Nobelprijs 

Mijn opinie is dat de EG de No
belprijs voor de vrede verdient. 
Wat is er immers mooier dan het 
op vreedzame wijze bewerkstel
ligen van een Verenigd Europa. 
Zeker wanneer men bedenkt dat 
Europa door de eeuwen heen het 
toneel was van een met geweld 
doorspekte concurrentiestrijd om 
grondgebieden en andere machts
factoren. 
Stemmen bij de Europese verkie
zingen van 1989 betekent dus niet 
alleen een keuze voor een politieke 
partij, maar eveneens een legiti
matie van dit Europese civili
satieproces en het creëren van een, 
hopelijk effectieve, publieke opinie. 
Daarenboven zal op den duur, 
dankzij de gemeenschappelijke 
markt, de staatscontrole op econo
mische kwesties verminderen. 
Mits wordt afgezien. van EG
richtlijnen inzake allerlei futili
teiten, kan aldus de individuele 

·vrijheid toenemen. 

NAT03%voor 
defensie 

J.Dommers 
Enschede 

door de VVD beloofde wettelijke 
maatregelen vol vertrouwen te
gemoet. 

H.Bekker 
's-Gravenhage 

Europese Akte 
Mr. drs. F. Bolkestein, minister 
van Defensie, verklaarde op 14 
december 1988 tijdens een mon
deling overleg met de vaste com
missie voor Defensie van de Twee
de Kamer dat hii zich bij aankoop 
van defensiemateriaal vooral zal 
laten leiden door de aanbieders 
met de laagste prijs. Ter verdui
delijking voegde hij daaraan toe 
dat goed koopmanschap hem er 
wel toe verplicht om, · na verge
lijking van de kwaliteit van het 
geboden materiaal en de kosten 
voor aanschaffing en exploitatie in 
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Europa en in de Verenigde Staten, 
te kiezen voor het goedkoopste 
produkt. Aldus NRC/Handelsblad 
van 15-12-1988. 
Echter, een land is slecht gediend 
als een minister bij het nemen van 
besluiten alleen afgaat op de af
weging van voordelen op korte 
termijn. Van een liberaal politicus 
mag een beleid worden verwacht 
dat is gericht op behartiging van 
het verlicht eigenbelang van Ne
derland, ook op de langere ter
mijn: Nederland als deelstaat van 
Europa. 
De visie die spreekt uit de Europe
se verdragen (Rome, 1957) en meer 
recent uit de Europese Akte 
(Luxemburg 1985, Den Ha(Lg 
1986) wordt door Nederlandse en 
Europese liberalen gedeeld. In dat 
verband moet worden gewezen op 

de genoemdé Europese Akte en het 
Platform van Westeuropese vei
ligheidsbelangen (Den Haag, 
1987). Daarin wordt mede uit
drukking gegeven aan de wil "in 
Europa een technologisch ge
avanceerde industriële basis te 
handhaven en de militair-indus
triële samenwerking te inten
siveren". 
Ervan uitgaande dat een Neder
landse bewindsman zich niet aan, 
in internationaal verband, ge
maakte afspraken zal onttrekken 
is dus de vraag aan de heer Bol
kestein hoe hij· de hiervoor ge
citeerde Europese uitgangspunten 
wil toepassen in het Nederlands 
beleid bij de aanschaf van defen
siematerieel. 
(ingekort) Ad F. van Ommen 

Gouda 

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. 

AMSTERDAM - 23 januari. J. 
Franssen. Liberale Cafe. 20.00 
uur. Onderwijs. 

KC DORDRECHT (JONGE
REN) - 13 februari. mr. F. H. G. 
de Grave. Rest. zalencentrum 
Rustburcht, Strevelsweg 760, 
Rotterdam. 20.00 uur. Liberalis
me gericht op de toekomst. 

EDE - 24 januari. mevr. E. G. 
Terpstra. Rest. Calluna. Oude
rehbeleid/ Actuele politiek. 

2 

'S-GRA VENRAGE (IV) - 16 janu 
ari. H. F. Dijkstal, J. F. B. var 
Rey. Buurtcentrum de Mussen 
Hoefkade. 20.00 uur. Informatie. 
avond. 

'S-GRA VENRAGE (IV) - 23 jan u. 
ari. mevr. A. Jorritsma-Lebbink 
Rest. De Dageraad. 20.30 uur. DE 
effectiviteit van het VVD-optre. 
den van de Tweede Kamerfractie. 

KC 'S-GRA VENRAGE - 20 febru. 
ari. drs. F. A. Wijsenbeek/mr. J. G. 
C. Wiebenga. Pulchi Studio. 20.00 
uur. Europa. 

HAARLEMMERMEER - 6 febru. 
ari. mevr. -E. G. Terpstra. Ver. 
pleegtehuis Bornholm, Hoofd. 
dorp. 20.00 uur. Ouderenbeleid. 

HEERENVEEN- 20 februari. mr. 
F. H. G. de Grave. Postiljon Hee-' 
renveen. 20.45 uur. De liberale 
kijk op verleden en toekomst van' 
de rijksfinanciën. 

VROUWEN IN DE VVD KEN
NEMERLAND - 23 januari. J. 
Franssen. Vredenhofkapel, 
Haarlem. 15.00 uur. Onderw-ijs/ 
studiefinanciering. 

VROUWEN IN DE VVD KEN
NEMERLAND (in samenwerking 
met AFD. HAARLEM, HEEM
STEDE, JOVD - 21 februari. 
mevr. mr. J. E. S. Larive. Ge
meentehuis, Bloemendaal. 20.00 
uur. 

KRIMPEN AID IJSSEL - 30 janu
ari. drs. F. W. Weisglas. Gemeen-. 
tehuis. 20.00 uur. Europa 1992. 

LIBERALE KRING MEPPEL-' 
STEENWIJK EN OMSTREKEN· 
27 februari. mevr. A. Jorritsma· 
Lebbink, Café de Korenmolen, 

"E",__ Staphorst. 20.00 uur. Actuele Po-
t"1 · ' litiek. 

Dit is een foute benadering. Het 
moet zijn NATO voor goede de
fensie. Wat het kost komt op de 
tweede plaats. Als men bijv. ver
voer nodig heeft doet een auto van 
f 20.000,- hetzelfde als een luxe 
slee van f 60.000,-. In Vietnam 
zijn de Amerikanen en in Af
ghanistan de Russen verslagen 
door tegenstanders die vrijwel 
geen tanks en vliegtuigen hadden, 
maar hoofdzakelijk infanterie. 
Trekken wij hieruit de les: Defen
sie kan goed en goedkoop met veel 
infanterie - gesteund door slechts 
weinig tanks en vliegtuigen! Met 
een systeem van snelle mobilisatie 
zijn ook minder parate troepen 
nodig. Als de infanteristen - net 
zoals gedurende de laatste oorlog -
binnen enkele weken worden op
geleid, dan is een dienstplicht van 
bijv. 3 maanden voldoende. 

~-- . -~j"":_ 
Cr.~.'- à~~~~.--- . ~: ,. 

r ~ ~ - - ~ç:;_r~ 

-~ ' ~ .--~ / - '· ~ ODOORN - 6 februari. A. J. 
Evenhuis. Hotel Bussemaker, 
Exloo. De economische ontwikke· 
ling in het noorden na 1992. 

W. H. Muires 
Rheden 

Pensioenbreuk 
Het VVD-standpunt ten aanzien 
van de slapers werd in het sep
tembernummer van V&D 1987 
weergegeven: "De VVD-fractie is 
van mening dat dit probleem snel 
moet worden opgelost. De sociale 
partners hebben laten weten dat 
ze l}OOr eind 1988 dit probleem de
finitief zullen regelen. Mocht dit 
niet tijdig geschieden, dan kunnen 
naar het oordeel van de VVD wet
telijke maatregelen niet uitblij
ven." 
Nu -eind 1988 - is niets opgelost. 
De meer dan 1 miljoen gedupeer
den (gezinsleden niet meegere
kend) zien dan ook begin 1989 de 

~J~~:· 1'7 
JOVD-ARNHEM- 27 januari. mr. 
G. B. Nijhuis. Musis Sacrum (He-
melzaal) Arnhem. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

BEUNINGEN - 17 februari. drs. 
L. M. L. H. A. Hermans. Hotel, 
Rest. Prins. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

BOARNSTERHEIM- 13 februari. 
mevr. A. Jorr.ï.tsma-Lebbink. Ho
tel Goeres, Akkrum. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

DOORN - 23 januari. drs. F. A. 
Wijsenbeek Sporthal Steinheim. 
20.30 uur. Algemene Europa Za
ken. 

ENSCHEDE - 20 februari. J. 
Franssen. Rest. Het Volkspark, 
Enschede. 20.00 uur. Toekomst 
van het onderwijs. 

EPE - 23 januari. mr. G. B. Nij
huis. Rest. Stern. 20.00 uur. 
Volksgezondheid/ Actuele politiek. 

VROUWEN IN DE VVD GOOI -
20 februari. drs. F. A. Wijsenbeek. 
Galerie 't Packhuys a/d Nieuwe 
Haven. Naarden. 10.00/12.00 uur. 
Het Europees Parlement nu en 
straks; de visie van een zittend 
Europarlementariër. 

ROTTERDAM - 23 januari. H. F. 
Dijkstal. Walenburg, Walenbur· 
gerweg 31. 20.00 uur. Migranten
avond. 

VLEUTEN/DE MEERN - 20 fe
bruari. drs. L. M. L. H. A. Her
mans. Cafe Rest. De Tol, Vleuten. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

WEESP - 9 februari. mevr. mr. 
J. E. S. Larive. De Troubadour. 
20.00 uur. Europa 1992. 

WINTERSWIJK - 30 januari. J. 
Franssen. De Herberg. 20.00 uur. 
Actuele politiek. • 
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,,Oort": Niet het einde 
nmar het begin! 
Door MARCEL GERRITSEN 

Velè maanden van voorberei
ding en plenaire behandeling 
zitten ~r op. Een enorme be
lastingvereenvoudigingsope
ratie, met daarbij de grootste 
belastingverlaging die Neder
land deze eeuw heeft gekend, 
is door de Tweede Kamer aan
genomen. Napratend over in
voering van "Oort" met 
staatssecretaris Henk Koning 
en fractiespecialist Frank de 
Grave, die met Vermeend 
(PvdA) de "founding fathers" 
zijn van de nu aangenomen 
wet. Wat zal er nu allemaal 
veranderen in ons belasting
stelsel? 

Duidelijk is dat voor Henk Ko
ning en Frank de Grave het meest 
belangrijke onderdeel in het ge
hele pakket de enorme belasting
verlaging is. Iets dat ook een cen
traal thema is in het verkie
zingsprogram van de VVD. Vrij
wel de gehele Nederlandse 
bevolking zal van deze belasting
verlaging kunnen profiteren. Toch 
zijn er door sommigen nog enige 
vraagtekens gezet bij het voorlig
gende pakket. Bijvoorbeeld door 
belastingplichtigen in de hogere 
inkomensgroepen die stellen dat 
de belastingverlaging voor hen 
niet meer is dan een sigaar uit 
eigen doos. 

Henk Koning wijst echter deze 
kritiek van de hand. Wel geeft hij 
toe dat het zo zal zijn dat belas
tingplichtigen met hogere inko
mens die voorheen royaal gebruik 
maakten van aftrekposten er 
minder op vooruit gaan dan zij die 
aanzienlijk minder aftrekposten 
konden opvoeren. Volgens Frank 
de Grave bestaat er een forse 
marge tussen de tariefsverlaging 
en het schrappen in de aftrekpos
ten. Enerzijds een tariefsver
laging van f 6 miljard en ander
zijds het verminderen van de af
trekposten met f 2 miljard. Met 
andere woo:rden gemiddeld zal ie
mand er door de tariefsverlaging 
f 3,- op vooruit gaan terwijl hem 
dat slechts f 1,- kost in verband 
met het schrappen van de aftrek
posten. Dit geeft aan dat het over
grote gedeelte van de belasting
plichtigen wel degelijk van de be
lastingverlaging zal profiteren. 

Gemengde kosten 
Henk Koning wijst erop dat het 

bij deze discussie over de aftrek
posten gaat om de zogenaamde 
gemengde kosten, dat wil zeggen 
kosten die naast een zakelijk te
vens een privé-karakter hebben, 
zoals de welbekende zakenlunch. 
Tot op heden leverde het aanzien
lijke problemen op voor de belas-
+" . .mgmspecteur om te bepalen 

Terugkijkend op het Kamerdebat, links Frank de Grave, rechts Henk Koning. (Foto Theo Meijer). 

wanneer er sprake was van een 
privé-element in de desbetreffen
de kosten. De wetgever heeft 
daarom mede in het belang van de 
eenvoud forfaitair bepaald wat nu 
als zakelijk en wat als privé is te 
beschouwen. Dit kan echter in
derdaad in concrete· gevallen ver
schillen te zien geven, maar is een 
onvermijdelijke consequentie van 
deze vereenvoudiging. 

Alleenstaanden 
Een andere groep belasting

plichtigen die, deels terecht, kri
tiek hebben op deze operatie zijn 
de alleenstaanden. Een van de 
onderdelen in het Oort-voorstel 
betreft namelijk het afschaffen 
van de zogenaamde alleenstaan-

De sluitingstermijn 
voor het februariblad 
is vervroegd tot 24 fe
bruari i.v.m. het mee
zenden van het con
cept-verkiezings
programma. Vrijheid 
& Democratie zal dan 
ook een week eerder 
uitkomen. 

de-toeslag. Als ·gevolg hiervan zou 
een groep van ongeveer 225.000 
alleenstaanden met een inkomen 
tussen f 15.000,- en ongeveer 
f 35.000,- ertotmaximaal4 %in 
inkomen op achteruit gaan. Voor 
1.200.000 alleenstaanden, waar
onder AOW-gerechtigden, wedu
wen en bijstandsgerechtigden, 
zullen geen negatieve inkomens
effecten optreden doordat hun 
uitkering als gevolg van de netto
netto-koppeling bruto wordt ver
hoogd (netto-netto-koppeling is de 
koppeling tussen hoogte van het 
minimumloon en de uitkeringen). 
Bij een andere groep van 400.000 
alleenstaanden zal het profijt van 
de tariefsverlaging groter zijn dan 
het nadeel als gevolg van het af
schaffen :van de alleenstaande
toeslag. Er resteert zodoende een 
groep van helaas 200.000 alleen
staanden die met negatieve inko
menseffecten geconfronteerd zul
len worden. Dat de discussie over 
het al dan niet afschaffen van de 
alleenstaande-toeslag toch zoveel 
aandacht heeft gekregen, heeft 
voornamelijk te maken met het 
debat dat hierover ontstond tus- · 
sen kamermeerderheid van VVD 
en PvdA en de regering. De re
gering was niet te overtuigen van 
de mogelijkheid om de alleen
staandetoeslag toch te hand
haven. Ook niet door een amen
dement van de PvdA waarin werd 
voorgesteld onderscheid te maken 
tussen huurders en kamerbewo
ners, zodat de controleerbaarheid 
verbeterd zou worden. Henk Ko-

ning zegt daarover dat voor hem -
naast het probleem van de uit
voerbaarheid - het grootste be
zwaar tegen dit voorstel is dat niet 
alle alleenstaanden worden be
reikt. Immers, kamerbewoners 
zullen als gevolg van dit amen
dement niet in aanmerking ko
men voor de alleenstaande-toe
slag. De staatssecretaris vreest 
dat deze kamerbewoners een be
roep instellen op het gelijkheids
beginsel van artikel 26 van het 
BuPo-verdrag en dat de rechter 
dit beroep ook zal honoreren. Op 
dat moment zijn we weer terug bij 
af en dat nu wenst de regeri.ng te 
voorkomen. 

Zakelijk conflict 
Op zijn beurt vindt Frank de 

Grave dat het een puur zakelijk 
conflict is geworden, waarin het 
niet mogelijk bleek èlkaar te 
overtuigen. De regering bleef van 
mening dat het toch handhaven 
van de alleenstaande-toeslag de 
eenvoud niet ten goede zal komen. 
De VVD-fractie was van oordeel 
dat door een tussenvoorstel vol
doende aan de eenvoudbezwaren 
tegemoet kan worden gekomen. 
Toen de minister van Financiën 
het "onaanvaardbaar" uitsprak, 
ontstond voor de VVD-fractie de 
vraag of zij het gehele plan "Oort" 
moest opofferen - een zaak waar 
jaren aan gewerkt is-, inclusief de 

(vervolg op pag. 2) 

INHOUDSOPGAVE 

· De belastingvereenvou
digings- en -verlagingsopera

tie werd uitputtend in de 
Tweede Kamer behandeld; 

Op dit belangrijke debat werd 
door de twee hoofdtolspelers 
binnen de VVD, mr. Henk 
Koning en mr. Frank de 

Grave, in een interview met 
Marc.el Gerritsen terugge

blikt. Is het laatste woord ten 
aanzien van de alleenstaari

de-aftrek nu gesproken? 
Frank de Grave meent van 

niet. pag. 1 en 2 

?*** *EP* 
*PE* 
*** De Verkiezingsraad heeft 

vergaderd. De door hem sa
mengestelde advies-kan

didatenlijst treft u als bijlage 
II bij de beschrijvingsbrief 

voor de 79ste algemene ver
gadering. In dit blad ge

sprekken met de kandidaten 
die op deze lijst op de plaatsen 
4, 5 en 6 zijn gesteld. pag. 3/4 

Nieuwe brandstofvoor auto's. 
Het VVD-Tweede-Kamerlid· 
drs. Jaap Scherpenhuizen 

ging een' kijkje nemen in het 
Duitse Papenburg, waar 

proeven worden genomen met 
koolzaadolie, die tot verras
sende resultaten leiden. Re
den voor Scherpenhuizen om 
dat ook in Nederland bij de 

betrokken bewindslieden aan 
te kaarten. pag. 5 

Dekc's Dordrecht en Rotter
dam houden op 18 maart een 

themadag over genetische 
technieken. Programma en 

intekenbon op pag. ·12. 
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"Oort": Niet het einde maar het . 
'begin! (vervolg van pag. 1) 

forse belastingverlaging. Aange
zien deze belastingverlaging voor 
de VVD-fractie een te belangrijk 
punt is, heeft de VVD-fractie haar 
amendement ingetrokken. 

Om uit de ontstane impasse te 
raken heeft de regering toen in
gestemd met de door Frank de 
Grave ingediende overgangs
regeling, terwijl zij in eerste in
stantie afwijzend tegen deze re
geling had gestaan omdat het de 
eenvoud niet ten goede zou ko
men. Deze overgangsregeling zal 
in 1990 het overgrote gedeelte van 
de negatieve inkomenseffecten 
voor alleenstaanden wegnemen. 

Advies 
Voor Frank de Grave is het 

laatste woord in deze discussie 
echter nog niet gesproken. Hij zal 
de kamercommissie voorstellen de 
tijd die de overgangsregeling 
biedt te benutten om juridisch 
advies in te winnen over het Eu
Po-verdrag en te onderzoeken in 
hoeverre er nu werkelijk spi:ake 
is van slechte controleerbaarheid 
van de alleenstaande-toeslag. 
Fractievoorzitter Joris Voorhoeve 
heeft aangekondigd dat de VVD 
de kwestie van de alleenstaande
toeslag na afloop van de over
gangsperiode opnieuw op de po
litieke agenda zal zetten. 

Een onderdeel waarin de VVD
fractie de regering wel weet te 
overtuigen betreft de buiten
gewone lastenregeling wegens 
ziektekosten. In het kader van het 
eenvoudstreven was voorgesteld 
deze regelingen te stroomlijnen. 
Momenteel zijn er 900.000 Ne
derlanders die buitengewone-las-· 
ten aftrekken. Na invoering van 
het oorspronkelijke voorstel zou
den hiervan nog slechts 300.000 
mensen overblijven. De VVD
fractie vindt dit een te zware in
greep en heeft daarom forse ver
zachtingen voorgesteld. Daardoor 
kan de drempel eerder worden 
overschreden. Voorts heeft de 
VVD-fractie voorgesteld de ziek
tekostenpremies aftrekbaar te 
houden. 

Ook Henk Koning zegt daar
over dat de regering van mening 
is dat de oorspronkelijke ingreep 
wel erg fors is. Het probleem was 
echter dat het bedrag dat tijdens 
het Juli-akkoord ter beschikking 
was gesteld voor eventuele knel
punten in de gehele operatie, ·op
gesoupeerd was. 
Niettemin heeft de regering zich 
bij dit belangrijke VVD-amen
dement neergelegd. 

Bejaarden 
Een groep voor wie de Oort

voorstenen zeer gunstig uitvallen 
is de bejaarden. Frank de Grave 

wijst erop dat een groot gedeelte 
van de lastenverlichting bij hen 
terecht komt. Zo wordt onder 
meer de teruggavegrens in de 
loon- en inkomstenbelasting voor 
bejaarden op f 200,- gesteld ter
wijl deze grens voor de overige be
lastingplichtigen f 300,- is. Het 
oorspronkelijke regeringsvoorstel 
was f 400,-. Overigens noemt 
Frank de Gr-ave hierbij tevens het 

-amendement:hinschoten·-die--·de 
AOW-premieplicht voor bejaar
den uit de wet haalt. Deze 
premieplicht werd door de Oort
voorstenen mogelijk gemaakt. De 
VVD-fractie is hier altijd fel tegen 
geweest. Daarom is op haar ver
-zoek de mogelijkheid van deze 
premieplicht uit de wet verwij
derd. 

Profijt 
Het is wel duidelijk dat de 

overgrote meerderheid van de 
Nederlandse belastingplichtigen 
zal profiteren van deze belasting
verlaging. Een typische vraag 
voor een belastingplichtige zal 
echter zijn in hoeverre in de toe
komst nog ruimte is voor een ver
dere verlaging. Staatssecretaris 
Henk Koning is daarin heel dui
delijk. "Belastingverlaging in de 
toekomst zal alleen dan mogelijk 
zijn indien de economische ruimte 
het toestaat. Deze ruimte zal al
leen kunnen ontstaan door groei 
van het Nationaal Inkomen. Ex
tra belastinginkomsten die daar
uit voortvloeien moeten dan in ie
der geval worden besteed aan he-

Contributie-inning 1989 
Tot 1 februari jl. heef ca. 80 % van de leden de contributie vol
daan. De resterende 20 % ontvangt dezer dagen een herinnering 
om alsnog het verschuldigde bedrag over te maken. 
Een tweede herinnering met accept-girokaarten zal in de maand 
april a.s. aan de besturen van de afdelingen worden toegezonden 
die dan de mogelijkheid hebben om zelf de inning ter hand te 
nemen zoals in voorgaande jaren eveneens is geschied. 
Het resultaat van een meer persoonlijke benadering is nl. in zeer 
veel gevallen steeds bijzonder goed te noemen 

De algemeen secretaris, 
W. J. A. VAN DEN BERG 
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strijding van het financierings
tekort en het niet laten stijgen van 
de collectieve lastendruk." "In 
geen geval," zo meent hij, "mogen 
deze extra belastingontvangsten 
worden aangewend voor extra 
collectieve uitgaven. Overigens 
mogen wij hierbij het internatio
nale kader niet uit het oog verlie
zen. Weliswaar is Nederland ge
zien haar achterland, zeer aan
trekkelijk voor ·buitenlandse be• ·· 
drijven, maar dan moet er tevens 
sprake zijn van een behoorlijk 
fiscaal klimaat." Wat dit laatste 
betreft stelt de staatssecretaris: 

Voor 80% van de belastingplich
tigen zal de loonbelasting name
lijk tevens eindheffing zijn. Ook 
kan daarbij worden gelet op het 
grote aantal belastingambtena
ren dat minder benodigd zal zijn 
na inwerkingtreding van de be
lastingvereenvoudiging. Zo zal er 
zelfs sprake zijn van een bespa
ring van 1300 belastingambtena
ren. 

Henk Koning noemt deze be
sparing "de parameter voor 
vereenvoudiging''. Eerlijkheids
halve merkt Frank de Grave op 
dat er voor het bedrijfsleven niet 
zo zeer sprake zal zijn van 
vereenvoudiging. Toch zal ook het 
bedrijfsleven profijt hebben van 
de gehele Oort-operatie. Lagere 
tarieven zullen ertoe leiden dat de 
wig wordt verkleind. Daarnaast 
wordt de vennootschapsbelasting 
verlaagd en zal de AKW-premie in 
het vervolg door het Rijk worden 
betaald. 

"Met het nieuwe belastingstelsel 
zijn we aardig op weg!" Op deze 
wijze kunnen ook een aanzienlijk 
aantal arbeidsplaatsen worden 
gecreëerd. Henk Koning geeft toe 
dat deze arbeidsplaatsen niet en
kel en alleen kunnen worden ge
schapen door het belastingstelsel, 
maar het mag er ook geen belem
mering voor zijn. 

Frank de Grave is, als lid van 
de commissie ter voorbereiding 
van het nieuwe verkiezingspro
gramma van de VVD, nog druk 
bezig met het op een rijtje zetten 
van de cijfers. Binnenkort zal 
duidelijk worden wat de VVO met 
het thema belastingverlaging wil 
in de periode 1990-1994. Maar hij 
zegt wel weinig behoefte te heb
ben de staatssecretaris op dit punt 
tegen te spreken. 

Aangiftebiljet 
Een ander belangrijk aspect in 

de Oort-voorstellen betreft de 
beoogde eenvoud. In hoeverre 
wordt het er nu allemaal wel dui
delijker en eenvoudiger op? Vol
gens Henk Koning hangt dit in 
sterke mate af van het feit of men 
een aangiftebiljet voor de inkom
stenbelasting in moet vullen. 
Moet men deze wel invullen dan 
zal het er al met al niet echt veel 
eenvoudiger op worden, afgezien 
dan van de eenvoud die wordt be
werkstelligd door het minder gro
te aantal aftrekposten dat men 
kan opvoeren. 

Winst voor burgers 
Duidelijk is volgens Frank de 

Grave dat de grootste winst die 
wordt bereikt voor de burgers is. 

Begin 
Hoewel nu een aanzienlijke 

vereenvoudiging is bereikt meent 
staatssecretaris Koning dat dit 
nog maar het begin is. Volgens 
hem heeft men met deze operatie 
de politieke bereidheid tot daad
werkelijke vereenvoudiging afge
tast. Er staat ons zodoende op dit 
gebied nog meer te wachten. M
sluitend de vraag aan beide VVD
ers hoe zij deze gehele periode van 
voorbereiding en behandeling in 
de Kamer hebben ervaren. Henk 
Koning zegt dat hij, zoals de zaken 
gelopen zijn, niet ontevreden is. 
Met name toont hij zich tevreden 

. met het feit dat de gehele operatie 
tijdens één kabinetsperiode zal 
worden gerealiseerd. 

Frank de Grave herinnert zich 
het moment dat hij samen met 
PvdA-collega Vermeend aan de 
wieg van "Oort" stond. "Ik heb me 
toen niet helemaal gerealiseerd 
wat we overhoop zouden halen." 
Zelf wijt hij dit aan een zekere 
jeugdige overmoed. Maar alle be
lemmeringen konden uiteindelijk 
worden overwonnen. Duidelijk 
moge zijn dat Nederland een be
lastingstelsel zal krijgen dat een
voudiger is en ons land beter zal 
voorbereiden op de concurrentie-

slag in het Europa zonder gren· 
zen. Bovendien maakt de VVlJ 
duidelijk haar beloftes aan d1 
kiezer waar! • 
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; EUROPA FEBRUARI 1989 

Nieuw-e didaten ***** *EP* 

E11ropees Parientent *PE* 
*** 

Door RENY DIJKMAN 

Op 28 januari 1989 heeft de 
VVD-verkiezingsraad zich ge
bogen over de kandidaatstel
ling voor het Europarlement. 
Dit is de tweede en uiterst be
langrijke stap op weg naar de 
invulling van welke mensen 
de VVD straks als haar beste 
vertegenwoordigers in wil 
zetten om te werken aan een 
verenigd Europa. 

Actieve leden hebben in de eerste 
fase hun steentje al bijgedragen. 
Alle afdelingen konden vorig na
jaar namen noemen van kandida
ten die zij geschikt achten voor 
het Europees Parlement. Kamer
centralebesturen hebben zich 
vervolgens over deze mélange in 
aanbod gebogen. Daarna is de zo
genaamde Moddermanlijst sa
mengesteld aan de hand van pun
tentellingen. Die lijst stond in het 
vorig nummer van uw partijblad. 
Vervolgens boog de Verkiezings
raad zich over deze lijst om te ko
men tot - zo wordt het binnen de 
VVD toch wel beschouwd - een 
praktisch definitieve lijst. Alleen 
de buitengewone algemene ver
gadering begin maart zou hierin 
nog wijzigingen kunnen aanbren
gen. 

Europarlement 
Dan iets over het Europar

lement. Nederland mag 25 par
lementariërs leveren voor het 
Europees Parlement: Deze groep· 
wordt samengesteld uit alle po
litieke partijen. Op het ogenblik 
heeft de VVD daarvan 5 zetels. 
Deze worden bezet door mr. Hans 
Nord, ir. Hendrik Jan Louwes, 
mr. Jessica Larive, drs. Gijs de 
Vries en drs. Florus Wijsenbeek. 
1\vee van hen hebben - na een 
langdurig politieke loopbaan - zelf 
de wens te kennen gegeven te wil
len stoppén. Hans Nord, de man 
die vanaf het eerste uur met Eu
ropa en de Europese gedachte be
zig is geweest, en Hendrik Jan 
Louwes, al meer dan 25 jaar na
tionaal en Europarlementariër, 
zetten een streep onder hun po
litieke carrière. 

De overige drie hebben in hun 
eerste parlementaire termijn 
duidelijk bewezen dat zij qua in
zet, werklust en kennis uit het 
goede hout zijn gesneden en ook te 
kennen gegeven dat zij door willen 
gaan. De Moddermanlijsten - door 
u samengesteld - en de Verkie
zingsraad toonden dat ook aan. 
Veel hebt u over "ons vijftal" ge
lezen in dit blad. Nu wordt het tijd 
voor de introductie van de num
mers 4, 5 en 6. Op de advieslijst 
respectievelijk ir. Jan Mulder, 
drs. Christiaan Laffrée en drs. 
Robert Goedbloed. 

Knokken voor zetels 
Hoe staat de VVD er thans 

voor? Hoeveel kandidaten krijgen 
we straks als parlementariër dat 
Europees Parlement binnen? De 
eerlijkheid gebiedt vast te stellen 
dat op basis van de huidige 
opiniepolls dit aantal thans op 4,5 
ligt. Ons zittend vijftal trad aan 
in de periode waarin de VVD met 
36 zetels vertegenwoordigd was in 
de 1\veede Kamer. Nu zijn dat er 
27. Dus telt u maar. De vorige 
Euroverkiezingen vonden twee 
jaar plaats na de enorme over
winning van de VVD. De uitstra-

ling van dat succes liep tot over 
de Euroverkiezingen heen. Dus
danig, dat er toen in stilte werd 
gehoopt dat wij 6 parlementariërs 
zouden kunnen leveren, maar dat 
haalden we net niet. 

En wat nu? Er is geen enkele 
reden tot somberheid, want de 
VVD is uit haar dal geklommen. 
De waardering voor de inbreng op 
nationaal niveau van de liberalen 
is weer aanzienlijk toegenomen. 

Deze komende verkiezingen 
zijn na de Tweede Kamerverkie
zingen van 1986 de eerste toets. 
Het is juist dat de Europese ver
kiezingen tot nu toe een aanzien
lijk lagere opkomst hadden dan 

de nationale. Europa leefde niet. 
Europa leek zo ver. U weet echter 
ook dat er wat dat betreft vooral 
de laatste jaren veel is veranderd. 
Opeens sloeg de vonk over naar 
de media. Plotseling begonnen 
branche-organisaties, politieke 
partijen, werkgevers en werkne
mers wakker te worden en oog te 
krijgen voor Europa. 

Doornroosje ontwaakte door de 
magische woorden "Europa 
1992"; door het besefvan die open 
grenzen en alle mogelijke gevol
gen. 

Knokken voor zetels straks zal 
minder moeilijk zijn dan vijf jaar 
geleden, want elke krantelezer en 

t.v.-kijker en zeker politiek 
geïnteresseerde weet dat Euro
pa niet meer ver is. Dat we niet 
meer kunnen volstaan met toe te 
kijken, maar er midden in zitten. 
Als wij -zoals Florus Wijsenbeek 
en Hugo Dittillar al schreven -
kans zien onze VVD-achterban 
(leden en sympathisanten) naar 
de stembus te krijgen dan moet 
het mogelijk zijn vijf zetels te be
houden en - met heel veel inzet -
misschien wel zes! 

Vandaag dus de presentatie 
van de nog niet zittende Europar
lementariërs en werkelijke kans
hebbers. Geef ze straks de mo
gelijkheid aan de slag te kunnen 
gaan in Brussel en Straatsburg. • 

Ir. Jan Mulder kent Brussel 
reeds lang *** *EP* * PE * 

***** 
Hij zit er midden in en hij staat 
er toch een beetje buiten. 
Midden in de VVD door zijn 
lidmaatschap van de par
tijcommissie Ontwikkelings
samenwerking, maar ook door . 
de elf jaar die hij voorzitter is 
geweest van de VVD-afdeling 
Brussel. Erbuiten, doordat hij 
in het buitenland woont. Wat 
hem overigens nimmer heeft 
belet op partijraden en con
gressen zijn zegje te doen. Dat 
zegje doet hij op een onloo
chenbare Drentse wijze. 

Ir. Jan Mulder (45), nummer 
vier op de advieslijst voor het Eu
ropees Parlement, over dat lang
durig voorzitterschap van de af
deling Brussel. "Toen er een goe
de opvolger was ben ik afgetreden 
al had ik toen wel alle regels ten 
aanzien van bestuursperloden 
gebroken. We hebben in die tijd 
met de afdeling Brussel bereikt 
dat de buitenlandse afdelingen 
van de VVD dezelfde rechten en 
plichten kregen als alle Neder
landse afdelingen. Dat was tijdens 
het congres te Groningen. De 
laatste algemene vergadering 
waarop Haya optrad en het eerste 
van Jan Kamminga ... een hlstori
sche vergadering." 

Boerengezin 
Jan Mulder stamt uit een li

beraal gezin in Drenthe en Jan 
werd rond zijn 17 de lid van de 
JOVD van de afdeling Dwingelo. 
Rond Meppel was een zeer 
bloeiende JOVD. De bijeenkom
sten in zaal Slot werden druk be
zocht. 

Zijn ouders en een groot deel 
van zijn familie zijn landbouwers. 
"Ik kom uit een boerengezin. Die 
achtergrond is medebepalend ge
weest bij mijn keuze voor de land
bouwuniversiteit te Wageningen, 
waar ik oorspronkelijk de studie
richting veeteelt koos, maar 
daarbij later ook landbouw
economie als keuzevak er aan 
toevoegde." In de vakanties werk
te hij mee in het bedrijf, maar het 
zat er niet in dat hij zijn vader 
wilde opvolgen. "Het boerenwerk 
ben ik wel gewend, maar ik ben 
geen routinier." 

Bij de komende Europese Ver
kiezingen wil Mulder overstappen 
uit zijn functie in het ambtena
renapparaat van de Europese 
Commissie naar het lidmaatschap 
van het Europees Parlement. 
Volgens insiders kent Mulder de 
weg binnen de Brusselse burelen. 
Hoewel hij daar voor zijn werk 
bepaald niet vastgebakken zit. 

"GemiddèldzO'ii-kwärl väiïhétjäar· .. 
werkt hij in Afrika en soms in Azië 
in het kader van de EG-ontwik
kelingssamenwerking. Het vele 
gereis en getrek zal voor hem als 
Europarlementariër dus straks 
niets nieuws zijn. Hij begon daar 
trouwens al mee tijdens zijn 
studietijd via stages te Frankrijk 
en Suriname. Vervolgens woonde 
hij vijfjaar in Afrika en sinds 1977 
te Brussel. 

Up's en down's 
Bij de vorige Europese verkie

zingen haalde hij het net niet, 
doordat de VVD wat stemmen te 
kort kwam voor de zesde (rest) ze
tel. Mulder was er op die verkie
zingsavond heel nuchter onder en 
ook nu zegt hij nog: "Politiek is 
een vak met u p's en down's. Als je 
verloren hebt, moet je niet na
broeien. Volgende keer beter." 

Vijf jaar werkte hij als land
bouwvoorlichtingsdeskundige 
van de F.A.Q. in Kenya. Daar 
hielp hij de bevolking het land te 
ontwikkelen. In 1976 vestigde hij 
zich in Brussel, waar hij zich als 
ambtenaar bezig houdt met de 
besteding van de EG-ontwik
kelingsgelden. 

"Als wij de totale ontwik
kelingshulp van de twaalf lid
staten optellen, wordt ongeveer 
14% via de EG besteed. De rest 
gebeurt onder verantwoordelijk
heid van de eigen landen. Maar 
die Europese Gemeenschap is 
heel belangrijk voor het voeren 
van ontwikkelingspolitiek. Als we 
als EG met een bepaald ontwik
kelingsland afspraken maken 
over ontwikkelingapolitiek kan 
dat via bilaterale hulp door indi
viduele lidstaten worden onder
steund. Op zo'n manier kom je tot 
een integrale aanpak die effectie
ver is dan wanneer ieder land voor 
zichzelf optreedt." 

Jan Mulder (foto: Theo Meijer) 

Tropen 
"Ik werk nu zeer resultaat

gericht aan de ontwikkeling van 
de landbouw in de tropen. Het is 
een kwestie van zowel de ideeën 
hebben als daar de mensen die het 
betreffen van het nut daarvan te 
overtuigen. Het is jammer dat we 
tot nu toe als Europese Gemeen
schap er nog niet in zijn geslaagd 
in talrijke van die ontwikkelings
landen een zelfvoorzieningsgraad 
in landbouwprodukten op te 
bouwen. 

Dat komt door een complex van 
factoren zoals bijvoorbeeld de ge
ringe mogelijkheden tot toepas
sing van technische middelen, het 
gebrek aan landbouwpolitiek in 
sommige landen en het schrijnend 
tekort aan produktiemiddelen. 
Maar de grondoorzaak ligt in de 
geweldige bevolkingstoename 
met 3 tot 4% per jaar." 

Jan Mulder komt op de plaat
sen waar de EG-gelden worden 
besteed: Afrika, Azië en Midden
Amerika. Als men een dergelijke 
boeiende functie wil opgeven voor 
het Europees Parlement, moet je 
idealen hebben. Die heeft hij ook: 
"Europa leeft gelukkig nu veel 
meer bij de mensen dan tien jaar 
geleden. Het werk als Europar
lementariër lijkt me uiterst inte
ressant." 

Jan Mulder weet waarover hij 
het heeft. Tenslotte zit hij er al 
jaren met de neus boven op. • 

Concept
programma 
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het Europees Parlement.>Op de 
hilitengewone algemene verga:: ' 
dering die op zaterdag 4 maart in 
de Koningshof te Maassluiswordt 
gehouden zal hierover het laatste 
woord worden gesproken. Dan 
wordt definitief vastgesteld welke 
kandidaat op welke plaats terecht 
is gekomen. Onze VVD-procedure 
is bekend: voor elke ingrijpende 
beslissing worden eerst de leden 
gehoord. 
Wie wenst u als kandidaten voor 
Europa? Daarna gingen alle ge
noemde namen via de afdelingen 
door naar de kamercentrales. 
Vervolgens kwam de verkiezings
raad aan bod en het laatste woord 
is aan de vergadering op 4 maart. 

Eenzelfde procedure gaan we 
straks ook volgen met het concept
verkiezingsprogramma. Op de 
datum dat u Vrijheid & Democra
tie in de bus krijgt, zal de presen
tatie van dit programma dat door 
de commissie-Toxopeus is samen
gesteld aan de media plaatsvin
den. Het bestuur hecht er grote 
waarde aan dat u niet Uit de me
dia hoeft te vernemen welke in
tenties de VVD voor de jaren 

T990:I9941iëèft.' . .. . . . ..... '" ......... 
Doordat ons partijblad verspreid 
over enkele dagen wordt bezorgd, 
kan ik niet u allen de garantie 
geven dat het blad al in de bus 
ligt. Mijn uitgangspunt blijft ech
ter steeds eerst u te informeren 
voordat de media aan de beurt 
komen. 

Op verzoek van de afdelingen 
verschijnt het program een week 
eerder, zodat er iets meer tijd is 
daarover in afdelingsverband 
uitvoerig te· vergaderen. 

Het zijn lange en moeizame 
procedures, waarin veel van: onze 
actieve leden en vooral van de be
sturen wordt gevraagd. Maar het 
is wel de methode om iedere VVD~ 
er zijn zegje te laten doen, om de 
ideeën die in onze liberale partij 
leven, te bundelen en te verwer" 
ken. 

Ook het ontstaan va:n: het con
cept-verkiezingsprogramma ge
schiedde op de meest democrati~ 
sche wijze. In onze partij wordt 
dat niet geschreven door de :fr-ac
tie, door bewindslieden of door 
partijbestuurders. Zij mogen ad~ 
viseren, maar het programma 
werd gemaakt door een commissie 
onder leiding va:n: mr. E. H. Tox-

. opeus, waarin deskundigen van 
hiliten de beroepspolitiek zi.tting 
hebben. Zo hoort dat ook in een 
ec;ht liberale partij. 
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Drs. Christiaan R. J. Laffrée: 

VVD is een moedige partij 
"De VVD is een moedige partij. 
Dwars tegen de heersende op
vattingen in heeft zij zich als 
enige tijdens het kabinet-Den 
Uyl afgezet tegen de groeiende 
overheidsuitgaven, die de pan 
uitrezen. De VVD heeft altijd 
de koppeling durven te leggen 
tussen sociale verantwoorde
lijkheid en een goede econo
mische onderbouwing van de 
maatschappij. Wij weten dat 
we dat moeten doen, ook al is 
dat niet altijd populair, maar 
anders laten we een wanhopi
ge erfenis achter. Juist dat 
zoeken naar evenwicht 
spreekt mij zo aan." 

Christiaan Laffrée (40), num
mer vijf op de advieslijst voor het 
Europees Parlement, heeft zich 
los van zijn specialismen grondig 
verdiept in het liberalisme. Dat is 
niet iets van de laatste tijd. Zowel 
thuis als op school werd veel over 
politiek gepraat. Zijn ouders van 
verschillende politieke pluimage 
zorgden voor levendige discussies 
aan tafel en op school zat hij met 
Bob van den Bos - thans Europees 
Parlements-kandidaat voor D66-
en Walther Etty - PvdA-wethou
der te Amsterdam. 

voorwaarden voor behoud van 
welvaart, maar ook voor bevorde
ring van de kwaliteit van het be
staan." 

Volksgezondheids
circuit 

Zijn vrouw heeft zijn kandida
tuur voor het Europees Parlement 
gestimuleerd. Christiaan Laffrée 
was allang actiefin de partijcom
missies Sociale Zaken en Welzijn 
& Volksgezondheid. Zij bracht 
hem echter de suggestie van ken
nissen over: "Waarom gaat jouw 
man niet iets in de politiek doen?" 

Zijn carrière lag tot nu toe el
ders. Na een korte ambtelijke 
carrière was hij tien jaar secreta
ris van het Verbond van Neder
landse Ondernemingen (VNO). 
De laatste jaren is hij directeur 
van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging. In die functie is hij 
een goede bekende in het VVD
volksgezondheidscircuit, waar hij 
zich binnenskamers duchtig 
weert. 

Het gesprek met hem is fas
cinerend. In het brede scala van 

onderwerpen dat we bespraken, 
blijkt voortdurend dat het mense
lijk wel en wee bij hem voorop 
staat en dat hij in alle adviescol
leges en commissies waarin hij · 
zitting had of heeft en die voort- · 
vloeien uit zijn VNO-functie of 
thans verbonden zijn aan zijn 
huidige functie, hij steeds terug
keert naar de mensen die het be
treffen. Zonder zweverighei<;l., 
nuchter, maar met groot inle
vingsvermogen. Ik zou hem tekort 
doen door hem alleen te pinnen op 
zijn grote kennis van de eer
stelijns-gezondheidszorg. Daar
voor is hij te veelzijdig. 

Algemeen politiek 
inzicht 

"Als je de politiek ingaat, moet 
een algemeen politiek inzicht 
voorop staan, is zijn opvatting. 
Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
mijn ervaringswereld ligt op het 
gebied van volksgezondheid, mi
lieu, consumentenaangelegen
heden, sociale zaken en sociale 
zekerheid. 

En natuurlijk praat ik mo
menteel het mee~~ over volks-

Drs. Robert Jan Goedbloed: 

gezondheid. Als ik in de bus zit 
en met mensen in gesprek raak, 
merk ik dat er twee dominerende 
categorieën zijn: jongelui die over 
de toekomst praten en ouderen die 
zorgen hebben over hun toekomst. 
Met name zij vragen zich af hoe 
het moet gaan met die zorgzame 
samenleving van Minister Brink
man. Bij hen leeft angst dat zij 
weer van hun kinderen afhanke
lijk zullen worden. Die zorgzame 
samenleving blijft natuurlijk een 
kreet, zolang men daaruit niet te-
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vens de organisatorische con
sequenties trekt en dat is vol
doende professionele hulp in de 
thuissituatie! 

Ik weet anders wel wie er voor 
de thuiszorg in de toekomst op
draait: dat is de vrouw. De dis
cussie over het gezondheidsplan 
Dekker is een financieel-econo-
mische discussie en 
gaat aan dit soort 
zaken volledig 
voorbij." 

• 
*** *EP* * PE * 

***** 
"Het was in de tijd van de op

richting van D66. Er is dus wat 
afgedebatteerd. Europa kwam in 
beeld tijdens mijn studie, vanuit 
de Studentenvereniging Inter
nationale Betrekkingen (SIB). Zo 
herinner ik mij bijeenkomsten 
onder leiding van Schelto Patijn, 
toen nog eenvoudig wetenschap
pelijk medewerker in Leiden. 
Door die vele discussies krijg je 
een ·aardige votming." 

In een Europa meer welvaart en 
schoner milieu 

"In 1974/1975 ben ik lid ge
worden van de VVD. Lid worden 
heeft te maken met je binden. 
Verhoudingsgewijs heb ik dat vrij 
laat gedaan, omdat ik heel be
wuste keuzen wilde maken. Dat 
geldt ook voor mijn lidmaatschap 
van een kerkgenootschap. Die 
keuze voor de VVD is gebaseerd 
op het feit dat de VVD vanuit be
ginselen werkt, niet vanuit een 
leer. De PvdA werkt wel vanuit 
een bepaalde dogmatiek. De VVD 
treedt niet gidsend op naar men
sen en dat vind ik aantrekkelijk. 
Daarin ben ik nooit teleurge
steld." 

Invulling geven 
Laffrée studeerde in Leiden en 

Utrecht. Zijn hoofdvak was sociale 
filosofie en als bijvak koos hij his
torische sociologie: Europese 
Eenwording. Tijdens zijn studen
tentijd zat hij in het bestuur van 
de Studentenvereniging Inter
nationale Betrekkingen (SIB) van 
Leiden. Dit geeft al een indicatie. 

De stap nu naar het Europees 
Parlement doet hij vanuit de diepe 
overtuiging dat hij een liberale 
invulling wil geven aan het 
Verenigd Europa. "Daar ligt de 
toekomst van onze zogenaamde 
'Oude Wereld'; daar is de revival! 
Gezien de ontwikkelingen in 
Amerika en Japan met name op 
technologisch gebied maakt een 
toekomstig welvarend Europa het 
nodig de handen ineen te slaan. 

Europa geeft twee keer zo veel 
geld uit aan onderzoek als Japan. 
Desondanks is sprake van een 
achterstand - door het ontbreken 
van die ene interne markt. Tech
nologische vernieuwingen, bij
blijven en zo mogelijk een leiden
de rol verwerven zijn niet alleen 

Robert Gloedbloed (42) heeft 
ondanks · zijn verwevenheid 
met de VVD nimmer de nei
ging gehad zich te kandideren 
voor de Tweede Kamer. In zijn 
levensbeschrijving duikt 
maar een keer een facet op dat 
direct verband houdt met de 
politiek. Hij zit in de 
schaduwfractie in zijn ge
meente. "Schaduwfractie, niet 
als opponent, maar om de 
continuïteit te kunnen ga
randeren indien er uitvallers 
zouden zijn. Ook is dat vanuit 
public-relationsstandpunt 
nodig", licht Goedbloed toe. 

In de VVD-besturen is hij ech
ter zeer actief geweest, o.a. in het 
bestuur van de kc-Haarlem, de 
Gooi- en Vechtstreek, in zijn af
deling en in de programmacom
missie. 
De kiemen tot liberale activiteiten 
werden bij hem gelegd door de 
huidige VVD-senator Ton van 
Boven en door Edzo Toxopeus. 
Van de eerste kreeg hij bevlogen 
liberale geschiedenislessen op het 
Haagse Maerlantlyceum. Toxo
peus slechtte de drempel naar het 
partijlidmaatschap in 1967 door 
zijn zeer sterke rol in een landelijk 
politiek debat met Den Uyl in 
1967. 
Robert Goedbloed kan daar nog 
met smaak over verhalen. 

Europees Recht 
Tijdens zijn Rechtenstudie te 

Leiden met als hoofdvak Europees 
Recht - toen nog een volstrekt 
nieuwe studierichting - zat hij in 
het bestuur van de Liberale Stu
denten Vereniging Nederland, die 
mede door zijn toedoen weer in 
een bloeitijd belandde. Ook was 
hij bestuurslid van het Atlanti
sche Jongerencomité (AJCON), 
waarvoor hij deel nam aan een 
internationale conferentie over 

het- milieu·te-Washington. ;;Daa:r· · 
zaten vertegenwoordigers uit de 
neutrale, de NAVO- en de Oost
bloklanden. We studeerden nog 
allemaal. De benaderingswijze 
van het milieu was volkomen ver
schillend. Eind jaren zestig ont
kende het Oostblok dat daar mi
lieuproblemen waren. Maar wel 
verrees daar de ene na de andere 
kolencentrale. Inmiddels was er 
in Noorwegen al rose sneeuw ge
vallen, veroorzaakt door vervui
ling van de Engelse industrie. 
Moeizaam zijn we toen tot een 
slotverklaring gekomen. 
Nu is die milieuvisie van het 
Oostblok gelukkig aan het veran
deren." 

Bankwezen 
Robert Goedbloed is werkzaam 

bij het bankwezen. Zijn curricu
lum vitae toont een veelzijdige er
varing. Zo is hij gedurende een 
periode relationships-manager 

Robert Goedbloed (foto: Peter Drent) 

Noord~ en Zuid-Anierika geweest'.·· 
Zijn eventuele stap naar het Eu
ropees Parlement is voor het 
thuisfront dus niet zo'n grote 
overgang. "Mijn vrouw staat er 
heel nuchter tegenover. In die 
Amerikaanse jaren reisde ik ook." 

"Het Europees Parlement 
trekt mij doordat je daar in een 
vèel groter verband kunt opere
ren. Essentieel is daar de kwali
teit en inzet in de belangrijke 
commissies. Gelukkig heb ik door 
de uiteenlopende functies die ik in 
de bankwereld heb bekleed veel 
ervaring opgedaan. Groot- en 
kleinschalig, nationaal en inter
nationaal. 

Bij deze eerste kandidering 
ben ik met deze zesde plaats heel 
tevreden. Mocht ik het niet halen, 
dan wil ik contacten houden met 
de zittende Europarlementariërs. 
Mocht ik er dan tijdens de rit in 
moeten springen, dan weet ik 
tenminste wat er speelt. 

Natuurlijk is het zo dat je veel 
zekerheid opgeeft voor de on
gewisheid van de politiek. Maar 
het is noodzakelijk dat de kan
didaten uit verschillende discipli
nes komen. Dus zeker ook uit het 
bedrijfsleven. Als ik naar de 
bankwereld kijk is dat internatio
nale netwerk er allang. 

Woltheze 
Vorig jaar volgde hij de Eu

ropa-topkadercursus te Wolfheze. 
"Het was voor mij het actualise
ren van kennis. Het milieu-on
derdeel was erg interessant, met 
name de inleidingen van Ginjaar 
en Lucas Reinders en de daarop 
volgende discussies. Ginjaar 
maakte een heel goed onderscheid 
tussen zaken die de hoogste prio
riteit verdienen, zoals giftige 
grondve:i-vuiling, de aantasting 
van de OZON-laag, de regenwou
den, dus de mondiale problemen 

en anderzijds irritante zaken zo
als stank- en geluidshinder. Na
tuurlijk is het allerbelangrijkste 
vraagstuk waarop we ons moeten 
richten het herstel van het ecolo
gisch evenwicht. 

Het opruimen van het vuil en 
gif dat we jarenlang in de grond 
hebben gestopt, betekent een heel 
belangrijke taak. Daarbij gaat het 
om herstel en kan ons uitgangs
punt: de vervuiler betaalt, niet 
altijd worden toegepast. Samen
werkingvan overheid en bedrijfs
leven in publiekprivate samen
werkingsvormen kunnen een 
goede oplossing leveren voor dit 
probleem. 

Een belangrijke overheidstaak 
ligt op het gebied van de preven
tie: schonere energie, schonere 
fabrieks- en auto-uitstoot, recy
cling, kortom alles wat je nu door 
beleidsbeslissingen kunt beïn
vloeden. 
De positieve benadering door 
werkgevers en werknemers van 
de aanpak van de milieuproble
men is toe te juichen. Als we dat 
in Europees kader kunnen doen, 
geeft dat een versnelde acceptatie. 
Dat is net zo belangrijk voor de 
welvarender noordelijke EG-lan
den als voor de zuidelijke lid
staten. Milieu is een economische 
kostenfactor geworden voor alle 
landen. Nu moeten we dit pro
bleem aanpakken. Hiermee mo
gen we niet de volgende generatie 
belasten. • 

***** *EP* 
*PE* 
*** 
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Jan Kees Wiebenga: 

Kortere procedures voor 
asielzoekers 
Door VICTOR HAFKAMP 

AMSTERDAM - "Een bewogen jaar voor wat betreft het vluch
tenlingenbeleid", dat is de voorspelling van Tweede Kamerlid 
mr. Jan Kees Wiebenga. Hij benadrukt dat er aan het huidige 
regeringsbeleid het een· en ander moet veranderen; kortere 
procedures, een betere coördinatie van het beleid tussen de 
betrokken ministeries, maar gebaseerd op rechtvaardigheid. 

Tijdens een debatavond in het 
politieke café "Libertijn" van de 
afdeling Amsterdam van de VVD 
trad Wiebenga onder meer in het 
strijdperk met de staatssecretaris 
van Justitie, mevrouw mr. Vir
ginie Korte-van Hemel. Wiebenga 
toonde veel begrip voor de moei
lijke positie, waarin zij verkeert, 
maar stelde zich niettemin 
kritisch tegenover haar op. Hij 
herhaalde de standpunten van de 
VVD-fractie op het gebied van het 
asielbeleid, zoals hij die al eerder 
in de Tweede Kamer naar voren 
bracht. "Op dit moment zijn er bij 
het beleid vier ministeries be
trokken. Ik heb daarom al eerder 
gevraagd om een nota-Vluch
telingenbeleid ten behoeve van 
een betere coördinatie. Mijn 
grootste punt van kritiek vormen 
de juridische procedures. Die zijn 
veel te lang en veel te ingewik
keld. Termijnen van vier jaar 
voordat de betrokkenen worden 
afgewezen zijn aan de orde van de 
dag. Dat kun je de mensen niet 
aandoen." 

meer verband tussen moet komen. 
De procedures zijn in elk geval 
veel te lang. Inderdaad zijn de 
Raad van State, het ministerie 
van Justitie en de rechtbanken 
erbij betrokken. Dat loopt alle
maal door elkaar en dat maakt 
de procedures ook zo ingewikkeld. 
Verkorting ervan is heel belang
rijk uit menselijk oogpunt, zodat 
je als vluchteling eerder te weten 
komt waar je aan toe bent. De op
vang van asielzoekers brengt bo
vendien hoge bedragen met zich 
mee." Wiebenga rekent voor dat 
bij verkorting van de justitiële 
procedure met een jaar voor een 
aantal asielzoekers, de besparing 
in de tientallen miljoenen guldens 
loopt. "Wellicht dat je dat bedrag 
zou kunnen benutten voor opvang 
van ontheemden en vluchtelingen 
in de derde wereld. Daar zou je 
waarschijnlijk meer mensen mee 
kunnen helpen·." 

Verdrag 
Wiebenga wijst er op dat in 

1985 in Luxemburg· èeii verdrag·" 
is gesloten tussen het gastland, 
Nederland, België, Frankrijk en 
de Bondsrepubliek dat bepaalt dat 
al eerder dan elders binnen de 

EG - zo mogelijk op 1 januari 
1990 - de binnengrenzen tussen 
Frankrijk, West-Duitsland en de 
Benelux gaan vervallen. De VVD 
neemt het standpunt in dat bij het 
wegvallen van die controle af
spraken nodig zijn op het gebied 
van de internationale criminali
teitsbestrijding en het vreem
delingenbeleid, omdat het pas
seren van de grens tussen die lan
den dan geen enkel probleem 
meer oplevert. "Dat wordt een 
nieuw discussiepunt voor de 
Tweede Kamer," stelt Wiebenga. 
"Het vluchtelingenbeleid dat wij 
voeren zal dan meer met de buur
landen in overeenstemming ge
bracht moeten worden." 

Persoonlijk leed 
Wiebenga benadrukt nog eens 

dat er "verschrikkelijk veel per
soonlijk leed" verbonden is aan 
het op de bonnefooi vertrekken 
naar Nederland zonder enige ga
rantie op opvang en werk. "Er zijn 
berichten over malafide reisagen
ten die bij hun klanten toch 
droombeelden opwekken van een 
betere toekomst in Nederland, 
terwijl men hier geen verblijfs
vergunning zal kunnen verkrij
gen. Het gevolg is dat de betrok
kenen na een verblijf in Neder
land ·voor een· bep~alde·period"e ·· 
naar hun land van herkomst te
rug moeten. Soms duiken zij on
der, wat ik onwenselijk vind. Ik 
vind dat onze regering er goed aan 

zou doen ook te pogen dit soort 
leed te voorkomen door een goede 
voorlichting te geven over de mo
gelijkheden die er wel en niet zijn 
om zich hier te vestigen." 

Velen zien het toelatingsbeleid 
in Nederland verharden en leggen 
verband tussen die beleidswijzi
ging en de wassende stroom men-

Er komen jaarlijks veel bui
tenlanders naar Nederland. 
"Verhoudingsgewijs hebben we 
hier een hoger percentage immi
granten dan in een klassiek im
migratieland, zoals de Verenigde 
Staten," zegt Wiebenga. "In 1987 
was het immigratiesaldo ca. 
40.000. Er kwamen toen tegen de 
100.000 mensen naar Nederland 
en er vertrokken er 60.000. Ik 
denk dat Nederland er goed aan 
doet het beleid nog eens te over
wegen, omdat met name de groep 
migranten die onder het minder
hedenbeleid vallen, nogal· toe
neemt. Ik stel dat, omdat er bij de 
minderheden grote werkgelegen
heidsproblemen bestaan. De 
werkloosheidspercentages van de 
migranten in Nederland zijn 
schrikbarend hoog: 40-50 procent. 
Onder de jongeren zelfs hoger, wel 
60 procent. Om een: goed minder
hedenbeleid te kunnen voeren, 
zullen we dus goed op ons 'toe
latingsbeleid moeten letten." 

Koolzaadolie als 

Wiebenga hamert nog eens op 
de noodzaak tot het voeren van 
een tweesporenbeleid: allereerst 
het ruimhartig en goed opvangen 
van politieke vluchtelingen, maar 
aan de andere kant het tegengaan 
van economische migratie. 

Geen samenhang 
Bij de vluchtelingenopvang 

zijn verschillende ministeries be
trokken en bovendien nog dè ge
meenten die bij de opvang een rol 
spelen. Buitenlandse Zaken, Jus
titie, Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur en Binnenlandse Zaken 
hebben elk een taak bij de oplos
sing van de problemen, maar een 
~amenhang is er nauwelijks. "Het 
IS wel degelijk belangrijk de leng
te van de asielprocedures parallel 
te laten lopen aan de opvang van 
de asielzoekers. Ik denk dat daar 

m.otorbrandstof 
Auto's die als brandstof kool
zaadolie gebruiken ... een grap 
of een mogelijkheid om een 
nieuwe energiebron aan· te 
boren, die, als. de zaken in het 
Duitse stadje Papenburg 
kloppen, niet alleen uiterst 
milieuvriendelijk is, maar ook 
voor agrariërs aantrekkelijk 
kan zijn. 

Het VVD-Tweede Kamerlid 
drs. Jaap Scherpenhuizen las over 
de proef in de Papenburgse krant, 
aarzelde niet en vertrok op de 
eerstvolgende maandagochtend 
samen met zijn vrouw Hilly naar 
het Duitse Papenburg om de proef 
met eigen ogen te gaan bekijken. 
Daarmee was hij de eerste bui
tenlandse politicus die hiervoor 
belangstelling toonde. 

Jaap Scherpenhuizen had in 
zoverre pech dat de proefauto, 
waarin al 11.500 kilometer op 
koolzaadolie werd afgelegd, op dat 
moment werd gebruikt om de Ne
dersaksische minister-president 

· Albrecht rond te rijden. Wel kreeg 
hij via de stadsdirecteur een uit-

Jaap Scherpenhuizen 

voerige rondleiding en uitleg op 
het werklozenproject, waar deze 
vinding werd ontwikkeld en uit-

getest. Ook maakte hij een ritje op 
een landbouwtractor, die even
eens op koolzaadolie rijdt. 

Scherpenhuizen is enthousiast 
teruggekomen. 'Natuurlijk is het 
niet de oplossing van alle proble
men, maar alle beetjes helpen. 
Vermoedelijk kan je er vele vlie
gen in een klap mee slaan, als alle 
feiten kloppen. 
a. Het is aantrekkelijk voor de 
koolzaadgebieden in Groningen, 
maar ook braakliggende land
bouwgronden kunnen ervoor 
worden gebruikt. De procedure, 
die heel simpel is, kan worden 
toegepast op alle olievruchten, 
dus ook bijvoorbeeld lijnzaad. 
b, Het is milieuvriendelijk. Tij
dens de verbranding wordt niet 
meer kooldioxyde afgescheiden 
dan de hoeveelheid die de plant 
bij de groei heeft opgenomen. 
c. Bij dergelijke projecten kunnen 
zowel oudere als jongere werklo
zen worden ingeschakeld. Ook zou 
je kunnen denken aan projecten 
in ontwikkelingslanden.' 

In de BRD loopt de proef nu al 
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Jan Kees Wiebenga. WO Tweede-Kamerlid 

sen die van elders naar Nederland 
trekken om zich hier blijvend te 
vestigen. "Ik weet niet of ons be
leid is verhard," zegt Wiebenga. 
"Ik zie wel dat velen hier een toe
komst pogen te vinden, maar dat · 
er onder hen ook zijn die niet aan 
de normen voor toelating voldoen. 
Die zullen helaas teleurgesteld 
moeten worden." • 

sinds 1 oktober. Bij een snelheid 
van 120 km loopt de auto 1 op 20. 
Dr. Ursula Wentingmann, die het 
gesubsidieerde Duitse werkgele
genheidsproject leidt, verklaarde 
dat een hectare koolzaad 1000 li
ter olie op kan leveren. 

Jaap Scherpenhuizen: 'Men 
heeft ook een oplossing gevonden 
voor de eigenschap van koolzaad
olie, die gaat koeken als hij af
koelt. Na het starten en stoppen 
van de motor glijdt een laagje die
selolie door de leidingen, waar
door deze weer schoonspoelen.' 

Scherpenhuizen heeft de dag 
na zijn bezoek aan Papenburg 
over deze nieuwe energiebron 
schriftelijk vragen gesteld over de 
mogelijkheden van toepassing 
van dergelijke oliën in Nederland. 
Hij wacht nu op het antwoord van 
de ministers van VROM, Land
bouw en Verkeer & Waterstaat. 
Als het aan hem ligt, zal ook Ne
derland op dit gebied proeven 
gaan ondernemen. • 
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Twee van Breda 
Door RENY DIJKMAN 

Op vrijdag 27 januari heeft de Tweede Kamer in een extra 
plenaire zitting met 85 tegen 55 stemmen het kabinet het groene 
licht gegeven om de oorlogsmisdadigers Aus der Funten en 
Fischer gratie te verlenen. Beiden zijn enkele uren later na 
43 jaar detentie als ongewenste vreemdelingen over de grens 
gezet. 

Wetend hoezeer deze discussie de wonden opnieuw bij veel 
verzetsslachtoffers zou openrijten hebben zowel kabinet als de 
Tweede-Kamerfracties getracht de procedure zo kort mogelijk 
te houden. Op zaterdag 21 januari zijn de fractievoorzitters na 
elkaar op het Catshuis ontvangen om met premier Lubbers 
en minister Korthals Altes van Justitie te spreken over het 
regeringsvoornemen het gratiebeleid ten aanzien van de twee 
oorlogsmisdadigers in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. 
Dit was noodzakelijk omdat het kabinet sinds de debatten over 
de Drie van Breda in 1972 de Kamer had beloofd de oorlogsmis
dadigers niet tegelijk op vrije voeten te zullen stellen. Beur
telingse vrijlating zou alleen slechts dan geschieden indien de 
gezondheidstoestand van de betrokkene zodanig zou zijn dat 
een snelle dood kon worden verwacht. Kotälla overleed echter 
in 1979 in de koepelgevangenis te Breda. 

De discussie tussen voor- en 
tegenstanders over het al dan niet 
vrijlaten van de overige twee, die 
thans 79 en 87 zijn, bleef regel
matig oplaaien. 

In het voorjaar van 1988 liet 
de minister van Justitie door drie 
artsen een medisch onderzoek 
verrichten naar de gezondheids
toestand van de Twee van Breda. 
De uitkomst was dat er geen me
dische indicatie bestond tot wij
ziging van het regiem. 

Eveneens in dat voorjaar van 
1988 ontvingen de minister-pre
sident en de minister van Justitie 
een brief van 19 vooraanstaande 
Nederlanders van zeer uiteenlo
pende politieke kleur en deels af
komstig uit verzetsgroepen, 
waarin werd aangedrongen op 
gratieverlening. Deze brief was 
door alle 19 op persoonlijke titel 
ondertekend. 

Smet 

vuldig gestelde brief aan de 
Tweede Kamer, die dinsdagoch
te~d tijdens de fractievergaderin
gen aan de Kamerleden werd uit
gedeeld. Hierin schetste de be
windsman de gehele gang van za
ken, zoals die in het verleden had 
plaatsgevonden, plus zijn over
wegingen om de zaak in het open
baar te brengen. 

Wij citeren één passage: 
" ... Tegelijkertijd is de regering 
zich ervan bewust dat de bescher
ming van de slachtoffers door niet 
over een eventuele vrijlating te 
reppen in zoverre tot mislukking 
is gedoemd, dat de regering ha
rerzijds het zwijgen ertoe kan 
doen, gelijk ik ook altijd gedaan 
heb, maar dat niet voorkomen kan 
worden dat anderen openlijk van 
hun mening en gevoelens doen 
blijken. Gebleken is dan ook dat 

·de discussie over de vrijlating van 
de twee Duitse oorlogsmisdadi-
gers regelmatig oplaait, omdat zij 
die het regeringsbeleid ter zake 
verwerpen, die discussie noodza
kelijk achten. Dientengevolge heb 
ik mij bij herhaling afgevraagd of 
het te beschermen belang van 
oorlogsslachtoffers en deelnemers 

aan het voormalig verzet, op wier 
gevoelens de regeringsverklaring 
van 4 maart 1972 het oog had, niet 
beter zou worden gediend door 
beëindiging van de tenuitvoerleg
ging van de gevangenisstraf; dat 
zou wellicht de steeds weerkeren
de discussie kunnen beëindigen. 
Wel zou vermoedelijk sprake zijn 
van een eenmalige heftige schok 
en van angst en twijfel bij de laat
ste groep oorlogs- en verzets
slachtoffers, in plaats van de 
steeds weerkerende gevoelens 
van angst en twijfel bij elke keer 
dat de discussie weer oplaait ... " 

Debatten 
Op donderdagochtend 26 ja

nuari werden door de Kamercom
missie van Justitie en alle fractie
voorzitters de organisaties van 
oorlogsslachtoffers, het voormalig 
verzet en de joodse organisaties 
gehoord. Mzonderlijk en achter 
gesloten deuren. 

Donderdagavond begon het 
debat dat voor de VVD werd ge
voerd door Jan Kees Wiebenga, 
mede-ondertekenaar van de motie 
van Ineke Haas-Berger (PvdA). 
Deze motie, waarin de regering 
werd verzocht te blijven afzien 
van het gebruik van haar be
voegdheid tot gratieverlening op 
andere dan individuele basis, 
werd door vertegenwoordigers 
van zeven politieke partijen ge
tekend. 

Tot na het sobere, maar het 
zich in de slachtoffers inlevende 
betoog van minister Korthals Al
tes op vrijdagochtend stond de 
stemverhouding niet precies vast. 
Wel waren er die donderdagavond 
tekenen die erop wezen dat een 
meerderheid van de Kamerleden 
zich voor gratie-verlening zou 
uitspreken. De voor- en tegen
stemmers liepen dwars door alle 
politieke partijen. Binnen de VVD 
steunden 16 leden de motie Haas
Berger. 

Voor en tegen 

De verwoording door Wiebenga 
in eerste termijn van de motieven 
van voor- en tegenstl:):rnmers was 
als volgt. "Ik deel u mede dat een 
aantal yan mijn fractiegenoten 
van mening is dat dè Twee van 
Breda zo spoedig mogelijk uit de 
gevangenis moeten worden heen
gezonden. Zij baseren dit onder
meer op de volgende overwegin
gen. Een verder gevangenhouden 
van deze twee achten zij niet 
overeenkomstig ons strafrechts
stelseL Geen enkele straf kan het 
leed vergelden dat zij in de Twee
de Wereldoorlog hebben aange
richt. Deze leden menen dat het 
steeds opnieuw weerkeren van de 
discussie over deze oorlogsmis
dadigers door een langer gevan
genhouden van de Twee onver
draaglijk is, en ook het leed van de 
betrokkenen niet kan wegnemen. 
Er is een rechtsongelijkheid ten 
opzichte van andere tot levens
lange gevangenisstraf veroor
deelden die wel uit gevangen
schap zijn ontslagen. Als nu deze 
beslissing tot verwijdering niet 
genomen wordt - hoe intens pijn
lijk dat ook is - dan zal het nooit 
meer kunnen, en zullen deze ab
jecte grijsaards in hun cel sterven. 

Een aantal andere fractieleden 
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kan het verzoek van de regering 
niet positief beoordelen en kan 
zich met gelijktijdige (collectieve) 
gratie niet verenigen. Zij hebben 
met de regering vastgesteld dat 
de gezondheid van geen van beide 
oorlogsmisdadigers een reden 
vormt voor invrijheidsstelling. Zij 
menen ook dat de negentien brief
ondertekenaars niet tot op grote 
hoogte de gevoelens van een groot 
deel van het verzet en slachtoffers 
weergeven, hoe respectvol hun 
brief ook is. Zij stellen integendeel 
vast, dat de leedgevoelens bij de 
betrokkenen kwetsbaarder wor
den, zowel bij de ouderen onder 
hen alsook bij jongeren. Daarom 
achten zij de overwegingen uit de 
regeringsverklaring-1972, dat "in 
bijzondere gevallen naast juridi
sche de sociaal-psychologische 
factoren sterker in het oordeel 
dienen te worden betrokken," on
verminderd van kracht. 

Eenmaal hebben de Twee van 
Breda al gratie gehad. Het leed 
dat zij hebben aangericht is te 
groot om ze nu opnieuw gratie te 
verlenen, tenzij om individuele 
redenen (zoals dat ook in de ver
klaring-1972 wordt vermeld). Zij 
menen dat van rechtsongelijkheid 
bij gratierecht niet kan worden 
gesproken." • 

Een citaat uit deze brief: "Ve
len ... betreuren het nog steeds dat 
de twee, door de omzetting van de 
hun aanvankelijk opgelegde 
doodstraffen in levenslange ge
vangenisstraffen, aan hun te
rechtstelling zijn ontkomen. Doch 
nu deze omzetting een feit is, wint 
de overtuiging veld, dat de door
gaande tenuitvoerlegging van een 
tot het uur van de dood opgelegde 
gevangenisstraf een smet werpt 
op de geloofwaardigheid van Ne
derland, dat zich ook internatio
naal graag als voorvechter van de 
mensenrechten laat kennen. 
Hierbij zij benadrukt, dat een zo
danige overtuiging niets van doen 
behoeft te hebben met een in de 
loop der jaren toegenomen verge
vingsgezindheid, dan wel met ge
voelens van mededogen of barm
hartigheid ... " 

Vreen1delingenbeleid is 
noodzakelijk 

Met een delegatie van deze 19 
ondertekenaars vond op 5 januari 
jl. wederom een gesprek plaats. 
Zij bleven bij het standpunt, zoals 
zij dat in hun brief hadden ver
woord. 

Zwijgen 
Na het overleg met de fractie

leiders op 23 januari, waarin werd 
getoetst of een mogelijke meer
derheid in de Tweede Kamer het 
kabinet zou ontslaan van de in 
1972 gemaakte afspraken, kwam 
men overeen te zwijgen. Ook werd· 
beraadslaagd met vijf leden van 
de vertrouwenscommissie, die het 
vertrouwen heeft van de verzets-
groepen. . 
Zowel het kabinet als de fractie
leiders was er alles van gelegen 
om niet weer en misschien voor 
niets oud zeer boven te halen. 

Op maandagavond schreef mi
nister Korthals Altes zijn zorg-

"We hebben niet voor niets een 
vreemdelingenbeleid. Het zou 
heel aangenaam zijn als we tegen 
iedere vreemdeling die zich tot 
Nederland aangetrokken voelt, 
konden zeggen: Kom maar bin
nen. Ook mijn eerste emotionele 
reactie op berichten over uitzet
tingen is vaak: moet dat nou? Laat 
die ene man toch zitten waar hij 
zit. Maar zo werkt het niet!", al
dus VVD-senator mr. ir. Heijne 
Makkreel tijdens de behandeling 
van de wijziging van de Vreem
delingenwet-Grensbewaking op 
10 jannarijL in de Eerste Kamer. 
De senaat had de behandeling op
geschort tot het nieuwe jaar. 

Henk Heijne Makkreel zette 
nogmaals uiteen aan welke eisen 
dat vluchtelingenbeleid volgens 
de VVD moet voldo.en. "Neder
land heeft reeds een bijzonder 
grote en nog autonoom stijgende 
bevolkingsdichtheid, die een ge
weldige druk legt op milieu en 
voorzieningen. Wij kunnen ons 
niet veroorloven een ruim toe-

gangsbeleid te voeren en voeren 
dus noodgedwongen een zeer res
trictief beleid. Wie voldoet aan de 
definitie van de vluchteling - dat 
wil zeggen: wie thuis vervolging 

WO-senator mr. ir. H. Heijne Makkreet 

te vrezen heeft - en geen ander 
land van eerste opvang heeft, 
wordt toegelaten, en ook mijn 
fractie stemt daar van harte mee 
in. Wie echter aan deze definitie 
niet voldoet, maar hierheen wil 
komen omdat hij denkt dat het 
leven hier aangenamer is dan 
thuis, komt er niet in. Dat is hard 
tegenover de individuele migrant. 
Ruime toelating is echter geen 
geschikt middel om iets aan de 
slechte economische omstandig
heden elders te doen, en zeker in 
strijd met onze verplichtingen te
genover de eigen bevolking. Dat is 
het uitgangspunt." 

Heijne Makkreel wees nog 
eens op het belang van Schiphol, 
dat niet alleen grenspost van ons 
land is, maar ook buitengrens van 
de Europese Gemeenschap. 

Kwetsbaàr 

De Hoge Raad bepaalde op 9 
december 1988 dat de vereiste 
wettelijke basis waarop asielzoe-

kers in het centrum van Schiphol
Oost werden vastgehouden, ont
brak. Daarom was aanvullende 
wetgeving noodzakelijk. 

De VVD-senator: "In vele ons 
omringende landen bestaat de 
gewoonte een ieder die niet direct 
wordt toegelaten, dan ook direct 
op het vliegtuig terug te zetten. 
Dat is voor de staat het gemak
kelijkst. De Nederlandse staat 
stelt zich kwetsbaar op door ook 
diegenen die kansloos geacht 
worden niet direct terug te sturen, 
doch hun de gelegenheid te geven 
zich tot de rechter te wenden en 
diens uitspraak af te wachten, zij 
het wel extra-territoriaal." 
De wet werd aangenomen. • 
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Plateau van Margraten 
behouden 
Minister drs. Neelie Smit
Kroes heeft tot grote vreugde 
van milieuverenigingen en 
het gemeentebestuur van Ca
dier en Keer beloofd dat het 
Plateau van Margraten voor 
de natuur bewaard zal blijven. 

Het Plateau zou worden afge
graven voor de cement-industrie. 
Twaalf jaar hebben gemeente en 
de Stichting Milieu Federatie zich 
daartegen verzet. 

Erg veel hoop op een gunstige 
wending was er niet meer. De 
burgemeester van Cadier en Keer 
nodigde ten einde raad de minis
ter uit om zelf te komen kijken 
welke verwoesting een dergelijke 
afgraving in dit fraaie deel van 

Broos van Erp 
schreef meer 
dan 1000 
columns 

Het VVD-Tweede-Kamerlid 
Broos van Erp bereikte eind 
vorig jaar een historische 
mijlpaal, die weinigen hem 
zullen verbeteren. Hij had 
sinds 1965 duizend columns 
geschreven. 

Deels in Missets Horeca, deels 
in het plaatselijk blad in Best. 
Bij zij'n entree in de Tweede Ka
mer in januari 1978 heeft hij er 
geen moment over gepeinsd het 
schrijven nu maar te laten. Inte
gendeel. Alles wat bruikbaar is, 
wat onderwerp kan worden, bergt 
hij zorgvuldig op in zijn uitgebrei
de documentatiekasten die hij in 
Best heeft ingericht. 

Voorlichtend 
Zijn columns hebben haast alle 

een voorlichtend karakter. Ge
richt op de middenstand eh ge
schreven vanuit de overtuiging 
dat een kleine ondernemer weinig 
tijd heeft om zich overal van op de 
hoogte te stellen. 

Broos is meester in het verta
len van het Haags jargon, Duide
lijke standpunten schroomt hij 
niet. 

het Limburgse land tot gevolg zou 
hebben. Minister Smit was spor
tief en ging. Ze zag het landschap 
en luisterde naar de argumenten 
van de burgervader. 

Binnen veertien dagen kwam 
haar telefoontje: "Burgemeester, 
u mag voor uw gemeente het 
Plateau behouden." 
In het zondagochtend VARA-mi
lieprogramma "Vroege Vogels" 
liet de gelukkige eerste burger 
van Cadier en Keer nog weten: 
"Ik had de indruk dat ze niet was 
gekomen om een soort poppekast 
op te voeren. Dat ze werkelijk was 
gekomen om te kijken en te luis
teren!" 
Dat bleek ook. • 

Broos van Erp 
WO-Tweede-Kamerlid 

Banenplannen, paracommercia
lisme, subsidiestromen, ouderen 
of voordeurdelers; de winkelslui
tingswet of winkelopenstelling op 

-zondagen ... Broos van Erp gaat 
geen onderwerp uit de weg. "Als 
ik al het materiaal heb opgezocht 
en uitgespit, schrijf ik ze gemid
deld binnen het uur", licht hij toe. 
Daar Broos geen "reces"-mens is 
(hij kan absoluut geen vakantie 
vieren, dan raakt hij van slag) ge
bruikt hij delen van de reces
perioden voor stages. Voor hem 
snijdt het mes dan aan twee kan
ten. Veel praktische ervaring rij
ker keert hij dan terug in de Ka
mer en bovendien houdt hij daar 
meestal ook wel een paar ideeën 
voor columns aan over. • 

Minister Smit-Kroes met ptv. secretaris-generaal Kalhom tijdens de bezichtiging van het plateau Margraten. (Foto: Widdershoven). 

VVD W"enst co:nunerciële televisie 
De VVD-fractie houdt vast aan 
de mediaparagraaf uit het re
geerakkoord. Hierin is afge
sproken dat wanneer drie A
omroepen commercieel willen 
worden, het kabinet daartoe 
de mogelijkheid zal openen. 
De Mediawet moet dan wor
den aangepast. 

VVD-woordvoerder Loek Her
mans heeft dit laten weten in het 
Kamerdebat dat is gehouden naar 
aanleiding van uitlatingen van 
premier Lubbers voor de V ARA
tv. Commerciële televisie is vol
gens de VVD gewenst om meer 
financiële armslag te creëren. 
Hierdoor wordt bijv. meer finan
ciële ruimte geschapen voor 
(dure) Nederlandse produkties. 
Bovendien kan de omroepbijdrage 
dan worden verminderd. 

Ster 
Lubbers zei bij de V ARA des

gevraagd dat hij van mening was 
dat commerciële televisie niet no
dig is als de huidige STER-zend-

tijd flink wordt uitgebreid. De bo
ven de markt hangende recla
megelden kunnen op die manier 
voor Nederland behouden blijven. 
Volgens Lubbers moeten we af 
van het idee dat televisie niet mag 
worden bekostigd uit reclame-in
komsten. Volgens de VVD zijn 
deze uitspraken niet in overeen
stemming met de afspraken in het 
regeerakkoord. Bovendien wordt 
hierdoor het overleg doorkruist 
dat gaande is tussen de ministers 
van WVC en Economische Zaken 
aan de ene kant en de omroepen 
(AVRO, TROS en Veronica) en de 
uitgevers (Elsevier, Perscom
binatie, Telegraaf en VNU) aan 
de andere kant. Dit overleg wordt 
gevoerd naar aanleiding van een 
gezamenlijk plan van omroepen 
en uitgevers om tot een commer
cieel televisienet te komen. Dat 
alles binnen de afspraken in het 
regeerakkoord. 

Taboe 
In het Kamerdebat heeft Loek 

Hermans de minister-president 

om opheldering gevraagd. De 
premier stelde dat hij niet de be
doeling had om het regeerakkoord 
open te breken. Met zijn uitlatin
gen wilde hij het taboe op reclame 
doorbreken dat bij het CDAeli een 
aantal grote omroepen bestaat 
(NCRV, KRO en V ARA). Het was 
hem opgevallen dat deze altijd 
zeer gemotiveerd waren om be
paalde vernieuwingen op het ge
bied van de reclame af te houden 
in plaats van ze ruimhartig te be
vorderen. 

Het overleg tussen de miniS
ters Brinkman en De Korte en de 
omroepen/uitgevers is enkele da
gen na het Kamerdebat voortge
zet. Er is afgesproken dat het ka
binet zal komen met een nadere 
uitwerking van het media gedeel
te uit het regeerakkoord. Daarna 
kan opnieuw overleg plaatsvin
den. Op 6 maart aanstaande vindt 
er in de Tweede Kamer weer een 
media-debat plaats. De afspraken 
in het regeerakkoord blijven. voor 
de VVD-fractie uitgangspunt bij 
de discussie. • 

Jan te Veldhuis voorzitter van de liberale 
fractie Benelux-parlement 

De VVD-fractie is vertegen
woordigd in diverse internatio
nale organen, zoals de Raad van 
Europa, de West-Europese Unie 
en het Benelux-parlement. De 
Eerste- en Tweedekamerfracties 
van het Nederlands parlement 
vaardigen elk naar gelang hun 
grootte een aantal leden af naar 
het Benelux-parlement. , Door 
winst of verlies van de diverse na
tionale politieke partijen veran
dert de samenstelling van het Be
nelux-parlement regelmatig van 
samenstelling. Zo hebben de laat
ste Belgische verkiezingen ook 
geleid tot verandering van diverse 

voorzitterschappen. Daardoor is 
Jan te Veldhuis thans voorzitter 
geworden van de gezamenlijke li
berale fracties in de drie Benelux
landen. Hij volgt daarmee de 
Luxemburgse liberaal Paul Hel
minger op, die dit jaar in Luxem
burg minister verwacht/hoopt te 
worden na de parlementsverkie
zingen in juni. 

Het Benelux-parlement ver
gadert drie keer per jaar plenair. 
Ook de parlementaire commissies 
komen ongeveer driemaal per jaar 
bijeen. Dat gebeurt in 1989 en 
1990 in Luxemburg. Namens de 
liberale Nederlandse fracties in 

Eerste en Tweede Kamer zijn de 
volgende leden in het Benelux
parlement vertegenwoordigd: Ym 
van der W erff en Ton van Boven 
(Eerste Kamer) en Loek Hermans 
en Jan te Veldhuis (Tweede Ka
mer). Het Benelux-parlement 
discussieert over bijna alle aan
gelegenheden die ook in het Ne
derlands parlement aan de orde 
zijn. Het adviseert de drie re
geringen over zaken die alledrie 
de landen gezamenlijk aangaan. 
De drie regeringen proberen sa
men zoveel mogelijk een lijn te 
trekken, bijvoorbeeld in hun op
stelling in EG-organen. • 

Jan te Veldhuis 
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,, Wi bent zunig" 
- de materiële rechtspositie van staten- en raadsleden, 
gedeputeerden en wethouders -

Door HERMAN LAUXTERMANN WO-Tweede-Kamerlid 

Al in 1984 heeft de VVD-fractie 
via een door mij ingediende 
motie aangedrongen op ver
betering van de financiële po
sitie van de wethouders. 
Daarmee schaarde onze frac
tie zich achter de wensen van 
de Vereniging van Neder
landse Gemeenten. Go~de 
kwaliteit van bestuurders 
moet betaald worden! 

Deze motie werd Kamerbreed 
aangenomen, maar niet uitge
voerd. Daarom diende ik het jaar 
daarop op de begroting van het 
Gemeentefonds een amendement 
in, waarmee een belangrijk begin 
werd gemaakt met de verwezen
lijking van de gereéhtvaardigde 
verlangens van de VNG en de 
Tweede Kamer. 
Het is een beetje om moe van te 
worden dat we in 1989 nog steeds 
geen stap verder zijn. 

- Voor de wethouders tenslotte is 
er het aloude rapport van de VNG 
"De wethouder gewaardeerd". 

Het onderzoek door het depar
tement zelf omvat niet meer dan 
een serie interviews met een be
perkt aantal provinciale en ge
meentelijke politieke ambtsdra
gers. 
In de notitie wordt geen enkel in
zicht gegeven in de aard en de 
opzet van de vraaggesprekken en 
over de gegeven antwoorden of 
informatie. (Bijlage I, waamaar 
wordt verwezen, ontbreekt overi
gens!). Van serieus onderzoek 
door h_et departement is nauwe
lijks sprake. 

Ik meld een nog niet nader 
toegelichte vaststelling in de no
titie dat "het raadslidmaatschap 
niet als een zelfstandige hoofd
functie mag worden beschouwd". 
Sommige gemeentebesturen den
ken daar anders over. 

Nóg een citaat uit de notitie 
over de staten- en raadsleden: "De 
jaren door is een overwegend 
kenmerk van de functie-uitoefe
ning de algemene controle op het 
dagelijks bestuur geweest." Volgt 
een verhaal dat de aansluiting 
van de rechtspositie van staten
en raadsleden bij die van gedepu
teerden en wethouders "niet in de 
rede ligt". 
Ik merk op dat de functies van de 
staten van de provincies en- van 
de gemeenteraden is te zijn: hoofd 
van de provincie respectievelijk 
v_an de gemeente! 

Slordigheden 

Dat soort onnauwkeurigheden 
draagt niet bij tot vertrouwen in 
de inzet van de opstellers van de 
notitie. 

Mager 
Het is niet verbazingwekkend 

dat de concrete voorstellen in de 
notitie uitgesproken mager zijn, 
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Herman Lauxtermann 

onduidelijk (t.a.v. de gedeputeer
den) en voor discussie vatbaar 
(t.a.v. de raadsleden). 

Deze notitie zal door de VVD 
Tweede-Kamerfractie uitvoerig 
met de minister worden bespro
ken. ·Daarbij zal een weldoor
dachte en redelijke rechtspositie 
voor politieke ambtsdragers voor 
de VVD het uitgangspunt zijn. • 

De minister van Binnenlandse 
Zaken heeft onlangs met grote 
vertraging zijn notitie over de 
"Materiële rechtspósitie staten
en raadsleden, gedeputeerden en 
wethouders"· aan de Tweede Ka
mer toegezonden. Na zo'n lange 
incubatietijd zou men toch een 
gedegen werkstuk met duidelijke 
conclusies mogen verwachten. En 
dat is en levert deze notitie be
paald niet! Integendeel: de kwali
teit van de notitie is omgekeerd 
evenredig aan de lange tijd van 
voorbereiding. 

Een duidelijke visie op een ge
wenst rechtspositioneel systeem 
voor gekozen politieke ambtsdra
gers ontbreekt volledig. Wel 
spreekt de notitie over "harmoni
satie" van de bezoldigingsverhou
dingen en van secundaire voor
zieningen, maar - zo blijkt - vooral 
om te komen tot het voorstel tot 
differentiatie van de honorering 
van gedeputeerden op basis van 
de inwonerstallen van de ver
schillende provincies. De lezer 
wordt niet duidelijk gemaakt wat 
er precies moet worden gehar
moniseerd en hoe. 

Twee slordigheden in de notitie 
zijn veelzeggend: 
- Op bladzijde 8 wordt inzake de 
wethouders gesproken van "een 
forfaitaire kostenaftrekregeling" 
waar het gaat om onbelaste for
faitaire onkostenvergoedingen. 

Het gemeente
programma 

Bootathouderij 
Het lijkt of niets is nagelaten 

om vooral boten af te houden. De 
notitie levert f 3,5 miljoen op voor 
gedeputeerden en voor raadsle
den van gemeenten met meer dan 
80.000 inwoners. Dat is op zich 
mooi, maar lang niet genoeg. Mijn 
Kamerbrede motie wordt nog 
steeds niet integraal uitgevoerd. 

De manier waarop de proble
matiek is onderzocht en geïn
ventariseerd is nogal globaal: 
- Voor de statenZeden wordt mel
ding gemaakt van wat opmerkin
gen door provinciebestuurders 
van Drenthe tijdens een werk
bezoek van de staatssecretaris 
van BiZa aan die provincie. 
- Voor de gedeputeerden is er ten
minste nog een recent rapport van 
provinciale zijde. 
- Voor de raadsleden is er een 
briefvan de burgemeesters van de 
vier grote steden over de rechts
positie van de raadsleden van die 
steden. 

Wazig 
Koppeling van de wedden van 

ge-deputeerden en wetl1ö'trc:l'êï'F- · 
aan die van de Commissarissen 
der Koningin respectievelijk de 
burgemeesters c.q. ambtenaren 
wordt via wazige en deels won
derlijke redeneringen afgewezen. 
De ambtenaren dragen "namelijk 
de ambtelijke management-ver
antwoordelijkheid voor het func
tioneren van een dienst", zo staat 
in de notitie. Ze hebben ervoor 
doorgeleerd en ze worden daarop 
uitgezocht. 

"De gedeputeerden en wet
houders daarentegen worden op 
heel andere gronden geselec
teerd", aldus weer de notitie. Hun 
verantwoordelijkheid is "van een 
geheel andere orde dan de profes
sionele verantwoordelijkheid van 
diensthoofden". En dat is dan de 
"verklaring" voor het feit dat 
sommige provinciale of gemeente
ambtenaren een hoger salaris 
hebben dan "hun" gedeputeerde 
of wethouder! 
De koppeling van de wedden van 
gedeputeerden en wethouders 
aan die van CdK's of burgemees
ters wordt verder niet besproken. 

Kandidatendagen TK 
Voor de bestuurderen van afdelingen en centrales worden op 1 
en 8 april a.s. presentatiedagen voor kandidaten TK, die opteren 
voor een verkiesbare plaats, gehouden. Deze bijeenkomsten wor
den georganiseerd door het hoofdbestuur in nauwe samenwer
king met de kamercentrale Utrecht. 
Op 1 april a.s. presenteren zich de niet-zittende leden die kan
didaat zijn gesteld; op 8 april a.s. is het de beurt aan de zittende 
leden (bewindslieden, Tweede-Kamerleden) om zich te presen
teren en zo de kennismaking te hemieuwen. Beide bijeenkomsten 
worden gehouden in Motel "De Afrit" (De Meem) te De Meem. 
Het motel is gelegen aan de A12, niet ver verwijderd van het 
knooppunt Oude Rijn. Degenen die van het openbaar vervoer 
gebruikmaken kunnen bij het Centraal Station te Utrecht de 
bus nemen die hen in 10 minuten brengt naar genoemd motel. 
Aanvang van de bijeenkomsten is steeds om 10.00 uur. • 

- Op dezelfde bladzijde is sprake 
van "koppeling van de wedde van 
de wethouder aan 80 % van de be
zoldiging van de burgemeester", 
waar het gaat: om een zodanige 
koppeling dat de fulltime-wet
houder als salaris 80 % van dat 
van de burgemeester ontvangt. 

~h.E.O. Designs b.v. 

Door ANDREAS W. DIJK 

Tot de goede gebruiken bin
nen de VVD hoort dat in het· 
jaar voorafgaande aan in het 
gehele land plaatsvindende 
gemeenteraadsverkiezingen 

ENGINEERS & CONTRACTORS 
ELECTRO (NICA) 

PROCESTECHNIEK 
WERKTUIGBOUW 

Postbus 2020 - 111 o PA Diemen 
Telefoon (020) 950536 Bb 

Wij zijn er voor u, Peter Beenke. 

VAN DER HORST & 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! 

L.COPES V.CATTENBURCH 127 2585 EZ DEN HAAG M 
FAX 070-602967 111• 

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 

vanuit het centrale VVD-ap
paraat de Leidraad Gemeen· 
teprogramma wordt uitgege-
ven. 

Onlangs heeft de door de Ver
eniging van Staten- en Raadsle
den van de VVD ingestelde com
missie Gemeenteprogramma 
1990 de concept-Leidraad Ge
meente programma 1990 voltooid. 
Hoewel het op dit moment nog om 
een ontwerp gaat, is het toch al 
een handvat, een hulpmiddel en 
een toetsingskader voor de afde
lingen, die met de opstelling van 
hun eigen programma willen be
ginnen of wellicht al zijn begon
nen. 

De definitieve Leidraad zal 
worden vastgesteld tijdens een 
buitengewone algèmene verga
dering van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de 
VVD op 22 april a.s. Tot 3 maart 
a.s. kunnen leden van de Vereni
ging wijzigingsvoorstellen indie
nen. Naar verwachting is de de
finitieve Leidraad begin mei ge
reed en beschikbaar. 

De concept-Leidraad kan wor
den besteld door overmaking van 
f 4,50 per exemplaar op 
postbankrekening 4018232 ten 

. name van VVD-Informatiereke
ning te 's-Gravenhage onder ver
melding van "concept-Leidraad 
Gemeenteprogramma 1990". Een 
eenheid van 5 exemplaren kost 
f 17,00, een eenheid van 10 
exemplaren f 30,50. 

De concept-Leidraad kan ook 
worden afgehaald bij het alge
meen secretariaat (Thorbecke
huis, Koninginnegracht 57, Den 
Haag) en kost dan f 2,50 per 
exemphmr. 

Voor nadere informatie, ook 
over de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD, kan men 
bij ondergetekende terecht op te
lefoonnummer 070-613050. • 
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Massale 
belangstelling 
voor WO-avond 

Op 17 januari jl. organiseerde 
de VVD afdeling Amsterdam
centrum een protestbijeenkomst 
voor de eigenaarbewoners en 
winkeliers uit de Amsterdamse 
binnenstad. Onderwerp was de te 
verwachten schrikbarende stij
ging van de onroerend-goedbelas
ting (OGB) in Amsterdam. 

Met ingang van 1 januari is 
Amsterdam overgestapt op een 
nieuw systeem van OGB-heffing. 
Waar voorheen de OGB geheven 
werd aan de hand van een aantal 
factoren zoals oppervlakte en de 
buurt waar het desbetreffende 
pand staat, zal nu per f 3.000,
getaxeerde waarde een tarief van 
f 23,45 betaald moeten worden. 
Dit Amsterdamse tarief ligt zeer 
hoog. In Rotterdam is dit bijvoor
beeld f 12,- en in de omliggende 
gemeenten van Amsterdam min
der dan f 8,-. Het gevolg van 
deze nieuwe regeling is dat huis
eigenaren in plaats· van gemid
deld f 600,- dit jaar waarschijn
lijk een bedrag van f 1.350,- op 
hun aanslagbiljet zullen zien 
prijken. Een stijging van maar 
liefst ruim 100 %. 
Begin januari verspreidde de 
VVD-Amsterdam ruim 7000 
pamfletten om eigenaarbewoners 
en winkeliers over de stijging voor 
te lichten en tot actie op te roepen. 

Verzet 
Massaal reagerend op deze 

oproep kwamen zo'n 300 huisei
genaren en winkeliers uit de bin
nenstad naar de vergaderzaal van 
Krasnapolski. Een aantal dat ver 
boven de verwachting lag. Spre
kers op deze avond waren VVD
raadslid Richard Ronteltap en 
belasting jurist J. Walboom. Zij 
gaven uitleg over de te verwach
ten stijging en de mogelijkheden 
om hiertegen in verzet te komen. 

Het resultaat van de bijeen
komst was dat een actiecomité 
werd opgericht. Dit comite wil 
door middel van een stroom van 
bezwaarschriften bij de gemeen
Gelijke belastingdienst en een 
procedure bij de Raad van State 
~e verdubbeling van de OGB pro
beren te voorkomen. Daamaast is 
b.et plan om de gemeenteraad on
~er druk te zetten en ertoe te be
wegen het OGB-tariefte verlagen. 

Naast de politieke steun die de 
VVD-fractie verleent is het be
langrijk dat nu ook de belangheb
benden zelf in actie komen. 

:RWIN BOUMA 1 

FEBRUARI 1989 

Zeewolde, de jongste afdeling in 
de jongste provincie 

Velen van u vragen zich bij het 
lezen van de kop boven dit artikel 
direct af Zeewolde? geen flauw 
idee waar dat ligt. Een ander kent 
het misschien alleen van de Na
tionale Surfdag van de NCRV-tv. 
Toch is Zeewolde sinds enige jaren 
aan het uitgroeien tot een vol
waardig dorp en een echte ge
meente. Een dorp met inmiddels 
ruim 6.000 inwoners, verdeeld 
over een groot buitengebied met 
in hoofdzaak landbouwbedrijven 
en veeteelt, en een dorpskern met 
ca. 4.000 inwoners. Inwoners die 
veelal buiten de gemeente werken 
en naar Zeewolde zijn gekomen 
voor de rust en ruimte waarin ge
woond kan worden. 

De ontwikkelingsvisie 1987 
voor de gemeente Zeewolde geeft 
aan om in de toekomst langzaam 
maar zeker door te groeien naar 
15.000 inwoners. Na de 8.000 in
woners zal het woningbouwtempo 
geleidelijk verminderd worden. 
De gemeenteraad - dus ook de 
VVD-fractie - heeft zich in de 
novembervergadering van 1987 
uitgesproken voor die doorgroei 
daar veel faciliteiten zoals bijv. 
zwembad, sporthal, bibliotheek en 
cultureel-centrum pas bij een in
wonertal van 15.000 voor de ge
meente haalbaar en draagbaar is. 
Voor de gemeentewording van 
Zeewolde een feit was bestond er 
de adviescommissie welke de 
voorloper van de huidige gemeen-

teraad genoemd mag worden. Op 
21 september 1983 tenslotte kon
den de Zeewoldenaren echt een 
gemeenteraad kiezen, welke als 
schone taak had de toekomstige 
gemeentewording van Zeewolde 
in te vullen. De VVD-Zeewolde 
kwam met één wethouder en twee 
raadsleden bijzonder goed uit die 
verkiezingen. Inmiddels loopt het 
in Zeewolde zoals het lopen moet. 
De raad is een goede afspiegeling 
van de samenstelling van de in
woners van Zeewolde. 

In 1986 bij de gemeenteraads
verkiezingen kon de VVD zich 
goed handhaven en behield de 3 
zetels die zij reeds hadden. 

De VVD-afdeling Zeewolde is 
inmiddels uitgegroeid tot een vol
waardige afdeling met ruim 100 
leden. Gestaag groeit dit aantal 
nog, door nieuwe inwoners die 
reeds lid waren, maar ook door 
mensen die nooit lid waren en er 
nu graag bij willen horen. Afde
lingsbestuur en commissies geven 
een duidelijke aftekening van de 
samenstelling van de Zeewolder 
bevolking, dus zowel inwoners 
van het dorp. als bewoners van het 
buitengebied bekleden functies 
binnen dé afdeling. 

Saamhorigheidsgevoel 
Door enthousiasme en een 

sterk saamhorigheidsgevoel kan 
de afdeling Zeewolde zich een ac-

Jachtseizoen geopend in 
De Klomp 

Ruim een jaar gonsde het bin
nen de VVD reeds dat er een grote 
ledenwerfcampagne op komst 
was, alleen moesten er nog wat 
hindernisjes, bobbels en Bobo's 
genomen worden om daadwerke
lijk effectief van start te kunnen 
gaan. Er moest ook nodig wat 
gaan gebeuren, want ook bij de 
VVD was er, evenals bij andere 
partijen, sprake van een forse te
rugloop van leden. 
Volstrekt onverwacht echter 
klapwiekte er plotseling een "to
renvalk" omhoog vanaf het Haag
se Binnenhof ... 

Met machtige vleugelslagen 
verhief de vogel zich gratieus hoog 
in de lucht, om uiteindelijk nog 
als een nietig stipje zichtbaar te 
zijn. Daar hoog aan het zwerk 
zwevend op zijn sterke vleugels 
liet hij zijn speurend oog vallen 
op dat vlekje op de landkaart: De 
Klomp bij Veenendaal. Om zich er 
vervolgens met duizelingwek
kende snelheid en ware doods
verachting als een steen op neer 
te storten. 

Zijn baas, "torenvalkenier" 
Jan Schout, coördinator van de 
landelijke ledenwerfcampagne, 
had daar in De Klomp het jacht
seizoen op nieuwe leden geopend! 

Jan Schout slaagde er in om 
zijn in de campagne nadrukkelijk 
aanwezige "troeteldier", (wat 
volgens deskundigen geen "roof
vogel", maar een "stootvogel" is) 
bijna liefkozend gestalte te geven. 
Maar tegelijkertijd nuchter en 
realistisch genoeg, om alle aan
wezige propagandisten en be
stuurders uit de Kamercentrales 
Flevoland, Utrecht en Gelder
land, voor zover nog nodig, te 
overtuigen van de noodzaak om 
deze ledenwerfcampagne nu te 
voeren. Een politieke partij heeft 
nu eenmaal veel leden nodig, om 
een goede structuur te kunnen 
waarborgen en op verantwoorde 
wijze kader te kunnen vormen 
voor de toekomst. Te vaak draait 
het om een klein groepje enthou
siastelingen, die steeds weer be
reid zijn om actief te zijn en waar 

tieve en bruisende afdeling noe
men. De propagandacommissie 
timmert veel aan de weg, en is nu 
o.a. bezig met naast de landelijke 
ledenwerfactie met eigen initia
tieven en ideeën extra leden te 
. winnen om de afdeling Zeewolde 
nog meer te promoten, en (nog) 
dichter bij de bevolking te bren
gen. 
De inmiddels traditionele nieuw
jaarsbijeenkomst welke trouw de 
eerste week van het nieuwe jaar 
wordt gehouden, mag zich meer 
en meer in belangstelling verheu
gen. 

Een vorig jaar gehouden en
quête onder alle leden (dus ook 
gezinsleden) van de afdeling was 
een groot succes, met een invul
percentage van ruim 85 %. Het 
bestuur en de fractie gingen per
soonlijk de formulieren bij de le
den ophalen, hetgeen weer een 
grotere betrokkenheid van de le
den bij de afdeling teweeg brengt. 
Uit deze enquête bleek overdui
delijk dat de leden van de afdeling 
zich bijzonder "thuis" voelen bij 
hun afdeling en in overgrote 
meerderheid achter het gevoerde 
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beleid staan van hun bestuur en 
fractie. 

Sinds twee jaar heeft de afde
ling Zeewolde een eigen "club
blad" oftewel de VVD-infobrief, 
een driemaandelijks schrijven 
voor alle leden in de afdeling. 
·Deze Infobrief blijkt een goede 
schakel te zijn tussen bestuur, 
fractie en de diverse commissies 
en de leden. De infobrief wordt -
zo blijkt ook uit de enquête - goed 
gelezen en goed gewaardeerd. 
Getracht wordt deze Infobrief 
door middel van advertenties 
budgettair-neutraal te laten zijn. 
Landelijk is er voor de VVD nog 
veel te doen. De VVD-afdeling 
Zeewolde zal dan ook al het moge
lijke doen om het landelijk beleid 
te steunen en zonodig te verde
digen. 

De slogan "Zeewolde de plaats 
van je leven" wordt door de VVD
afdeling Zeewolde graag gelezen 
als "VVD-afdeling Zeewolde 
bruist van het leven"! 

HENK C. G. ROODBEEN I 

Jan Schout zet de ledenwerfstrategie uiteen. 

ook steeds weer een beroep op ge
daan kan en moet worden. 
Op een verrassend verfrissende, 
maar duidelijke en indringende 
wijze presenteerde de helemaal 
uit het Zeeuwse overgekomen 
coördinator de inhoud van de le
denwerfcampagne, met als va
riant op de Zeeuwse wapenspreuk 
"Luctor et emergo": "Lukt het 
vandaag niet, dan lukt het mèr
gen ... , maar het moèt lukken!" 
Waarop in de zaal een andere va
riant gefluisterd werd: "... geen 
woord te veel, hè ... !" 

Persoonlijke 
benadering 

Met name het benaderen van 
de ex-leden, zoals in de eerste fase 
gepland is, achtte hij uitermate 
belangrijk, maar Jan Schout con
stateerde ook, dat dit juist voor 
liberalen niet eenvoudig is. 
De persoonlijke benadering is he- · 
langrijk. Dit geldt voor bestaande 
leden, maar zeker ook voor nieu
we leden en de ex-leden. Het is 
belangrijk te weten waarom deze 
laatste categorie opgezegd heeft 
en juist dat persoonlijke tintje aan 
de benadering, samen met een 
aantal inhoudelijke argumenten, 
kan vaak, nadat de eerste emoties 
van het opzeggen wat zijn weg
geëbd, juist voldoende zijn om 
deze toch vaak in "hart en nieren 
liberalen", opnieuw over de streep 
te halen. 

"Leden voelen zich thuis, als er 
iets gebeurt. Er is ambiance no
dig, een betrokkenheid en een wij
gevoel." In dit kader gaf hij een 
aantal voorbeelden hoe met wei
nig extra middelen of energie, 
maar wel met enige inventiviteit, 
de VVD-bijeenkomsten in de af
delingen voor zowel de bestaande 
leden als de nieuwe leden nog 
aantrekkelijker gemaakt zouden 
kunnen worden. Jan Schout 
pleitte er verder voor om pal voor 
de VVD te staan en zich vooral 
niet te laten meeslepen door de 
vaak onterechte kritiek, want dan 
moet je wel van erg goede huize 
komen om dan vervolgens nog zo 
iemand lid te kunnen maken! 

Jan kon tevreden de lange te
rugreis vanuit De Klomp naar 
Zeeland beginnen in de weten
schap dat er weer een zaal vol en
thousiaste "valkeniers" uit
zwermde. Ditmaal over de pro
vincies Flevoland, Utrecht en 
Gelderland. Het jachtseizoen was 
geopend! 
Toen ik na afloop van deze bijeen
komst nog wat napeinzend naar 
mijn auto liep, klapwiekte er een 
donkere schaduw rakelings over 
mijn hoofd heen ... 
de VVD-TORENVALK?! 

REIN VERDIJK I 

Foto's Peter Drent 
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JOVD vindt euforie 
onterecht 
Door DRS. MARK AALDERS, secretaris Sociaal-Economische Zaken JOVD 

Het gaat weer goed met de economie! Althans zo lijkt het. Het 
sociaal-economisch beleid van de CDANVD-coalitie is minder 
no-nonsense dan de belastingbetaler mag hopen. De werkelijke 
sanering van de overheidsfinanciën moet nog beginnen, de 
operatie "Oort" is minder revolutionair dan politiek Den Haag 
ons wil doen geloven en de werkloosheid wil maar niet dalen. 
Het wordt tijd dat de politiek eindelijk keuzes gaat maken. De 
kiezers en het land hebben daar recht op. 

Belastingherziening 
Even, met het verschijnen van 

het rapport van de commissie
Oort, leek het dan toch van de 
grond te komen: de vereenvou
diging van ons - door belangen
groeperingen en naar rechtvaar
digheid-in -drie-cijfers-achter-de
komma strevende politici - tot een 
monstrum verworden belasting
stelsel. Na het verschijnen van de, 
naar eigen zeggen, op dit rapport 
gebaseerde voorstellen van het 
kabinet (in de wandeling Oort-I 
en Oort-Il genoemd) kan er van 
enige euforie nauwelijks meer 
sprake zijn. De regeringsvoor
stellen wijken zowel naar letter 
als naar geest van "Oort" af. De 
JOVD, die in november 1986 zelf 
een, op een aantal punten van 
"Oort" afwijkende, resolutie over 
belastingen heeft aangenomen, 
acht het betreurenswaard dat het 
kabinet deze kans om het belas
tingstelsel sterk te vereenvou
digen heeft gemist. 

De samenvoeging van de hef
·fing··va:rcde" ·toon:~· ·en ·ïrrkomsten.; 
belasting met de premieheffing 
over de volksverzekeringen wordt 
door de JOVD ondersteund. Met 
een andere grote vereenvou
diging, de vervanging van de hui
dige tàriefstructuur van negen 
schijven door een stelsel van drie 
schijven, heeft de JOVD meer 
moeite. De vereenvoudiging op 
zich wordt ten zeerste toegejuicht, 
doch niet valt in te zien waarom 
een systeem van drie schijven 
moet worden gekozen. Immers, 
een systeem met een enkel vast 
tarief vereenvoudigt de belas
tingheffing het meest. De ver
meende denivellering die hierbij 
zou optreden is slechts schijn, 
mits deze gepaard gaat met een 
werkelijke sanering van het aan
tal aftrekposten. Het is namelijk 
gebleken dat de feitelijke belas
ting- en premiedruk boven de be
lastingvrije voet voor de meeste 
inkomenscategorieën elkaar niet 
veel ontloopt, als gevolg van het 
feit dat de meeste aftrekposten 
neerslaan bij de hogere inko
mensgroepen. Verder vervalt 
hiermee het verschil in waarde 
van de overblijvende aftrekposten 
en de basisaftrek. Terwijl ook in 
een drie-schijvenstructuur een 
gelijke nominale aftrek de hogere 
inkomens materieel meer ople
vert. Het feit dat het kabinet de 
tariefstelling combineert met een 
algemene belastingverlaging doet 
ons deugd. Gelukkig heeft de re
gering hier wel een mogelijkheid 
gezien twee vliegen in een klap te 
slaan. 

Bij het doorlichten van de af
trekposten moet men de ratio 
hiervan niet uit het oog verliezen. 
Veel aftrekposten genieten een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel in 
de samenleving (zoals vele af
trekbare buitengewone lasten) of 
hebben betrekking op uitgaven 
gedaan ter verwerving van inko-

men. Het is verwerpelijk dat deze 
algemeen aanvaarde uitgangs
punten volkomen worden ge
negeerd bij het doorlichten van 
het stelsel van aftrekposten en 
moeten wijken voor partij-politie
ke heilige huisjes (hypotheekren
te bijvoorbeeld). Terwijl deze uit
gangspunten wel als argument 
dienen om bij een groot aantal af
trekposten de aftrekbaarheid te 
beperken, wat tot gevolg heeft dat 
de hele vereenvoudiging tot een 
farce wordt. Mocht men van me
ning zijn dat van een aftrekpost 
teveel misbruik, i.c. gebruik niet 
conform de uitgangspunten van 
de aftrekpost, wordt gemaakt, dan 
is er geen andere optie dan dit als 
vervelend neveneffect te accepte
ren, danwel de aftrekpost af te 
schaffen. Het verleden van ons 
belastingstelsel heeft immers ge
noegzaam geleerd dat het on
mogeljjk is frauduleus gedrag op 
te sporen zonder een vorm van 
"Big Brother"-toezicht. Dat moet 
nu toch wel duidelijk zijn. 

Werkgelegenheid 
Het falen van het werkgele

genheidsbeleid van deze regering 
begint langzamerhand pijnlijk te 
worden. Ondanks een forse werk
gelegenheidsgroei de laatste jaren 
wil de werkloosheid maar niet da
len. Dit is weliswaar voor een 
groot deel het gevolg van een forse 
stijging van het arbeidsaanbod, 
doch dit ontslaat de regering niet 
van de plicht een werkgelegen
heidsbeleid te voeren. 

Het marco-economisch beleid 
gericht op loonmatiging verdient 
instemming. Wel moet hierbij 
worden aangetekend dat dit eer
der aan de sociale partners dan 
aan de regering is te danken. Het 

kabinet heeft een aantal gelegen
heden onbenut gelaten om de 
loonkosten te verlagen. De JOVD 
pleit al enige jaren voor een echte 
prioriteit voor verlaging van de 
loonkosten; dit is een van de rede
nen om het bezuinigingsbeleid 
voort te zetten. 

Op het micro-economische vlak 
(de arbeidsvoorziening) wordt de 
nadruk terecht gelegd op 
scholingsmaatregelen, daar we te 
maken hebben met een toe
nemend tekort aan gekwalifi
ceerde arbeid. Echter, hoewel het 
scholingsinstrument van groot 
nut is, kan het nooit de werkloos
heid geheel doen verdwijnen. Met 
een werklozenbestand waarvan 
meer dan de helft langer dan een 
jaar werkloos is en meer dan drie
kwart niet meer dan een mavo/ 
lbo-opleiding heeft, zal een groot 
deel van de werklozen zonder ex
tra maatregelen nooit meer aan 
de bak komen. 

De regering beseft dit ook ge
tuige het scala van loonkosten
subsidies die gecreëerd worden 
om langdurige werklozen aan een 
baan te helpen. Deze maatregelen 
zijn echter qua omvang beperkt, 
hebben een groot substitutiè-ef
fect, en bereiken veelal werklozen 
met de betere opleiding en de 
kortste werkloosheidsduur. Een 
grote groep werklozen wordt ook 
hiermee niet aan een baan gehol
pen. De politiek zal moeten ac
cepteren dat daar waar de werk
loze niet naar het werk gebracht 
kan worden, het werk naar de 
werkloze gebracht moet worden. 
De negatieve klank die "werkver
schaffing'' heeft is een onterechte. 
Er is bijvoorbeeld op het gebied 
van infrastructuur, milieu, na
tuurbehoud, buurtwerk en mo
numentenzorg voldoende vol
waardig werk te verrichten. Dit 
hoeft niet tot een bezigheids
therapie te verwordén, zie het 
"Zweedse model", waar een ge
Ïntegreerd systeem van scholing 
met een arbeidspool wordt ge
combineerd. 

26 februari 1949. In Pulchri-studio te Den Haag wordt een orga
nisatie van en voor liberale jongeren opgericht. De Jongeren 
Organisatie Vrijheid & Democratie. 

Forumdiscussie en receptie 
25 februari 1989 
De JOVD bestaat veertig jaar en dat wordt gevierd in datzelfde 
Pulchri-studio aan het Haagse Lange Voorhout. 
Allen die de JOVD een warm hart toedragen zijn van harte 
welkom om een forum bij te wonen over: Is er wat mis met het 
liberalisme? 
met o.a. als sprekers de Tweede-Kamerleden Erwin Nypels (ere
lid JOVD, thans D66), Wiebenga (VVD) en mevrouw Van Es 1 

(PSP). ~--~~ 
Aanvang: 13.00 uur ~ 
Lange Voorhout 15 te Den Haag. 

Na het forumdebat wordt van 16.30-18.30 uur - eveneens in 
Pulchri-studio - RECEPTIE gehouden. 

Overigens is het frappant dat 
in het Jeugdwerkgarantieplan -
een unieke kans om met een der
gelijk stelsel een begin te maken -
hetjuist de scholingscomponent is 
die ontbreekt, terwijl aan de ar
beidspool een veel te beperkte in
houd wordt gegeven. De JOVD 
pleit dan ook voor een verplichte 
scholingscomponent en een 
bredere invulling van het te ver
richten werk. 

Overheidsfinanciën 
Hier loopt de CDA/VVD-coali

tie het meest mee te pronken. De 
publieke sector is "gesaneerd". 
Welnu, een korte blik in de rijks
begroting leert dat er de laatste 
jaren hoegenaamd niets is ge
saneerd. Aan de uitgavenkant 
geeft de ·rijksbegroting slechts· 
marginale verschuivingen te zien 
(1986: 182 mld., 1989: 190 mld.; de 
stijging zit geheel in de nationale 
schuld). Ook de begrotingen van 
de verschillende ministeries zijn 
opmerkelijk constant gebleven. 
Aan de fundamentele heroverwe
gingsoperatie moet nog begonnen 
worden. Van de out-bureaucra
tisering is eveneens weinig te
recht gekomen. Dit mag ook geen 
wonder heten, immers, het amb
tenarencorps valt moeilijk in te 
krimpen als geen taken worden 
afgestoten. 

De verbetering in de financiële 
situatie van de overheid is geheel 
te danken aan een stijging van 
de belastingopbrengsten (1984: 94 
mld., 1989: 122 mld.). Hiervoor 
hoeft de regering alleen te profi
teren van een trendmatige econo
mische groei die, mede door de 
loonmatiging, hoger is uitgevallen 
dan men verwachtte. 

Een blik op de nationale schu!Q 
leert dat de zelfingenomenheio 
ook voor de toekomst ten onrecht! 
is. De som van rente en afl.ossin· 
gen stijgt van 41 mld. in 1989 tol 
71 mld. in 1995, oftewel van 10 9, 

naar 14% van het nationaal in 
komen. De JOVD staat dan ooi 
geheel achter het streven van dr 
VVD _naar een verdere reductir 
van het tekort. Als norm stelt dr 
JOVD voor een vorderingssaldr 
gelijk aan het niveau van de over· 
heidsinvesteringen. Een norm di1 
als voordeel heeft dat zij anti-cy. 
clisch is, en dat hiermee de inves· 
teringskasten kunnen worden ge 
spreid over de periode waarin dr 
opbrengsten ervan ter beschik 
kingkomen. 

. Slotbe~({houwing 
Zowel de situatie op het gebiei 

van de overheidsfinanciën en d1 
werkloosheid, als die op het ge 
bied van de grote operaties is niei 
zo rooskleurig als dit kabinet on1 
wil doen geloven. Het karwei ü 
nog niet afgemaakt. En van "nr 
nonsense" is al helemaal geel 
sprake. VVD en CDA hebbei 
slechts op de winkel gepast. Er 
niet zo best ook. • 

Herhaling oproep 
afdelingsbestuurders 

Ter voorbereiding op de .komende gemeenteraadsvergade
ringen is een viertal bijeenkomsten georganiseerd. 
- 16 februari 1989 te Meppel in Café-Restaurant Worst; 
- 23 februari 1989 in 'De Poort van Limburg' te Weert; 
- 2 maart U}89 in 'De Schuur' te Dordrecht; 
- 9 maart 1989 in 'Schouwburg Gooiland' Hilversum. 

Alle bijeenkomsten vangen om 19.00 uur aan. 
Het informatieteam, bestaande uit het db-lid drs. F. G. J. 
Steenmeijer en algemeen secretaris W. J. A. van den Berg, 
zullen op die avond inleidingen houden en vragen beantwoor
den over: 
- de verhouding bestuur/fractie 
- de procedure en.de toepassing van hetreglement GR. 

• 
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Sylvia Brilstra: 

Veel belangstelling voor 
statem.ent over seksueel 
gew-eld tegen vrouw-en 
Door VICTOR HAFKAMP 

LEUSDEN • Zó groot was de 
respons die Sylvia Brilstra
Oosterhuis op haar "state
ment" voor de Assemblee van 
de Verenigde Naties kreeg, dat 
ze haar huisgenoten moest 
melden nog een weekje langer 
in New Yorkte blijven. 

De voorzitter van de afdeling 
Leusden van de VVD maakte dit 
najaar deel uit van de Nederland
se delegatie naar de Alg~mene 
Vergadering van de volkerenor
ganisatie namens de Nederlandse 
Vrouwenraad. Haar "statement" 
(korte redevoering) voor de As
semblee had het sek,sueel geweld 
tegen vrouwen en de plaats van 
de vrouw in de ontwikkelingssa
menwerking tot thema. En dat 
bleek veel afgevaardigden aan te 
spreken. "Er is dit jaar veel be
langstelling voor het statement 
geweest. Negentig landen hebben 
een kopie aangevraagd. Dat is een 
groot aantal. Er waren nogal wat 
gedelegeerden die me geluk 
wensten met het feit dat er nu 
eens openlijk over seksueel ge
weld tegen vrouwen gesproken 
werd en dat de Nederlandse re
gering er nu een beleid achter 
zet," vertelt ze. "Eindelijk mocht 
ik nu eens cijfers noemen. De so
ciologe Nel Draaijer heeft een 
rapport uitgebracht over incest bij 
jonge meisjes door verwanten. De 
uitkomst van haar onderzoek was 
nogal beschamend. Haar rapport 
heeft mij als basis gediend voor 
mijn statement in New York. 
Norn;taal heb je er tien minuten 
voor. Ik heb het tot 18 minuten 
kunnen rekken. Ik heb steeds 
angstiger naar de hamer van de 
voorzitter gekeken, maar hij heeft 
me laten uitspreken." 

Uitnodigingen 
•' 

Op haar korte toespraak kwa
men nogal wat uitnodigingen 
binnen. Uiteindelijk besloot zij -
na goed overleg met Den Haag -
haar verblijf waarvoor normaal 
zes weken staat, met nog een dag 
of zeven te verlengen. "Dat is nog 
nooit eerder gebeurd," zegt ze niet 
zonder enige voldoening. Vooral 
veel vrouwelijke ambtenaren uit 
andere delegaties reageerden. 
"De meeste delegaties hebben een 
vrouw in een ambtelijke functie 
in hun midden. Er zijn maar vier 
landen, waaronder Nederland die 
een echte vertegenwoordiger van 
de vrouwen in dat land in hun 
gelederen hebben. Op een totaal 
van 159 landen is dat natuurlijk 
wel erg pover," stelt ze vast. Ze 
was ook de enige vrouw in de Ne
derlandse delegatie dit najaar. 
Dat zag ze wel als een gemis. "Ik 
ben uitstekend opgevangen door 
de andere delegatieleden, maar je 
mist een vrouwelijke collega in 
zo'n gezelschap wel. Gezellig even 
winkelen metzo'n collega- we za
ten in het centrum van N ew Y ork
was er dus niet bij." 

Sylvia Brilstra werd in de de
legatie naar N ew York gekozen 
als kandidaat, voorgedragen door 
de YWCA, de Young Women's 

· Christian Association. Haar kan
didatuur werd uiteraard van har
te gesteund door de Organisatie 
Vrouwen in de VVD, waarvan ze 
de afdeling Leusden vier jaar lang 
voorzat. Ze werd geboren in Delf
zijl en is in Winsum - ook in 
Groningen - nog lid van de ge
meenteraad geweest. Voor de 
YWCA was ze zes jaar lang hoofd
bestuurslid met internationale 
aangelegenheden als portefeuille. 

Liberale achtergrond 
Vrouwen met een liberale ach

tergrond hoeven zich over achter
stelling als het gaat om hun af
vaardiging in de Nederlandse VN
delegatie niet tebeklagen. In 1987 
nam Lea Dingjan-Laarakker, nu 
woonachtig in Thailand, de zetel 
namens de vrouwen in. Ook zij is 
VVD-lid. En in het verleden telde 
de delegatie o.a. het huidige 
Tweede Kamerlid drs. Len Rempt
Halmmans de Jonghen mevrouw 
Fortanier-De Wit in haar gelede
ren. "Ik heb eens een overzicht 

. gemaakt van de vrouwen die in 
New York zijn geweest e:il daar · 
zaten een behoorlijk aantal VVD
Vtm.1wen onder,"· constateerde ze.' 
"De landelijke vrouwen spelen 
het spel perfect. Ze stellen weinig 
kandidaten, maar als er een goede 
is, lobbyen ze voor haar." Alle 
aangesloten organisaties bij de 
Nederlandse Vrouwenraad (zo'n 
veertig) mogen een kandidaat 
naar voren brengen. De benoe
mingsadviesconimissie van de 
Nederlandse Vrouwenraad doet 

UITNODIGING 
De Groep Nederland van de 
Liberale Internationale or
ganiseert op woensdag
avond 1 maart a.s. een bij
eenkomst met als onder
werp: 
"De economische ont
wikkeling in de Pacific" 
Plaats: Handelingenkamer 
van de Tweede Kamer (in
gang Binnenhof 1 A). 
Aanvang: 20.00 uur. 

Ook VVD-leden, die nog 
geen lid zijn van de Groep 
Nederland van de Liberale 
Internationale, zijn op deze 
avond van harte welkom. 

-Voorafgaand aan deze bij
eenkomst vindt een jaar
lijkse algemene ledenver
gadering van de LIGN 
plaats, eveneens in de Han
delingenkamer. Aanvang 
ledenvergadering: 19.00 
uur (uiteraárd alleen toe
gankelijk voor leden van de 
LIGN). 

Wilt u ook lid worden van 
de Liberale Internationale 
Groep Nederland, dan kunt 
u zich opgeven bij het VVD
secretariaat op de Konin
ginnegracht. 

dan een voordracht en het bestuur 
kiest vervolgens de afgevaardig
de. Gemiddeld zijn er jaarlijks 
zo'n zes tot zeven kandidaten. 

De Nederlandse delegatie naar 
de Assemblee van de Verenigde 
Na ties is deels permanent. Een 
aantalleden woont in New York. 
Ambtelijke medewerkers, par
lementariërs, vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisa
ties (werkgevers, werknemers, 
jongeren en vrouwen) vullen het 
vaste team enkele weken per na
jaar aan. 

"Het was natuurlijk een hele 
ervaring," zegt Sylvia Brilstra. 
"Ik heb het geluk gehad dat de 
ambassade me een poosje onder 
zijn hoede heeft kunnen nemen en 
me in het VN-gebouw een beetje 
wegwijs heeft gemaakt. Twee 
maal per week was er een delega
tievergadering, waarop werd be
slist hoe de delegatie voor ver
schillende resoluties zou gaan 
kiezen. Normaal word je vanaf de 
allereerste dag in het diepe ge
gooid en gaan ze er vanuit dat 
je zelf je weg wel weet te vinden." 

Het statement wordt in sa
menspraak met de Nederlandse 
Vrouwenraad opgesteld op basis 
van een onderwerp dat de afge
vaardigde zelfkiest. Buitenlandse 
Zaken bekijkt het statement op
dat het een zodanige vorm krijgt 
dat beide partijen er zich in kun
nen vinden. "Je spreekt het uit 
namens je regering. Het mag dus 
niet kritisch ten opzichte van die 
regering staan." 

Loglichaam 
De Verenigde Na ties ervoer ze 

als een log en traag werkend li
chaam. Maar dat kan niet anders, 
vergoelijkt ze. Door alle commis
sies heen probeert men vaak re
soluties bij consensus aan te ne
men, zodat er veel scheuten water 

Sylvia Brilstra Foto: Koos Smid. 

in de wijn moeten worden gegooid. 
"Vaak worden die resoluties dan 
weer ontkracht door allerlei 
stemverklaringen," constateert 
ze. "Aan de andere kant moet je 
stellen dat er wel degelijk een be
hoorlijke samenwerking bestaat. 
Verscheidene delegaties onder
houden goede contacten. De wes
terse delegaties proberen elkaar 
steeds weer te vinden. De groep 
van de ontwikkelingslanden is 
een machtsblok binnen de VN. De 
westerse landen proberen hen 
daaruit los te weken. Ze proberen 
de ontwikkelingslanden steeds 
ervan te doordringen dat ze veel 
kunnen leren van de fouten van 
het Westen. En dat begint door te 
sijpelen." 

Er gebeuren in de VN geen erg 
schokkende dingen. De resultaten 
moet je op langere termijn zien, 
vindt· ze. Dat geldt ook voor de 
statements die - zoals de hare -
naar verscheidene instànties 
worden gestuurd en waarop later 
beleidsbeslissingen zullen worden 
gebaseerd. Een van de resultaten 
van het bezoek aan New York is 
voor haar een recentelijk per tele
gram binnengekomen uitnodiging 
van het UNFPA, de organisatie 
van de Verenigde Naties die zich 
met gezinsplanning bezig houdt, 
om projecten te komen bekijken 
in Midden- en Zuid-Amerika. 

Dankzij de uitnodigingen die 
op haar "statement" volgden, we
ten verscheidene organisaties in 
elk geval hoe de situatie in Ne
derland is en wat onze overheid . 
doet in de strijd tegen seksueel 
geweld tegen vrouwen. "Jammer 
dat het maar eenmalig is," zegt ze 
met een terugblik op haar New
yorkse weken. "Ik sta er helemaal 
achter dat zoveel mogelijk vrou
wen in de gelegenheid worden 
gsteld dit te doen en mee te ma
ken."• 
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D. it part. iJ.'blad doorblad .. eren. d. 
komt u misschien tot de .. 
conclusie dat. het saai is: . 

Een beschrijvingsbrief voor .een.· 
algemene . · vergaderUig en een 
aanvulling op een. beschrijvings:< 
brièf vMr een ·andere ·algemene 
vergadering; .. geen stofvoor niet
actieve leden oni rode oortjes'van 
te krijgen. Maar tocli .... ook al.bé:
zoektuninimer een congres; neem.· 
eens de moeite om u in deze mà:., 
terie te verdiepen. Dan ziet u met 
hoeveel en welke uiteernopende 
zaken onze. partij zich tegelijk . 
moet bezighouden. Zeker wàll:. 
neer men de uiterste zorgvuldig- ·· 
heid wil betrachten. · 

In dit kàlende:rjaar stellen onze·· 
leden de kandidatenlijst vastvoor 
het Europees Parlement ( 4 
maart), gaat dè VVD over op een 
a:q.dere bestuursvorm (het congres 
van 26 en 27 mei), beslissen de 
leden over de definitieve vorm van 
het liberaal verkiezingsprogram- . 
ma (congres van 27 en 28 oktober~' 
en op het congres van 16 december 
wordt de kandidatenlijst vastge
steld voor de Tweede Kamer. 

Nu noem ik u alleen de data 
waarop de laatste besluitvorming 
plaats heeft. Over de procedures 
schrijft de voorzitter op pagina 3. 
En dan heb ik het nog niet eens 
over de lopende ledenwerfcam
pagne, de Europese verkiezings
toernee, het vaststellen van een 
globaal gemeenteraadsprogram
ma ... enz. 

Vrijheid en Democratie zal in 
·maart ·een week eerder-verschij
nen dan was aangekondigd, na
melijk op 9 maart. Dit hangt sa
men met de publikatie van het 
concept-verkiezingsprogramma 
voor de Tweede-Kamerverkiezin
gen van 1990. U treft dit in het 
maartnummer ingestoken in ons 
partijblad. Als u daarop wilt rea
geren, ga dan naar uw afdelings
vergadering. Daar vindt de eerste 
bundeling plaats van alle aanvul
lingen, op- en aanmerkingen. U 
weet dat liberalen in de goede zin 
eigenzinnige mensen zijn met 
zeer uiteenlopende opvattingen 
en meningen. Deze partij werkt 
niet met dogma's en opgelegde 
diktaten. Ieder lid krijgt nu weer 
de kans zijnihaar stempel te 
drukken op dat liberale gezicht 
van de VVD. Daarbij blijft de be
perking van kracht dat de meeste 
stemmen gelden. Dat immers is 
de basis van onze democratie. 
Originaliteit en oog voor de steeds 
veranderende sarnemeving die 
voortdurend bijstelling van 
standpunten vereist, houden onze 
partij jong. 

RENY DIJKMAN • 
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Public Relations voor vrouwen 
Door LODY PIETERS 

Enige maanden geleden werd ik door het Landelijk Bestuur 
van de Organisatie Vrouwen in de VVD benaderd voor de func
tie van secretaris Public Relations en Propaganda. Ik heb lang 
geaarzeld alvorens uiteindelijk met een benoeming in te stem
men. 

Niet alleen het aspect van tijds
besteding speelde bij die aarzeling 
een rol. Bovenal was het voor mij 
de vraag of VVD-vrouwen een ei
gen PR-beleid zouden moeten 
gaan voeren. Je bent toch op de 
eerste plaats lid van een liberale 
partij, ongeacht je sekse? ' 

Jarenlang heb ik het spel in de 
politieke arena langs de zijlijn met 
belangstelling gevolgd. Aan de rol 
van vrouwen daarin besteedde ik 
nauwelijks enige extra aandacht. 
Mijn politiek-feministische nei
gingen beperkten zich tot het 
stemmen op de hoogst geplaatste 
vrouw op verkiezingslijsten. 
Ik zag (en zie nog steeds) het be
gunstigen van vrouwelijke kan
didaten voor een functie uitslui
tend op grond van hun vrouw-zijn 
als een ongewenste vorm van 
emancipatie. Criteria voor de 
keuze van een kandidaat zijn voor 
mij de inhoudelijke deskundig
heid, de inzet, het enthousiasme 
etc. van de betreffende persoon. 
De béste moet het worden en als 
dat een vrouw is, is dat "mooi 
meegenomen". 

Waarom ik mij toch jaren ge
leden heb aangesloten bij de Or
ganisatie Vrouwen in de VVD? 
Omdat ik het een goede zaak vind 
dat politiek-relevante onderwer
pen kritisch worden getoetst op 
specifiek vrouw-relevante aspec
ten. Ongetwijfeld zullen veel 
mannelijke VVD-leden dat vanuit. 
hun liberale beginselen ook niet 
nalaten te doen. Maar als belang
rijke publieksgroep binnen de 
VVD - éénderde van onze leden is 
immers vrouw - bepalen vrouwe
lijke VVD-ers in hoge mate het 
gezicht van de partij. Alleen al uit 
getalsmatige overwegingen heeft 
het dan ook zin om een "geor
ganiseerde stem" te laten horen 
binnen de VVD én naar buiten toe. 
Deze overweging heeft mij uitein
delijk doen besluiten om binnen 
het Landelijk Bestuur van de Or
ganisatie mijn steentje bij te dra
gen. 

Eén front? 
Veelgehoorde feministische 

strijdkreten als "samen staan we 
sterk" en "we moeten als vrouwen 
één front vormen" passen noch bij 
mij, noch bij de Organisatie Vrou
wen in de VVD. Eén van de be
langrijkste doelstellingen ervan is 
namelijk een hechte samenwer-

. king met andere (dus ook manne-

Lady Pieters 

lijke) leden van de partij teneinde 
de liberale uitgangspunten opti
maal gestalte te geven. Wel is mij 
de afgelopen maanden tijdens 
mijn "inwerkperiode" duidelijk 
geworden dat onze Organisatie 
voor veel vrouwelijke VVD-leden 
en -kiezers een bevestiging vormt 
van het feit dat ook liberalen aan
dacht hebben voor de problemen 
die vrouwen in hun emancipatoire 
ontwikkeling op hun weg vinden. 
Er zijn namelijk nog steeds vrou
wen - óók VVD-ers - die wel willen 
en qua capaciteiten ook kunnen, 
maar die door opleiding, persoon
lijke omstandigheden of financiële 
situatie zich niet hebben kunnen 
ontwikkelen. Door zich aan te 
sluiten bij onze Organisatie of 
zelfs alleen maar door kennis te 
nemen van onze activiteiten wor
den zij gesterkt in hun poging om 
hun eigen situatie te verbeteren. 

Tweede termijn 
Nog steeds zijn er binnen de 

VVD mannen die onze Organisa
tie niet serieus nemen, overbodig 
vinden of welwillend "gedogen". 
Het is echter niet altijd juist om 
als man "de vrouw" te vergelijken 
met "mijn vrouw/vriendin/moe
der/dochter enz.". Niet alle vrou
wen hebben immers het voorrecht 
genoten om de vrouw/vriendini
moeder/dochter enz. van zo'n man 
te mogen zijn. Niet alle vrouwen 
zijn in de gelukkige omstandig
heid geweest om zich optimaal te 
ontwikkelen, om hun capaciteiten 
volledig te kunnen ontplooien. 
Voor die vrouwen kunnen we 
misschien een "tweede termijn" 
helpen creëren. 

Veel VVD-vrouwen hebben 
eveneens de neiging om zelfvol-

daan naar de eigen, vaak met 
hard werken verworven positie te 
kijken en van andere, minder be
deelde vrouwen te zeggen: "dan 
hadden ze maar net als ik ... enz.". 

Bij de vrouwen die niet alle 
mogelijkheden gehad of benut 
hebben, zijn ook liberale vrouwen. 
Speciaal voor hen, maar ook voor 
die duizenden andere vraagt onze 
Organisatie aandacht. Niet van
uit een "slachtoffermentaliteit", 
ook niet vechtlustig of agressief. 
Maar in alle redelijkheid, vanuit 
de liberale beginselen en met in
zet van al onze deskundigheid. 

Scepsis 
Uitgaande van de PR-definitie 

"het bevorderen van wederzijds 
begrip tussen een organisatie en 
haar publieksgroepen" (dus zowel 
intern als extern) zie ik als één 
van mijn interne taken het weg
nemen van de scepsis die zowel 
bij mannelijke als bij vrouwelijke 
VVD-ers blijkt te leven ten aan
zien van onze Organisatie. Wij 
willen ons niet afsplitsen, wij vor
men geen partij-binnen-de-partij. 
Onze hoofddoelstelling is oni ons 
op zo kort mogelijke termijn over
bodig te maken. Wij streven er
naar om "het vrouwelijke ele: 
ment" binnen de partij in alle ge
ledingen en op alle niveaus zo 
vanzelfsprekend te maken dat er 
geen Organisatie Vrouwen in de 
VVD meer nodig is. 
Dat gebe-Q_rt onder andere door 
middel van Positieve Ac~ie. Het 
is een misverstand dat Positieve 
Actie de weg naar een politieke 
functie moet plaveien voor ca
pabele vrouwen. Positieve Actie 
vraagt van alle leden een "open 
oog" voor vrouwelijke kandidaten. 
Zij kregen in het verleden te wei
nig kansen, omdat men dacht dat 
ze door hun gezin, huishouden 
enz. "toch geen tijd zullen heb
ben". Of gewoon omdat men er 
niet aan dacht om een vrouw kan
didaat te stellen. 
Positieve Actie betekent óók het 
activeren van die capabele vrou
wen zelf, hen bewust maken van 
hun capaciteiten, hun door cur
sussen en trainingen de mogelijk
heid bieden zich op een politieke 
functie voor te bereiden. 

De Organisatie Vrouwen in de 
VVD streeft ernaar om als cen
traal punt te fungeren voor alle 
activiteiten die binnen de VVD 
door en voor vrouwen worden 
ontplooid. 

vrouwen 
Antwoordcoupon: in een gefrankeerde envelop versturen naar: 

Organisatie Vrouwen in de VVD 
Postbus. 30836 
2500 GV Den Haag 

Ja, ik geefmij op voor de Organisatie Vrouwen in de VVD. 

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

Adres: .................................................................................................................. . 
Postcode: ............................................................................................................. . 

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

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

Handtekening:······························································································:······ 

Voor nadere informatie: Secretariaat Vrouwen in de VVD tel. 070- 613040. 

[1) 

Beeldvorming 
Ook het contact met externe 

publieksgroepen, zoals landelijke 
en internationale vrouwenor
ganisaties, is een belangrijk 
taakgebied van onze Organisatie. 
Door vertegenwoordiging in al
lerlei adviesorganen en koepelor
ganisaties laten wij onze liberale 
stem horen en kunnen wij bijdra-

gen aan de beeldvorming van onze 
partij_ bij externe organisaties. 

Nog te weinig vrouwelijke 
VVD-ers zijn zich ervan bewust 
dat ook zij een belangrijke bijdra
ge kunnen leveren aan het rea
liseren van de hierboven geschet
ste doelstellingen van onze Orga
nisatie. Het is voor ons van groot 

belang dat wij ook hun stem kun
nen betrekken in onze besluitvor. 
ming en activiteiten. Wij streven 
er dan ook naar om steeds meer 
vrouwelijke VVD-ers in onze Or. 
ganisatie op te nemen om te wer
ken aan ons ideaal: gelijke kansen 
voor iedereen, mannen én vrou
wen. Wij stellen uw steun en 
symp~thie zeer op prijs. • 

Kandidaatstelling Landelijk 
Bestuur "Vrouwen in de VVD" 

Per 20 mei 1989 ontstaat in het 
Landelijk Bestuur van de Orga
nisatie Vrouwen in de VVD een 
vacature. 

Aangeslatenen bij de Organi
satie Vrouwen in de VVD kunnen 
zich via de Adviesraadsleden in 
hun Kamercentrale of via het 
Landelijk Bestuur als voorlopige 
kandidaten voor deze vacature 
aanmelden tot 1 april 1989. Deze 
aanmelding dient vergezeld te 
gaan van een korte · levensbe
schrijving en een schriftelijke be
reidverklaring. 

Degenen die zich als voorlopige 
kandidaat hebben. gemeld, zullen 

te zijner tijd wellicht als defini. 
tieve kandidaten in de benoe. 
mingsprocedure worden betrok
ken. 

Tot het maken van een voor· 
dracht zijn bevoegd, zowel 3 leden 
van de Adviesraad als het Lande
lijk Bestuur (art. 9 lid 6 statuten 
Vrouwen in de VVD). De benoe
ming van de kandidaat zal plaats 
vinden in de Adviesraadsver· 
gadering va:q. 20 mei 1989. 

A. J. Snoep-Mook, 
secretaris Organisatie Vrouwen in de WO 
I 

Op zaterdag 18 maart 1989 organiseren de Kamercentrales 
Dordrecht en Rotterdam van de VVD, in het zalencentrum En· 
gels, Stationsplein 45 te Rotterdam, aanvang 10.00 uur, ~en 
THÈMADAG onder de titel: 

Genetische 
Technieken 
zegen of vloek voor de mens? 

Deze themadag beoogt de interesse rondom deze problematiek bij dE 
deelnemers te wekken en enige kennisoverdracht daaromtrent te he 
werkstelligen. 
Daarbij zullen de inleiders, ieder vanuit hun eigen achtergrond, dt 
verschillende kanten, welke aan deze materie kleven, nader belichten 
Inleiders en forumleden zijn: 
Prof. dr. M. F. Niermeijer, _ 
verbonden aan de afd. Klin. Genetica van het AZ-Rotterdam; 
Dr. J. Sanders, 
moleculair-bioloog, adj.-directeur Gist-Brocades te Delft; 
L. A. van Langeraad, 
dierenarts te Giessenburg; 
Drs. G; M. W. R. de Wert, 
verbonden aan het Instituut voor Gezondheidsethiek te Maastricht; 
Drs. L. M. H. A. Hermans, · 
Lid van de Tweede Kamer voorde VVD. 

Een syllabus van deze Themadag is verkrijgbaar à f 12,50 pist. t, 
bestelle!l VO()r :J,_ maart 198!), door onderstaande bon ingevuld te zendel 
aan: Kamercentrale ·Dordrecht, Cie Vorming en Scholing, p/a H. Vinll 
Oberonlaan 6, 3318 EN Dordrecht. 

Ondergetekende: ............... : ...... : ......................................................................... . 
Adres: ................. ' ............................. : ................................................................... . 

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

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

verzoekt om toezending van ...... ex. syllabus Themadag Genetische Technie-
ken op 18 maart 1989. 
Een volledig ingevulde girobetaalkaart/betaalcheque/eurocheque ad. f 12,50 
p/ex. ten gunste van de VVD Kamercentrale Dordrecht, voorzien van pas
nummer, is ingesloten. 

Handtekening 



FEBRUARI 1989 

Beschrijvingsbrief 
42 ste Jaarlijkse Algemene Vergadering 
(BOste algemene vergadering) 

De openbare jaarlijkse algemene vergadering van de VVD 
wordt gehouden op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 1989 in de 
Schouwburg te Middelburg. 
Door de ledenvergaderingen van de afdelingen, de centrale
vergaderingen 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 10 april 1989 amendementen 
c.q. moties bij de algemeen secretaris worden ingediend op de 
voorstellen die in de beschrijvingsbrief zijn opgenomen. Deze 
amendementen en moties worden gepubliceerd in Vrijheid en 
Democratie van mei 1989 (zie voor wijze van indiening: N.B.l.). 

AGENDA 
....... vrijdag 26 mei 19S9, 14.00 uur ....... 

1. Opening door de voorzitter, dr. 
L. Ginjaar. 

2. Rekening en verantwoording en 
jaarverslag van de penningmeester 
over 1988 ingevolgde art. 1S.3 
statuten* 

3. · Verslag van de commissie van 
drie leden 
ter voorlichting van de algemene verga
dering bij de behandeling van de reke
ning en verantwoording van de pen
ningmeester over het jaar _19SS. De 
commissie bestaat - in alfabetische volg
orde - uit: mevr. drs. _M. Brouwer-van 
Wijk te Sneek, G. Kappelle te Gronin
gen, dr. ir: A.P. Kole te Nuenen; 
plaatsvervangende leden: W. Donker te 
Lelystad, drs. Th.A.J. Meys te Amster
dam, ir. T. Thalhammer te Son. 

4. Benoeming van een commissie 
van drie leden 
ter voorlichting van de algemene verga
dering bij de behandeling van de reke
ning en verantwoording van de pen
ningmeester over hetjaar 19S9 (art. 30.2 
statuten). 
Voorgesteld worden - in alfabetische 
volgorde - de volgende leden: mevr. drs. 
M. Brouwer-van Wijk te Sneek, drs. 
Th.A.J. Meys te Amsterdam, ir. T. Thal
hammer te Son; 
plaatsvervangende leden: ir. J. Boevete 
Zuid-Beijerland, mevr. W.J.M. Breg
man-Kaaks te Roden, W. Donker te Le
lystad. 

Namen van overige kandidaten kunnen 
tot en met 10 april 19S9 ter kennis van 
de algemeen secretaris worden ge
bracht, mits deze kandidaat zijn· gesteld 
door de ledenvergadering van de afde
ling. 

!5. Voorstel van het hoofdbestuur 
.inzake de hoogte van de contributie 
1990 ingevolge art. 64.1 h.r. en de 
,verdeling van de contributiegelden 
'ingevolge art. 66.1 h.r. 

Tekst: 
Het hoofdbestuur stelt voor om de hoog
te van de verschuldigde contributie voor 
1990 ongewijzigd te laten. Voorts blijft 
de verdeling van de contributie-op
brengst ongewijzigd. 

Toelichting: 
Na de verhoging van de contributie in 
19SS wil het hoofdbestuur thans niet 
opnieuw een verhoging aan de algemene 
vergadering voorleggen, terwijl het ook 
de door de 41ste JAV vastgestelde ver-
6deling van de contributiegelden on
~ewijzigd wil laten. 
.Het hoofdbestuur is echter wel de over
"tuiging toegedaan dat ondanks de ver
hoging in 19SS en de forse bezuinigingen 
die in het centrafe-apparaat van de par
tij hebben plaatsgevonden, de financiële 
'situatie nog niet optimaal is. 

6. ·Voorstel van het hoofdbestuur 
inzake besluitvorming t.a.v. een 
aantal beslispunten m.b.t. positie en 
functie van de ondercentrales (zie 
ook de bijlage 1). 
Ingevolge de toezegging van de voorzit
ter van de partij namens het hoofdbe
stuur op de 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering te Veldhoven heeft het 
hoofdbestuur zich gebogen over de pro
blematiek van functie, taakstelling en 
organisatie van de ondercentrales nu de 
algemene vergadering besloten heeft de 

_ondercentrales als instanties binnen de 
fartijstructuur te handhaven. 

Alvorens tot het concipiëren van regle
mentsartikelen of tot het wijzigen van 
statuten en reglementen over te gaan 
acht het hoofdbestuur het noodzakelijk 
een aantal beslispunten aan de alge
mene vergadering voor te leggen, waar
bij het aangehouden moties mede in 
aanmerking heeft genomen. 
Deze beslispunten zijn voorgelegd voor 
advies aan de partijraad van 17 decem
ber 19SS. De partijraad heeft geadvi
seerd de beslispunten met een kleine 
wijziging aan de algemene vergadering 
voor te leggen. 
·Deze beslispunten, waaraan bijlage I ten 
grondslag ligt, zijn de volgende: 

6.1. De bestuurlijke organisatie binnen 
een ondercentrale wordt conform voor
stellen over regelgeving binnen de partij 
overgelaten aan de centralevergadering 
van de kamercentrale. 
De centralevergaderingen van de on
dercentrales zullen daartoe steeds om 
advies worden gevraagd. 

Toelichting: 
In het kader van de algemene regel
geving zullen modellen worden gecon-· 
cipieerd waaruit de kamercentrales 
kunnen kiezen. 

6.2. De invulling van de taken van de 
ondercentrales wordt, met behoud van 
de basistaken nl. coördinatie inzake 
propaganda en inzake vorming en 
scholing overgelaten aan de kamercen
trales. 
De centralevergaderingen van de on
dercentrales zullen daartoe steeds om 
advies worden gevraagd. 

Toelichting: 
In motie 124S (blz. 100 van het oran
jeboek) van de ondercentrale Noord
Kennemerland - behandeld door de 
41ste JAV - wordt een scheiding aange
bracht in de taakstellingen voor de on
dercentrales. 
"Taakgebied A: kandidaatstellingspro
cedures en de amenderingsprocedure in 
het kader van de bijzondere besluitvor
ming (art. 4S h.r.); 
Taakgebied B: taken die meer coördine
rend en begeleidend zijn zoals taken op 
het gebied van vorming en scholing, 
propaganda, begeleiding en stimulering 
van afdelingen etc." 

Het hoofdbestuur is de mening toe
gedaan dat de taken onder A facultatief 
,dienen te zijn, die onderBeenverplichte 
taakstelling inhouden. 
Hiermee wordt bereikt dat aan de ka
mercentrales conform de eerder inge
nomen standpunten bij de onderwerpen 
inzitke regelgeving een grote mate van 
vrijheid wordt toegekend in de wijze 
waarop zij zich wensen te organiseren, 
zodat een op de desbetreffende kamer
centrale toegesneden organisatiestruc
tuur de beste waarborg is voor het be
houd van het eigen karakter van iedere 
kamercentrale afzonderlijk. 

6.3 Het in zekere mate passieve karak
ter van de taakstellingen van de onder
centrales kan worden omgezet in voor
geschreven actieve organisatorische op
drachten die door de kamercentrales 
zelf, bij voorkeur reglementair, worden 
vastgelegd. 

Toelichting: 
Van de huidige 9S ondercentrales komt 
door gebrek aan feitelijke organisatori
sche mogelijkheden (o.a. het ontbreken 
van opdrachten) slechts 1/3 werkelijk 
toe aan het gestalte geven aan hun 
taakstellingen. 
Kamercentrales dienen de mogelijkheid 
te krijgen, zo daar behoefte toe bestaat, 

om optimaal gebruik te maken van het 
feit dat de ondercentrales ingevolge de 
uitspraak ter zake van de 41ste JAV in 
de structuur van de partij als laag zijn 
gehandhaafd. 

6.4. In het kader van de kandidaatstel
lingen kan bij provinciale verkiezingen 
de desbetreffende kamercentrale (of 
kunnen de kamercentrales binnen een 
zelfde provincie gelegen) besluiten de 
ondercentrales een duidelijke taakstel
ling te geven. Deze ondercentrales 
treden dan in de plaats van de "slapen
de" statencentrales. 

Toelichting: 
In het rapport van de REC wordt op 
een dergelijke mogelijkheid gewezen, die 
daarin voor alle kamercentrales dezelfde 
is. Het hoofdbestuur geeft er echter de 
voorkeur aan om de toepassing van die 
mogelijkheid over te laten aan de ka
mercentrales, al naar gelang er behoefte 
aan bestaat. Worden de voorstellen van 
de regering inzake het terugdringen van 
het aantal statenkieskringen van 72 
naar ca. 50 gerealiseerd dan zal eens te 
meer blijken dat de qua omvang veel 
kleinere ondercentrales bijzonder ge
schikt zijn om ook in het kader van de 
toepassing van de procedure PS een be
langrijk rol te vervullen. 

7. Voorstellen van het hoofdbe
stuur inzake besluitvorming t.a.v. 
een aantal beslispunten m.b.t. posi
tie en functie van de partijraad (zie 
ook de bijlage 1). 
In het kader van de voorstellen tot her
structurering van het hoofdbestuur, 
neergelegd in wijzigingen van artikelen 
in statuten en huishoudelijk reglement, 
aanvaard door de 41ste jaarlijkse alge
mene vergadering te Veldhoven, heeft 
het hoofdbestuur bij monde van zijn 
voorzitter uitgesproken dat ook positie 
en functie van de partijraad bij de dis
cussie over functie en structuur van de 
partij-organisatie dient te worden be
trokken. 
In 19S6 was reeds door de partijraad 
een motie aanvaard die aandrong op het 
instellen van een commissie uit de par
tijraad die belast zou worden met het 
onderzoek naar het eigen functioneren. 
Daarbij zou de commissie de mogelijk
heid hebben voorstellen tot wijziging tè 
concipiëren. 

Na in 19S7 te zijn benoemd brachten 
de leden van de commissie in 19SS hun 
rapport uit. 

· Dit rapport werd onder de aandacht ge
bracht van de afgevaardigden naar de 
41ste JAV, werd voorts meegezonden 
met de VVD-Expresse nr. 192 om ver
volgens op 17 december 19SS door de 
partijraad samen met voorstellen van 
het hoofdbestuur (deze in de vorm van 
beslispunten) te worden behandeld. De 
behandeling resulteerde in het aan
vaarden door de partijraad van moties 
die door het hoofdbestuur in zijn verga
dering van 23 januari 19S9 werden 
overgenomen in de vorm van beslispun
ten. 

Deze beslispunten zijn de volgende: 

7.1 De partijraad heeft tot taak om het 
hoofdbestuur en de algemene verga
dering te adviseren inzake politieke en 
organisatorische onderwerpen en om 
gemachtigd door de algemene verga
dering, standpunten in t.e nemen en uit 
te dragen. De algemene vergadering 
blijft vanzelfsprekend het hoogste or
gaan van de partij. Zij kan uitspraken 
van de partijraad, gedaan zonder mach
tiging van de algemene vergadering, on
gedaan maken. 

Toelichting: 
De bevoegdheden van de partijraad die
nen te worden uitgebreid. De partijraad 
dient zowel meer frequent als meer 
adequaat te worden ingeschakeld in het 
geheel van handelingen binnen de par
tij-organisatie. Daartoe is zeer wel te 
denken aan het volgende referentie
kader: 
- de partijraad stelt de technische ad

viezen bij kandidaatstellingen vast 
(EP, EK, TK); 

- de partijraad wordt frequent bij po
litieke meningsvorming c.q. besluit
vorming betrokken (overigens blijft 
het verantwoordelijkheid afleggen 
door de fracties aan de algemene vèr
gadering gehandhaafd) waarbij in het 

bijzonder aandacht wordt geschonken 
(zo deze zijn te behandelen) aan rap
porten van de prof. mr. B.M. Telders
stichting en van de commissies (ex art. 
60 h.r.); 

- de wijze van vergaderen wordt vast
gesteld in een reglement van orde. 

7.2. De naam partijraad dient gehand
haafd te blijven. 

Toelichting: 
Het hoofdbestuur - gehoord de par
tijraad - acht het zinvol de partijraad 
meer te doen zijn dan een adviesorgaan. 
Ook de andere grote partijen in Neder
land hebben een partijraad. Het schept 
verwarring als de VVD er een zou heb
ben onder een andere naam. Het ver
dient aanbeveling om bij alle verande
ringen in de organisatorische taak zo
veel mogelijk continuïteit te houden. 

7.3. De samenstelling van de partijraad 
dient als volgt te zijn: 

Het aantal als zodanig gekozen leden 
met stemrecht circa 75, verdeeld naar 
rato van de ledentallen van de kamer
centrales per 1 januari van enig jaar; 
De voorzitters van de kamercentrales 
blijven daarenboven met stemrecht lid 
van de partijraad; 
Met adviserende stem maken voorts deel 
uit van de partijraad: 
- de partijvoorzitter en nog twee leden 

van het hoofdbestuur; 
- de voorzitters van de VVD-fracties in 

de Staten-Generaal en de vertegen
woordiger van de VVD-leden in het 
Europese Parlement; 

- de voorzitters van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD en de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden; 
het aangewezen lid van de VVD jonger 
dan 30 jaar, als adviseur van het 
hoofdbestuur, ingevolge art. 23.4 on
der 3 gew. st.; 

- de ereleden van de VVD. 

De gekozen leden en uiteraard de erele
den kunnen zich !!iet laten vervangen, 
de andere leden wel. 

Toelichting: 
Het is ongewenst om bij de verkozen 
stemgerechtigde leden bij de verdeling 
over de kamercentrales geen rekening 
te houden met de aantallen leden per 
kamercentrale. Dat trekt bestaande en 
geaccepteerde verhoudingen scheef. 

N.B. 
De VVD-leden in de Staten-Generaal en 
het Europese Parlement, de leden van 
het hoofdbestuur en de voorzitters van 
de commissies van advies (art. 60 h.r.) 
zijn gerechtigd de vergaderingen van de 
partijraad bij te wonen en aldaar het 
woord te voeren. 

7 .4. De werkwijze van de partijraad kan 
als volgt worden verbeterd: 
1. vergaderingen van de partijraad 

worden voorbereid door een agen
dacommissie. 
Naast de voorzitter van de partij en 
de algejl1E)e;r;t_ secretaris (als ambtelijk 
functi6náris) zal een drietal leden 
van de partijraad zitting hebben in 
de commissie; 

2. eenmaal per jaar treedt een derde 
van alle gekozen leden van de par
tijraad af volgens een op te maken 
rooster; zij kunnen tweemaal worden 
herkozen. 

Toelichting: 
Met het instellen van een agendacom
missie kan bevorderd worden dat de bij
eenkomsten van de partijraad nog beter 
worden voorbereid dan thans het geval 
is. 
Aan de wensen die eventueel bij de leden 
van de raad leven kan daardoor meer 
gevolg worden gegeven zodat de in
spraak bij voorbereiding en uitvoering 
beter verzekerd is. 
Door de zittingsduur van de gekozen le
den in beginsel driemaal drie jaar te 
doen zijn wordt gezorgd enerzijds voor 
doorstroming, anderzijds voor voldoende 
continuïteit. · 

7.5. Als algemene eis voor de verkiezing 
van partijraadsleden wordt gesteld: 
rijpe ervaring en goede staat van dienst 
als bestuUrder van een afdeling, onder
centrale ofkamercentrale. Leden van de 
partijraad moeten geacht worden bij 
uitstek aan te voelen en ook te weten 
wat er in de partij leeft. 

Toelichting: 
Het. huidige lidmaatschap van de par
tijraad kent geen duidelijk profiel; hier
door wordt er soms op dermate persoon-

lijke wijze invulling aan gegeven dat de 
waarde van de activiteiten onvoldoende 
is. 

S. Voorstellen van het hoofdbe
stuur inzake wijzigingen van ar
tikelen van het huishoudelijk regle
ment. 

8a.Voorstel inzake aanvulling van 
artikel 10 h.r. 

Tekst: 
10.6 (nieuw) "Een van de leden van het 
bestuur van een afdeling, ondercentrale 
of kamercentrale is in het bijzonder be
last met de taken van de afdeling (cen
trale) op het gebied van het jongeren
beleid". 

N.B.: 
met vemummering van de artikelen 
10.6 (oud) en 10.7 (oud). 

Toelichting: 
Artikel 6 lid 2 van de Samenwerkings
overeenkomst VVD/JOVD geeft aan 
dat: "In de besturen van kamercentra
les, ondercentrales en afdelingen van de 
VVD een lid specifiek belast is met de 
samenwerkingsovereenkomst". 
Op dit moment is in alle kamercentra
Iebesturen een lid belast met het jon
gerenbeleid. 'De uitvoering van de sa
menwerkingsovereenkomst maakt deel 
uit van de taakopdracht "Jongeren
beleid". De met deze taken belaste be
stuursleden zijn soms jongeren, soms 
niet. 
Artikel 7 lid 2 van de Samenwerkings
overeenkomst VVD/JOVD legt het 
hoofdbestuur van de VVD de verplich
ting op een voorstel, ter regeling van 
de verkiezing van de bestuursleden met 
adviserende stem uit en door jorigeren 
beneden .de 30 jaar, aan de algemene 
vergadering te doen toekomen. Dit voor
stel dient betrekking te hebben op de 
volgende bestuurs11iveaus: afdelingen, 
ondercentrales en kamercentrales. (De 
positie van eenjongere tot 30 jaar in het 
hoofdbestuur is reeds elders geregeld.) 
Binnen de VVD blijkt niet of nauwelijks 
behoefte te bestaan aan invulling van de 
categorie "bestuursleden met advise
rende stem uit en door jongeren beneden 
de 30 jaar op kamercentrale-, ondercen
trale en afdelingsniveau". 
Bovendien wordt de praktische uitvoer
baarheid - mede gezien de kleine aan
tallen jongeren in sommige afdelingen -
gering geacht. Overwegend wordt de 
voorkeur gegeven aan een bestuurslid 
belast met jongerenbeleid. Derhalve 
geeft het hoofdbestuur er de voorkeur 
aan de voorwaarde "uit en door jongeren 
beneden 30 jaar" te laten vallen. 

Sb. Voorstel inzake opneming in 
hoofdstuk X "Commissies" (h.r.) van 
een nieuw artikel. · 

Tekst: 
59a. (nieuw) "Landelijke comm1ss1e 
jongerenbeleid". Naar änalogie van de 
strekking van artikel 59 "Landelijke 
commissie vorming en scholing" zal in
vulling worden gegeven aan de reeds 
enigejaren bestaande commissie "LCJ". 
De positie en de taakstelling van deze 
commissie zullen worden vervat in re
glementsartikelen die t.z.t. in het kader 
van de algemene regelgeving aan de al
gemene vergadering zullen worden 
voorgelegd. 

Toelichting: 
Jongerenbeleid heeft een vaste plaats 
binnen de organisatorische opzet van de 
VVD gekregen. De commissie heeft een 
adviserende en coördinerende taak. 
Formeelligt daar slechts art. 6 lid 4 van 
de SWO aan ten grondslag. Het lijkt 
beter deze zaak onafhankelijk van de 
SWO in het h.r. van de VVD vast te 
leggen, daar het immers ook hier een 
volstrekt inteme VVD-aangelegenheid 
betreft. 
Een mogelijke volgende samenwerkings
overeenkomst zou in dat geval zich 
kunnen onthouden van uitspraken over 
inteme aangelegenheden van VVD en 
JOVD. 

Sc. Voorstel inzake schrapping van 
artikel68.6 h.r. 

Tekst: 
Het hoofdbestuur stelt voor tot schrap
ping van artikel 6S.6 h.r. te besluiten. 
Genoemd artikelluidt als volgt: 
"De leden van hèt algemeen secretariaat 
mogen geen bestuursfuncties in de VVD 
vervullen en geen deel uitmaken van 
e:lüg vertegenwoordigend lichaam". 



Toelichting: 
"Het. hoofdbestuur acht het een goede 
zaak dat deze beperkende bepaling, die 
in een ver verleden om wellicht toen mo
verende redenen is vastgelegd, thans uit 
het h.r. wordt verwijderd. 

....... vrijdag 26 mei 1989, 19.30 uur ...... . 

9. Eventueel voortzetting behan
, deling van de agendapunten 6 t/m 8. 

10. Bespreking van het beleid van 
het hoofdbestuur. 

lOa. Uitvoering Samenwerkings
overeenkomst VVD/JOVD zie bijlage liL 
lOb. Beleid Vrijheid en Democratie (in
gevolge art. 61.3 gew. h.r.). 

11. Verkiezing van het nieuwe 
hoofdbestuur genoemd in art. 23.1 
gew. statuten. 

lla. Vaststelling door de algemene ver
gadering van het aantal leden van het 
hoofdbestuur ingevolge art. 23.3 gew. 
statuten. 

Tekst: 
Het hoofdbestuur stelt voor om het aan
tal leden van het hoofdbestuur te be
palen op 13 (statutair maximum). 

Toelichting: 
Het huidige hoofdbestuur acht het 
noodzakelijk om i.v.m. het grote aantal 
taken en de toegenomen werkdruk (door 
o.a. vermindering van het aantal pro
fessionele medewerkers) gebruik te ma
ken van het maximaal toegestane aantal 
leden voor het hoofdbestuur zodat een 
evenwichtige spreiding van taken wordt 
gerealiseerd. · 

llb. Verkiezing van de leden-van het 
hoofdbestuur ingevolge art. 23.5 gew. 
statuten. 

Tekst: 
De 41ste JAV heeft het voorstel, tot wij
ziging van statuten en h.r. inzake het 
hoofdbestuur, aanvaard om tijdens de 
42ste JA V alle leden van het hoofdbe
stuur rechtstreeks te laten verkiezen 
door de algemene vergadering. Voor de 
eerste maal worden de bepalingen uit 
deze gewijzigde statuten en dit h.r_ 
than-s· toegepast. Want··op· 26-mei' 1989· 
treden alle thans zittende leden (incl. 
het dagelijks bestuur) af. 

Het hoofdbestuur heeft in zijn verga
dering van 10 oktober 1988 (conform art. 
23.6 gew. st.) kandidaat gesteld: 
voorzitter - dr. L. Ginjaar te Leidschen
dam 
ondervoorzitter - mr. LW. Opstelten te 
's-Gravenhage 
penningmeester - drs. P. Ressenaar te 
's-Gravenhage 
en de secretarissen voor de organisatie: 
mevr. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius 
te Krimpen ald IJssel 
mevr. I. van Assen te Son 
J.D. Blaauw te Zeist 
mevr. J.C. van Dijk-Sturm te Middel
burg 
drs. J.C. Gmelich Meijling te Den 'Helder 
drs. M.A.J. Knip te Hasselt 
mevr. M.J.H. den Ouden-Dekkers te 
Wageningen 
drs. F.G.J. Steenmeijer te Oosterwolde 
mr. 0. Vogelenzang te Amsterdam 
drs. B.J.M. Verwaayen te Wateringen 
(voor een levensbeschrijving van deze 
kandidaten wordt verwezen naar bijlage 
11). 

Toelichting: 
In verband met het feit dat de ledenver
gaderingen van de afdelingen geen ge
bruik hebben gemaakt van de statutaire 
mogelijkheid om overige kandidaten te 
stellen zullen alle bovengenoemde kan
didaten ingevolge art. 73 h.r. door de 
voorzitter verkozen verklaard worden 
als de algemene vergadering met het 
voorstel van het hoofdbestuur onder lla. 
instemt. 
Het rooster van aftreden is conform art. 
24.1 gew. st. door het hoofdbestuur in 
zijn vergadering van 23 januari 1989 als 
volgt vastgesteld: ..... 

llc. Voorstel kamercentrale 's-Gra
venhage (brief nr. 804314). 

Tekst: 
Voorstel tot toevoeging van het volgende 
tweede lid aan het overgangsartikel 28a 
van de statuten (wordt lid 1): 
28a.2. De voor 29 mei 1989 toepassing 
gevonden hebbende bepalingen omtrent 
de zittingsduur van leden hoofdbestuur 
(art. 24 van de toenmalige statuten) en 
het desbetreffende rooster van aftreden 
blijven van kracht voor de op grond van 
lid 1 in het hoofdbestuur benoemde per
sonen die op 29 mei 1988 lid waren van 
het toenmalige dagelijks bestuur. 

Toelichting: 
De voorgestelde overgangsbepaling 
houdt in, dat 'voor hen die in de oude 
constellatie lid waren van het dagelijks 
bestuur en op de in artikel 28a (lid 1) 
genoemde 42ste jaarlijkse algemene 
vergadering in het nieuwe hoofdbestuur 
worden benoemd, alsdan geen volledige 
nieuwe zittingsduur van 6 jaren kan 
aanvangen; of zij al dan niet herbe
noembaar zijn, wordt bepaald door de 
oude statuten. 
Dienovereenkomstig worden zij ook in
gedeeld in _het nieuwe rooster van af
treden. 
De datum van 29 mei is gekozen in ver
band met het gestelde in artikel 24.4 en · 
24.6 oud alsmede artikel 24.3 en 24.4 
nieuw. Voor op 29 mei 1988 fungerende 
hoofdbestuursleden die niet tot het da
gelijks bestuur behoren is geen over
gangsbepaling nodig. 

Advies: 
Het hoofdbestuur komt aan de wens van 
de kamercentrale 's-Gravenhage te
gemoet; zie llb. 

12. Aanwijzing van een lid. van de 
VVD jonger dan 30 jaar als adviseur · 
van het hoofdbestuur in overleg met 
het hoofdbestuur van de JOVD (art. 
23.4 onder 3 gew. st.). 

Onder verwijzing naar het vigerend ar
tikel 7 van de Samenwerkingsovereen
komst VVD/JOVD (juncto art. 23.4 on
der 3 gew. st.) stelt het hoofdbestuur van 
de VVD, na overleg met het hoofdbe
stuur van de JOVD, kandidaat mevr. 
A.C. den Ottelander te Utrecht. 
Mevrouw· Den- Ottelander· heeft sedert· 
het aanvaarden van de Samenwerkings
overeenkomst deze functie vervuld. 
Voor levensbeschrijving zie bijlage 11. 

De ledenvergaderingen van de afdelin
gen zijn bevoegd tot en met 10 april1989 
één kandidaat te stellen voor deze in de 
42ste jaarlijkse algemene vergadering 
openvallende plaats. (Opgave bij alge
meen secretaris.) 

13. Afscheid van de hoofdbestuurs
leden die in het afgelopen jaar zijn 
afgetreden en welkom aan de leden 
van het nieuwe hoofdbestuur. 

14. Bespreking van het beleid van 
de Kamerfracties en van de VVD
leden in het Europees Parlement. 

15. Rondvraag. 

zaterdag 27 mei 1989, 10.00 uur 

16. Euro-manifestatie in het kader 
van de Europese verkiezingen. 
Sprekers zullen o.a. zijn: 
dr. L. Ginjaar (partijvoorzitter) 
dr. ir. J.J.C. Voorhoeve (voorzitter 
Tweede-Kamerfractie) 
ir. D. Luteijn (voorzitter 'Eerste-Kamer
fractie) 
dr. R.W. de Korte (vice-premier, minis
ter van Economische Zaken) 
en de door de 79ste algemene verga
dering aangewezen lijstaanvoerder van 
de VVD bij de Europese verkiezingen. 

dr. L. Ginjaar 
mr. LW. Opstelten 
drs. P. Ressenaar 
mevr. I. van Assen 
mevr. A.A. Aeyelts Averink-W 
J.D. Blaauw 
mevr. J.C. van Dijk-Sturm 
drs. J.C. Gmelich Meijling 
drs. M.A.J. Knip 
mevr. M.J.H. den Ouden-Dekkers 
drs. F.G.J. Steenmeijer 
drs. B.J.M. Verwaayen 
mr. 0. Vogelenzang 

FEBRUARI 1989 

Het programma zal voorts een groot 
aantal andere onderdelen bevatten 
waarover in het mei-nummer van 
Vrijheid en Democratie mededeling 
wordt gedaan. 

17. Sluiting door de voorzitter. 

Namens het hoofdbestuur van de 
VVD: 
de algemeen secretaris, 
W.J.A. VANDENBERG 

* Wordt in april toegezonden aan de be
sturen van afdelingen en centrales en 
gepubliceerd in Vrijheid en Democratie 
van mei 1989. 

N.B.l: 
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 
gebaseerd op een model-formulier dat 
door het algemeen secretariaat is ver
zonden aan de secretarissen van afde- · 
lingen, centrales, bijzondere groepen 
(art. 78.1 h.r.) en commissies (art. 60 
h.r.). In verband met de veelheid van 
onderwerpen is het om administratieve 
redenen noodzakelijk dat een stringente 
procedure wordt gevolgd. Zo is de wijze 
van amendering van de voorstellen, zo
als aangegeven in deze beschrijvings
brief, neergelegd in een handleiding die 
eveneens is toegezonden aan de secre
tarissen van de hierboven genoemde or
ganen van de partij. Het zal o.a. uitge
sloten zijn om op de toelichting te amen
deren. 

N.B.2: 
Het Jaarverslag van het hoofdbestuur 
wordt conform het besluit van de 41ste 
jaarlijkse algemene vergadering ter 
kennisneming toegezonden aan de be
sturen van afdelingen en centrales, t.b.v. 
de afgevaardigden naar de algemene 
vergadering. 

N.B.3: 
De aandacht van de afdelingen wordt 
gevestigd op· art. 20 van de statuten en 
op art. 49.1 t/m 49.4 van het huishoude
lijk reglement van de partij die als volgt 
luiden: 

20.1. Het stemrecht in de algemene 
vergadering· Wördt' uitgeoëfëhd · ûöör · a:fc · 
gevaardigden.van de afdelingen. 

20.2. Voor iedere vijftig leden van een 
afdeling per 1 januari onderscheidenlijk 
1 juli van het lopende jaar wordt een 
stem uitgebracht; daarbij wordt het 
aantal leden van elke afdeling naar bo
ven afgerond tot vijftig of een veelvoud 
daarvan. 

20.3. Voor afdelingen, die na 1 januari 
onderscheidenlijk 1 juli van het lopende 
jaar zijn opgericht of waarvan de gren
zen na: die data zijn gewijzigd, wordt het 
aantal stemmen op de in artikel 20.2 
bepaalde wijze vastgesteld op grondslag 
van het aantal leden 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 afde
ling worden benoemd door de ledenver
gadering van die afdeling. 

20.6. Iedere afgevaardigde stemt in de 
algemene vergadering zonder last, naar 
vrije overtuiging. 

49.1. Bij benoeming van afgevaardig
den als bedoeld in artikel 20.5 van de 
statuten, benoemt de ledenvergadering 
een of meer plaatsvervangers, al dan 
niet per afgevaardigde. 

- 1989* 
-1990 
- 1990 

-1989 
-1990 

- 1991 
-1990 

1992 (berk.)** 
1990 (berk.) 
1990 (berk.) 
1992 (berk.) 
1992 (berk.) 
1990 (berk.) 
1991 (berk.) 
1991 (berk.) 
1992 (berk.) 
1991 (berk.) 
1991 (berk.) 
1990 (n.herk.) 
1992 (berk.) 

1995*** 
1993 
1993 
1995 
1995 
1993 
1994**** 
1994**** 
1995 
1994**** 
1994 
1990 
1995 

* jaar van aftreden volgens oude statuten. 
** jaar van eventuele herverkiezing. 

*** jaar van definitief aftreden zonder mogelijkheid tot herverkiezing. 
**** wel herkiesbaar. 

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 
bepaalde aantal stemmen ter algemene 
vergadering zal uitbrengen; toezicht op 
de naleving van zodanig besluit berust 
bij de afgevaardigden van de afdeling 
zelf. 

49.3. Afgevaardigden kunnen hun ver
tegenwoordiging 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 waar
van de betrokken afgevaardigde geen 
stemmen meer mag uitbrengen. 

MODEL I 

N.B.4: 
Het is noodzakelijk dat de sprekers zicb 
tijdig voor het betreffende agendapunt 
aan de orde komt, hebben aangemeld bij 
de algemeen secretaris, opdat een even
tuele verdeling van de beschikbare 
spreektijd kan worden vastgesteld. 

N.B.5: 
Afgevaardigden dienen zich bij de aan
vang vari de vergadering te laten regis. 
treren, waama stemkaarten en stem. 
boekjes worden uitgereikt. Met klem 
wordt er op aangedrongen dat de afge. 
vaardigden (conform art. 49.4 h.r.) hun 
bevoegdheid, tot het uitbrengen Vffil 

stemmen, kunnen aantonen en voorts 
conform het reglement handelen als het 
gaat om het machtigen van andere afge. 
vaardigden. 
Ondervolgende modellen kunnen daar
toe worden gebruikt. 

Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling: 

verklaart hièrbij (conform art. 49.4 h.r.) dat door de ledenvergadering van zijn 
afdeling de volgende afgevaardigde(n) naar de 42ste JA V werd( en) benoemd: 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

···········································'················ 1989 
Ondertekening: 

MODELil 

Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling: 

draagt hierbij (conform art. 49.3 h.r.) over aan 

afgevaardigde van de afdeling ........................................................................... . 
t.b.v. het uitbrengen van stemmen op de 42ste JAV. 

···························································· 1989 
Ondertekening: 

Bijlage I 
Notitie ondercentrales en partijraad 

INLEIDING 
Door de 41ste jaarlijkse algemene ver
gadering is aanvaard de motie van de 
kamercentrale Den Helder (motie nr. 
1249) als volgt luidende: 
"De huidige status van de ondercentrale . 
in de partijstructuur blijft gehand
haafd". 

Met het aanvaarden van deze motie door 
de algemene vergadering werd het voor
stel van het hoofdbestuur om de onder
centrales te verwijderen uit de partij
structuur verworpen. Daaraan gekop
peld werd ook het voorstel van het 
hoofdbestuur verworpen om de mo
gelijkheid aan afdelingen te bieden om 
op vrijwillige basis samenwerkingsver
banden aan te gaan. 
Wel verkreeg de toezegging van de voor
zitter van de partij instemming om de 
bevoegdheden. en de samenstelling van· 
de ondercentrales aan een nader onder
zoek te onderwerpen, waama het hoofd
bestuur met voorstellen zou komen die 
een mogelijke wijziging in taak en sa
menstelling zouden kunnen inhouden. 
Toegezegd werd dat alvorens tot defini
tieve reglementswijzigingen zou worden 
overgegaan deze voorstellen eerst aan 
de partij zouden worden voorgelegd. 

Vandaar dat het hoofdbestuur eerst een 
aantal gedachten ontvouwt om daarmee 
aan de algemene vergadering een aantal 

beslispunten ter besluitvorming te kun
nen voorleggen. 

Anders is het gesteld met de discussie 
over het functioneren van de partijraad. 
Tijdens de behandeling van wijzigings· 
voorstellen, m.b.t. de statuten en regie· 
menten op de 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering, zowel te Veldhoven als te 
Ede, zijn nl. positie, taakstelling en sa· 
menstelling van de partijraad vaak di· 
reet of indirect onderdeel van de discus· 
sies geweest. 
In 1986 werd door de partijraad aan het 
hoofdbestuur bij motie gevraagd om een 
commissie in te stellen die, na studie, 
een voorstel m.b.t. het functioneren van 
de partijraad zou concipiëren. Nog voor 
de 41ste jaarlijkse algemene verga· 
dering voltooide de commissie haar 
werkzaamheden. Het door de commissie 
opgestelde rapport werd door middel van 
de VVD-Expresse onder de aandacht ge· 
bracht van de besturen van afdelingen 
en centrales en belangstellenden en te· 
vens aan de afgevaardigden op de 41ste 
JA V ter beschikking gesteld. 

Het hoofdbestuur heeft na kennis
neming van de inhoud van het rapport, 
mede op basis van een eigen visie op 
positie en functie van de partijraad, een 
aantal beslispunten geformuleerd. Die 
beslispunten zijn met het rapport van 
genoemde commissie voorgelegd aan de 



partijraad van 17 december 1988 voor 
advies. 

Tijdens die partijraad is door het aan
vaarden van moties, geconcipieerd door 
de afgevaardigden van de kamercentrale 
Utrecht, een duidelijke richting gegeven 
aan de toen voorliggende beslispunten. 
Het hoofdbe:;;tuur heeft in zijn verga
dering van 23 januari 1989, met enige 
tekstuele wijzigingen, deze moties als 
beslispunten overgenomen zoals deze 
aan de 42ste jaarlijkse algemene verga
dering worden voorgelegd. 

Uitgangspunt is dat het doen van uit
spraken zowel op politiek als organi
satorisch terrein niet uitsluitend is 
voorbehouden aan het hoofdbestuur zo
lang de algemene vergadering niet bij
een is. De frequentie van bijeenkomsten 
van de partijraad kan nl. veel hoger zijn 
dan die van de algemene vergadering. 
Controle op doen en laten van het toe
komstig "kleine" hoofdbestuur is, èn 
voor de bestuurder èn voor de partij in 
haar geheel, van fundamentele beteke
nis. 

Voorts is in de discussie rond de voor
stellen van de Reglementen Evaluatie 
Commissie de positie van de partijraad 
een groot aantal malen centraal komen 
te staan. 
Wil de partij zowel vereenvoudiging van 
regelgeving als vermindering van het 
aantal partij-instanties nastreven dan 
is het noodzakelijk de partijraad meer 
bevoegdheden te geven en daarbij tevens 
de samenstelling (o.a. de wijze waarop) 
van de raad te herzien. 

Huidige situatie 
ondercentrales 
Ondercentrales worden zowel in statu
ten als huishoudelijk reglement ge
noemd. 
Artikel 14.6 st. schrijft het bestaan ván 
ondercentrales nadrukkelijk voor (art. 2 
geeft het als begrip). De artikelen 15.5, 
19.3, 21.2, 21.3 en 31.4 st. regelen enige 
basisvoorwaarden en taakstellingen. 
Verder wordt verwezen naar het huis
houdelijk reglement. 

In dat reglement worden in de navol
gende artikelen de ondercentrales zowel 
in actieve als passieve zin genoemd. Het 
betreft de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 18, 23,24, 25,27,28,29, 30,32, 33, 
34, 35, 36, 41, 42, 46, 47, 48, 58, 59 en 
66. 
Van genoemde artikelen zijn de nrs. 27, 
28 en 29 juncto de nrs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 23, 24 en 25 van belang voor 
het specifieke functioneren en de daarbij 
behorende taakstellingen. 

Deze taakstellingen laten zich in het 
kort als volgt samenvatten: 
1. De ondercentrale doet hetgeen 

. statuten en h.r. voorschrijven; 
2. De ondercentrale bevordert de op

richting van afdelingen; 
3. De ondercentrale bevordert dat afde

lingen goed functioneren; 
4. De ondercentrale bevordert en coör

dineert werkzaamheden van propa
ganda, ledenwerving, vorming en 
scholing voorzover de desbetreffende 
kamercentrale dat opdraagt of afde
lingen deze taken overdragen; 

5. De ondercentrale coördineert open
bare bijeenkomsten van afdelingen 
binnen haar gebied; 

6. De ondercentrale voert uit hetgeen 
door het hoofdbestuur en het bestuur 
van de desbetreffende kamercentrale 
wordt opgedragen. 

Ten aanzien van het gestelde onder 1 
dient nog te worden opgemerkt 
a) ondercentrales vormen een schakel 

in de procedure bijzondere besluit
vorming (art. 48 h.r.); 

b) ondercentrales wijzen bestuursleden 
aan in het bestuur van de desbetref
fende kamercentrale; 

c) ondercentrales kunnen voorstellen 
indienen t.b.v. een algemene verga
dering, zij hebben teven het recht van 
amendement; 

d) ondercentrales (vijf) kunnen een al
gemene vergadering bijeenroepen 
(art. 19.3 st.). 

Bij deze opsomming valt op dat de coör
dinerende taak centraal staat in het 
functioneren van de ondercentrales. 
Vooral coördinatie van werkzaamheden 
is belangrijk;. veel minder belangrijk is 
de taakstelling i.v.m. meningsvorming 
afgezien van plaats en betekenis van het 
gestelde onder la en lb. 

N.B. 
Omdat de taakstelling in het algemeen 

coördinatie inhoudt is het verklaarbaar 
dat 4 % van de afdracht van de jaar
contributie aan de oc's ten goede komt. 
Wel is bij onderzoek gebleken dat het 
voorkomt dat afdelingen en kamercen
trales nog een extra bijdrage ter dekking 
van bepaalde kosten verstrekken. 

Huidige situatie partijraad 
De partijraad wordt zowel in statuten 
als huishoudelijk reglement genoemd. 
Artikel 31 statuten schrijft het bestaan 
van de partijraad nadrukkelijk voor. H~t 
regelt enige basisvoorwaarden en taak
stellingen. 
Verder wordt verwezen naar het huis
houdelijk reglement. 

In dat reglement wordt in de navolgende 
artikelen de partijraad zowel qua sa
menstelling, zittingsduur; spreek- en 
stemrecht, taakstelling en bijeenroèping 
genoemd. 
Het betreft de artikelen 50, 51, 52 en 53 
ondergebracht in hoofdstuk VIII. 

De taakstellingen laten zich in het kort 
als volgt-samenvatten: 
1. de raad heeft in politiek en organi

satorisch opzicht een adviserende 
taak; 

2. de raad kan al dan niet gevraagd ad
viezen geven aan de algemene verga
dering, het hoofdbestuur en de ka
merfracties; 

3. de raad kan krachtens bijzondere 
machtiging door de algemene verga
dering namens de VVD politieke 
uitspraken doen en huishoudelijke 
besluiten nemen, die als dan de 
kracht hebben van een uitspraak on
derscheidenlijk besluit van de alge
mene vergadering; 

4. de raad kan een politieke uitspraak 
doen zonder machtiging van de alge
mene vergadering waarbij dan even
tueel door het hoofdbestuur, ten 
minste vijf afdelingen, ten minste vijf 
ondercentrales of ten minste twee 
kamercentrales gedurende twee 
maanden na de uitspraak een voor
stel kan worden ingediend om die 
uitspraak aan de algemene verga
dering voor te leggen. Deze kan dus 
besluiten de uitspraak dan als niet 
gedaan te beschouwen. 

Ten aanzien van samenstelling, spreek
en stemrecht en bijeenroeping kan het
volgende gesteld worden: 
1. De raad wordt gevormd door een kem 

van gem. 80 afgevaardigden met daar 
omheen gegroepeerd 116 leden die 
q.q. zitting hebben in de raad maar 
daar niet speciaal toe zijn aange
wezen; 

2. Het aantal afgevaardigden dat door 
de centralevergadering van een ka
mercenrale wordt verkozen, is ge
relateerd aan het aantalleden dat de 
kamercentrale telt. 
Om het aantal afgevaardigden te be
palen dient de formule 

Y: (~x Z: =X te worden toegepast. 
100 ° 

Daarbij is 
Y: aantal leden per kamercentrale 

(minus aspirantleden) 
per 1 januari 

Z: totaal aantal leden van de VVD 
(minus aspirantleden) per 1 janu
ari 

X: aantal afgevaardigden waarbij de 
uitkomst naar boven wordt afge
rond; 

3. Het voorzitterschap van de raad 
wordt q.q. vervuld door de voorzitter 
van de partij; het secretariaat wordt 
q.q. vervuld door de algemeen secre
taris van de partij; 

4. De bijeenroeping van de raad is een 
prerogatief van de voorzitter van de 
raad; een aantal van ten minste 10 
leden heeft het recht het zelfde te 
doen; 

5. Het stemrecht is voorbehouden aan 
de afgevaardigden, de leden van het 
hoofdbestuur, de voorzitters van de 
kamercentrales en 4 afgevaardigden 
van de Organisatie Vrouwen in de 
VVD. In totaal gem. circa 133 leden; 

6. Het spreekrecht is voorbehouden aan 
de leden van de raad, aan daartoe 
speciaal uitgenodigde deskundigen, 
aan leden van commissies van advies, 
aan bestuursleden van de bijzondere 
groepen. en eventueel andere leden 
van de partiJ op uitnodiging van het · 
hoofdbestuur. 

Overwegingen 
In de functie en structuur van de partij
organisatie is de algemene vergadering 
het hoogste orgaan. In het verenigings
recht wordt dit ook voorgeschreven in 
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het BW, boek 2. Die vergadering bestaat 
sedert 1948 uit de afgevaardigden van 
de afdelingen. Ondercentrales c.q. ka
mercentrales hebben op die vergadering 
geen stemrecht tenzij zij tevens afdeling 
zijn. Op de centrale-vergaderingen van 
de kamercentrales hebben de ondercen
trales eveneens geen stemrecht (tenzij 
tevens afdeling). 

Het hoofdbestuur gaat er vanuit dat aan 
het beginsel dat afdelingen vertegen
woordigd zijn op de algemene verga
dering, terwille van de werking van de 
partij-democratie, niet getornd dient te 
worden. 

Daamaast heeft de partijraad in theorie 
een groot aantal bevoegdheden die zij 
ontleent aan reglementaire bepalingen 
terzake maar ook aan eventuele mach
tiging per taakstelling door de algemene 
vergadering. 
In tegenstelling tot de andere grote po
litieke partijen komt de raad in geringe 
mate bijeen. Daarentegen wordt relatief 
zeer veel voor finale besluitvorming di
rect gebracht in de algemene verga
dering. Typerend is dan ook dat in de 
eerste 20 jaar van de partij de algemene 
vergadering 30 maal bijeenkwam, ter
wijl in de tweede 20 jaren dit aantal 46 
bedroeg. Een gemiddelde over die laatste 
periode van 2,3. Het gemiddelde van de 
bijeenkomsten van de partijraad be
droeg in die zelfde periode 2,6. In de 
eerste periode was dit gemiddelde 3,0. 
Derhalve is duidelijk sprake van ver
schuiving van het nemen van besluiten 
en het doen van uitspraken van de in
stelling partijraad naar de instelling al
gemene vergadering. 
Bij deze overwegingen dient voorts te 
worden betrokken het feit dat thans een 
bijeenkomst van een partijraad ca. 
f 5.000,- bedraagt, daarentegen bedra
gen de directe kosten verbonden aan een 
bijeenkomst van de algemene verga
dering ca. f 45.000,-. Bij vermindering 
van het aantal algemene vergaderingen 
met gem. 1,3 en toeneming van het aan
tal bijeenkomsten van de raad met gem. 
2 kan een besparing op jaarbasis van 
ca. f 50.000,- worden verkregen. In een 
periode van bezuiniging een niet onaan
zienlijk voordeel! 

In de praktijk wordt in de partij dus 
· uitgegaan van een pyramidale struc

tuur, maar reglementair is sprake van 
besluitvorming op twee railsen, waarbij 
steeds de spoorbielsen de dwarsverbin
dingen vormen. Immers de partijraad 
neerrit in theorie een belangrijke plaats 
in. Evenals de pendanten van die par
tijraad: de verkiezingsraad en de kan
didaatstellingsraad. 

In diverse procedures nemen zij de bijna 
definitieve beslissing. Het hoofdbestuur 
heeft dan ook in de beslispunten inzake 
een mogelijke hervorming van de par
tijraad met die bijzondere positie van de 
raad rekening gehouden. 

Conclusie 
Bij aanvaarding van de door het hoofd
bestuur voorgelegde beslispunten ver
wacht het hoofdbestuur een sluitend ge
heel, van wijze van besturen, van dragen 
van verantwoordelijkheid en van even
wichtige besluitvorming binnen de par
tij, te bereiken. Een tweesporenstruc
tuur met onderlinge verbindingen komt 
zo tot stand waarmee de slagkracht en 
het vermogen tot besturen aanmerkelijk 
toeneemt. De mogelijkheden van een 
goed management op politiek en organi
satorisch gebied worden vergroot, het
geen de afgelopen jaren een auidelijk in 
de partij levende wens was (en is). 

Bijlagen 
Levensbeschrijvingen kandidaten 
hoofdbestuur (in alfabetische volg
orde): 

Mevr. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius te 
Krimpen a!d IJssel. 

25 juni 1939. HBS-B, studie Westerse 
Sociologie RU Leiden (gedeeltelijk); cur
sus "International Organizations" Uni
versiteit van Geneve; VN New York; di
verse (bestuurs)functies binnen de VVD 
o.a. voorzitter afdeling, lid AB kc. Lei
den, penningmeester landelijk bestuur 
"Vrouwen in de VVD", lid partijraad, lid 
diverse werkgroepen, lid DB provinciale 
bibliotheek centrale Zuid-Holland, 
voorzitter bestuur scholengemeenschap 
HAVO/VWO. Huidige functies: com-

missaris N.V., lid gemeenteraad Krim
pen a/d IJssel sinds 1982, lid dagelijks 
bestuur VVD sinds 1987. 

Mevr. I. van Assen te Son. 

5 augustus 1943. HBS-B en studie pe
dagogiek. Beroep: wethouder · sinds 
1982; portefeuille: ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, verkeer, grond- en 
milieuzaken, economische ontwikkeling, 
personeel en organisatie; lid van het da
gelijks bestuur van het Samenwer
kingsverband Agglomeratie Eindhoven 
sinds 1986, portefeuille: ruimtelijk or
dening. 
Werkzaamheden/bestuursfuncties: 
1977-1982 lid van het dagelijks bestuur 
van de Vrouwenraad Noord-Brabant; lid 
sectie Permanente Educatie van de Ne
derlandse Vrouwenraad; lid werkgroep 
"Volwasseneneducatie" van de-landelij
ke Raad voor Cultureel Werk; 1978-1979 
bestuurslid VVD-afd. Son en Breugel; 
1980-heden lid van de gemeenteraad 
Son en Breugel; 1982-heden lid van het 
dagelijks bestuur van het Industrie
schap Ekkersrijt; 1986-heden lid van het 
Algemeen Bestuur van het Samenwer
kingsverband Agglomeratie Eindhoven; 
bestuurslid van het Provinciaal Opbouw 
Orgaan Noord-Brabant (PON); lid van 
de commissie Vrouwen en Lokaal Be
stuur van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten; 1988 lid van het regiobe
stuur van SAMNOZ (Samenwerkende 
instellingen voor zorgverlening). 

J.D. Blaauw te Zeist. 

27 april 1941. HBS-B; Koninklijk Insti
tuut voor de Marine; officier KM 1962. 
1962-1978 Kon. Marine, gediend a.b. 
onderzeeboten, jagers en fregatten; 
1978-juni 1986 lid Tweede Kamer; juni 
1986-sept. 1988 Kon. Marine, Marine
staf7Marinestafschool, bijzondere op
draèhten; sept. 1988-heden lid Tweede 
Kamer; 1987-1989lid Provinciale Staten 
Utrecht; 1981-1986 lid Assemblee Raad 
van Europa, secr.-generaal Liberale 
Fractie; 1981-1986 lid Assemblee West
Europese Unie; vice-president Assem
blee; 1982-1986 voorzitter Liberale 
Fraktie; 1987-heden lid Executive Com
mittee federatie Europese Liberalen en 
Democraten; 1987-heden lid Executive 
Committee Liberale Internationale, te
vens vice-vrz. Human Rights Working 

· Gmup-, 'WOFl?:itter-inteFnatioFJ.&le--werk-
groep Biogenetics; 1978-heden lidiad
viserend lid partijcommissie Buitenland 
en Defensie; 1987-heden lid bestuur Li
berale Internationale Groep Nederland; 
sedert 1985 lid bestuur Kon. Ver. Onze 
Vloot; sedert 1987 lid bestuur Europese 
Beweging Nederland; sedert 1987 lid 
alg. vergadering NOVIB; sedert 1984 
secr./penningm. "European lnterpar
liamentary Group for Soviet Jewry"; se
dert 1987 deelnemer diverse werkgroe
pen maritieme zaken infrastructuur en 
transport. Sedert 1987 lid van het dage
lijks bestuur van de VVD. 

Mevr. J.C. van Dijk-Sturm te Middel
burg. 

5 oktober 1938. HBS-B (geen diploma); 
bewegingstherapie Cesar (1958); vele 
bedrijfsgerichte seminars en ander
soortige kadercursussen. Werk: 11 jaar 
eigen praktijk bewegingstherapie, voor
namelijk zware gevallen zoals psycho
somatische, spastische en poliopatiën
ten; 1958-1960 hoofd afd. revalidatie-in
richting; 1969-1970 free-lance pr-mede
werker; 1970-1974 eigen bureau voor or
ganisatie en pr. Vooral consument
gerichte PR-acties, organisatie rondom 
beurzen, modeshows, etc. Branches: si
garen, tapijtindustrie, tapijtgarens, con
fectiegarens, melkprodukten. Werk
gebied: West-Europa en Engeland; 197 4-
1978 directie-assistente voor een tapijt
fabriek, speciaal belast met organisatie 
en pr.; 1978-1982 directeur van een 
kunsthandel. Modeme en oude kunst; 
1982-1983 beleidsmedewerkster bij een 
politieke vrouwen organisatie, belast 
met bestuurlijke reorganisatie; 1983-
heden persoonlijk medewerkster van een 
lid der Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal beleidsondersteunend. Por
tefeuilles: economische zaken (energie, 
bedrijven etc.), sociale zaken (arbeids
markt, arbeidsvoorwaarden etc.); 1983-
heden lid gemeenteraad Middelburg; 
heden extem deskundige bij de Eman
cipatieraad. Voorzitter Kamercentrale 
Zeeland. 

Dr. L. Ginjaar te Leidschendam. 

28 mei 1928. Studeerde chemie RU Lei
den (gepromoveerd, 1960); was minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
in het kabinet Van Agt!Wiegel van 1977-
1981; voordien- en laatstelijk- directeur 

lil 

studie en informatiecentrum TNO voor 
milieu-onderzoek; nadien voorzitter van 
het college van bestuur van de Rijks
Universiteit te Utrecht (1982-1986); is 
thans voorzittervan de Gezondheidsraad 
en van de Centrale Raad voor de Milieu
hygiëne; was voorzitter van de afdeling 
Rijswijk van de VVD (1967-1970); lid 
prov. st. van Zuid-Holland (1971-1977) 
laatstelijk als fractievoorzitter; lid van 
het dagelijks bestuur van de VVD sinds 
1983; voorzitter van de partij sinds 29 
november 1986; sinds 1981 lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Drs. J.C. Gmelich Meijling te Den Helder. 

4februari 1936. Opleiding: HBS-B; 1956-
1960 Adelborst voor de zeedienst bij het 
Kon. Inst. voor de Marine te Den Helder; 
1974 Doctoraal examen aan de RU Lei
den in de faculteit der Sociale Weten
schappen, intersubfaculteit psychologie 
en onderwijskunde; hoofdvak: onder
wijskunde; bijvak: bedrijfs- en organi
satiepsychologie. Loopbaan: 1960-1978 
beroepsoff. bij de Kon. Marine (zeedienst) 
eervol ontslag 16 april1978 als Luitenant 
ter Zee der eerste klasse; 1978-1985 bur
gemeester van Castricum; 1985-heden 
burgemeester van Den Helder. Politieke 
functies: 1968-1970 bestuurslid VVD, 
afd. Oegstgeest; lid statencentrale Lei
den; lid propagandacommissie regio Lei
den; 1970-1978 lid gemeenteraad van 
Oegstgeest; 1974-1978 wethouder te 
Oegstgeest, tweede loco-burgemeester. 
Enige huidige bestuursfuncties: vrz. 
psychiatrisch ziekenhuis St. Willibrord 
te Heiloo; lid hoofdbestuur Kon. Noord
en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschap
pij; vrz. Vereniging van Noord-Hollandse 
Gemeenten; vrz. Regionaal Alar
meringsargaan Kop van Noord-Holland; 
directeur van de Hollandse Maatschappij 
der Wetenschappen te Haarlem. 

Drs. M.A.J. Knip te Hasselt. 

14 april 1947. Opleiding en loopbaan: 
1967-1971 Kon. Mil. Academie, sociale en 
economische studierichting; 1970-1975 
RU Utrecht, Rechten, Bestuursweten
schappelijk Vrij doctoraal; 1971-1976 off. 
Kon. Landmacht, Cavalerie, twee lijn
functies, een staffunctie; 1976-1978 min. 
van Financiën, projectleider financiële 
instrumenten (subsidies, heffingen, be
lastinguitgaven etc.); 1979-1983 min. 

· van·· V-el*slmisvesting· en- -Raimtelijke
Ordening, Rijksplanologische Dienst; 
plv. hdf. afd. bestuursaangelegenheden; 
1984-1 februari 1989 burgemeester van 
Hasselt; sedert 1 februari 1989 burge
meester van Noordoostpolder. Voorzitter 
van de kc. Overijssel. 

Mr. I. W. Opstelten te 's-Gravenhage. 

Geboren 1944. Was burgemeester van 
Dalen, Doom en Delfzijl. Thans direc
teur-generaal bij het ministerie van Bin
nenlandse Zaken. Tot eind 1984 vice-vrz. 
van de Vereniging van Staten- en Raads
leden. Was lid van de koepelcommissie 
Justitie/Binnenlandse Zaken. Voorzitter 
commissie Gemeenteprogram '86. Lid 
van het dagelijks bestuur van de VVD 
(ondervoorzitter) sedert 1987. 

Mevr. M.J.H. den Ouden-Dekkers te Wa
geningen. 

1 januari 1940. Lid van de Centrale Staf
groep van de Technische Universiteit 
Eindhoven (parttime). In het verleden 
vervulde zij politieke en bestuurlijke 
functies: lid van de gemeenteraad van 
Wageningen (fractievrz.); secreta
ris-politiek van de kamer-centrale Gel
derland; lid van de prov. staten van Gel
derland; lid van de commissie tot herzie

-ning van het beginselprogramma en het 
Liberaal Manifest; vice-vrz. van de Or
ganisatie Vrouwen in de VVD; lid van de 
partijraad; lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, alsook van de Raad van 
Europa en de West-Europese Unie. Hui
dige politieke en bestuurlijke functies: lid 
prov. staten van Gelderland; lid van de 
partijcommissie Ontwikkelingssamen
werking; lid van de partijcommissie We
tenschap en Technologiebeleid; lid van 
het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond; lid van de Harmonisatieraad 
Welzijnsbeleid; lid van de Nationale Ad
viesraad Ontwikkelingssamenwerking. 

Drs. P. Ressenaar te 's-Gravenhage. 

Geboren 1938. Was hoofd van de afdeling 
Arbeidsmarktpolitiek bij het ministerie 
van Sociale Zaken; was secretaris van het 
Verbond van Nederlandse Ondernemin
gen; 1975-1986 directeur van het bureau 
bijzondere bedrijfsproblemen. Sinds 
1987 directeur Org. adviesbureau Res-

. senaar & Partners. Was lid van de ge
meenteraad van 's-Gravenhage; evens 



fractievoorzitter. Was fractie-voorzitter 
van de Gewestraad 's-Gravenhage. Was 
lid van de commissie Volkshuisvesting. 
Is voorzitter van de Financieel-Econo
mische Commissie. Was lid van de par
tijraad. Sedert 1987lid van het dagelijks 
bestuurvan de VVD (pennin&meester). 

Drs. F. G.J. Steenmeijer te Oosterwolde. 

Geboren 1939. Thans leraar aan de 
Rijksscholengemeenschap te Oost;>tel
lingwerf. Was van 1976-1988 lid van de 
prov. staten van Friesland; 1981-1987 
Gedeputeerde. Hij was eerder lid van de 
partijraad; lid van de Landelijke Onder
wijs Commissie. Sedert 1988 lid van het 
dagelijks bestuur van de VVD. 

Drs. B.J.M. Verwaayen te Wateringen. 

Geboren 1952. Was plv. algemeen direc
teur bij ITT; thans alg. dir PTT-telecom
municatie. Was o.a. vrz. NKW en ANVM; 
was lid van de defensiecommissie. Sedert 
1983 lid van het dagelijks bestuur van de 
VVD. 

Mr. 0. Vogelenzang te Amsterdam. 

22 januari 1923. Studie: Stedelijk gymn. 
Groningen; Rijksuniversiteit Groningen, 
doctoraal examen Nederlands Recht; 
M.O. boekhouden. Vroegere functies: 
1946 Accountantskantoor Moret & Star
ke; 1950 medewerker Belastingcon
sulenten Tekenbroek en Zeven; 1952 di
verse functies; 1962 directeur Amster
damsche Bank NV, Amsterdam; 1964lid 
Raad van Bestuur van de Amsterdam
Rotterdam Bank NV, Amsterdam; 1979-
1983 Voorzitter Raad van Bestuur van de 
Amsterdam-Rotterdam Bank NV, Am
sterdam. Sinds 1 juni 1983 gepensio
neerd. Bekleedt een 7 -tal commissaria
ten, waarvan 4 als voorzitter, bij: Aegon 
(vrz.), Koninklijke Textielfabrieken Nij
verdal-Ten Cate, AmRo Bank, Hoog
ovens, Hagemeijer, Siemens-Nederland 
(vrz.), Willem II sigarenfabrieken (vrz.). 
Daarnaast nog enkele bestuursfuncties 
en een lidmaatschap van een adviescol
lege. 

Levensbeschrijving kandidaat ad
viseur hoofdbestuur, ingevolge ar
tikel 23.4 onder 3 gew.st. 

Mevr. A.C. den Ottelander te Utrecht. .. .. 
2 december 1956. Opleiding: o.a. HAVO 
en de SOL (Stichting Opleiding Le
raren). Is bezig met het afronden van de 
studie Huishoudwetenschappen aan de 
Landbouw Universiteit te Wageningen. 
Heeft verschillende functies gehad in 
VVD en JOVD, o.a. secretaris vorming 
en scholing van de VVD-afd. Utrecht en 
hoofdredacteur van het JOVD politieke 
kaderblad LEF. Is sinds 1984 buiten
gewoon lid van de JOVD-adviesraad en 
vanaf 1985 adviserend lid van het VVD
hoofdbestuur in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst VVD/-
JOVD. / 

Bijlageill 
Jaarverslag 1988 
DE VVD EN DE SAMENWERKINGS 
OVEREENKOMST 

In het kader van de samenwerkings
overeenkomst zijn drie commissies te 
onderscheiden: 
- de Commissie Jeugdbeleid; 
- de Commissie Jongerenbeleid VVD/-

JOVD; 
- de Landelijke Commissie Jongeren-

beleid. · 

* De Commissie Jeugdbeleid 
De Commissie Jeugdbeleid adviseert het 
hoofdbestuur, de VVD-fracties in de 
Eerste en Tweede Kamer en de VVD
leden in het Europese parlement over 
het jongerenbeleid in de ruimste zin van 
het woord. 
In de commissie hebben VVD-leden zit
ting die beroepshalve betrokken zijn bij 
jongeren, bij de beleidsvorming en/of 
binnen de VVD actief zijn bij de opvang 
van jonge VVD-leden. 
In het verslagjaar maakten de volgende 
leden deel uit van de commissie: 
mevr. C.E. van Berkesteijn-Terlingen, 
voorzitter 
F.T.J.M. Backhuijs, secretaris 
mevr. drs. J. Ferrier 
B. Lijrlsman 
J.R. Nieuwkerke 
A.S. Scholten 

drs. L.P. Stoel 
mevr. L. Vonhoff-Luijendijk, adviserend 
lid Eerste Kamer 
mevr. M.M.H. Kamp, adviserend lid 
Tweede Kamer 
H.F. Dijkstal, adviserend _lid Tweede 
Kamer. 

Mevr. Aeyelts Averink-Winsemius be
zoekt deze vergaderingen in haar hoe
danigheid als lid van het dagelijks be
stuur. 

Een jaarverslag van deze partijcommis
sie ex. art. 60 h.r. zal worden opgenomen 
als bijlage in het jaarverslag van het 
hoofdbestuur. 

* De Landelijke Commissie 
Jongerenbeleid 
De Landelijke Commissie Jongeren
beleid kwam in 1988 vier keer bijeen, op 
10 februari, 25 mei, 21 september en 
23 november. De vergaderingen werden 
door mevr. A.A. Aeyelts Averink-Win
semius, lid van het dagelijks bestuur en 
o.a. belast met het jongerenbeleid, voor
gezeten. 
Leden van de LCJ zijn de bestuursleden 
van de kamercentrales in het bijzonder 
belast met het jongerenbeleid. 

De commissie inventariseerde op welke 
wijze in de kamercentrales vorm en in
houd wordt gegeven aan het jongeren
beleid. Regelmatig werden praktijker
varingen en aandachtspunten uitgewis
seld. 
Daarnaast heeft verschillende malen 
een gedachtenwisseling plaatsgevonden 
rond de problematiek van de artikelen 6 
en 7 van de samenwerkingsovereen
komst. De initiatieven rond het lespak
ket zijn tevens meerdere malen onder
werp van gedachtenwisseling geweest. 

Overige punten van aandacht treft u 
onder de paragraaf jaarplan 1988 ~an. 

Aan het einde van het verslagjaar waren 
alle kamercentrales vertegenwoordigd 
in de LCJ. Als lid van het hoofdbestuur 
met adviserende stem, ingevolge de sa
menwerkingsovereenkomst, woonde 
mevr. A.C. den Ottelander de verga-
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b. Locaal 
Aan de vertegenwoordigers van VVD en 
JOVD in kamercentrales en districten, 
resp. afdelingen, zal het initiatief over
gelaten worden, waar mogelijk geza
menlijk, cursussen te organiseren. Van
uit de landelijke organisatie zullen be
trokkenen geïnformeerd worden over 
mogelijkheden, adressen en financie
ring. Vertegenwoordigers van VVD en 
JOVD worden verzocht informatie uit te 
wisselen om te voorkomen dat vergelijk
bare activiteiten ongecoördineerd wor
den georganiseerd. Beide organisaties 
maken aan hun leden duidelijk welke 
cursussen van respectievelijk VVD en 
JOVD op elkaar aansluiten. 

c. Trainers 
De JOVD leidt een groep trainers op, 
daarbij kan een beroep worden gedaan 
op de Haya van Somerenstichting. 
Overzichten met namen en adressen van 
trainers worden over en weer uitgewis
seld. 

d. Prijzen 
Voor de cursussen die gezamenlijk wor
den georgniseerd, wordt uitgegaan van 
een deelnemersbijdrage die voor leden 
van JOVD en VVD gelijk is. Daarbij 
dient er naar gestreefd te worden dat de 
hoogte van de deelnemersbijdrage geen 
essentiële belemmering vormt voor 
deelname van jongeren. 

Cursussen van VVD en JOVD staan on
der gelijke voorwaarden open voor deel
nemers van de andere organisatie. Ge
lijke cursussen zouden daarbij op het
zelfde prijsniveau georganiseerd moeten 
worden. Daarbij gelden de volgende 
punten: 
1. afstemming van cursussen; 
2. voor cursussen van beide organisa

ties geldt voor jongeren van de andere 
organisatie dat zij kunnen deelnemen 
tegen dezelfde voorwaarden als leden 
van de eigen organisatie; 

3. de deelnemersbijdrage voor cursisten 
dient zo laag mogelijk te zijn, zodat 
de drempel voor deelname zo laag 
mogelijk is. 

2. OPVANG JONGEREN deringen bij. De heer M. Rutte, coör
dinator jaarplannen VVD/JOVD, heeft 
op verzoek van de commissie alle verga- a. doelstelling VVD: 
deringen, tot 1 november, bijgewoond. 
Per'î riövémber heeft het d.ägëÎi]ks.be- · Het-opvangen van jonge partijleden-en-· 
stuur de heer M. Visser als nieuwe coör- hen enthousiast maken voor het libera

lisme en de VVD. 
dinator jaarplannen VVD/JOVD be-
noemd. 

* Jaarplan 1988 
Ten aanzien van de volgende punten uit 
hetjaarplan 1988 is in 1988 een concrete 
invulling gegeven aan: 
1. vorming en scholing; 
2. opvang jongeren; 
3. topkadercursus. 

ad 1: 
Tussen VVD en JOVD wordt regelmatig 
informatie uitgewisseld over wederzijd
se activiteiten op het terrein van vor
ming en scholing teneinde tot een betere 
afstemming van cursussen te geraken. 
Met ingang van 1 januari 1989 krijgen 
deelnemers aan cursussen van.de Haya 
van Somerenstichting die jonger dan 30 
jaar zijn een tegemoetkoming in de cur
susbijdragen. De hoogte van de te
gemoetkoming is afhankelijk van het 
type cursus. 

ad 2: 
Dit jaar heeft een afronding van de lan
delijke jongerenfolder plaatsgevonden. 
De folder zal met ingang van 1 januari 
1989 aan nieuwe jonge leden worden ge
zonden.· 

ad3: 
In april 1988 heeft een succesvolle top
kadercursus VVD/JOVD plaatsgevon
den. Als thema is voor "Liberalisme op 
z'n kop" gekozen. De 40 deelnemers wa
ren voor 50 % jonge VVD'ers en 50 % 
JOVD'ers. 

Jaarplan 1989 
1. VORMING EN SCHOLING 

a. Topkadercursus 
In het vomjaar 1989 zal er een topka
dercursus worden georganiseerd voor 
jongeren tot 30 jaar. Voor deze training 
die een weekend in beslag zal nemen en 
waaraan een 40-tal leden van VVD en 
JOVD kunnen deelnemen wordt een ac
tueel thema gekozen. De kosten van de 
topkadercursus worden verdeeld tussen 
de organisaties volgens een nader vast 
te stellen verdeelsleutel. 

Activiteiten: 
1. Introductie: 
De bestaande introductiefolder wordt 
aan alle nieuwe jonge leden (herkenbaar 
aan contributie-categorie) toegezonden, 
als aanvulling op het reguliere infor
matiepakket. Daarnaast ontvangt men 
een kaartje, om zelf een informatiepak
ket aan te vragen bij de JOVD. 

Het informatiepakket bevat informatie 
over het liberale gedachtengoed. 

2. Persoonlijke benadering: 
Op lokaal niveau wordt met alle jonge
ren die zich aanmelden contact opge
nomen. Dit gebeurt telefonisch of door 
middel van een (aangekondigd) bezoek. 
Het gesprek heeft een drieledig doel: 
a. nagaan of de introductiefolder goed is 

ontvangen en eventueel vragen die 
nog bestaan beantwoorden. 

b. stirp.uleren tot deelname aan een 
aantal concrete activiteiten die op 
lokaal- of kamercentrale-niveau of 
door de JOVD in die regio binnen niet 
al te lange termijn plaatsvinden. 

c. het peilen van eventuele wensen die 
bij het betreffende lid nog leven ten 
aanzien van zijn of haar opvang. 

3. Introductiebijeenkomsten: 
Als er in een afdeling of eventueel on
dercentrale een behoorlijk aantal nieu
we leden is kan hiervoor in overleg met 
de JOVD een introductiebijeenkomst 
worden georganiseerd; de behoefte hier
aan moet wel via de persoonlijke be
nadering zijn gebleken en daar op in
spelen. Het doel van een introductie
bijeenkomst is vooral van sociale aard: 
kennismaken met elkaar, bestuurders 
van de afdeling, gemeenteraadsleden, 
eventueel vertegenwoordigers van de 
OC- en KC-besturen (bestuursleden 
specifiek belast met jongerenzaken), 
statenleden en vertegenwoordigers van 
de JOVD in die plaats. Daarnaast kan 
er meteen worden gezorgd dat men nog 
meer beeld krijgt van de VVD en JOVD, 
en hun mogelijkheden om actief te wor
den. Voor deze bijeenkomst zou een ge
routineerde inleider uitgenodigd kun
nen worden. Daarvoor kan men op KC-

niveau een sprekerspool vormen van 
VVD-ers en JOVD-ers. 
Ten aanzien van de bijeenkomst dient 
een goede ·afstemming plaats te vinden 
in samenwerking met de JOVD. Achter
af zal met de jongeren een evaluatie 
plaatsvinden over de opvang. Het gaat 
daarbij om te onderzoeken of de maatre" 
gelen het beoogde effect hadden. 

Bovenstaande sluit andere vormen van 
opvang niet uit. 

b. doelstelling JOVD 
Het opvangen van JOVD-leden en hen 
enthousiast maken voor het liberalisme 
endeJOVD. 

Activiteiten: 
Alle activiteiten van de JOVD zijn ge
richt op de opvang en opleiding vanjonge 
liberalen. Verdere ontwikkeling betreft 
het ontwikkelen van standpunten en 
bijbrengen van politieke vaardigheden. 
De gehele organisatie is toegesneden op 
het verwezenlijken van deze doelstel
ling. De JOVD kan bij introductie
bijeenkomsten voor nieuwe leden een 
VVD-spreker als gast uitnodigen. 
Nieuwe leden ontvangen een kaartje, om 
zelf een informatiepakket aan te VJ:agen 
bij de VVD. 

3. LffiERALISME 

Doelstelling: 
Het geven van bekendheid aan de doel
stellingen en uitgangspunten van het li
beralisme. 

Activiteiten: 
De commissie Jongerenbeleid VVD/
JOVD vertrouwt erop dat in 1988 het 
lespakket Liberalisme gereed zal ko
men. Brede distributie ervan bij het 
middelbaar en beroepsonderwijs dient te 
worden gestimuleerd. 

De commissie acht een andere analyse 
in 1989 inzake eenvoudige documentatie 
over het liberalisme, ten behoeve van 
nieuwe leden van de JOVD en VVD, 
noodzakelijk. 

4. JONGERENCAMPAGNE 

Doelstelling:· 
Het werven van nieuwe leden en jonge-
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ren voor het liberalisme. 

Activiteiten: 
JOVD en VVD voeren permanent ac1 
om jongeren te interesseren voor het 
beralisme. JOVD en VVD voeren h1 
campagne zelfstandig en plegen oper 
tioneel overleg met elkaar over afstm 
ming van activiteiten en eventue 
thema's. In 1989 wordt aandacht b 
steed aan de Europese verkiezingen. 

5. BEKENDHEID GEVEN 
AAN ACTIVITEITEN 

Doelstelling: 
Leden van de VVD en JOVD op land 
lijk, regionaal en lokaal niveau op 1 

hoogte brengen en enthousiasmen 
voor activiteiten van de andere orgar 
sa tie. 

Activiteiten: 
1. VVD en JOVD ruimen op congressE 

ruimte in voor een kraampje van 1 

ander; 
2. VVD en JOVD namen jongerena 

tiviteiten van de ander op in V&D 1 

Driemaster. 

De hoofdbesturen bevorderen een gelijl 
uitwisseling ook op lokaal en regiona 
niveau. 

6. COMMUNICATIE 

Doelstelling: 
Het bevorderen van de communicat 
tussen de verenigingen, zowel plaats, 
lijk als landelijk. Dit om een goede bas 
voor coördinatie en samenwerking 1 
realiseren. 
Een goede interne communicatie binne 
de organisaties is eveneens van gro< 
belang. 

Activiteiten: 
1. Het onderhouden van contacten tu1 

sen VVD en JOVD bestuurders o 
alle niveaus is een voorwaarde tot ee 
goede samenwerking. 
Het verdient aanbeveling dat hE 
Kamercentrale-bestuur en het di1 
trictsbestuur enkele malen per jaa 
bijeen komt. 

2. Samenwerkingsprojecten die plaatS 
vinden op alle niveaus binnen·de 01 

ganisaties verdienen ondersteuning 
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g 
Beschrijvingsbrief 
79ste Algemene Vergadering 
buitengewone algemene vergadering) 

Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 7 
anuari 1989 op de beschrijvingsbrief 
roor de 79ste algemene vergadering (te 
10uden op 4 maart 1989 in de Konings
lOf te Maassluis), gepubliceerd in 
vrijheid en Democratie nr. 1370 van no
rember 1988, moties en amendementen 
>innengekomen die in deze aanvulling 
1ader worde:n vermeld. 

)e vergadering zal beginnen op: 
:aterdagmorgen 10.30 uur 
:aterdagmiddag 13.30 uur. 

~GENDAPUNT 2 
Taststelling Technisch Advies t.b.v. 
l'weede-Kamerverkiezing 1990. 

. Motie: afdeling Capelle aan den IJs
el. 
)e alv. van de afdeling Capelle a/d IJssel 
n vergadering bijeen op 13 december 
.988; 
>verwegende dat, 
het noodzakelijk is de lijstaanvoerder 

Js zodanig te profileren; 
de VVD gezien de voorlopige kan

lidaatstelling kan beschikken over een 
:root aantal zeer deskundige kandida
en; 
een aantal van de hiervoor genoemde 

:andidaten een grote landelijke be
:endheid en populariteit geniet; 
het om elektorale redenen van groot 

>elang is dat deze kandidaten in het ge

ook met nadruk afl Overigens is het pro
bleem voor de afdeling opgelost als de 
voorstellen tot wijziging van de Kieswet 
worden aanvaard. 

AGENDAPUNT 3 
Voorstel van het hoofdbestuur in
zake besluitvorming t.a.v. een aan
tal beslispunten dat belangrijk is 
voor de algemene regelgeving in de 
partij. 

algemeen: 
2. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
De algemene vergadering van de VVD, 4 
maart 1989 te Maassluis bijeen, spreekt 
als haar mening uit dat er weinig of geen
behoefte is aan een algehele herziening 
van de statuten en! of h~t huishoudelijk 
reglement .. In de eerstkomende jaren, 
met beperkte financiële middelen en 
mede daardoor schaarse mankracht, 
kan de VVD haar energie beter gebrui
ken. 

Toelichting: 
Er zal natuurlijk een oplossing moeten 
worden gevonden voor eventueel be
staande knelpunten, maar er bestaat 
niet de indruk dat deze van zodanige 
aard en aantal zijn dat er wezenlijk be
hoefte is aan een alles omvattende aan
pak. 

lele land op de kandidatenlijsten voor- Advies: 
:omen; · Het hoofdbestuur ontraadt deze motie. 
>esluit: De discussie in de partij zowel op het 
. in het gehele land dezelfde kandidaat niveau van de algemene vergadering 
p de eersteplaats te kandideren;-· "'~ ... -(Veldhoven-en Ede), partijraad (17 de-
:. op de plaatsen 2 tim 5 in het gehele cernher jl.) als kamercentraleniveau 
md de zelfde 4 kandidaten op te nemen; (bezoeken dagelijks bestuur) wijst in een 
. de volgorde van de conform 2 ex ae- geheel andere richting dan door de kc. 
uo gekozen kandidaten per rijkskies- 's-Gravenhage wordt aangegeven. 
ring te laten verschillen; 
. de centrale,vergadering van iedere 
.amercentrale .. de volgorde genoemd ad 
vast te stellen c.q. het bestuur van de 

.amercentrale te machtigen; 
. (tekst huidige 8, doch per combinatie 
. kandidaten); 

·· (tekst huidige 7, doch 9 t/m 24). 

'oe lichting: 
illndidaten die de afgelopen jaren het 
·ezicht vim de VVD bepaald hebben, 
.ienen in het gehele land op de kandida
enlijsten voor te komen. Volgens de 
oorliggende voorstellen komen deze 
bekende en populaire) kandidaten 
leehts in 1/5 deel van het land op de 
:andidatenlijst. 
)p deze wijze wordt ook voorkomen, dat 
. e aandacht teveel van de lijsttrekker 
mrdt afgeleid. 
)verigens verdient het onder 2, 3 en 4 
estelde ook de voorkeur als in het ge
,ele land dezelfde kandidatenlijst inge
iend kan worden (zie het n.b. in het 
oorstel van het hoofdbestuur). 

cdvies: 
)e huidige systematiek zoals neergelegd 
!l het technisch advies, heeft als basis 
e mogelijkheden die de huidige Kieswet 
ieden om op een "natuurlijke" wijze 
.e volgorde van de kandidatenlijsten te 
,andhaven waarbij de grote politieke 
,artijen een groot aantal kandidaten op 
. e lijsten dienen te plaatsen zonder dat 
r sprake is van uitputting van de lijst. 
n het voorstel van de afd. Capelle a/d 
Jssel vangt de zgn. ijzerenring bij de 
mdelijke plaats nr. 21 aan. 
:chter doordat loting door de Kiesraad 
.ient plaats te vinden is het denkbaar 
.at kandidaten die voorkomen in de 
roep van 5x3=15 niet benoemd ver
Jaard worden. Met andere woorden 
:andidaat nr. 21 gaat wellicht voor bo
en kandidaat 19 c.q. 20. Deze situatie 
ntstond bij de vorige verkiezing TK 
mar toen "slechts" sprake was van een 
:opgroep van 3 kandidaten. De kans dat 
Ie verkeerde- gang van zaken zich we
lerom voordoet is dusnog groter dan in 
986. . 

let hoofdbestuur wijst dit voorstel dan 

3. Motie: kamercentrale Dordrecht 
De kamercentrale Dordrecht in verga
dering bijeen op 3 december 1988, 
- overwegende dat op 27 mei 1988, op 
de JAV van de VVD besloten is tot de 
instandhouding van de ondercentrales 
in hun huidige vorm, 
- overwegende dat de ondercentrales 
een nuttige functie vervullen met be
trekking tot de propaganda, het jon
gerenbeleid, de vorming en scholing en 
voor de kadervorming binnen onze par
tij; 
- overwegende dat de ondercentrales 
naast de afdelingen een belangrijk 
draagvlak vormen voor de kamercen
trales; 
- overwegende dat het voortbestaan van 
de ondercentrales niet afhankelijk mag 
worden gesteld van de wensen van an
deren dan de ondercentrales zelf; 
- nodigt de algemene vergadering, bij
een op 4 maart 1989, uit om stelling te 
nemen tegen mogelijke voorstellen die 
de huidige positie van de ondercentrales 
binnen onze partij kunnen uithollen en 
- verzoekt de algemene vergadering er
voor te pleiten het functioneren van de 
ondercentrales te waarborgen. 

en gaat over tot de orde van de verga
dering. 

Advies: 
Overnemen. 
De voorstellen van het hoofdbestuur 
voor de 42ste JA V zijn in belangrijke 
mate conform de motie van de kamer
centrale Dordrecht (zie de beschrij
vingsbrief voor die vergadering). 

3.1 
4. Amendement: kamercentrale 
's-Gravenhage 
(ingeval de algemene motie van kc. 's
Gravenhage mocht zijn verworpen). 
Amendement tot schrapping van de 
woorden "daarbij naar gelang de om
vang van hun ledenbestand en de regio
nale situatie" (waama overblijft: " ... af
delingen en centrales die tot van elkaar 
verschillende reglementen kunnen ko
men". 

Toelichting: 
Indien de "overige regelgeving" wordt 
overgelaten aan afdelingen en centrales, 
blijft een verdergaande beperking dan 
de vastlegging van enige "grondregels" 
achterwege. Er behoeft dan niets te 
worden vastgelegd op grond van welke 
omstandigheden afdelingen en centrales 
tot verschillende reglementen kunnen 
komen. 
Overigens bestaat onder het huidige 
huishoudelijk reglement al meer 
vrijheid voor afdelingen en centrales tot 
eigen invulling dan de bestaande model
reglementen suggereren. 

Advies: 
De zinsnede "daarbij naar gelang de 
omvang van hun ledenbestand en de re
gionale situatie" geven een richting aan 
en zijn niet bedoeld als voorwaarden om 
tot een reglement te komen. 
Het hoofdbestuur wil een zo groot moge
lijke vrijheid geven in de wijze waarop 
lokaal c.q. regionaal de partij zich or
ganiseert. 

3.2 
5. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
De algemene vergadering te Maassluis 
zou graag een antwoord hebben op de 
volgende vraag: 
heeft het hoofdbestuur nog andere be
sluiten van afdelingen c.q. ondercentra
les op het oog, waarvan goedkeuring tot 
de bevoegdheid van het bestuur van de 
betrokken kamercentrale zou moeten 
behoren? 

Toelichting: 
Er zou bij "goedkeuring" kunnen wor
den gedacht aan het goedkeuren - bin
nen landelijke "grondregels" - van afde
lingsreglementen door het bestuur van 
de betrokken ondercentrale, alsmede 
aan het goedkéuren van reglementen 
van ondercentrales (en statencentrales, 
indien deze mochten blijven voorkomen) · 
door het bestuur van de betrokken ka
mercentrale; een en ander met mo
gelijkheid van beroep op het hoofdbe
stuur. 

Advies: 
Het hoofdbestuur acht het inderdaad 
zinvol om de, in de toelichting van de 
kamercentrale 's-Gravenhage gedane, 
suggestie t.z.t. als een uitwerking van 
het begrip "goedkeuring" mee te nemen! 

6. Motie: afdeling Hengelo 
De 79ste algemene vergadering van de 
VVD in vergadering bijeen op 4 maart 
1989 
overwegende: 
- dat de structuur van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie als demo
cratisch uitgangspunt een DIRECTE 
invloed van de afdelingen op de andere 
niveaus binnen de partij kent; 
- dat met name de relatie tussen afde
lingen en centrales derhalve zijn geba
seerd op een sterke wisselwerking en 
wederzijdse afhankelijkheid; 
- dat scherpere bevoegdheden van de 
kamercentralebesturen m.b.t. toezicht 
en goedkeuring deze relatie onevenredig 
zou kunnen belasten; 
- dat het hoofdbestuur, doordat het 
minder betrokken en verweven is met de 
afdelingen c.q. ondercentrales, een meer 
objectieve en daardoor onafhankelijker 
positie t.a.v. toezicht en goedkeuring 
kan innemen; 
besluit: 
dat het NIET gewenst is dat besturen 
van kamercentrales meer bevoegdheden 
m.b.t. TOEZICHT EN GOEDKEURING 
t.a.v. afdelingen c.q. ondercentrales 
verkrijgen, en gaat over tot de orde van 
de dag. 

Advies: 
Het hoofdbestuur ontraadt deze motie. 
Mdelingen c.q. ondercentrales werken 
samen in het verband van een kamer
centrale. De kamercentrale heeft in de 

partij-organisatie vàn de VVD op een 
veelheid van terreinen een duidelijke 
taakstelling. In die taakstelling past de
legatie van bevoegdheden vanuit het 
hoofdbestuur naar de kamercentrales. 
De kamercentrales staan per definitie 
dichter bij hun afdelingen waarvoor zij 
coördinerende werkzaamheden verrich
ten en dus ook de omstandigheden ter 
pl~atse kennen. 

7. Motie: afdeling Capelle a/d IJssel 
De alv. van de afdeling Capelle aan den 
IJssel in vergadering bijeen op 13 de
cember 1988; 
overwegende dat, 
- in beslispunt 2 bevoegdheden m.b.t. 
coördinatie, toezicht en goedkeuring 
worden toegekend aan de besturen van 
kamercentrales; 
- het hoogste orgaan binnen een ka
mercentrale wordt gevormd door de 
centralevergadering; 
- kamercentrales t.o.v. afdelingen en 
ondercentrales een coördinerende taak 
hebben; 
besluit: 
l;>eslispunt 2 te schrappen. 

Toelichting: 
Toezicht op afdelingen c.q. ondercentra
les en goedkeuring van besluiten van 
ledenvergaderingen van afdelingen c.q. 
ondercentrales kan en mag geen taak 
zijn van de. kamercentrales. Decentra
lisatie is een uitstekende zaak (zie de 
beslispunten 1 en 3), doch dient niet te 
leiden tot een toename van de regel
geving. 

Advies: 
Zie het advies bij motie 6. 

3.3 en 3.4 
8. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
De algemene vergadering te Maassluis 
zou graag antwoord hebben op de vraag 
wat in deze agendaplinten meer wordt 
beoogd dan reeds voortvloeit uit het bij 
agendapunt 3, beslispunt 1 voorgestel
de. 

Advies: 
De "landelijke" kamercentrales kennen 
anders dan de "stedelijke" een groot 
aantal instanties (afdelingen, centrales) 
waaruit de kamercentrale is opgebouwd. 
De wijze waarop een kamercentrale zich 
wenst te organiseren bijv. bestuurssa
menstellingen, coördinatie propaganda, 
vorming en scholing, instellen en sa
menstelling commissies enz. enz. dient 
naar het inzicht van het hoofdbestuur 
niet van bovenaf te worden. opgelegd. De 
verschillen bijv. per provincie zijn der
mate groot dat een uniform beleid en een 
uniforme regeling in veel gevallen niet 
aansluit bij de eigen geaardheid van de 
verschillende provincies. 

3.4 
9. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
(ingeval de algemene motie van kc. 's
Gravenhage mocht zijn verworpen). 
De algemene vergadering te Maassluis 
acht de hier voorgestelde nieuwe rege
ling strijdig met het algemene streven 
naar deregulering en voorts overbodig 
en ongewenst, zodat zij dit beslispunt 
afwijst . 
Zij gaat er daarbij vanuit, dat er wel 
voorschriften blijven m.b.t. vergaderin
gen, voorzien in reglementen op de kan
didaatstelling. 

Advies: 
Het hoofdbestuur heeft moeten con
stateren (algemene vergaderingen, be
zoeken dagelijks bestuur aan kamer
centrales, vragen uit afdelingen) dat 
voor zeer veel bestuurderen c.q. leden 
het verspreid voorkomen van voor die 
bestuurderen c.q.leden relevante regels, 
de bestuurskracht van de verschillende 
instanties c.q. instellingen niet ten goe
de komt . 
Beter is daarom de voor één situatie c.q. 
instelling geldende regels onder te bren
gen in afzonderlijke reglementen. Het 
hoofdbestuur ontraadt derhalve de mo
tie. 

AGENDAPUNT 4 
Voorstellen van het hoofdbestuur 
inzake de regelgeving in de partij 
i.h.b. ten aanzien van statuten en 
huishoudelijk reglement. 

10. Motie: afdeling Sneek 
De afdeling Sneek, op 9 december 1988 
in verga,~ering bijeen, 
- heeft kennisgenomen van de medede
ling van het hoofdbestuur (zie Vrijheid 
en Democratie, september 1988) dat 
voor de kandidaatstellingsprocedures 

V 

EP, TK, GR, PS en mogelijk EK de thans 
vigerende reglementen op de kan
didaatstelling (vastgesteld d.d. 22 juni 
1985 te Utrecht) van kracht blijven; 
- is van mening dat zich nu een uiterst 
zinvolle gelegenheid voordoet om de uit
voering van genoemde reglementen -
mede in het licht van de wijzigingsvoor
stellen van de REC - in de praktijk vrij
wel van de aanvang af stap voor stap te 
volgen en te beoordelen; 
- verzoekt het hoofdbestuur daartoe op 
korte termijn een commissie te benoe
men (bijv. voomarnelijk bestaande uit 
niet direct bij de lopende procedures be
trokken leden van de voormalige cie. 
Den Ouden en van de voormalige REC), 
welke cie. tot taak krijgt de uitvoering 
van de kandidaatstellingsprocedures op 
'de voet te volgen en te beoordelen, en de 
uitkomsten daarvan te rapporteren aan 
het hoofdbestuur en de algemene verga
dering. 

Toelichting: 
De reglementen 1985 kwamen tot stand 
op basis van de opgedane ervaring van 
de commissieleden. De toepasbaarheid 
moest nog bewezen worden. 
De REC is enkele maanden na de ver
kiezingen in werking getreden, heeft 
achteraf geoordeeld en heeft wijzigings
voorstellen gedaan. Een nieuwe com
missie biedt een unieke kans om in de 
praktijk de diverse kandidaatstellings
procedures op de voet te volgen, daar
over te rapporteren c.q. voorstellen te 
doen. Het is aan het hoofdbestuur de 
werkwijze en de bevoegdheden van de 
commissie nader vast te stellen. 
Een eventuele aanpassing van de regle
menten op de kandidaatstelling ten ge
volge van de herziening van de Kieswet 
(ca. 1990) kan door de beoogde commis
sie daarbij betrokken worden. 

Advies: 
Het hoofdbestuur ontraadt deze motie. 
Sedert 1979 is voortdurend gestudeerd 
op deze reglementen. Het instellen van 
een commissie leidt onherroepelijk tot 
uitstel van de herziening van de totale 
regelgeving. Immers deze commissie zou 
eerst, gelet op de verkiezingen van 1990 
en gelet op het tempo waarin een com
missie tot conclusies kan komen, in 1992 
kunnen rapporteren. De uitwerking 
vergt vervolgens ook enige tijd, zodat op 
z'n- vroegst in 1994 de ·algemene· verga-
dering de concept-reglementen zou kun
nen zien. 

4.1 
11. Amendement: kamercentrale 
's-Gravenhage 
(Ingeval de algemene motie van kc. 's
Gravenhage mocht zijn verworpen). 
Vervanging van de woorden "circa 50 % 
... tim ... opgenomen, die" door de woor
den: "een basisregeling voor het bestaan 
van de VVD als vereniging, welke ar
tikelen". 

Toelichting: 
Zoveel mogelijk met behoud van de in 
het beslispunt gekozen bewoordingen 
wordt voorgesteld om de eis van "50 %" 
te doen vervallen; zonder voorafgaande 
analyse is geen oordeel mogelijk over de 
vraag in welke mate de omvang van de 
statuten (hetzij te meten in aantal ar
tikelen, hetzij op andere wijze) kan wor
den verminderd. 
Enige vermindering zal zeker mogelijk 
zijn, hoewel niet urgent. De opmerking 
in de toelichting van het hoofdbestuur 
over "het voortdurend wijzigen van 
statuten" is echter niet ter dienende. De 
beperkte incidentele wijzigingen, welke 
in de eind 1977 geheel herschreven 
statuten van de VVD inmiddels zijn 
aangebracht, zijn zeker niet ondermij
nend geweest voor de betekenis van die 
statuten. 

Advies: 
De "50 %" is geen eis, maar een indicatie 
waamaar gestreefd wordt. 
Pas bij de uitwerking en tevens bij de 
aanvaarding door de algemene verga
dering zal blijken in hoeverre een en 
ander haalbaar is. Het hoofdbestuur 
heeft derhalve geen bezwaar om de mo
tie van de kc. 's-Gravenhage over te ne
men . 

4.2 
12. Motie: kamercentrale 
's-Gravenhage 
(Ingeval de algemene motie van kc. 's
Gravenhage mocht zijn verworpen). 
De algemene vergadering te Maassluis 
wijst dit voorstel af, omdat het leidt tot 
versnippering van de reglementering, 
welke aldus niet eenvoudiger zal wor
den, maar juist omvangrijker en 
onoverzichtelijker. 



Toelichting: 
De in de toelichting van het hoofdbe
stuur voorkomende overweging, dat 
aanpassingen in de organisatiestruc
tuur van de VVD zo snel en adequaat 
mogelijk gerealiseerd moeten kunnen 
worden, vormt eerder een argument 
voor het zoveel mogelijk onderbrengen 
van bepalingen in een huishoudelijk re
glement, dan voor het vaststellen van 
een veelheid aan reglementen. 

Advies: 
Zie het advies onder motie 9. 

4.3 
13. Amendement: kamercentrale 
's-Gravenhage 
(Indien agendapunt 4, voorstel 3 andere 
zaken betreft dan agendapunt 3 voorstel 
1). 
De laatste vijf regels, na "voor de eigen 
organisatie". 

Toelichting: 
Zie overeenkomstig amendement KC 
Den Haag betreffende agendapunt 3 
voorstel3. 

Advies: 
Zie het advies onder motie 8. 

6. Kandidaatstelling EP 
De agenda voor dit onderdeel van de 
beschrijvingsbrief is de volgende: 
- opening; 
- behandeling ingekomen stukken; 
- gelegenheid voor de zittende Euro-
parlementariërs die kandidaat zijn het 
woord te voeren; 
- gelegenheid voor de voorzitter van de 
Liberaal-Democratische Fractie, of hij 
die hem vervangt, inlichtingen te ver
strekken zo de algemene vergadering 
daarom vraagt; 
- algemene beraadslaging; 
- vaststelling van de technische inrich-
ting van de kandidatenlijst zoals werd 
vastgesteld c.q. aangevuld door resp. de 
78ste algemene vergadering en de ver
kiezingsraad van 28 januari jl. (bijlage); 
- vaststelling van de definitieve volgor
de van de kandidatenlijst op basis van 
de voorlopig vastgestelde volgorde door 
de verkiezingsraad op 28 januari jl. (bij
lage); 
- sluiting. 

N.B.1: 
Met nadruk wordt er op gewezen dat één 
afgevaardigde ingevolge art. 10 EP ten 
hoogste 15 stemmen mag uitbrengen 
namens ten hoogste 6 afdelingen. 

N.B.2: 
Voor een wijziging in het technisch ad
vies en de door de verkiezingsraad voor
lopig vastgestelde kandidatenlijst is 
vereist een meerderheid van twee derden 
van de uitgebrachte geldige stemmen. 

N.B.3: 
De stemprocedure voor het definitief 
vaststellen van de lijst is conform de 
uitspraak van de 73ste algemene verga-

dering op 1 februari 1986 de volgende: 
1. Als om een stemming wordt gevraagd 
is de eerste stemming een vrije stem
ming tussen in principe alle kandidaten; 
2. Als de door de verkiezingsraad ge
stelde kandidaat een derde + één van de 
geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt 
blijft die kandidaat op de betreffende 
plaats staan; 
3. Als de door de verkiezingsraad ge
stelde kandidaat niet de een derde + 
één van de geldig uitgebrachte stemmen 
verkrijgt dan volgt eerst een stemming 
tussen de overige kandidaten waarop 
gestemd is om uit te maken wie in de 
finale stemming naast de door de ver
kiezingsraad gestelde kandidaat in 
stemming wordt gebracht; 
4. In de finale stemming moet deze ove
rige kandidaat twee derden van de gel
dig uitgebracht stemmen behalen an
ders blijft de door .de verkiezingsraad 
gestelde kandidaat op die plaats staan; 
5. Voor tussenstemmingen geldt niet de 
gekwalificeerde twee derden vereiste 
meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. van den Berg 

Bijlage I 
Besluiten inzake het technisch advies 
EP (conform art. 16 EP). 
De verkiezingsraad heeft met het tech
nisch advies, als vastgesteld door de 
78ste algemene vergadering (zie 
Vrijheid en Democratie nr. 1370 van no
vember 1988, blz. 26 e.v.) ingestemd, 
met een wijziging c.q. aanvulling als on
der A en B genoemd. 

A. Besluit inzake nader technisch 
advies. 
De verkiezingsraad heeft besloten om bij 
het opstellen van de kandidatenlijst EP 
voor de plaatsen 22 Urn 40 de kamercen
trales in de gelegenheid te stellen ook 
VVD-leden, waarvan de namen niet 
voorkomen in de groslijst EP op de·aan 
hun centrale toegewezen plaats (con
form het technisch advies) te kandide
ren. 

Toelichting: 
De 78ste algemene vergadering heeft te 
Ede het door het hoofdbestuur voorge
stelde technisch advies met een enkele 
wijziging aanvaard. Dit technisch advies 
heeft conform de reglementaire bepalin
gen ter zake zich niet hoeven uit te spre
ken over het eventueel opnemen op de 
kandidatenlijst van namen van de VVD
leden die niet in de groslijst voorkomen. 
Doordat het hoofdbestuur in zijn voor
stel t.b.v. de 78ste algemene vergadering 
geen verklaring over de betekenis van de 
groslijst heeft opgenomen, is de huidige 
groslijst, onder toepassing van de regie-

Agenda Haya van 
Somerenstichting hf' 
De Haya van Somerenstich
ting organiseert in samen
werking met de kamercentra
les de volgende trainingen. 
Hiervoor kunnen de leden 
zich rechtstreeks aanmelden 
bij het algemeen secretariaat. 

Kandidaat-Gemeenteraadsleden 
Son, 14/21/27 februari en 7/14 
maart 1989 
vskan0.6., 
cursusbijdrage f 125,-. 

Presentatie Techniek II 
Amstelveen, 21/28 februari en 7 
maart 1989 
vspret05., cursusbijdrage f 110,-. 

Presentatie Techniek II 
Bodegraven, 12/20/26 april 1989 
vspret06., cursusbijdrage f 110,-. 

Leden kunnen zich opgeven 
voor deze trainingen door de cur
susbijdrage over te maken op gi
ronummer 3619197 van de Haya 
van Somerenstichting onder ver-

melding van de naam, het num
mer en de plaats van de cursus. 

Kamercentrale-training 
Voor deze training kunnen leden 
zich uitsluitend rechtstreeks 
aanmelden bij de betrokken ka
mercentrale. De Haya van So
merenstichting verstrekt, op 
aanvraag, nadere informatie· over 
telefommummers. 

Presentatietechniek I 
Voorschoten, 23 februari en 2/9 
maart 1989 
vspree09., cursusbijdrage f 30,-. 

Voor nadere informatie kän 
telefonisch contact worden opge
nomen: 070- 613010. 

N.B.: Wij verzoeken de organi
satoren van de cursussen om alle 
te organiseren cursussen aan te 
melden bij de Haya van Someren
stichting. Alleen de bij de stich
ting aangemelde cursussen ko
men voor subsidie in aanmerking. 
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NOTITIES 

mentaire bepalingen terzake, bindend. 
Met andere woorden uitsluitend de
genen die voorkomen in de groslijst 
kunnen geplaatst worden op de (advies) 
kandidatenlijst( en). 
Dit leidt thans tot grote problemen. 
Slechts 44 voorlopige kandidaten zijn 
aangemeld, terwijl een lijst met 40 na
men t.z.t. dient te worden ingeleverd. 
Voorts hebben zich geen of onvoldoende 
kandidaten aangemeld voor het bezetten 
van de plaatsen 22 Urn 40 die zijn toe
gewezen aan de onderscheiden rijkB
kieskringen (kamercentrales). 
Om aan het gestelde in ·het technisch 
advies te kunnen voldoen heeft de ver
kiezingsraad op 28 januari jl. conform 
artikel 16.4 EP het hiervoor vermelde 
besluit genomen. 

B. Besluit inzake lijstencombinatie 
De verkiezingsraad heeft besloten geen 
lijstencombinatie met andere politieke 
partijen c.q. groeperingen aan te gaan. 

Toelichting: 
Evenals bij de eerste en tweede recht
streekse verkiezing voor leden van het 
Europees Parlement heeft de verkie
zingsraad besloten geen lijstencom
binatie aan te gaan met andere politieke 
partijen c.q. groeperingen. De VVD zal 
op eigen kracht, zonder politieke bin
ding, de strijd, om "het Europa van de 
burger" voeren. 

Bijlage 11 
Besluit van de verkiezingsraad inzake 
de in te dienen kandidatenlijst EP (con
form art. 16.4 EP). 

1. drs. G. M. de Vries 
2. mr. J. E. S. Larive (v) 
3. drs. F. A. Wijsenbeek 
4. ir. J. Mulder 
5. drs. Chr. R. J. Laffree 
6. drs. R. J. Goedbloed 
7. ir. H. E. Clevering 
8. ir. M. H. C. Lodewijks 
9. J. Maaten 

10. drs. T. Th. van Blommestein-But
tinger (v) 
11. A. J. Geluk-Geluk (v) 
12. dr. ir. KA. Nater 
13. drs. W. J. F. van Dam 
14. J. K Muntinga 
15. ir. G. van Winkopp 
16. L. J. Mout-Kedde (v) . 
17. Joh. P. Witteveen 
18. drs. M. M. van der Meij 
19. mr. drs. J. R. van Reekurn 
20. ir. P. Alberti 
21. drs. J. R. A. Boertjens 

De plaatsen 22 Urn 40 worden bezet door 
kandidaten die, door de centraleverga
dering van de desbetreffende kamer
centrale, op de aan die centrale toe
komende plaats worden gesteld. 

SURFAKOTE MUURCOATING· 

22. T. F. J. Jansen (kc. Leiden) 
23. mr. J. G. C. Wiebenga (kc. Haarlem) 
24. J. van Hem~rt (kc. Dordrecht) 
25. mevr. drs. M. W. M. Vos-van Gortel 
(v) (kc. Utrecht) 
26. mevr. H. J. Sengers-van Gijn (v) (kc. 
's-Hertogenbosch) 
27. drs. A. van Voskuilen (kc. Den Hel· 
der) 
28. J. de Boer (rkk. Arnhem) 
29. drs. F. M. Feij (kc. Tilburg) 
30. mr. J. C. v. Hasselt (kc. Overijssel) 
31. mevr. N. H. van den Broek-Laman 
Trip (v) (rkk. Nijmegen) 
32. drs. G. M. J. M. Breukers (kc. Lim
burg) 
33. mr. J. M. H. Hosman (kc. Amster· 
dam) 
34. mevr. drs. J. Buzeman (v) (kc. 's· 
Gravenhagel 
35. F. Mulder (kc. Drenthe) 
36. F. de Wolf (kc. Friesland) 
37. J. W. Remkes (kc. Groningen) 
38. Y. P. P. M. Hagen-Merkus (v) (kc. 
Rotterdam) 
39. J. I. Hennekey (kc. Zeeland) 
40. W. P. Keur (kc. Flevoland) 

Toelichting: 
Voor het ontwerp van het hoofdbestuur 
en de lijsten van gewogen gemiddelden 
(Moddermanlijsten) wordt verwezen 
naar Vrijheid. en Democratie nr. 1372 
van januari 1989, blz. 1. 

[IJ Een Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een verflaag. EEN PANTSER VOOR 

lucht~ 

HUIS EN BEDRIJFSPAND. ~ rn:J Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. Een huis of bedrijfspand heeft veel bescherming nodig. Bescherming z 

tegen de inwerking van zur.e 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 ve 
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_: -~;;;.,· veif_raait,iso/eert, beschermt 
Met 10 jaar garantie: al meer dan 25 jaar. 
Leverbaar in diverse kleuren. 

Surfakote, een produkt van Schuytviot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam 
Tel. 034511-16368. Viditel pag. 6170275. 

~ Surfakote is 
ruim beproefd, 
wordt al meer dan 
25 jaar niet succes 
toegepast. 

@J Surfakote is 
weerbestendig, 
kan tegen vorst 
en zonnewarmte, 
ademt (TNO-B-
65-1294). 

[§] Surfakote 
vraagt weinig tot 
geen onderhoud. 

rnJ Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

[1] Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 
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25 februari 1989, Hoog Brabant te Utrecht 

Landelijke introductie 
leergang gemeenteraad 
Door een werkgroep waarin 
de Haya van Somerenstich
ting en de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de 
VVD participeren, wordt hard 
gewerkt aan een Leergang 
Gemeenteraad. De jaarlijkse 
bijeenkomst voor vormings
en scholingsfunctionarissen 
zal dit jaar in het teken staan 
van een landelijke introductie 
van de nieuwe Leergang Ge
meenteraad. 

Tijdens deze dag zal een bro
chure beschikbaar zijn waarin 
nader op de opbouw van de Leer
gang wordt ingegaan. Daarnaast 
zal het jaarprogramma van de 
Haya van Somerenstichting voor 
1989 gratis beschikbaar zijn. 

Velen hebben zich reeds aan
gemeld voor deze dag; er zijn ech
ter nog enige plaatsen vrij. 

Belt u vóór 22 februari a.s. met de 
Haya van Somerenstichting om u 
alsnog van een plaatsje te verze
keren. 
Telefoon: 070- 613010. 

Het programma voor deze 
jaarlijkse bijeenkomst van vor-, 
mings- en scholingsfunctionaris
sen op 25 februari 1989 in Hoog 
Brabant, Radboudkwartier 23 te 
Utrecht ziet er als volgt uit: 
09.30 - 10.00 uur: 
Inschrijving en koffie. 
10.00 - 10.10 uur: 
Opening en korte inleiding door 
drs. F. G. J. Steenmeijer, lid da
gelijks bestuur VVD, belast met 
vorming en scholing. 
10.10 - 10.25 uur: 
"De Haya van Somerenstichting 
en gemeenteraadsverkiezingen" 
door mr. I. W. Opstelten, vice
voorzitter Haya van Someren
stichting. 

10.25 - 10.40 uur: 
,,Gemeenteraadsverkiezingen 
1990" door J. W. Remkes, voorzit
ter Vereniging van Staten- en 
Raadsleden. · 
10.40- 11.00 uur: 
Koffie; 
11.00- 11.30 uur: 
Toelichting op de leergang ge
meenteraad door R. W. A Klaas
sen, lid van de stuurgroep Haya 
van Somerenstichting. 
11.30 - 12.15 uur: 
Vragen en opmerkingen. 
12.15- 12.30 uur: 
Officiële aanbieding van de leer
gang aart mevrouw E. F. M. Coe
nen-Vaessen, burgemeester van 
Nuth. 
12.30 - 14.00 uur: 
Informele gelegenheid om erva
ringen uit te wisselen tijdens een 
lunch. 

• 

Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting 
De Prof. Mr. B. M. Telders
stichting is het wetenschap
pelijk bureau ten behoeve van 
het liberalisme en de VVD. De 
stichting is genoemd naar de 
in 1903 geboren Benjamin 
Marius Telders. Hij . wäs' .e.éiï 
veelzijdig jurist en werd reeds 
op 28-jarige leeftijd hoogle
raar volkenrecht in Leiden. 
Daar hield hij zich met name 
bezig met internationaal 
recht. 

Hij was een liberaal in hart en 
nieren, met een groot vertrouwen 
in de creativiteit van de mens. In 
1938 werd Telders voorzitter van 
de Liberale Staatspartij. Direct 
vanaf de Duitse bezetting beston
den zijn bemoeiingen er voor een 
groot deel uit, de door de bezetter 
afgekondigde voorschriften en 
verordeningen telkens weer te 
toetsen aan de volkenrechtelijke 
normen, in het bijzonder aan het 
Landoorlogsreglement van 1907, 
alsmede zijn principiële verzet 
tegen het onrechtmatig ingrijpen 
van de Duitse overheid in het Ne
derlands bestel. In december 1940 
werd hij zonder officiële tenlas
telegging gearresteerd en over
leed in april 1945 - negen dagen 
vóór de bevrijding door de Engel
sen- in het kamp Bergen-Belsen. 

De Teldersstichting werd ne
gen jaar na het overlijden van 
Prof. Telders opgericht uit de be
hoefte aan een instelling, die we
tenschappelijke studies zou ver
richten van diverse maatschap
pelijke vraagstukken op vrijzin
nige basis. Sinds 1954 heeft de 
Teldersstichting vele onderzoe
ken gedaan en geschriften gepu
bliceerd over zeer uiteenlopende 
onderwerpen. 

De laatste jaren verschenen: 
no. 54. "Liberalisme en Politieke 
Economie", 1985, f 20,-. 
no. 55. "Gemeenten tussen Rijk 
en Markt", 1985, f 20,-. 
no. 56. "Rechtspositie van de 
ambtenaar", 1985 f 12,50. 
no. 57. Symposiumbundel "Met 
Markt en Macht", 1985, f 27,50. 

no. 58. "Het proces van wetgeving 
tussen politieke wens en juridi
sche techniek", 1986, f 8,50. 
no. 59. "Liberalisme, Kunst en 
Politiek~', 1986, f 25,-. 
no. 60. "Collectieve actie onder de 

· rechter", 1986, .fïo,·~: ·· · · .. · · · 
no. 61. "Een concurrerend recept 
voor de Nederlandse gezond
heidszorg'', 1986, f 20,-. 
no. 62. "De noodzaak van normen. 
Een beschouwing over begro
tingsbeleid", 1987, f 15,-. 
no. 63. "Informatisering en sa
menleving, beschouwingen over 
technische vooruitgang en over
heidsbeleid", 1987, f 20,-. 
no. 64. "Democratie, scheiding der 
machten", 1987 (samen met de 
Haya van Somerenstichting), 
f25,-. 
no. 65. "Liberalisme, een speur
tocht naar de filosofische grond
slagen", 1988, f 25,-. 
no. 66. "Mensenrechten en bui
tenlands beleid", 1988, f 25,-. 
no. 67. "Strafrecht en rechts
handhaving'', 1988, f 17,50. 

Bon: 

U kunt deze geschriften be
stellen door het verschuldigde be
drag over te maken op giro: 
33.49.769 ten name van de Prof. 
Mr. B. M. Teldersstichting, Ko
ninginnegracht 55a, 2514 AE Den 
Haag, onder vermelding van het 
nummer van het gewenste ge
schrift. De volledige publikatie
lijst kunt u bij de Teldersstichting 
aanvragen, telefoon 070- 631948. 

Van een snelle toezending van 
de nieuwe geschriften kunt u zich 
verzekeren door u op te geven als 
abonnee. Een abonnement kost 
f 50,- per jaar, voor studenten en 
scholieren f 40,- per jaar. 

U kunt zich aanmelden door 
onderstaande bon ingevuld te 
zenden aan de Prof. Mr. B. M. 
Teldersstichting, Koninginne
gracht 55a, 2514 AE 's-Graven
hage. • 

Hierbij meld ik mij aan als abonnee op de geschriften van de Teldersstichting 

0 voor f 50,- per jaar* 

0 voor f 40,- per jaar* 
Ik studeer aan de (naam instelling): 

Ik betaal met de accept-girokaart die mij wordt toegezonden. 

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

Adres: .................................................................................................................. . 
Postcode: ................. Woonplaats: ...................................................................... . 

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

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

* Aankruisen wat van toepassing is. 
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De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder
schrijft. 

Onderwijspraktijk en 
liberalisme? 
In de decemberaflevering van 
V &D werd in een interview met 
de heer Dijkstal melding gemaakt 
van de moeilijke situatie van al
lochtonen in Nederland. Ik ben het 
volledig met de heer Dijkstal eens. 
Het thema "onderwijs aan alloch
tonen" werd aan het eind van het 
interview kort genoemd. Deze on
derwijssituatie is problematisch 
en verdient m.i. meer aandacht. 
Wanneer we onze onderwijswetten 
goed bestuderen kunnen we con
cluderen dat deze ons principieel 
liberaal beginsel van individuele 
ontplooiingsmogelijkheden voor 
elke burger bevatten. Onverkort 
geldt voor de basisschool de eis: 
"Het onderwijs wordt zodanig in
gericht dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelings
proces kunnen doorlopen." Artikel 
8 van de Wet op het Basisonder
wijs bevat een interessante pas
sage: "Het onderwijs gaat er mede 

· van uit dat de leerlingen opgroelên 
in een multi-culturele samen
leving." Krijgen allochtonen in 
onze basisscholen de gelegenheid 
en de tijd om zich de Nederland
se taal, afgestemd op hun moge
lijkheden, eigen te maken? Geeft 
het gros van onze basisscholen de 
in de wet uitdragende liberale be
ginselen concreet gestalte? Krijgen 
allochtone kinderen een reële 
kans? Ik vrees dat we deze vragen 
negatief moeten beantwoorden. 
Onderwijskundige en (ortho)pe
dagogische wetenschappers - ik 
ben er een van - houden zich in
tensief bezig met het verschijnsel 
"school uitval". Onlangs hebben de 
hoogleraren Doornbos en Stevens 
op verzoek van beleidsmakers en 
vakbonden de bevindingen van 
hun onderzoek naar de onheil
spellende groei van het speciaal 
onderwijs gepubliceerd. Een con
glomeraat . van factoren ligt aan 
deze groei ten grondslag. Duide
lijk naar voren springende oor
zaak is de werkwijze van het leer
stofjaarklassensysteem. De ge
middelde basisschool biedt in 
jaar( combinatie)klassen vast
staande pakketten leerstof aan. 
Alle leerlingen zijn verplicht in 
eenzelfde tempo en op. uniforme 
wijze de aangeboden leerstof te 
verwerken. Frequente toetsing 
toont al vrij snel een scala van 
uitvallers ten opzicht van "het ge
middelde" aan. Typisch is, dat in 
feite geen kind de mogelijkheid 
krijgt zich in zijn tempo en zich 
naar zijn specifieke mogelijkheden 
te ontwikkelen. 
Het meest sprekende voorbeeld is 
wel de massale uitstoot van al
lochtonen naar het speciaal on
derwijs. Tot 1984 was het percen
tage allochtonen 4,5. De autoch
tonen zaten al jaren boven de 5 %. 
De basisschool start. Het percen
tage autochtonen is licht stijgend. 
Dat van de allochtonen schiet naar 
7,5 %. Blijkbaar zijn deze kin-

deren ·plots verhoogd kwetsbaar. 
Het valt erg op dat de LOM
scholen (scholen voor normaal be
gaafde kinderen die echter be
neden hun intellectueel potentieel 
presteren) de boot met allochtonen 
afhouden. Het overgrote deel van 
de allochtonen wordt naar MLK
scholen verwezen (scholen voor 
kinderen met een subnormale in
tellectuele ontwikkeling, vroeger 
bekend onder de naam "debielen
school''). 
Concreet schuilen er achter de 
percentages allochtonen op de 
MLK- en LOM-scholen respectie
velijk 3664 (11,3 %) en 2065 
(5,2 %) leerlingen. 
Zijn al die àllochtonen "debiel"? 
Neen, onvoldoende gespecia
liseerde basisschoolleraren en 
door schoolbegeleidingsdiensten 
en toelatingscommissies gehan
teerde ongeschikte testpsycholo
gische instrumenten zijn veroor
zakende uitstotingsmechanismen 
die een culturele subgroep geen 
enkele kans geven tot persoonlijke 
ontplooiing. · · -~ .. · 
De WD heeft als liberale partij de 
plicht voor deze groep op te komen. 
De basis van een humanere maat
schappelijke positie ligt in de ver
betering van de onderwijssituatie. 
Daar moet aan gewerkt worden. 

drs. J. J. A. M. Haartmans 
Sittard 

Brieven 
Volgens het blad van januari jl. 
heeft u het in het verleden regel
matig betreurd dat door de "100 
woorden-norm" goede epistels 
moesten worden ingekort. Men 
wekt de indruk dat er grote angst 
bestaat dat de rubriek teveel 
ruimte zal vergen. Deze angst 
staat in schril contrast met de 
meerdere foto's die onnodig groot 
zijn, zoals de verschillende 1 tot 3 
persoonsfoto's en de steeds terug
kerende tekening voor de WD 
vergaderingen. 
Mijn mening is, datals dit kritisch 
en zakelijk wordt bekeken, er opti
maal ruimte geschapen wordt voor 
deze waardevolle rubriek. Dan 
kan ook niemand meer terecht 
kritiek hebben als er goede en lan
gere epistels worden geplaatst. 

Defensie 

E. Bloem 
Rotterdam 

Met het stukje van de heer Muires 
te Rheden in V&D vanjanuari ben 
ik het volkomen oneens. Wil de 
heer Muires terug naar de oertijd 
toen gesChillen werden beslecht 
door de toenmalige infanterie, ge
wapend met knots, speer en pijl en 
boog? In onze tijd is het toch niet 
mogelijk een oorlog te voeren laat 
staan te winnen met bijna uitslui
tend infanterie. Wat hadden bijv. 
de geallieerden in de Tweede We
reldoorlog bereikt zonder de steun 



van zware wapens, zoals tanks, 
artillerie en vliegtuigen? Na de 
oorlog ben ik, vrijwillig, als mi
litair (infanterie) in Indonesië ge
weest. We hebben daar veel steun 
gehad van andere onderdelen, die 
wel over zware wapens beschikten. 
Wat heeft een land trouwens aan 
bijna uitsluitend infanterie, als de 
"vijand" wel moderne, dus zware, 
bewapening hanteert? De Ameri
kanen iijn in Vietnam niet zozeer 
militair verslagen, maar op po
litiek terrein in eigen land. De 
vergelijking tussen twee soorten 
auto's met rijdend, varend en vlie
gend militair materieel gaat vol
komen mank. Een land met de 
beste, lees zwaarste, bewapening, 
heeft de beste kansen op een over
winning. Infanterie komt in zo'n 
geval pas later aan bod. 

R. R. van Calker 
Balkbrug 

Ons partijblad 
Gelooft u mij, ik ben geen sik
keneurig type die overal wat op 
aan te merken heeft, maar dat de 
uitvoering van ons partijblad 
wordt afgeschilderd als een posi
tieve ontwikkeling, gaat mij toch 
te ver. 't Is gewoon een krantje ge
worden. Dat bovendien niet lekker 
in de hand ligt. Het oude blad was 
handzamer en had stijl. Maar en
fin, alles schijnt bij tijd en wijle 
veranderd te moeten worden. Dè 
nieuwe tijd, net wat u zegt ... 
Er is nog iets anders! De toon 
waarop alles wordt gezegd/ge
schreven deugt niet. Op de intrin
sieke waarden van de artikelen wil 
ik niet ingaan, maar de wijze 
waarop deze worden verwoord is 
vaak irriterend. Vanwege die in
getogen juichtoon: Kijk eens, wat 
goed ... het gaat geweldig ... we zijn 
er helemaal ... weet precies hoe het 
zit... en hoe het moet... enorme 
werkers ... en hoe het moet ... enfin, 
u weet het nu wel. Mij dunkt: het 
komt niet sympathiek over. Ik weet 
wel, die andere partijbladen zijn 
net zo, maar dat zou hoogstens een 
reden te meer moeten zijn het an
ders te doen. 

W. A. F. G. Kooistra 
Apeldoorn 

* Naschrift redactie: de vele positieve 
reacties die we mochten ontvangen 
drukken we niet af. Van de negatieve 
trachten we te leren. 
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In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
het woord voeren. 

ALPHEN AID RIJN/EUROPA 
DAG - 25 februari. 
INFORMATIE-MARKT: Rijn-
kade van 12.00 tot 17.00 uur. 
FORUMDISCUSSIE, waaraan 
mevr. mr. J. E. S. Larive deel
neemt voor de VVD. De Bron 
(winkelcentrum Ridderveld). 
20.00 uur. 

ANNA PAULOWNA- 24 februari. 
P. M. Blauw. Ontmoetingscen
trum Veerburg. 20.00 uur. Actue
le politiek. 

BEUNINGEN - 17 februari. drs. 
L. M. L. H. A. Hermans. Hotel, 
Rest. Prins. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

DE BILT/BILTHOVEN- 6 maart. 
mr. J. G. C. Wiebenga. Het 
Dorpshuis. 20.00 uur. Actuele Po
litiek. 

HET BILDT - 6 niaart. mevr. J. 
A. Jorritsma-Lebbink. Ons Huis, 
St. Anna Parochie. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

BLOEMENDAAUVROUWENIN 
DE VVD KENNEMERLAND/ 
AFD. HAARLEM/JOVD - 21 fe
bruari. Mevr. mr. J. E. S. Larive. 
Gemeentehuis, Bloemendaal. 
20.00 uur. Europa. 

BRUSSEL - 24 februari. drs. F. 
W. Weisglas. Hotel Charlemagne. 
Aanmelding vereist bij secr.afd. 
Brussel. Tel. (09) 32.2.235.98.24. 
(k). Lunch-bijeenkomst. 

BURGH-HAAMSTEDE- 2 maart. 
mevr. S. van Heemskerck Pillis
Duvekot. Dorpshuis De Schutse. 
20.30 uur. Europa 1992 grenzen 
vrij. 

CAPELLE AID IJSSEL/NIEU
WERKERK AID IJSSEL - 20 fe
bruari. drs. G. M. de Vries. De 
Rode Leeuw, 's-Gravenweg. De 
Liberale kijk op verleden en toe
komst van de rijksfinanciën. 

DEVENTER (KC OVERIJSSEL)-
20 februari. dr. ir. J. J. C. Voor
hoeve, dr. R. W. de Korte, mevr. 
mr. J. E. S. Larive. Gemeentehuis 
Burgerzaal. 20.00 uur. EUROPA
TOURNEE. 

DIRKSLANDIOC GOEREE 
OVERFLAKKEE 24 februari. 
mr. G. B. Nijhuis. Verenigingsge
bouw De schakel. 20.30 uur. Mid
den- en Kleinbedrijf in 1992. 

DRACHTENIOC SMALLIN
GERLAND - 27 februari. drs. L. 
M. L. H. A. Hermans, Hotel 
Drachten. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

EELDE - 13 maart. mevr. E. G. 
Terpstra. Bowlingcentrum Eelde. 
Rest. De Waterburcht. 20.00 uur. 
Ouderenbeleid/actuele politiek. 

ENSCHEDE - 20 februari. J. 
Franssen. Rest. Het Volkspark. 
20.00 uur. Toekomst van het On
derwijs. 

BOLSW ARD/OC FRANEKER -
15 maart. mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas. Societeit De Doele. Forum
discussie Voortgezet Basis On-~
derwijs. 

GOES - 27 februari. drs. G. M. de 
Vries. Hotel Terminus. 20.00 uur. 
Nederland met het oog op 1992 
VVD met het oog op 1989. 

VROUWEN IN DE VVD GOOI -
20 februari. drs. F. A. Wijsenbeek 
Galerie 't Packhuys ald Nieuwe 
Haven. Naarden. 10.00/12.00 uur. 
Het Europees Parlement nu en 
straks de visie van een zittend 
Europarlementariër. 

KC 'S-GRA VENRAGE - 20 febru
ari. drs. F. A. Wijsenbeek/mr. J. G. 
C. Wiebenga. Pulchi Studio. 20.00 
uur. Europa. 

'S-GRA VENHAGE/JOVD - 24 fe
bruari. H. F. DijkstaL St. Hillaire, 
Noordeinde 1391. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

HAARLEM/JOVD KENNEMER
LAND- 10 maart. mevr. S. van 
Heemskerck Pillis-Duvekot. Het 
Reeren Hert, Houtplein. 20.15 
uur. Stelling: Westeuropese lan
den moeten uit de N ato treden en 
in de WEU zelfstandig een derde 
pact gaan vormen? 

HEERENVEEN- 20 februari. mr. 
F. H. G. de Grave. Postiljon Hee
renveen. 20.45 uur. De liberale 
kijk op verleden en toekomst van 
de rijksfinanciën. 

HENGELO- 6 maart. drs. F. A. 
\Yijsenbeek. Hotel 't Lansink. 
20.00 uur. Het Europees Par
lement. 

HILVERSUM - 6 maart. ing. L. 
M. de Beer. Hof van Holland. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

LISSE - 6 maart. mevr. E. G. 
Terpstra. Rest. De Beur. 20.30 
uur. Vergrijzingsproblematiek 
een uitdaging aan de samenle
ving/act. politiek. 

NIEUWEGEIN/VROUWEN IN 
DE VVD NIEUWEGEIN - 3 
maart. mevr. mr. J. E. S. Larive. 
De Blokhoeve. 20.00 uur. Europa 
1992 voor man en vrouw. 

OEGSTGEEST- 8 maart. drs. F. 
A. Wijsenbeek Gemeentecentrum 
Lijtweg. 20.30 uur. Europa 1992. 
Wat zijn de gevolgen voor Neder
land en zijn burgers? 

OOSTERHOUT- 27 februari. drs. 
D. J. D. Dees. St. Joseph-Zieken
huis. 20.15 uur. Thema-avond 
Volksgezondheid. 

PUTTERSHOEKIOC HOEKSE
WAARD - 23 februari. Drs. G. M. 
de Vries. De Drie Lelies. 20.00 
uur. Europa 1992. 

ROTTERDAM/JOVD RIJN
MOND - 20 februari. drs. F. W. 
W eisglas. 't Draaipunt, Ben. 
O.Zee.Dijk. 20.00 uur. Actuele 
politieklEuropa 1992. 

SCHIJNDEUOC DEN BOSCH · 
en Ommelanden - 28 februari. 
mevr. mr. J. E. S. Larive. Zaal, 
café Rest. Peer Wouters. 20.30 
uur. Noord-Brabant en Europa 
1992. 

Europa
Tournee 

··1989. 
Als voortzetting van de .in 
1988 ·zo succesvol gebleken 
jubileumtournee }tomen nu 
in dit ja~r, voor de 3e recht
streekse. Europese verkie
zingen, de · Europarlemen
t.ariërs samen met de natio
naal operende politici naar 
u toe. 

.Als aanloop naar de verkie
zingscampagne zijn .er drie 
grote avonden gepland: 
20 februari: 

VIlt 

Voorhoeve, De Korte; meur. 
Larive. KC Overijssel te 
Deventer. Gemeentehuisi
Burgerzaal, Grt, Kerkhof 
24, Deventer. 
24 april: 
Voorhoeue, De ·Vries, Nij
pels. KC 's-Hertogenbosch, 
te Eindhoven. Motel de 
Valk, Aalsterweg 322, . 
Eindhoven. 
Smeh 
Voorhoeuè, De Vries, mevr. 
Smit-Kroes. KC Dordrecht 
(lokatie wordt gepubliceèrd 
in het maartnummer). 
Het inmiddels beproefde 
recept, twee· sprekers tus
sen 8 en 9 uur. Een lange 
discussiepauze waarin. 
sprekers en overige aanwe
zige bewindslieden en par
lementariërs "vrij" rond
lopen. Tegen 10 uur de der
de spreker op het podium. 

Komt u zeker, u en de 
partij warmen zich op 
voor de campagne. 
Een goede zaak! 

H .. M. G. DITTMAR 
campagne-manager • 

STAPHORST/LIBERALE 
KRING MEPPEL-STEENWIJK 
EN OMSTREKEN - 27 februari. 
mevr. A. Jorritsma-Lebbink, Café 
de Korenmolen. 20.00 uur. Actue
le politiek. 

UTRECHT - 20 februari. mevr. A 
J. Jorritsma-Lebbink. Polman· 
huis. 20.00 uur. Verkeer en Wa
terstaat. 

VLEUTEN/DE MEERN - 20 fe· 
bruari. drs. L. M. L. H. A. Her· 
mans. Café Rest. De Tol, Vleuten. 
20.00 uur. Actuele Politiek. 

WINSCHOTEN/JOVD OOST. 
GRONINGEN - 10 maart. H. F. 
Heijmans, Hotel De Nederlander. 
20.00 uur. Het functioneren van 
de Eerste Kamer lW erkgeleg~n
heid. I 
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Voorzitter programcommissie 1nr. E. H. Toxopeus: 

,,Tussen de politieke 
partijen blijven duidelijke 
verschi11en" 

Voor de commissie die het concept-verkiezingsprogramma 
moest samenstellen is de kop eraf. In dit blad treft u haar 
werkstuk. Sinds eind mei kwam zij wekelijks bijeen met uitzon
dering van de periode in het zomerreces. De tweede etappe 
wacht haar dit najaar wanneer zij tijdens een algemene verga
dering de wijzigingsvoorstellen van de leden zal behandelen. 
Voorzitter van deze commissie is mr. Edzo H. Toxopeus. In feite 
was hij "op herhaling" want in 1967 schreef hij praktisch in 
zijn eentje het VVD-verkiezingsprogramm als voorzitter van de 
VVD-Tweede-Kamerfractie. Van 1959 tot 1965 was hij minister 
van Binnenlandse Zaken in twee achtereenvolgende kabinet
ten. Gepokt en gemazeld in de politiek en in de VVD. 

De tijden veranderen. Nu werd 
het programma gemaakt door een 
breed opgezette commissie onder 
zijn leiding. Toxopeus over de 
werkwijze: "We hebben de boel 
wat onderverdeeld. We hebben 
wat kleine groepjes gemaakt die 
grondstoffen - gedachten en ge
gevens - konden aanleveren. Ver
der hebben we bij de partijcom
missies en andere instanties ge
gevens verzameld. In onze com
missie hadden we niet op elk 
terrein een specialist zitten, dus 
zijn er ook onderdelen van buiten 
de commissie aangeleverd. Ieder 
heeft zijn best gedaan de boel bij 
elkaar te brengen en op een ogen
blik zijn we dat inhoudelijk gaan 
bespreken. We hebben heel wat 
afvergaderd en afgepraat." 

Blauwe boeken 
Persoonlijk nam hij als eerste 

huiswerk de beide blauwe boeken 
met alle moties op Liberaal Be
stek ter hand. "Daar stond op elke 

pagina alleen maar boven: motie 
nr. x deel c. Ik heb overal zelf bij
geschreven waar het over ging en 
wat de teneur van die moties was. 
Dat wilde ik toch een keer gedaan 
hebben om te weten: hoe leefde 
dat daar nu? En verder heb ik 
tussendoor hier en daar in het 
land eens een inleiding gehouden 
op besloten VVD-vergaderingen 
om een beetje te proeven: hoe leeft 
dit of dat in de partij? 

Ik vind het een goede zaak dat 
de partij zich nu over ons resul
taat gaat uitspreken, waarbij ik 
hoop cdat men niet te veel in alle 
mogelijke details gaat treden. Het 
gaat erom te weten te komen of de 
leden nu ook vinden dat dit een 
echt liberaal programma is. Na
tuurlijk zullen er altijd mensen 
zijn die ovèr sommige zaken an
ders denken. Dat hoeft je in een 
·liberale partij niet te spijten. Ik 
heb ook niet altijd gevonden dat 
de VVD deed of zei wat ik het 
beste achtte. Als je zo'n partij wilt 
hebben dan ben je in je dooie een-

tje, dan kun je amper met z'n 
tweeën over de weg. Maar ons li
berale idee is wel dat de partij hier 
als geheel achter staat. 

De voorafgaande discussie over 
Liberaal Bestek, over ontplooi
ingsliberalisme of utilitarisme, 
was nuttig en nodig. Ik vond het 
erg boeiend. Maar de bedoeling 
was dat dit een ander verhaal zou 
zijn. Dat is het ook geworden." 
De commissie is door het vele ver
gaderen een hecht gezelschap- ge
worden. De heer Toxopeus: "We 
hadden geen querulante discus
sies. Als iemand eens een verga
dering dQor zijn werk miste, dan 
zat hij niet de volgende verga
dering te brommen: 'Wat hebben 

De programcommissie: v.l.n.r. de heren 
Fey, Burkens, Hermans, Voorhoeve, 
Braakman, Groenveld, De Grave, Win
semius, mevrouw Van Leeuwen, voor
zitter Toxopeus, mevrouw Tangel, me
vrouw v.d. Broek - Laman Trip, de heer 
Luteijn. Inzet: mevrouw Tuijnman. (Foto: 
Miehiel Sablerolle) 

jullie in die vorige vergadering 
gedaan?"' 

Milieu 
Dit programma verschijnt op 

een tijdstip waarin politiek en 
1 media gonzen over de consequen

ties van de milieuvervuiling in de 
nabije toekomst. Toch gaat de 
commissie uit van een !economi
sche groei van 2%% per jaar. De 
instandhouding en verbetering 
van onze leefwereld wordt door 
velen niet mogelijk geacht in 
combinatie met economische 
groei. Program-voorzitter Toxo
peus: "Ik denk dat het juist an
dersom is. Dat je groei nodig hebt 
om het milieu te kunnen redden. 
Daar moeten we nogal wat voor 
do.en. Het wordt - plat gezegd -
allemaal duurder. 

Dingen rüet meer doen, be
paalde produktieprocessen niet 
meer toepassen en andere proces
sen aanpassen kunnen alleen door 
hoge investeringen. Natuurlijk 
kun je ook zeggen: 'We gaan terug 
naar de tijd dat de mens in holen 
leefde. Ik zie mezelf niet in staat 
om 's morgens met pijl en boog of 
een knots het ontbijt binnen te 
gaan halen. Dat kunnen we niet 
meer. We moeten trachten een 
evenwicht te vinden tussen ons 

(vervolg op pag. 2) 

Onnodige stijging particuliere 
ziektekostenverzekering 
door AD NIJHUIS WO-Tweede-Kamerlid 

Recentelijk verschenen alar
merende berichten in de pers 
over zeer forse stijging van de 
premie voor de particuliere 
ziektekostenverzekering. 
Volgens deze berichten zou de 
zogenaamde wettelijke toe
slag mét zo'n f 250,- per per
soon per jaar kunnen toe
nemen- d.w.z. zo'n f 750,- per 
modaal gezin - met als gevolg 
dat de gerealiseerde lasten-

verlichting met name voor de 
middeninkomens als sneeuw 
voor de zon dreigt te verdwij
nen. 

Wat was het geval? Bij de be
handeling van de vorige begroting 
volksgezondheid hebben alle par
tijen er op aangedrongen dat er 
iets gedaan zou worden aan de te 

(vervolg op pag. 2) 

1NHOUDSOPGAVE 

Het touwtrekken .om de de.
finitieve vestiging van het, 

Europees Parlement is weer 
in volle gang. Europarlemen
tariër mr. Hans Nord schetst 
de huisvestingsgeschiedenis .. 
in Brussel èn Luxemburg èn 

Straatsburg. 
Luxemburg heeft het Par

lement voor het Gerecht&hof 
gedaagd. De Nederlandse 

ELD-parlementariërs zijn het 
geld- en energieverslindende . 

gereis en getrek beu. 
pag. 4/5 

De ledenwervingscampagne 
is in haar tweede fase · geko
men. LPC-er Jan Schout be-

schrijft zijn ervaringen. 
pag.5 

Wat bereikt de VVD in de 
regering? 

Als prelude op de campagne 
voor de Euro])ese verkiezin
gen treft u in dit blad twaalf 
])Unten die betrekking heb-

ben O]) het gevoerde beleid. In 
deze punten is samengevat 

wat de VVD van haar verkie
zings])rogramma heeft waar

gemaakt. 
pag. 8/9 

Als katern bij dit blad treft u 
het conce])t-verkiezingspro
gramma. Dit ])rogram is O]) 

A-4 formaat gedrukt, zodat u 
het open kunt snijden en er 
een nietje door kunt slaan. 

Het conce])t-verkiezings])ro~ 
· gramma is gemaakt ter dis

cussie in de ])artij. 
Voor degenen die in het .kort 
.kenni& willen .nemen van de 

inhoud staat een bekno])t . 
overzicht op pag. 12 eri 13 
Het conce])tverkiezings

])rogramma gaat haar route 
beginnen door de ])artij; een 

weg die uitmondt in een alge
mene vergadering. Dit tijdpad 

treft u aan O]) pag. 13 

VERDER IN DEZE 
VRIJHEID EN DEMOCRATIÈ · 

De voorzitterscolumn op 
pag. 3 · 
Euro])a 
pag.4/5 
Politiek 
pag. 6/7 

Regiokatern 
pag.10 

Jongeren to])kadercursus 
pag. U 

Congres Vrouwen in de VVD 
·· pag.14 

Mijn Opinie is ... 
pag.15 

De cam])agne toernee en de 
spreekbeurten 

pag.16 



"Tussen de politieke partijen 
blijven duidelijke verschillen" 
(vervolg van pag. 1) 

doen en de natuur om ons heen 
en dat gaat geld kosten! Dat geld, 
vinden wij, moet er komen. Dat 
betalen de burgers altijd. Willen 
we er komen zonder dat een aan
tal mensen - en dat zijn altijd de 
zwakkeren - in bittere armoe ge
raakt, dan zullen we economische 
groei moeten zien te hebben. Ik 
geloof dat dit mogelijk is. Di~ eco
nomische groei zit natuurlijk voor 
een deel in die maatregelen zelf. 
Die gaan weer werk opleveren." · 

Rondpompen 
Hij vervolgt: "We hebben perse 

niet gewild dat de staat eerst bij 
de belastingbetaler het geld weg 
haalt en het dan weer gaat terug
pompen; rondpompen noem je 
dat... gaat verdelen. Daaraan 
kleven grote bezwaren. Er is een 
geweldig groot ambtelijk appa
raat nodig om dat te kunnen gaan 
herverdelen. Bovendien gaat een 
dergelijk proces gepaard met ge
weldige missers. In het verleden 
hebben we dat kunnen zien, want 
datzelfde rondpompen gebeurde 
bij de RSV, bij huursubsidies ... 
noem maar op. Het is niet de beste 
methode. 

Laat nou aan de ene zijde de 
werkgevers en werknemers aan 
dat milieu gaan werken. Ze zeg
gen dat ze dat gaan doen. En laat 
anderzijds de overheid ze daartoe 
brengen door voorlichting, door 
aandrang, door eventueel maat
regelen op te leggen. En dat be
talen de burgers allemaal in de 
prijs van de goederen die we wil
len hebben. Daarvoor hebben we 
dus geld nodig en daarom vinden 
we dat de belastingverlaging na 
1990 moet worden voortgezet. 
Daarnaast moet de overheid over 
voldoende fondsen beschikken om 

praktische politiek bedrijven en 
die praktische politiek verandert 
met de dag. Dus we hadden ze 
bitter nodig. 

Frank de Grave noemden we 
onze minister van Financiën. Hij 
moest erop letten dat we niet ver
zeilden in een situatie van een 
verlanglijstje dat onbetaalbaar is. 
We hebben hem een paar rand
voorwaarden gegeven: verlaging 
van dè collectieve lastendruk en 
de daling van het financierings
tekort en dus van de staatsschuld. 
Dat moet het resultaat van ons 
program zijn. Ik zeg er altijd bij 
dat al die rekenpartijen tot achter 
de komma slechts schijnzekerheid 
geven. Natuurlijk kunnen er nog 
allerlei mee- maar ook tegenval
lers komen en die zullen ook wel 
komeri. 

In ons financieel schema staat 
nu 1 miljard reserve. We zijn uit
gegaan van de raming van het 
Centraal Plan Bureau van 2% % 
groei. Ik weet wel dat sommigen 
dit te optimistisch en anderen het 
weer te pessimistisch vinden ge
schat, maar er is echt geen andere 
modus dan te zeggen: Daar hou
den wij ons aan." 

Roerselen 
De programcommissie heeft 

zich ook uitvoerig verdiept in de 
roerselen in andere partijen. 
"Natuurlijk hebben we gekeken 
naar de notities van het CDA over 
een Zorgzame Samenleving en 
natuurlijk hebben we gekeken 
naar de PvdA-rapporten 'Schui
vende Panelen' en 'Bewogen Be
weging' en naar alles wat zich in . 
de pers manifesteert," zegt de 

' heer Toxopeus. "Ieder lid van deze 
commissie heeft belangstelling 
voor politiek, feeling voor de po
litiek, bepaalde ervaring in of met 
de politiek. Het zou onmogelijk 
zijn daar geen rekening mee te 
houden.'' 
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Specifiek VVD 
Voor deze commissievoorzitter 

zit er geen verschil in de intenties 
en strekking van dit program en 
dat wat hij ooit zelf schreef en 
waarvan hij zich de inhoud niet 
meer precies kan herinneren. 

"Specifiek VVD is het verlan
gen naar een gezond beleid. Een 
goed beleid ten aanzien van de 
overheidsfinanciën, door de re
gering uit te voeren. Specifiek 
voor de VVD is ons verlangen de 
burger zo vrij mogelijk te laten om 
te beslissen over zijn eigen doen 
en laten, zover dat past in de sa
menleving. Wij vinden dát hij 
daartoe de middelen moet hebben 
en dus niet een te hoge belasting 
moet hoeven te betalen, want dat 
beperkt sterk zijn eigen mogelijk
heden. Hij krijgt er een hoop voor 
terug, maar dat heeft hij niet zelf 
gekozen. Dat heeft een ander voor 
hem gedaan. Die opvatting zul je 
zeker niet bij de PvdA vinden, 
want die blijft toch doorgaan met 
die staatsalmacht-gedachte. De 
PvdA gaat steeds terug naar de 
gedachte dat alles door de re
gering moet worden gerègeld. Dat 
zie je nu aan dat hele milieuver
haaL 

Het CDA is twijfelachtig. Daar 
wordt iedere keer zo heen en weer 
gezwaaid. Het CDA is niet zozeer 
een politieke beweging als wel een 
geloofsvereniging. Ik geef ze het 
volste recht van bestaan, maar 
zolang je nog van huis uit katho
lieken of orthodox-protestanten in 
een partij hebt zitten op basis van 
het geloof, moet je meningsver
schillen verwachten. Het is echt 
zo dat het CDA een geloofsvere
niging zal blijven. Ik heb dat in 
het programma 'Capitool' eens 
gevraagd aan minister De Koning 
en die heeft gezegd: 'Jazeker, blijft 
dat zo'. En vandaar uit kom je tot 
een gedachte over een zorgzame 

' samenleving met een-middenveld,
met organisaties, waar het CDA 
sterk in is. En tot het streven 
naar - voor mijzelf als persoon ook 
heel best - het gezin als hoeksteen. 
Wij hadden dat vroeger ook. Maar 
wij zeggen: wij als liberalen vin-

den dat men zelf moet weten hoe 
men zijn leven wil inrichten. Dat 
moet de overheid aan de burgers 
zelf overlaten. Zolang dat niet in 
strijd is met de beperkingen door 
het Wetboek van Strafrecht en de 
verplichtingen ten opzichte van 
elkaar moet dat kunnen. Er blijft 
dus een heel duidelijk onder
scheid. Dat sluit niet uit dat we 

' met een ~van de twee een coalitie 
kunnen vormen. Met wie hangt 
van de vraag af waarmee we in 
de gegeven omstandigheden het 
meeste van ons programma kun
nen terugvinden in het door het 
kabinet te voeren beleid.'' • 

· te kunnen stimuleren en eventu
ele concurrentievervalsing met 
het buitenland te helpen opheffen. 
Als eén bedrijf hier zijn zwavel
uitstoot moet verminderen en in 
zijn bestaan wordt bedreigd door
dat het vlak over de grens niet 
hoeft dan is het misschien heel 
goed als de Nederlandse regering 
dat Nederlandse bedrijf helpt die 
concurrentie te overwinnen door 
daar geld voor te geven. Als hier 
ondernemers waaronder land
bouwers - met name akkerbou
wers en varkenshouders - in 
moeilijkheden raken door milieu
maatregelen, dan moet de over
heid hen helpen met raad en zo
nodig - ter overbrugging - ook 
daad. 

Onnodige stijging particuliere 
ziektekostenverzekering (vervolg van pag. 1) 

Winsemius heeft het oor
spronkelijke milieuverhaal ge
schreven. Hij zit goed in de ma
terie en heeft nog alle contacten. 
Hij is pas nog in de Verenigde 
Staten geweest naar een bijeen
komst over milieu. De financiële 
kanten zijn helemaal getoetst en 
nog wat aangezet. Ik wil wel eens 
zien welke partij meer geld, maar 
dan langs welke weg, voor het mi
lieu bestemt dan wij doen." 

Kostenzijde 
Hoewel de commissie geba

seerd is op leden die niet direct bij 
de actieve politiek zijn betrokken, 
heeft mr. Toxopeus wel fractie
leden erbij gehaald. 

"Voorhoeve, Hermans, Frank 
de Grave hebben heel veel verga
deringen bijgewoond. Je kunt wel 
zeggen: 'De fractie moet het niet 
schrijven' maar ik wens niet een 
programma te zien verschijnen 
waarvan de fractie straks zegt: 
'Wat hebben ze nou uitgehaald? 
Daar kunnen we niet mee uit de 
voeten.' Dat zijn de mensen die de 

hoge premies voor particuliere 
verzekerde 65-plussers met een 
verhoudingsgewijs laag inkomen. 
De regering kreeg de opdracht 
met de organisatie van particu
liere ziektekostenverzekeraars 
concrete afspraken te maken. De 
VVD-staatssecretaris Evenhuis 
en Dees hebben zich vervolgens 
uitstekend van deze taak gekwe
ten. Overeenkomstig het verzoek 

van de Kamer werd m~t de verze
keraars afgesproken dat 65-plus

. sers met een inkomen beneden de 
f 35.000,- p.j. in aanmerking 
zouden komen voor de goedkope, 
zogenaamde, standaardpakket
polis. Dit voorstel betrof zo'n 
20.000 65-plussers. De kosten van 
deze maatregel zouden over de 
overige verzekerden worden om
geslagen. De wettelijke heffing 

zou daardoor een fractie stijgen. 
Vervolgens werd deze afspraak in 
de vorm van een wetswijziging 
aan de Kamer voorgelegd. 

Hoewel de wens van de Kamer 
geheel vervuld leek, kwam het 
CDA tot onze verbazing met een 
wijzigingsvoorstel dat met behulp 
van de oppositie werd aange
nomen. Niet alleen de genoemde 
20.000 doch alle - d.w.z. in prin
cipe zo'n 400.000- 65-plussers ko
men nu in aanmerking voor de 
genoemde goedkope polis. Dus ook 
de miljonair! Dat de kosten van 
dit voorstel gigantisch kunnen 
worden met als gevolg een forse 
stijging van de premie hoef ik de 
lezer niet uit te leggen. De VVD 
stemde daarom tegen. 

Het CDA komt nu met de stel
ling dat de soep wellicht niet zo 
heet gegeten hoeft te worden. La
ten we hopen dat dit zo is. Het zou 
echter van meer politieke moed 
getuigen als het CDA dit kenne
lijk niet goed doordachte voorstel 
nu terugdraait of repareert en 
niet wacht met het dempen van 
de put als het kalf is verdronken. 
Want dan zet het CDA de samen 
met de VVD bevochten lastenver
lichting voor de middeninkomens 
weer geheel op de tocht. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn? • 

Mr. E. H. Toxopeus, voorzitter program· 
commissie. (Foto: Miehiel Sablerolle) 
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-w-erkgelegenheids
beleid effectief! 
door MARCEL GERRITSEN 

De Tweede Kamer staat bol 
van discussies over de werk
gelegenheid. Veel voorstellen 
met betrekking tot de beste 
manier waarop het werkloos
heidsprobleem kan worden 
bestreden, worden in de Ka
mer besproken. Deze voor
stellen blijken ook nodig om
dat ondanks de forse groei in 
de werkgelegenheid die in 
deze kabinetsperiode heeft 
plaats gevonden de omvang 
van de werkloosheid niet echt 
is teruggedrongen. 
In een gesprek met VVD
woordvoerder Linschoten 
blijkt dat de VVD-fractie op 
het terrein van de bestrijding 
van de werkloosheid een 
vooraanstaande plaats heeft 
ingenomen. 

Aan Robin Linschoten de vraag 
waarom de werkloosheid zo groot 
blijft terwijl de werkgelegenheid 
groeit. "Allereerst is het werk
loosheidsprobleem een kwali
teitsvraagstuk. De groei van de 
werkgelegenheid heeft voor
namelijk plaats gevonden in ba
nen voor geschoolde arbeiders en 
hoger opgeleiden: Tegelijkertijd is 
het aantal banen voor lager en 
ongeschoolde arbeid steeds min
der geworden". 
Hierdoor wordt het voor mensen 
met een lage scholing steeds 
moeilijker een vaste p·laats op de' 
arbeidsmarkt te krijgen. Een an
dere oorzaak van de grote werk
loosheid is het nog steeds stijgen
de arbeidsaanbod van vooral jon
geren en vrouwelijke herintre
ders. Daardoor daalt de 
werkloosheid minder snel dan we 
zouden willen. Het voeren van een 
goed sociaal-economisch beleid is 
daarom niet voldoende. Er moet 
ook aandacht worden besteed aan 
het kwalitatieve probleem zodat 
vraag en aanbod beter op elkaar 
aansluiten. 

Werkgelegenheids
beleid 

De vraag is hoe dit beleid er uit 
moet zien. Vanuit allerlei hoeken 
werden voorstellen gedaan en op
vallend hierbij is dat een aantal 
van deze voorstellen die tot nu toe 
hun succes hebben bewezen; door 
de VVD is ingediend. Dat succes 
verklaart Robin Linschoten door 
het feit dat deze voorstellen een 
breder terrein bestrijken dan al
leen de bestrijding van de werk
loosheid. De VVD tracht alle vor
men van economische inactiviteit 
te bestrijden, zodat ook de grote 
groep (gedeeltelijk) arbeidson
geschikten wordt bereikt. 

Heroriënterings
gesprekken 

Een voorstel van de VVD dat 
nu reeds zijn vruchten begint af 
te werpen betreft de heroriën
teringsgesprekken. V àlgens Ro
bin Linschoten is dit succes te 
danken aan de individuele aan
pak in deze gesprekken. "Van ie
dere langdurig werkloze wordt 
individueel in kaart gebracht wat 
de voor die persoon specifieke ob
stakels zijn voor een plaats op de 
arbeidsmarkt. Na afloop van deze 
gesprekken wordt bekeken wat 

nodig is om de kansen op de ar
beidsmarkt te vergroten." 

De kritiek van in het bijzonder 
de PvdA dat deze gesprekken geen 
zin hebben omdat na afloop toch 
geen baan gegarandeerd kan 
worden, wordt door Robin Lin-

. schoten van de hand gewezen. 
"Het gaat er niet om een baan 
te garanderen maar om vast te 
stellen waarom iemand minder 
kansen heeft op die arbeidsmarkt 
en om daarna via scholing of het 
laten opdoen van werkervaring, 
deze kansen te vergroten". 

Scholing 
Meer dan 7 5 % van de cursis

ten vindt binnen een halfjaar een 
baan. Dat blijkt uit cijfers van de 
Centra voor Vakopleiding van 
Volwassenen. Juist door deze 
heroriënteringsgesprekken kwa
men de meesten tot her-, oin- en 
bijscholing. Naast de scholing die 
aangeboden kan worden in de di
verse scholingscentra van de 
overheid bestaat er ook de mo
gelijkheid deze scholing in te hu
ren van grote bedrijven in ons 
land. 

Zo heeft de VVD-fractie tijdens 
het werkgelegenheidsdebat er 
voor gepleit meer gebruik te ma
ken van dergelijke scholingsmo
gelijkheden. Als voorbeeld is toen 
het scholingsinstituut van DSM 
'Stamicarbon' genoemd. Voordeel 
van dit soort scholingsmogelijk
heden is dat zij zeer praktijk
gericht zijn. Veel cursisten krijgen 
hierdoor direct na de opleiding 
een vaste arbeidsplaats. Overi
gens merkt Robin Linschoten op 
dat deze scholing niet alleen van 
belang is voor mensen zonder 
baan maar dat ook mensen met 
een baan hier meer gebruik van 
moeten maken "Met dit laatste is 
het fout gegaan in de 70-er jaren", 
aldus Robin Linschoten. "Mensen 
met een baan hebben vaak onvol
doende opleiding om te beant
woorden aan de steeds hogere ei
sen die aan hun banen worden 
gesteld. Dat heeft er dikwijls toe 
geleid dat zij hun werk verloren". 
Ook voor mensen met een baan is 
scholing dus van groc;>t belang! 

Robin Linschoten 

Werkervaring 
De tweede, mogelijkheid na 

afloop van een heroriënterings
gesprek kan zijn dat een werker
varingsplaats wordt aangeboden. 
Ook hiervoor werden enkele sug
gesties aangeboden waaronder 

· een voorstel van de PvdA die zo
genaamde arbeidspools in het le
ven roept. De VVD-fractie heeft 
zich daarover kritisch uitgelaten. 
Het steekt nogal bureaucratisch 
in elkaar en het richt zich op een 
te brede doelgroep. "Op deze wijze 
wordt een oplossing geboden zon
der dat er zicht bestaat op wat nu 
eigenlijk de problemen zijn. Juist 
daarom zijn die heroriënterings
gesprekken nu zo goed." Robin 
Linschoten stelt daarom, ge
steund door het CDA, een maat
regel voor waarin meer rekening 
wordt gehouden met de verschil
lende problemen die de werkloos
heid hebben veroorzaakt. "Het 
zou een goede zaak zijn wanneer 
ook de PvdA deze aanpak steunt. 
Dan kan gezamenlijk een goed 
sociaal beleid worden gevoerd." 

Beveiliging en 
bewaking 

Naast deze werkervarings
plaatsen kan ook nog gebruik 
worden gemaakt van een ander 
VVD-voorstel, dat vorig jaar is in
gediend door fractievoorzitter Jo
ris Voorhoeve. De strekking 
daarvan was werklozen een baan 
te bieden op terreinen waar nut
tige taken te verrichten zijn zoals 
de functionele bewaking en de 
controle op de trams en metro. 
Ook dit voorstel zal een groot 
aantal werklozen aan een vaste 
baan kunnen helpen. 

Minimumloon 
Een andere belangrijke oor

zaak van het werkloosheidspro
bleem betreft de hoge loonkosten 
van ongeschoolde arbeid. "Door
dat die loonkosten voortdurend 
zijn gestegen, zijn steeds meer 
laag gekwalificeerde banen ver
dwenen. Handhaving van deze 
arbeidsplaatsen is te duur voor de 
werkgever": Mensen met een lage 

opleiding die niet meer zijn om te 
scholen komen hierdoor niet meer 
aan het werk. Minister de Koning 
heeft daarom meermalen voorge
steld het wettelijk minimum 
jeugdloon te verlagen, waardoor 
laag gekwalificeerde arbeid goed
koper kan worden. Robin Lin
schoten zegt dat het nadeel van 
deze verlaging is dat dit, door de 
netto-netto-koppeling (de relatie 
tussen netto minimumloon en de 
sociale uitkeringen), ook gevolgen 
heeft voor onder meer de AOW, 
iets wat hij niet verdedigbaar 
vindt. 

Om hetzelfde efect op de werk
gelegenheid te krijgen zonder dat 
het wettelijk minimumloon wordt 
aangetast, heeft de VVD-fractie 
een voorstel gedaan om de bruto
loonkosten te verlagen. Deze ver
laging van de bruto-loonkosten 
kan worden bereikt door een 
premieverlaging op het niveau 
van het minimumloon. Dat leidt 
ertoe dat het voor werkgevers 
weer aantrekkelijk wordt om voor 
laag gekwalificeerde arbeid men
sen aan te nemen. 

Nieuwe Wet 
Arbeidsvoorzieningen 

Een discussie die zeer nauw 
verbonden is met het werkloos
heidsvraagstuk, gaat over het 
wetsontwerp op de Arbeidsvoor
ziening. De bedoeling van deze 
wet is dat de sociale partners hun 
verantwoordelijkheid gaan dra-

. gen· voor hët árhëidsmarktbeleid; 
de zogenaamde tripartisering. 
Vrijwel de gehele .Tweede Kamer 
heeft kanttekeningen bij dit 
wetsontwerp. Robin Linschoten 
zegt dat de VVD-fractie in prin
cipe voorstander is van een 'be
drijfsmatige' aanpak van het ar
beidsvoorzieningsbeleid, maar 
dat de VVD t.a.v. een aantal as
pecten van het wetsontwerp nog 
enige bedenkingen heeft. Hij ver
wacht echter wel dat wanneer 
deze bedrijfsmatige aanpak kan 
worden bereikt, dit het werkgele
genheidsbeleid ten goede kan ko
men. 

Toekomst 
Ten slotte de vraag aan Robin 

Linschoten hoe hij de ontwikke
ling van de werkgelegenheid in de 
toekomst ziet. "Het werkloos
heidsprobleem zal ondanks de 
toenemende ontgroening niet snel 
verdwijnen! De kwaliteitseisen 
die aan banen worden gesteld, 
worden steeds hoger met als ge
volg dat er altijd mensen zullen 
zijn die niet aan deze eisen vol
doen en daardoor werkloos wor
den". 

Naast het voeren van een ge
zond sociaal-economisch beleid 
zal er in het werkgelegenheids
beleid de komende jaren meer re
kening moeten worden gehouden 

_met het kwalitatieve probleem. 
Mensen zonder en met een baan 
moeten voortdurend worden om-, 
her- en bijgeschoold om te kunnen 
blijven beantwoorden aan de 
steeds hoger gestelde eisen. 
Daarnaast moeten ook banen 
worden geschapen voor mensen 
met een lage opleiding door de 
bruto-loonkosten op het niveau 
van het minimumloon te verla
gen. Het werkgelegenheidsbeleid 
dat de VVD-fractie voorstaat kan 
op deze wijze de werkloosheid ef
fectief bestrij den. • 
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Naar 
• eenllleU\V 

evenwicht 

E en kansvolle toekomst -
naar een . nieuw even

" wicht" is de titel die de 
commissie-Toxopeus aan haar 
concept-verkiezingsprogramma 
meegeeft. Zij brengt daarmee de 
overtuiging tot uitdrukking dat 
liberalen geloven in "vooruitgang 
door verandering", mits deze een 
"evenwichtig karakter" heeft. 

Elders in dit nummer geeft de 
voorzitter van de Commissie, 
Toxopeus, een toelichting. Het 
woord is thans aan de partij, die 
ongetwijfeld nog flink over het 
stuk zal discussiëren. Een dank
woord aan de commissie is thans 
echter wel al op zijn plaats veor 
het vele werk dat is verricht. 

Ik wil nog twee kanttekenin
gen maken. In de eerste plaats 
vragen velen mij waarom dit pro
gramma nu reeds verschijnt, of 
het tijdstip niet veel te vroeg is. 
Bij de formulering van de op
dracht aan de commissie in mei 
1988 en het vaststellen van de be
sluitvormingsprocedure in de 
partij moest het hoofdbestuur 
uitgaan van de toen nog reëellij
kende optie dat de Tweede-Ka
merverkiezingen in maart 1990 

. zouden worden. gehouden. tfit-· 
gaan van de tot nu toe gebruike
lijke maand mei zou namelijk tot 
grote procedurele problemen lei
den, indien het toch maart zou 
worden, gezien de zeer uitvoerige 
wijze waarop de partij zich regle
mentair met het verkiezingspro
gramma moet bezig houden. 

Een tweede opmerking betreft 
de status van het concept-pro
gramma. Het is opgesteld door de 
commissie, die het ook op de bui
tengewone algemene vergadering 
van 27 en 28 oktober zal verde
digen. Het hoofdbestuur is ac
coord gegaan met de publikatie 
nadat het een marginale toetsing 
heeft uitgevoerd, d.w.z. heeft be
zien of het concept-programma in 
overeenstemming is met de Be
ginselverklaring van de VVD, 
bijv. aan de hand van de eerste 
zip van artikel2 (Jaarboek pagina 
238): 
"Elk mens is een unieke persoon
lijkheid, die daarom de mogelijk
heid moet hebben zich met besef 
van zijn verantwoordelijkheid 
voor anderen, de gemeenschap en 
de omgeving waarin hij leeft, te 
ontplooien naar eigen aard, aan
leg en levensovertuiging." 

Lezing van het concept-ver
kiezingsprogramma tegen deze 
achtergrond maakt duidelijk dat 
het een echt liberaal programma 
is en dat de leden van de VVD zich 
in de hoofdlijnen heel goed zullen 
kunnen vinden. 
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Goed Europees onderwijsbeleid 
cruciaal voor Europa en haar 
burgers 
"Het vreemde-talenonderwijs 
(VTO) is de slagader van Eu
ropa 1992. Het is een voor
waarde voor de mobiliteit van 
de Europese werknemer van 
nu en straks. Maar helaas lijkt 
het de Achillespees te worden, 
óók in Nederland", aldus Jes
sica Larive, lid van het Eu
ropees Parlement en woord
voerder namens de liberale 
fractie voor het onderwijs
beleid. 

In haar toelichting op het ver
slag over "het onderwijsbeleid van 
de Gemeenschap: perspectieven op 
middellange termijn (1989-1992)" 
(A2-285/88), dat zij voor het Eu
ropees Parlement heeft · voor
bereid, maakt zij zich ernstig zor
gen over de ontwikkelingen in het 
VTO-onderwijs in Nederland. 
"Vroeger kreeg de Nederlandse 
jeugd verplicht Frans, Duits en 
Engels, en hierin werd ook eind
examen gedaan. Met de komst 
van de Mammoetwet bleven deze 
talen nog verplicht in de onder
bouw, maar ja ... als je er maar één 
hoeft .te kiezen voor je eindexa
men! En in de recente voorstellen 
voor de basisvorming blijven nog 
maar twee vreemde talen (naar 
keuze) verplicht in de onderbouw, 
waarvan je er eentje dient te kie
zen als examenvak! Waarom slaat 
Nederland op dit punt alle waar
schuwingen in de wind?'' Het is 
duidelijk dat aan VTO één van de 
hoogste prioriteiten is toegekend 
in het Europese onderwijsbeleid. 

Taalbarrières 
Onderwijs komt in de Europese 

politiek steeds meer in de belang
stelling te staan. Het succes van 
de interne markt na 1992 hangt 
immers grotendeels af van de wij
ze waarop het onderwijs de huidi
ge en toekomstige Europese bur
gers voorbereidt op de Europese 
samenleving. Al vervagen de Eu
ropese grenzen letterlijk en fi
guurlijk: taal- en cultuurbarrières 
bestaan nog overal en de Europese 
dimensie dringt nog lang niet tot 
iedereen door. Vrij verkeer van 
werknemers is grotendeels een 
feit, hoewel de erkenning van hun 
kwalificaties en diploma's nog 
steeds problemen kan opleveren. 
Bovendien eisen de snelle techno
logische ontwikkelingen ook an
dere beroepskwalificaties. 

Creativiteit 
Hoe kan het onderwijs zo goed 

mogelijk aansluiten bij de steeds 
weer nieuwe eisen van het Eu
ropese bedrijfsleven zonder dat de 
algemeen vormende vakken de 
dupe worden? In hoeverre kunnen 
via het onderwijs de nog bestaan
de ongelijke kansen het beste 
worden gecompenseerd? Hoe zor
gen we ervoor dat jonge mensen 
die vaardigheden leren en die 
mentaliteit krijgen waarmee zij 
ten volle de kansen kunnen be
nutten die de Gemeenschap hen 
biedt: Mobiliteit, flexibiliteit, 
aanpassingsvermogen, creativi
teit, ondernemingszin, communi
catievermogen, talenkennis, het 
kritisch kunnen volgen van en 

omgaan met meuwe technolo
gieën? 

Problemen die gelden voor alle 
lidstaten. Problemen die daarom 
beter gezamenlijk aangepakt 
kunnen worden. En nu op Eu
ropees niveau ook aangepakt mo
gen worden sinds het kunstmatig 
onderscheid tussen onderwijs en 
beroepsopleiding is opgeheven. 
Dat wil niet zeggen dat de EG van 
bovenaf zal ingrijpen in de diverse 
nationale onderwijsstelsels. Als 
Europees politicus moet je realis
tisch blijven en als liberaal wil je 
niet meer van bovenaf regelen dan 
strikt noodzakelijk en wenselijk 
is. , 

Maar een coherente aanpak, 
samenwerking en een gezamen
lijke herbezinning op de rol van 
onderwijs en scholing binnen het 
kader van de eenwording van Eu
ropa is wèl noodzakelijk en wen
selijk. Een coherente aanpak 
waarbij van elkaars ervaringen en 
fouten wordt geleerd lijkt meer -
en vooral sneller - káns op slagen 
te hebben dan een politiek van 
nationaal vallen en · opstaan 
waarbij men vol leedvermaak 
toekijkt hoe de buurman struikelt 
over de drempel waar men net 
gisteren zelf over was gevallen. 

De Europese Commissie en het 
' Europees Parlement kunnen 

hierbij een uitstralende rol spelen 
en tevens aanvullende bepalingen 
voorbereiden die nationale be
leidsontwikkelingen op elkaar 
helpen afstemmen. Want verder 
uit elkaar groeien is niet gezond. 
Het gaat vooral om het stimuleren 
van nieuwe positieve ontwikke
lingen die overal in Europa gel
den, om het op elkaar afstemmen 
van activiteiten, om samenwer
king, erkenning en elkaars diplo
ma's. Daarin schuilt de· kracht van 
de Gemeenschap. 

Op 16 februarijl. heeft het Eu
ropees Parlement in Straatsburg 
aan de hand van het verslag van 
Jessica Larive de volgende prio
riteiten voor een samenhl:lngend 
en stimulerend onderwijsbeleid 
vastgesteld: 

I Meer en betere uitwisse
lingsprogramma's 
a. Uitbreiding en versterking van 
het ERASMUS-programma, meer 
deelname, ook van niet-universi
taire studenten, behoorlijke 
studiebeurzen en betere taalkun
dige voorbereiding; 
b. Uitbreiding van het "Jeugd
voor-Europa"programma en het 
uitwisselingsprogramma voor 
jonge werknemers; 
c. Nieuw uitwisselingsprogram
ma voor schoolklassen en leer
krachten; 
d. Een concreet Europees pro
gramma voor invoering van de 
Europese dimensie op school door 
integratie in aardrijkskunde, ge
schiedenis, maatschappijleer, 
economie en VTO/literatuur. 
Geen afzonderlijk vak Europa
leer. 

11 Meer en beter vreemde-ta
lenonderwijs op school door: 
a. Uitbouwen van het nieuwe 
Europese talenprogramma LIN
GUA; 

Mr. Jessica Larive, WO-Europarlemen
tariër. 

b. Taalonderricht als belangrijk 
onderdeel van de Europese uit
wisselingsprogramma's; 
c. (Bij)scholing leerkrachten in 
land van de te onderwijzen taal. 

111 Samenwerking en afstem
ming van de onderwijssys
temendoor: 
a. Oprichting van netwerken van 
vakdocenten, cf. het netwerk van 
Europese rectoren voortgezet on
derwijs; 
b. Intensivering van het overleg 
tussen onderwijsautoriteiten, o.a. 
met behulp van EURYDICE, het 
Europese onderwijsinformatiebe
stand; 

' c. Afstemming van duur en 
status van lerarenopleidingen. 

IV Nieuwe technologieën ge
ïntegreerd in het onderwijs: 
a. Volledige uitvoering van het 
NEPTUNE-programma (New Eu
ropean Programme for Technolo
gy Utilization in Education), op
gesteld door Jessica Larive en 
goedgekeurd door het Europees 
Parlement in november 1986: in
tegratie van de computer in alle 

Door HANS NORD, ELD-parlementariër 

Kort geleden heeft het Eu
ropees Parlement een besluit 
genomen over de plaats(en) 
waar het zijn activiteiten uit
oefent. Omdat daar vaak vra-

. gen over zijn en de Neder
landse voorlichting daarom
trent niet altijd optimaal is, 
willen de vijf VVD-ers in de 
Europese fractie hieronder 
ten behoeve van de leden van 
onze partij hun standpunt in
zake de zetel van de Instellin
gen van de Europese Gemeen
schap nog eens uit de doeken 
doen. 

Artikel 216 van het Verdrag 
van Rome schrijft voor, dat "de 
zetel van de instellingen der Ge
meenschap in onderlinge over
eenstemming door de regeringen 
der lid-staten wordt vastgesteld". 
Deze verplichting is door de re
geringen nooit nagekomen en van 
alle instellingen heeft het Par
lement daaronder het meest ge
leden. Hoe is dit gekomen? Een 
kort historisch overzicht moge, 

vakken vanaf de basisschool. 
Wiskunde verplicht in het basis
pakket. Samenwerking bij · ont
wikkeling educatieve software 
etc. 
b. Versterking van het COMETT-
11 programma, dat de samenwer
king over de grenzen heen tussen 
universiteiten en het bedrijfsle
ven stimuleert. Méér deelname 
van het Midden- en Kleinbedrijf. 

V Vrij verkeer van personen, 
diensten en ideeën binnen de 
EG door: 
a. Nauwgezette toepassing van 
de Europese richtlijn waardoor 
vanaf 1991 alle diplorria's die een 
hogere opleiding van minimaal 3 
jaar afsluiten, over en weer wor
den erken<L. 
b. Uitbreiding van de wederzijdse 
erkenning tot schooldiploma's 
(Deetman's "Onderwijspas
poort"), erkenning van diploma's 
van beroepsonderwijs en van 
universitaire toelatingseisen; 
c. Betere 'voorlichting en begelei
ding van de kinderen die in het 
buitenland naar school gaan om
dat hun ouder(s) daar werken. 

De lidstaten moeten zèlf be
kijken hoe zij opnieuwe ontwik
kelingen zullen inspringen om te 
zorgen dat hun bevolking straks 
niet de mist ingaat. Anders ge
zegd: het gaat niet om de manier 
waarop leerstof wordt onderwe
zen en door wie; het gaat om re
levante leerstof die voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. Zo is de 
"Europese burger" in ons land nog 
steeds een zeldzaam verschijnsel. 
En dat kan snelleiden tot gemiste 
kansen. Daarom zal Nederland 
ook de kwaliteit van zijn huidige 
opleidingen onder de loep moeten 

zonder overigens aan de nalatig
heid der regeringen af te doen, ter 
.verklaring dienen. 

Leegstaand 
bankgebouw 

Toen in 1951 'de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal 
werd opgericht, wist men niet 
precies waar deze te vestigen. 
Tenslotte b~od Luxemburg zich 
aan. De Hoge Autoriteit betrok 
daar een leegstaand bankgebouw 
en de parlementaire vergadering 
vestigde er haar griffie. Echter, 
vooral de Britten die geweigerd 
hadden lid van de EGKS te wor
den, uitten heftige verwijten aan 
het adres van "de Zes" (de Bonds
republiek, Frankrijk, Italië en de 
Beneluxlanden) en verweet hen 
dat zij Europa verder verdeelden 
door met hun zessen een nieuwe 
organisatie te stichten. Als po
litieke reactie daarop en ter ont
zenuwing van het verwijt van 
"exclusiviteit" besloot de par-

··lementaire vergadering van de 

nemen. 1992 betekent grotere 
concurrentie, vrij verkeer van 
studenten. Ons taalgebied is 
klein, dat betekent waarschijnlijk 
al een barrière voor buitenlandse 
studenten, tenzij zij Nederlands 
studeren of tenzij een aantal col· 
leges in b.v. het Engels gegeven 
worden. Nederlandse studenten 
kunnen ook elders gaan studeren. 
Daarom moeten we het vooral van 
de kwaliteit van ons onderwijs- en 
onderzoeksaanbod hebben. een
tres of excellence. Sterke facultei
ten uitbouwen en concentratie. 

Onderwijs is een nationale èn 
Europese zaak. Door het Europese 
integratieproces is het des te 
noodzakelijker dat het onderwijs 
verder kijkt dan de nationale 
grenzen die er straks toch niet 
meer zijn. Onderwijs dat iedereen 
de kans biedt om kansen te ne· 
men. De kansen die het Verenigde 
Europa haar burgers biedt. Dat is 
liberalisme. Dat is de basis van 
het Europese onderwijsbeleid. 
Onderwijs is een levend element 
in de Europese eenwording. 

Voor meer informatie: Me
vrouw Mr. J. E. S. Larive, Eu
ropees Parlement, BelHardstraat 

, 97-113, B-1040 Brussel. Tel.: 09-
3222342213 .• 

*** *EP* * PE * 
***** 

EGKS haar plenaire zittingen 
(toen drie per jaar) in Straatsburg 
te houden, de stad waar de Raad 
van Europa gevestigd was waar
van het Verenigd Koninkrijk wel 
lid was. De parlementariërs heb
ben natuurlijk destijds niet kun
nen voorzien welke fatale gevol
gen dit besluit zou hebben. Het 
ligt aan de wortel van de ellende 
die sindsdien is ontstaan. 

De jaren verstreken. De EEG 
werd opgericht en het Europees 
Parlement trad in de erfenis 
van zijn voorganger: Griffie in 
Luxemburg, plenaire zittingen in 
Straatsburg. Maar de executieve 
Commissie van de EEG vestigde 
zich in Brussel, zodat er een derde 
stad bijkwam. Luxemburg wilde 
geen EEG-zetel worden, onder 
druk van het Luxemburgs epis
copaat en vanwege het nationale 
motto "Mir wolle bliben ma mir 
sin". In 1965 werden de Hoge Au
toriteit en de Commissie van EEG 
en Euratom samengesmolten. 
Luxemburg tekende protest aan 



tegen het vertrek van de Hoge 
Autoriteit naar Brussel en eiste 
compensatie, o.a. door het secre
tariaat van het Parlement te ver
plichten in Luxemburg te blijven. 
De zes regeringen besloten aldus. 

Verworven rechten 
Inmiddels echter waren de 

werkomstandigheden van het 
Parlement sterk gewijzigd. De· 
toename van Europese regel
geving vereiste meer plenaire zit
tingsweken. Zij groeiden van de 
oorspronkelijke drie naar de hui
dige twaalf per jaar. Ook de par
lementaire commissies namen in· 
aantal toe en moesten veel vaker 
vergaderen. Zij moesten dat bo
vendien in Brussel doen, waar de 
Executieve gevestigd was. 

Het is niet te verwonderen dat 
het Parlement voortdurend van 
de regeringen verlangde, nu ein
delijk hun plicht te doen en op 
grond van art. 216 van het Ver
drag "de zetel" van de instellingen 
vast te stellen. Het was tever
geefs. De regeringen waren niet 
bij machte het eens te worden. 
Frankrijk wilde Straatsburg niet 
opgeven. Luxemburg wilde het 
pariemeuts-secretariaat behou
den en België wilde de Executie
ven niet laten gaan. De overige 
lid-staten achtten zich minder bij 
deze kwestie betrokken (!) en lie
ten de zaak op zijn beloop. 

Zoals zo vaak maakten ook hier 
zachte heelmeesters stinkende 
wonden. De situatie werd met 
name voor het Parlement steeds 
nijpender. De Europese belas
tingbetaler draaide op voor een 
rekening van tientallen miljoenen 
per jaar. En naarmate de toestand 
langer duurde werd zij moéilijker 
te veranderen: "verworven rech
ten" en plaatselijke economische 
realiteiten gingen een steeds gro
tere rol spelen. 

Nieuwe aanval 
Na de eerste directe verkiezin

gen in 1979 opende het Parlement 
opnieuw de aanval. Het deed een 
dringend beroep op de regeringen 
van de lid-staten (die . hiertoe 
krachtens het Verdrag bij uitslui
ting de bevoegdheid hebben) de 
knoop door te hakken en een de
finitief besluit te nemen. In 1981 
kwam de kans: de Europese Raad 
vergaderde in Maastricht, onder 
Nederlands voorzitterschap. De 
zetelkwestie stond op de agenda. 
Edoch, wederom gebeurde er 
niets. De regeringsleiders decre
teerden dat de bestaande "voor
lopige" situatie bevredigend was 
en geen wijziging behoefde. 

Intussen ging de Gemeenschap 
door met groeien en de werk
zaamheden namen steeds toe. Het 
Parlement, dat drie van de vier 
weken per maand in Brussel 
functioneert (commissies en frac
ties) maar aldaar slecht is ge
huisvest, besloot in januari 1989 
om zich ook in Brussel een be
hoorlijke infrastructuur te ver
schaffen zodat extra plenaire ver
gaderingen, die stellig nodig zul
len worden door de operatie 1992 
en de toenemende parlementaire 
zeggenschap bij de Europese re
gelgeving, desgewenst in Brussel 
kqnnen worden gehouden. Dit 
besluit werd door de Franse en 
Luxemburgse leden heftig be
twist. De Fransen vreesden dat 
plenaire zittingen in B:r:ussel het 
begin van het einde van Straats
burg zouden inluiden en de 
Luxemburgers waren bang dat 
het Parlement een groot aantal 
van zijn ambtenaren van Luxem
burg naar Brussel zou overplaat
sen, zulks in strijd met de "voor
lopige" regeling van 1965. De 
Luxemburgse regering heeft dan 
ook het Parlement terstond voor 
het Gerechtshof gedaagd met het 

doel, het besluit van januari on
geldig te doen verklaren. 

Onhoudbare toestand 
Bij de stemming over de par

Iemeutsbeslissing waren de 
meeste fracties verdeeld. Ook de 
onze. De Nederlandse liberalen 
hebben vóór het besluit gestemd, 
waarbij Gijs de Vries namens ons 
vijftal een stemverklaring heeft 
afgelegd. Bij alle begrip dat wij 
hebben voor gegroeide situaties, 
vinden wij toch dat de huidige 
toestand onhoudbaar is. Nu reeds 
behandelt het Europees Par
lement jaarlijks driemaal zoveel 
regelgeving als de Tweede Kamer, 
die niet aan een maximum van 
twaalf vergaderweken is gebon
den. Spreektijden van twee of drie 
minuten per fractie per onder
werp zijn bij ons geen uitzon
dering maar regel. Ingewikkelde 
wetgeving die alle burgers recht
streeks bindt kan daardoor on
voldoende in het openbaar worden 
besproken. Ook re- en duplieken 
van de Executieve (de Commissie) 
worden zodoende onmogelijk. 

De regeringen van onze lid
staten dragen voor dit alles de 
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primaire verantwoordelijkheid. 
Zij zijn zo lang nalatig geweest, 
dat het vinden van een rationele 
oplossing steeds moeilijker is ge
worden. Moeilijker en duurder. 
Ook in ons land kunnen wij daar
over meepraten. Herinnert u zich 
nog de geschiedenis van de ver
plaatsing van de PPT van Den 
Haag naar Groningen? 

Wij liberalen zijn geen kramp
achtige centralisten. Een soort 
Europese monsterhoofdstad die in 
bureaucratisch isolement haar 
regels uitv;:tardigt, is niet ons 
ideaal. Maar wel dienen de instel
lingen van de Gemeenschap zo
danig gevestigd te zijn, dat zij 
normaal en efficiënt kunnen 
functioneren. Daartoe is nodig, 
dat het debat opnieuw op gang 
komt. Vandaar het initiatief van 
het Parlement. Misschien zal het 
ditmaal - eindelijk! - tot verstan
dige beslissingen leiden. • 

?*** *EP* 
*PE* 
*** 

5 

Hans Nord, ELD-parlementariër. 

LedenW"erving ... ·dat 
1noet toch en? 
Door JAN C. SCHOUT 

Baarland-In V&D vanjanuari 1989 kwam u de kop tegen "Jan 
Schout raast door Nederland voor nieuwe leden". In februari 
iuidde-dè kop: "Jachtseizoen geopend ••• " Eén zaak is voor mij 
zeer duidelijk geworden op die rondreis door Nederland, de 
enthousiaste geest is meer dan terug bij de kaderleden, die zich 
bestuurlijk bezighouden met de VVD. 

Voorop gesteld, wij zijn een po
litieke partij, maar er is meer dan 
alleen het politieke verhaal van
uit "Den Haag". Emotie vanuit de 
basis en de ambiance om bij een 
politieke partij te behoren zijn ze
ker zo belangrijk. Er zal eerst een 
gevoel van "het erbij horen" moe
ten zijn, om de eigen overtuiging 
te kunnen uitdragen. 

De ervaringen door mij opge
daan, zijn zeer leerzaam geweest 
en hebben mij overtuigd dat bij de 
basis van de partij veel enthou
siasme heerst en bereidwilligheid 
tot inzet voor de ledenwerfcam
pagne. Het blijkt goed te zijn 
wanneer er voor de afdelingen in 
kamercentraleverband een totaal 
onbekende spreker komt, die iets 
te verkopen heeft. Hij moet na
melijk als een soort marktkoop
man ofwel een zogenaamde 
standwerker zijn idee verkopen 
en dit ook overdragen. 

Campagne 
De start van de campagne 

heeft enkele weken geleden 
plaatsgevonden. De eerste fase 
bestaat uit het benaderen van de 
ex-leden. Vele leden hebben in het 
verleden hun lidmaatschap opge
zegd. Veel uiteenlopende redenen 
lagen hieraan ten grondslag. Het 
opzeggen komt meestal voort uit 
een emotionele momentopname. 
Helaas is gebleken dat hierna 
weinig of helemaal geen contact 
met zo'n lid werd opgenomen. Uit 
ervaring weten we nu dat wan
neer de scherpe kantjes van de 
emoties af zijn, het lid het als 
sympathiek ervaart om via de af-

deling te worden benaderd. Ook 
hier is weer het persoonlijk con
tact van groot belang. Politiek is 
en blijft een persoonlijke zaak, 
vandaar dat persoonlijke benade
ring van ex-leden of kandidaatle
den de meeste kans op succes 
geeft. 

Inzet 
Politiek is niet vrijblijvend, zè

ker niet van bestuurders. De 
campagne vraagt van bestuurders 
veel inzet en ook veel werk. Wil 
de campagne onder de ex-leden 
slagen, dan zal het kader "de boer 
op moeten". Echt ouderwets met 
de schouders eronder! De ex-leden 
zullen erop wijzen dat de VVD 
nogal wat fouten gemaakt heeft in 
het verleden. Met name "die in 
Den Haag maken er maar piets 
van". Dit nu, is een uitstekend 
uitgangspunt om weer in contact 
te treden met het ex-lid. Wij zijn 
er als leden-acquisiteurs ook van 
overtuigd dat niet alles naar wens 
is verlopen. Draai niet om de fou
ten en feiten heen, ga in discussie 
en wijs de ex-leden op het belang 
om toch lid te zijn. Geen lidmaat
schap betekent geen invloed en 
weglopen omdat het wel eens an
ders gaat dan je had verwacht, is 
geen goepe zaak. 

Resultaat 
En wat moet straks het resul

taat zijn van al die persoonlijke 
inspanningen? 10 %terug van die 
leden die hun lidmaatschap heb
ben opgezegd. 
Laten we eerlijk zijn, dit moet 
kunnen! 

Bestaande leden 
wat doen we nu met de be

staande leden? Eenmaal, mis
schien wel tweemaal per jaar, een 
ledenvergadering in de afdeling. 
Als het meezit nodigen wij ook nog 
een spreker uit en ... da's dan alles. 
Tijdens mijn rondgang kwam dan 
de opmerking "moeten we dan een 
bingo-avond organiseren?" En al
tijd was er dan wel iemand in de 
zaal, die daarop enthousiast op
sprong en riep "Natuurlijk!" 

Het vasthouden van leden door 
een bepaalde ambiance is zeer 
noodzakelijk. Ook het met de le
den erop uittrekken naar een 
plaatselijk bedrijf om via een 
rondleiding en gesprekken met de 
bedrijfsleiding te komen tot on
derlinge betrokkenheid kan bij
dragen tot een binding. Wanneer 
dergelijke bijeenkomsten worden 
uitgeschreven, zien we meer leden 
met partners komen dan ooit te
voren. 

Is politiek dan het organiseren 
van een bingo-avond? Nee, maar 
er zullen eerst mensen moeten 
zijn waar je je boodschap aan kan 
overbrengen. Dan pas kun je je 
politieke overtuiging overdragen. 
Het bewaken van je leden is de
zelfde strijd als voor de vrede, het 
vraagt om voortdurende waak
zaamheid! 

Nieuwe leden 
En wat zegt de torenvalk aan 

de mensen in het land? Over dat 
thema zal een brochure verschij
nen die bij kandiaatleden wordt 
bezorgd. Een persoonlijke brief 
van de voorzitter van de afdeling 
dient te worden ingesloten. Nieu
we leden werven is een moeilijke 
zaak, zeker voor een politieke 
partij. Doch ook hier geldt weer: 
persoonlijke benadering. Leden 
werven is een kunst ofwel kan tot 

kunst worden verheven. Daarover 
een anekdote. _ 

Een enthousiast kaderlid ging 
de boer op en ontmoette een kan
didaatlid dat nog even over de 
streep gehaald moest worden. 
Daarvoor had hij een uitstekende 
babbel bedacht. "Als je nu lid 
wordt, maak ik dat je in het afde
lingsbestuur komt." 

Het kandidaatslid keek wat 
vreemd, maar gaf verder geen 
commentaar. 

De enthousiasteling deed er 
nog een schepje bovenop. "Ik heb 
nogal wat invloed in de afdeling. 
Ik kan er wel voor zorgen dat je 
in de raad komt." 

Het kandidaatlid knipperde 
niet eens met zijn ogen. 

Het kaderlid speelde zijn laat
ste troef uit .. "Wethouder, lijkt je 
dat iets?" 

Het bleef even stil, toen zei de 
ander: "Ik zou eigenlijk gewoon 
lid willen zijn ter ondersteuning, 
kan dat ook?" De enthousiasteling 
was met stomheid geslagen. ?:o
veel politieke functies en dan al
leen maar lid willen worden, z'n 
verstand stond erbij stil! 

Het gaat echter om dat gevoel 
van erbij te willen horen, om het 
uitdragen van een levensovertui
ging. Daarom is het zo belangrijk 
dat u als lid van de VVD naar 
buiten toe die liberale levens-

-overtuiging uitdraagt. U kent vast 
ook wel iemand in uw naaste om
geving die alleen nog even over 
de drempel moet worden gehaald. 
Elk lid een lid, dat moet toch 
kunnen, nietwaar? Als u als lezer 
van V &D die kleine inspanning 
doet om één nieuw lid te werven, 
ja dan... kijk, dáár droom ik nu 
van! De geest bij het kader is aan
wezig. Leden, steun uw kader en 
doe mee. Op naar de 7000 leden. 

• 
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Investeren en Zuid-Afrika 
Door FRANS WEISGLAS, WO-Tweede-Kamerlid 

In de Tweede Kamer vindt binnenkort de plenaire behandeling 
plaats van het wetsontwerp dat enerzijds de rapp,ortage in het 
kader van de EG-gedragscode voorbedrijven met een vestiging 
in Zuid-Afrika verplicht wil maken en anderzijds nieuwe inves
teringen in dat land wil verbieden. Dit laatste naar aanleiding 
van de in EG-verband genomen beslissingen. 
Namens de VVD-fractie heb ik dit onderwerp kritisch benaderd 
en ons eindoordeel hangt af van de reactie van de regering op 
een groot aantal vragen. · 

Natuurlijk onderschrijft de 
fractie de afwijzing van het 
apartheidsbeleid in . Zuid-Mrika, 
dat immers haaks staat op de li
berale beginselen van de VVD. Dit 

. wetsontwerp dient echter in de 
eerste plaats - conform het re
geerakkoord - getoetst te worden 
op effectiviteit: draagt het bij aan 
de gewenste hervormingen in 
Zuid-Afrika? En ik vraag me af of 
een verbod op (nieuwe) inves
teringen in dat land geen ne
gatieve gevolgen zal hebben, juist 
voor de zwarte werknemers en of 
een dergelijk verbod de veran
deringsgezindheid van de Zuid
afrikaanse regering niet minder 
zal maken. 

Gedragscode 
De VVD-fractie heeft met de 

Nederlandse regering, de na
leving van de gedragscode voor 
ondernemingen uit EG-landen 
met een vestiging in Zuid-Mrika 
altijd erg belangrijk gevonden 
vanwege de positieve gevolgen 
·voor de werknemers in die ves
tigingen. Nog onlangs hebben de 
EG-ministers van Buitenlandse 

Zaken die opvatting herhaald. 
Dat betekent logischerwijze dat 
belang wordt gehecht aan het 
verrichten van investeringen 
vanuit EG-landen in Zuid-Mrika. 
En dat staat dan toch haaks op de 
beslissing om nieuwe investerin
gen in Zuid-Mrika te verbieden. 
Met andere woorden: zijn de twee 
onderdelen van het wetsontwerp 
(verbod op nieuwe investeringen 
enerzijds en verscherpte eisen ten 
aanzien van de gedragscode an
derzijds) niet strijdig met elkaar? 
Dit maakt het wetsontwerp tot 
een onlogisch geheel en het is 
vooral dit punt dat ons zo doet 
aarzelen over dit wetsvoorstel! 

Wantrouwen 
Verder vraag ik me af waarom 

de rapportage in het kader van de 
EG-gedragscode wettelijk ver
plicht moet worden, terwijl alle 
daarvoor in aanmerking komende 
Nederlandse ondernemingen 
reeds vrijwillig rapporteren. Het 
instellen van een wettelijke rap
portageplicht is in strijd met de 
gewenste deregulering en er lijkt, 
ten onrechte, wantrouwen ten op-

zichte van de houding van het 
Nederlandse , bedrijfsleven in 
Zuid-Afrika uit te spreken. 

Ook zou dit wetsontwerp een 
zogenaamde horizonbepaling 
moeten bevatten: de geldigheids
duur van de wet zou moeten wor
den beperkt tot één of enkele jaren 
en een eventuele verlenging zou 
gekoppeld dienen te worden aan 
nadere besluitvorming in EG
kader, waarbij dan rekening kan 
worden gehouden met de ontwik
kelingen in Zuid-Mrika. Het is 
overigens vreemd dat niet alle 

EG-landen de EG-beslissing om 
nieuwe investeringen in Zuid
Mrika te verbieden op dezelfde 
wijze uitvoeren. Dit zal voor on
dernemingen in de verschillende 
EG-landen tot praktische en ju
ridische problemen aanleiding 
kunnen geven. En ook in het licht 
van "Europa 1992" zijn deze ver
schillende wijzen van uitvoering 
van een EG-besluit merkwaardig 
en ongewenst. 

Het is interessant dat de PvdA 
ook grote bezwaren tegen dit 
wetsontwerp heeft. Evenals de 

VVD vindt die partij het onlogisch 
om een verbod op nieuwe inves. 
teringen en het verplicht stellen 
van rapportage onder de EG-ge. 
dragscode, in één wet te combine. 
ren. Maar vanuit een geheel te. 
gengestelde redenering: de PvdA 
vindt een verbod op nieuwe in. 
vesteringen niet ver genoeg gaanl 
en twijfelt zeer aan het nut van' 
de EG-gedragscode. Het CDA 
daarentegen, gaat geheel akkoord 
met het wetsontwerp. Dat kan dus 
nog een interessant parlementair 
debat worden! • 

Verkiezingsdata volgend 
jaar ongewijzigd 
In een overleg tussen de 
Tweede Kamer en de regering 
is besloten om volgend jaar de 
verkiezingen voor de Tweede 
Kamer te houden in mei. De 
verkiezingen voor de ge
meenteraden vinden dan 
plaats in maart. 

Bij het overleg spraken de 
fracties van PvdA en CDA, een 
Kamermeerderheid, Zich uit voor 
een dergelijk voorstel van staats
secretaris De Graaff-Nauta van 
Binnenlandse Zaken. Aan alle 
onzekerheid is daarmee een einde 

gekomen. De bedoeling was oor
spronkelijk om de Kamerverkie
zingen te vervroegen naar maart 
en de raadsverkiezingen naar mei 
op te schuiven. Het nieuwe ka
binet zou op die man.ier meer tijd 
hebben om zelf de begroting, die in 
september op Prinsjesdag wordt 
gepresenteerd, voor te bereiden. 
De VVD-fractie staat sympathiek 
tegenover dit oorspronkelijk 
voornemen. 

Voor een verandering van de 
datum van de verkiezingen is een 
wijziging van de Kieswet noodza
kelijk. Een voorstel daartoe is 

door het kabinet bij de Tweede 
Kamer ingediend. De behandeling 
neemt echter toch wel enige tijd 
in beslag en de afloop ervan is on
zeker. Woordvoerder Jan Kees 
Wiebenga kondigde aan dat de 
VVD-fractie bij de verdere afhan
deling van de Kieswet een defini
tieve afweging zal maken over de 
vervroeging van de Kamerverkie· 
zingen. Echter, gezien de voor· 
bereidingen bij de kandidaat· 
stellingen en het opstellen van de 
verkiezingsprogramma's is dui
delijkheid gewenst. Die duidelijk· 
heid is er nu gekomen. • 

Paspoortaffaire voorlopig 
geëindigd? 

Verkeersboetes 
De VVD-Tweede-Kamerfractie 

heeft ingestemd met een voorstel 
van minister Korthals-Altes van 
Justitie om de procedure met be
trekking tot verkeersboetes sterk 
te vereenvoudigen. Er bestaat 
reeds geruime tijd behoefte om 
verkeersvoorschriften effectiever 
te handhaven dan nu. Het innen 
van boetes levert op dit moment 
soms grote problemen op. 

Deze houden dan meer tijd over 
voor hun eigenlijke taken, waar· 
onder de bestrijding van zware 
criminaliteit. 

Door JOHAN HOMMES 

Wat in de loop der tijd pas
poortaffaire is gaan heten lijkt 
voorlopig te zijn geëindigd. De 
minister van Buitenlandse 
Zaken heeft besloten dat er 
meer tijd nodig is voor de ont
wikkeling van een fraudebe
stendig paspoort naar Eu
ropees model. Dit als gevolg 
van een mislukking van de 
onderhandelingen tussen de 
banken van het failliete KEP 
en de Staatsdrukkerij, die het 
nieuwe paspoort zou gaan 
produceren. 

De minister heeft nu besloten 
dat het oude model van een rood 
kaft met gouden letters zal wor
den voorzien. Het Nederlands 
paspoort zal dan hetzelfde uiter
lijk krijgen als de andere Europe
se paspoorten. 

Volgens VVD-woordvoerder 
Jan Kees Wiebenga is de kans dat 
het vorige project van KEP zal 
herlevén vrijwel uitgesloten. De 
hele zaak zal opnieuw worden ge
start. Dit zal dan wel een stuk 
beter moeten worden gedaan dan 
vijf jaar geleden. "Ik hecht eraan 
dat er een goede organisatorische 
opzet komt op korte termijn, met 
een tijdsplanning, met een pro
jectgroep waarin alle betrokkenen 
bij het paspoortproject zijn verte
genwoordigd. Een nieuwe 'stam
menoorlog' moet worden voorko
men," aldus Jan Kees Wiebenga. 
Hij wil de indruk wegnemen dat 

de invoering van het paspoort een 
betrekkelijk eenvoudige aange
legenheid zou zijn. Naast techni
sche aspecten zijn immers ook be
stuurlijke, financiële, juridische, 
commerciële en internationale 
zaken in het geding. De taak van 
de nieuwe projectgroep is om al 
deze aspecten in samenhang te 
beoordelen en af te wegen. 

De VVD wil dat de gemeenten 
in het nieuwe project een rol 
spelen. De fractie heeft daar ook 
altijd op aangedrongen. Zo is het 
zeer verheugend dat het kabinet 
nu eindelijk heeft besloten dat de 
bestandsadministratie, de per
soonlijke gegevens uit de pas
poorten, bij de gemeenten wordt 
ondergebracht. In 1987 had de 
Kamer hierover al een VVD-motie 
aangenomen. 

De banken van het failliete 
KEP hebben gedreigd met een ju
ridische procedure om bij de Staat 
schadevergoeding te krijgen. Vol
gens de VVD is het niet uitgeslo
ten dat er rechtsgedingen komen, 
maar het is niet zo dat de uitslag 
daarvan de houding van de fractie 
bepaalt. Zij zal een eigen afweging 
maken en daarbij de regering 
kritisch, doch constructief volgen. 

Wiebenga denkt dat de rol van 
de Kamer een tweeledige zal zijn. 
Ten eerste werkt de Kamer mee 
als medewetgever bij de afhan
deling van de Paspoortwet. Deze 

wet moet de grondslag worden 
van het paspoortbeleid. Ten 
tweede treedt de Kamer op als 
controle-instantie. Zij moet in
grijpen als er signalen komen dat 
het project opnieuw in problemen 
raakt. Een voorbeeld hiervan was 
de recente kwestie van de iden
tificati.ëplicht en de invoering van 
een identificatiekaart. Wanneer 
deze kaart ook als reisdocument 
binnen Europa kan worden ge
bruikt zou zij een concurrent 
kunnen zijn van het paspoort. De 
uitvoering van het paspoortpro
ject kan daarbij worden beïn
vloed. Overigens is een goede in
formatievoorziening aan de Ka
mer van groot belang. Op dit mo
ment is deze volgens de VVD in 
orde. 

De fractie vindt de plannen om 
het huidige paspoort aan te pas
sen in de richting van een Eu
ropees model een stap terug. 
Daarmee kan all!;Jen akkoord 
worden gegaan als het kabinet 
concreet aangeeft dat het blijft 
streven naar een zo fraudebe
stendig mogelijk document. Het is 
echter te gek dat Nederland hek
kesluiter is voor wat betreft de 
invoering van een Europees mo
del. De beslissing van de minister 
is uit dat oogpunt wel begrijpelijk. 

Verbetering van de fraudebe
stendigheid van het paspoort blijft 
echter voor de VVD-fractie een 
doel om naar te. s'treven. • 

Woordvoerder Benk Korthals 
denkt dat de nieuwe wetgeving zal 
zorgen voor een grote verbetering. 
Boetes zullen sneller worden af
gehandeld en de werklast van po
litie en justitie zal verminderen. 

Het voorstel van de minister 
voorziet in een verandering van 
de procedure. De politie-agent die 
een verkeersovertreding con· 
stateert legt een boete op. Deze 
boete is definitief, tenzij de over· 
treder beroep aantekent bij de 
Officier van Justitie. De over· 
treder moet dus zelf actie onder· 
nemen en niet - zoals nu - maar 
afwachten totdat hij door de Of
ficier van Justitie wordt gemaand 
of in het uiterste geval zelf wordt 
gedagvaard. Tegen de beslissing 
van de Officier van Justitie is in 
de nieuwe situatie beroep moge· 
lijk bij de kantonrechter. De boe· 
tes worden geïnd door het Cen· 
traal Justitie Incassobureau in 
Leeuwarden. Dit bureau moet nog 
worden opgericht. Al met al een 
verbetering t.o.v. de huidige si· 
tuatie. • 



Door ADA DEN OTIELANDER 

Op 11 en 12 februari kwam uit 
alle windstreken een veertig
taljonge liberalen naar Borne. 
In een fraaie omgeving prik
kelden zij hun geest op de top
kadercursus over "Hervor
ming staatsbestel". 

Na de ontvangst met koffie 
spitsten de deelnemers de oren 
voor het openingwoord van Ankie 
Aeyelts Averink-Winsemius. Zij 
schetste onder meer het belang 
van vorming en scholing voor ka
dervorming en de waarde van 
cursussen voor de deelnemers 
zelf. Na de hartelijke begroeting 
werd het woord aan Hans Dijkstal 
gegeven. Tussen het soepelleiden 
van de cursus door zou Hans nog 
tijd vinden om z'n conditie op peil 
te houden. In harmonie met de 
organisatoren werden aan de ta
feltennis- en biljarttafel de meest 
flitsende bewegingen uitgevoerd. 

Ondermijning 
democratie 

De inhoudelijke cursus begon 
met zwaar geschut. Drie promi
nente inleiders gaven hun visie op 
een deelgebied van het cursus
thema. Mr. J. M. Polak (lid :van de 
Raad van State) sprak over 
"Staatsrechtelijke overwegingen 
m.b.t. het huidige staatsbestel". 
Nadat enkele bedreigingen voor 
ons staatsbestel waren uiteenge
zet gaf hij aan hoe een systeem 
van "checks and balances" 
(machtenscheiding, grondrechten -
en legaliteit) waarborgen kan 
bieden. Toegepast op b.v. een col
lege van Burgemeester en Wet
houders biedt het mengsel van 
gekozen personen en een be
noemde functionaris waarborgen 
tegen bedreigingen als de waan 
van de dag volgen en het gevoel 
niet te worden gecontroleerd. Is er 
veel te wensen over? In essentie 
vindt Polak ons systeem juist. Al
leen laat de uitwerking van de 
Grondwet soms te wensen over. 
Het gevolg is een gevoel van on
behagen. Dit uit zich onder andere 
in het idee dat de wetgever z'n 
taak niet goed vervult. Het on
behagen krijgt extra accent door
dat rechters zo nu en dan op de 
stoel van de wetgever gaan zitten. 
Volgens Polak een slechte zaak. 

De andere inleiders, drs. A. G. 
van der Spek (socialist en pacifist) 
en prof. mr. dr. A. Postma (o.a. 
hoofddocent Staats- en Onder
wijsrecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen), gaven hun persoon
lijke VISie op "Hervorming 
staatsbestel". De eerste gedachte 
van Van der Spek was: "opdoeken 
die handel". Een zekere geogra
fische bundeling leek hem wel no
dig door het huidige staatsbestel 
te hervormen. Bij de politieke be
sluitvorming- ontbreekt het aan 
openheid, openbaarheid en door
zichtigheid. De "coalitiehandel" 
zorgt ervoor dat niet altijd wordt 
gestemd volgens de gedane belof
ten in het verkiezingsprogramma. 
Om dit euvel te veranderen dient 
er een regering met wisselende 
meerderheden te komen. Vim der 
Spek vindt een verdere ondermij
ning van de democratie het niet 
uitvoeren van in de Tweede Ka
mer aanvaarde moties en het 
handhaven van slecht functio
nerende bewindspersonen. Een 
gevaarlijk fenomeen vindt hij het 
nemen van besluiten op grond van 
onvoldoende informatie. Evenals 
bij geheimhouding geeft dit ruim
te voor belangengroepen om ach
ter de schermen een grotere in
vloed uit te oefenen. Als correctie 
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• g staatsbestel 
hierop is de buiten-parlementaire 
oppositie een mogelijkheid. Ten
slotte gaat het om een optimale 
participatie van mensen, die in 
een ideale (raden)democratie zo
veel mogelijk over het eigen lot 
mee moeten kunnen beslissen. 

Geknakte strohalm 
Volgens Postma was een re

geerakkoord bedoeld om aan het 
parlement mogelijkheden te ge
ven de regering te binden. In de 
praktijk gebeurt het omgekeerde. 
De consequentie was dat een par
lementaire meerderheid niet goed 
meer in staat was om creatief op 
maatschappelijke signalen te 
reageren. Hierdoor heeft de Eer
ste Kamer de functie van stro
halm gekregen. Formeel is de 
Eerste Kamer niet gebonden aan 
een regeerakkoord, maar materi
eel is iedere partij wel gebonden 
aan het eigen verkiezingspro
gramma. En... ook in de Eerste 
Kamer spelen coalitiebelangen 
een rol. Zulk soort zaken hebben 
het onbehagen van burgers laten 
toenemen. Wat te doen? Ten eer
ste dient de rol van het parlement 
t.o.v. de regering te worden ver
sterkt door b.v. af te spreken dat 
een regeerakkoord tussentijds 
kan worden veranderd; de rechts
positie van Tweede Kamerleden 
te versterken; de ondersteuning 
van de Tweede- én Eerste-Ka
merleden te verbeteren. Ten 
tweede dient de rol van de indi
viduele burger t.o.v. het par
lement te worden versterkt door 
de invoering van een vorm van 
constitutionele rechtspraak. 

Na de inleidingen werd er 
gretig van de mogelijkheid de 
heren vragen te stellen gebruik 
gemaakt. Met de recente infor
matie vers in het geheugen togen 
de cursisten in werkgroepen aan 
de slag. Met een vijftal stellingen 
per groep als leidraad werden di
verse aspecten van het staatsbe
stel onder de loep genomen. 
's Avonds werd iedere groep ge
tracteerd op het rollenspel "Naar 
een rechtvaardige samenleving". 
Via deze vorm werden de mensen 
geprikkeld na te denken over een 
wellicht totaal andere maat
schappij. Iedere deelnemer kon 
zijn/haar meest wilde en/of idea
listische ideeën kwijt, mits ... het 
uiteindelijke besluit unaniem zou 

V.l.n.r. staande: cursusvoorzitter Hans Dijkstal en prof. mr. dr. A. Postma; zittend: 
mr. J. M. Polak en drs. A. G. v.d. Spek (Foto: Doornbos) 

worden genomen. In een later 
stadium werden nieuwe opdrach
ten uitgedeeld, die een testcase 
zouden vormen voor o.a. de mate 
van rechtvaardigheid. 

Presentatie 
De zondag werd grotendeels 

gezamenlijk doorgebracht om de 
stromen aan informatie uit de 
werkgroepen te presenteren en te 
analyseren. Duidelijk werd dat 
verschillende cursisten zich zeer 
grondig hadden voorbereid. Som
mige jongeren waren zelfs een bi
bliotheek ingedoken om zich te 
voorzien van voldoende informa
tie. 

De slotrede werd door Huub 
Jacobse, voorzitter van de com
missie Jongerenbeleid VVD/ 
JOVD, gehouden. Losjes en boei
end sprekend stelde hij dat po
litiek meer is dan inhoud en ideo
logie. De wijze van verpakking is 
belangrijk. Stel dat je een debat 
hebt tussen bekvechtende politici. 
Bij de luisteraar blijft dan vaak 
een negatiefbeeld over de politiek 
over. Jacobse stelde zijn luis
teraars de vraag na te denken hoe 

het komt dat slechts een dun 
laagje jongeren belangstelling 
heeft voor het politieke bedrijf. 
Wat voor nieuwe methoden zou
den ontwikkeld kunnen worden 
om de belangstelling te wekken? 

Tot slot ging J acobse in op het 
veertigjarig bestaan van de 
JOVD. Hij noemde het een op
merkelijk verschijnsel · dat de 
JOVD, i.t.t. andere politieke jon
gerenorganisaties, altijd is blijven 
bestaan. Hij vond dit een compli
ment waard. Maar niet alleen 
voor de JOVD, ook voor het Ne
derlands liberalisme, aangezien 
de JOVD leverancier is geweest 
van vele VVD-ers en zo heeft mee 
geholpen aan de groei en bloei van 
het liberalisme in Nederland. 

Een terugblik. Het enthou
siasme waarmee de deelnemers 
het weekeinde inhoud hebben ge
geven én het prima sfeertje vor
men mijns inziens het beste com
pliment dat de organisatoren 
Herman Lutke Schipholt, Max 
Visser en Constantijn Dolmans 
konden krijgen. Wederom is be
wezen hoe op een goed georgani
seerde manier inhoud kan worden 
gegeven aan de Samenwerkings
overeenkomst VVD/JOVD. • 
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Pro · .-·. 's .· .. gramma. 

•_' H·-' __ · ·_·et Çotlc_e. ~t~_v.er.kie~-i•n .. ··g.s},)ro __ -
> ·· . · grammà in dit 'blad .geeft • 
.·.· .• • .veel stof tot lezen ën die-
cttseie. Een deel .van ·u zal. daar·· 
.misschien niet · a_an-. toekomen, en 
daarom is voor hen een samen-: . 
vatting in dertig hoofdpunten ge: 
maakt; die u elders -treft; Voor de-. 
genen die zich actief op. het pro
gramma storten en/ of zich niet de 
kandidaatstelling Tweede Kamer 
bezighouden nog ·het volgende. 
Elders in dit blad staat ook. de 
route met het volledige. tijdschè
wa van zowel de procedure rond 
het conceptverkiezingsprogram
ma als van_ de kalididaatstelling , 
TK Doordat de TK-verkiezingeri . 
nu definitief in.mëi ·1990 zijn ge
steld, bestaat de mogelijkheid tot 
verwarring en tot afwijking van 
het oorspronkelijke schema. Van
daar dat we alles nog eens op een 
rij zetten OIJi misverstanden uitte 
sluiten. 

Op de landelijke jaarlijkse bij
eenkomstvoor scholings-en vor
mingsfunctionarissen werd een 
totaalpakket van nieuwe cursus
sen gepresenteerd bestemd ·voor 
(kandidaat)raadsleden die besla
gen ten ijs willen komen. Aan 
raadsleden worden· steeds hogere 
eise.n gesteld. Daarom heeft de 
Haya van Somerenstichting sa
men met de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden en de Or
ganisatie Vrouwen in de .VVD vo
rig jaar geïnventariseerd . wat 
nodig is en waaraan behoefte be
staat. 

Dit cursusoverzicht treft u el~ 
ders in dit blad. Over de bijeen
komst in Utrecht vindt u in het 
aprilnummer een verslag. 

Door de crocusvakan,tie afge
lopen maand is de politieke oogst 
uit het parlement dit keer wat 
mager. Dat halen we in het vol
gend blad weer in. 

Het concept-verkiezingspro
gramma en het overzicht van de 
twaalf belangrijke punten in het 
VVD-regeringsbeleid zullen ech
ter genoeg stof tot lezen en dis
cussie geven. Discussies, die 
plaats zullen vinden in de 600 af
delingen. Niet dus via ingezonden 
brieven, want daarmee passeert u 
uw afdelingsbestuur, dat speciale 
vergaderingen belegt om alle 
reacties samen met u te bespre
ken en te coördineren. Alleen op 
deze wijze kan een evenwichtig 
beeld worden gevormd wat bij alle 
afdelingen in den lande leeft!' 

RENY DIJKMAN • , 
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Wat bereikt de 
de regering? 
Waarom zit de VvD in het Ka
binet? Wat bereikt de VVD 
daarmee? Wordt het VVD
programma waargemaakt? 
Vragen die bij velen leven. 
Toch zijn ze niet moeilijk te 
beantwoorden. De VVD heeft 
eigenlijk heel wat te melden 
over het beleid van de laatste 
jaren.· 

1 Ve~l banen erbij 
Door het economisch herstel

beleid van VVD en CDA sinds 1982 
is het aantal banen sterk gaan 
groeien. Vanaf 1983 is de werk
gelegenheid met 10% toegeno
men. Vanaf 1986 stijgt het aantal 
banen met minstens 70.000 per 
jaar. De werkloosheid is sinds 
1983 fors teruggelopen, maar de 
laatste jaren valt die vermin
dering tegen. Dat komt omdat 
veel jongeren en vrouwen werk 
zoeken. Voorts blijkt de werkloos
heid onder laaggeschoolden en 
buitenlandse werknemers moei
lijk te verminderen. Het kabinet 
heeft daarom veel extra geld uit
getrokken om de scholing van 
werklozen te verbeteren en werk
eivaringsprojecten op te zetten. 
Die zullen de komende jaren zeker 
resultaten afwerpen. De VVD-vi
ce-premier en Minister van Eco
nomische Zaken, Dr. R. W. de 
Korte, speelt in het economisch 
herstelbeleid van het kabinet een 
toonaangevende rol. Het midden
en kleinbedrijf is versterkt; de 
winsten zijn gestegen en de mees
te ondernemingen zijn nu uit de 
rode cijfers. 

2 Het tekort fors 
verkleind 
In 1982 gaf de overheid on

geveer 10% van het nationaal in
komen teveel uit. Dat moest drin
gend, in stappen, worden vermin
derd. De VVD-CDA-coalitie blijkt 
daarin te slagen. In 1990 zal dat 
tekort tot ongeveer 5,25 % zijn 
verkleind. Dit goede resultaat 
wordt ondanks een erg grote da
ling van de aardgasbaten bereikt. 

De veel te hoge rijksuitgaven zijn 
nu door het kabinet behoorlijk 
onder controle gebracht. Daarmee 
hebben twee kabinetten van VVD 
en CDA ons land een sterkere po
sitie voor de jaren negentig be
zorgd. 

3 De belastingen omlaag 
De lastendruk op burgers en 

bedrijven is in Nederland te hoog. 
Dat verzwakt de groei, remt de 
werkgelegenheid en zet ons op 
achterstand in de concurrentie 
met het buitenland. De belastin
gen zijn ook veel te ingewikkeld. 
De VVD heeft met succes verlich
ting van de belastingen bepleit. In 
1988 is eerst de loon- en inkom
stenbelasting een beetje verlaagd 
en· daarna de winstbelasting fors 
verminderd. In 1983 was deze be
lasting nog 48 %. In 1988 is zij 
op 35 % gesteld. De premies die 
bedrijven voor kinderbijslag 
moesten betalen, worden he
lemaal door de overheid ovèrge
nomen. (In ruil daarvoor heeft het 
bedrijfsleven wel de WIR-inves
teringspremies moeten inle
veren.) In 1989 is mede op aan
drang van de VVD de BTW ver
laagd: het hoge tarief is van 20 
naar 18,5 % gebracht en diverse 
goederen zijn naar het lage tarief 
van 6 % overgebracht. De grootste 
lastenverlaging wordt echter met 
het Oort-stelsel gerealiseerd. Te
genover beperking van aftrekpos
ten van 2,2 miljard staat een ver
laging van de tarieven met maar 
liefst 6,3 miljard. Als het Oori
stelsel in 1990 ingaat, zullen veel 
belastingbetalers en vooral de 
middeninkomens merken dat het 
netto-inkomen omhoog gaat. (Wat 
het effect voor ieder persoonlijk is, 
hangt natuurlijk van ieders indi
viduele fiscale situatie af.) 

4 De misdaad harder 
aangepakt 
Sinds de jaren zestig is de 

criminaliteit in ons land vertien
voudigd. Aan die golf moest paal 
en perk worden gesteld. In 1984 

heeft de VVD om een deltaplan 
tegen de misdaad gevraagd. In 
1985 hebben twee VVD-ministers, 
Rietkerk en Korthals Altes, dat 
ingediend. Er zijn al veel maatre
gelen genomen die effect beginnen 
te sorteren. Het grote tekort aan 
gevangeniscellen wordt opgelost. 
Door nieuwbouw en renovatie zal 
in 1990 het aantal cellen zijn ver
dubbeld. De politie heeft extra 
geld gekregen om de misdaad 
harder aan te pakken. De achter
stand bij de rechterlijke macht 
wordt geleidelijk ingelopen. Sinds 
1985 is de jaarlijkse sterke stij
ging van de misdaadcijfers afge
vlakt. Er lijkt zich nu een ken
tering voor te doen. Om de mis
daadcijfers fors omlaag te krijgen 
- want dat is het doel van de VVD -
moet dit beleid nog lang worden 
volgehouden en verder worden 
versterkt. 

5 Modernisering van de 
landbouw 
Wie kent niet de overproduktie 

in de landbouw? De "boterberg" is 
daar een voorbeeld van. Er was 
een overschot van 1.000.000 ton 
boter. Daarom heeft de VVD in 
1986 een aanzet gegeven om dit 
probleem te verhelpen. Mede op 
initiatief van Nederland heeft de 
EG een beleid gevoerd, dat in de 
lijn van het VVD-plan ligt. Anno 
1988 was de boterberg aanmerke
lijk geslonken .. Na de veeteelt is 
nu de Nederlandse akkerbouw 
een sector met grote problemen 
door een onevenwichtige markt
situatie in Europa. Hiervoor heeft 
de VVD-fractie een sectorplan 
akkerbouw gepresenteerd. De 
fiscale belasting van het produk
tierecht is teruggebracht tot een 
meer aanvaardbaar niveau. De 
VVD-fractie heeft ten behoeve van 
de land- en tuinbouw meer actie 
door de overheid bepleit, wat door 
het kabinet is toegezegd. De extra 
fondsen staan ten dienste van de 

• 
In 

landinrichting, vermindering van 
mestoverschotten en nieuwe 
agrarische technieken. 

De VVD heeft ook een aktieve 
rol gespeeld bij de totstandkoming 
van het Meerjarenplan Bosbouw, 
waarin een actief bosbouwbeleid 
is vastgelegd. Er wordt naar ge
streefd de zelfvoorzieningsgraad 
van hout in ons land in 50 jaar te 
brengen van 10 % naar 25 %. 

6 Versterking van de 
infrastructuur 
Nederland ligt op een kruis

punt van wegen in Europa. Ons 
wegennet, de vaarwegen, spoor-
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verbindingen en telecommunica
tie mogen niet achterblijven bij de 
landen om ons heen. Dan zouden 
wij werk en inkomen verliezen. 
Vandaar dat de VVD-ministers 
Smit-Kroes en De Korte veel heb
ben ondernomen om modernise
ring van de infrastructuur te be
reiken. Er zijn nieuwe, lange-ter
mijn ontwerpen gemaakt, nieuwe 
projecten gestart, en er is extra 
geld voor de aanleg van tunnels, 
bruggen e.d. gevonden. Centraal 
staat het Bereikbaarheidsplan 
Randstad. Ook de ruimtelijke or
dening heeft een impuls gekregen 
door de Vierde Nota met een lan
ge-termijn ontwerp voor de in
richting van ons land. 

7 Eigen woningbezit 
Op het onderdeel volkshuis

vesting van de begroting van 
VROM heeft een enorme ombui
gingsoperatie plaatsgevonden. 
Daarmee is een belangrijke bij
drage geleverd aan het terug
dringen van het begrotingstekort 
en de lastendruk. Het aantal 
(zwaar) gesubsidieerde woningen 
is verlaagd, terwijl de totale wo-

. ningproduktie globaal in stand is 
gebleven. Er is een begin gemaakt 
met de geleidelijke vermindering 
van de subsidies op woningen. De 
individuele subsidie voor huur
ders is beheersbaar gemaakt, met 
behoud van koopkracht voor de 
laagstbetaalden. In het kader van 
de doorstroming bepleit de VVD 
al jaren voor huurharmonisatie. 
Deze wordt nu naar behoren toe
gepast. Huurharmonisatie is van 
belang voor rechtvaardiger huur
verhoudingen. Op initiatiefvan de 
VVD wordt particuliere kamer
verhuur gestimuleerd. Op aan
drang van de VVD is een wetsou
werp ingediend, waardoor het 
makkelijker wordt om snel goed
keuring voor kleine verbouwingen 
te krijgen. 

De VVD is een groot voorstan
der van eigen woningbezit. Mede 
met het oog daarop heeft de VVD 
het plan "Werk uit Woningen" 
voor verkoop van sociale huur-



woningen aan de bewoners ge
presenteerd. Voorstellen om de 
fiscale aftrekbaarheid van de hy
potheekrente voor het eigen huis 
te beperken, zijn door de VVD af
gewezen. 

8 Veel 
milieumaatregelen 
Ieder kent de ernst van de mi

lieuproblematiek en de achteruit
gang van de natuur. Door VVD
Minister Nijpels is het beleid van 
zijn VVD-voorgangers Ginjaar en 
Winsemius voortgezet om de 
groeiende milieubedreigingen te 
keren. In het Nationaal Milieu
beleidsplan wordt het lange-ter
mijn-beleid vorm gegeven. 

Gassen die de ozonlaag af
breken, worden teruggedrongen. 
De roestoverschotten worden ge
leidelijk onder controle gebracht. 
Luchtvervuiling door het verkeer 
wordt bestreden door schone au
to's te stimuleren. Zeer giftige 
landbouwchemicaliën worden te
ruggedrongen. Een betere ver
werking van chemische afvalstof
fen is in ontwikkeling en uitvoer 
van afval naar arme landen wordt 
stopgezet. De verbranding van 
afval op zee is gestopt. Gifgronden 
worden geleidelijk schoon
geroaak~ - al zijn daar nog vele 
jaren voor nodig. De milieu-regels 
zijn verscherpt en de over
heidsuitgaven voor milieu zijn 
verhoogd om al deze taken beter 
aan te kunnen pakken. 

9 Vernieuwing van het 
onderwijs 
De VVD bepleit verhogingen 

van de kwaliteit van het onder
wijs, betere afstemming op de ar
beidsmarkt en een zelfstandiger 
bestuur van scholen. Om deze 
doelen te bereiken, heeft VVD
staatssecretaris Ginjaar-Maas de 
examenpakketten verstevigd. Het 
beroepsonderwijs ondergaat een 
modernisering. Het aantal jonge
ren in het praktijkgerichte leer
ling-wezen, dat met de bedrijven 
samenwerkt, is verdubbeld. 

Scholen worden zelfstandiger 
en het personeelsbeleid wordt 
versoepeld. Scholen bepalen zelf 
wanneer de basisvorming staps
gewijs wordt ingevoerd. Het grote 
9-antal wetten en regels wordt 
doorgelicht en uitgedund om 
scholen meer armslag te geven. 

10 Naar een nieuw 
systeem voor de 
volksgezondheid 

Door de medische vooruitgang 
en omdat mensen gemiddeld ou-

der worden, neemt de vraag naar 
medische ingrepen en zorg steeds 
meer toe. Als gevolg stijgen de 
uitgaven. Moeilijke afwegingen 
moeten worden gemaakt tussen 

dure zorg voor weinigen of goed
kope zorg voor velen. De volks
gezop.dheid lijdt bovendien onder 
een te ingewikkeld, slecht be
stuurbaar bestel. Daarom is een 
nieuw stelstel ontworpen, het zo
genaamde Dekker-systeem, dat 
over een lange periode geleidelijk 
aan kan worden ingevoerd. VVD
staatssecretaris Dees van volks
gezondheid heeft er een begin mee 
gemaakt. Als dit stelsel gereali
seerd is, zullen alle Nederlanders 
een basisverzekering hebben, die 
ze naar keuze kunnen aanvullen 
met extra pakketten. Omdat de 
VVD een volksverzekering af
wijst, zal het nieuwe systeem aan 
stringente voorwaarden moeten 
voldoen. Om geld te vinden voor 
uitbreidingen zoals betere pre
ventie, meer ouderenzorg, aids
preventie en top-klinische zorg als 
kankerbestrijding, moet de doel
matigheid van de gezondheids
zorg. verhoogd worden. Vandaar 
dat het beddenoverschot in zie
kenhuizen wordt verminderd en 
de kosten van specialistische hulp 
en medicijnen moeten worden ge
stabiliseerd. 
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Er is meer geld uitgetrokken 
op de achterstanden bij de zwak
zinningenzorg in te lopen. Er ko
men 1000 plaatsen bij. 

Veel aandacht gaat naar het 
voorkomen van ziekten. Voorlich
ting speelt daar een grote rol in. 
Voorlichting voor aidspreventie, 
matiging van alcoholgebruik, 
vermindering van tabaksgebruik, 
betere voeding e.d. zijn door dit 
kabinet benadrukt. Ook de rech
ten van de patiënt worden ver
sterkt door nieuwe wetgeving. 

11 Meer aandacht voor 
ouderen 

De VVD heeft stelselmatig 
stelling genomen tegen leeftijds
discriminatie en vóór emancipatie 
van ouderen. De VVD heeft een 
groot aantal concrete maatregelen 
(zoals versterking van de thuis
hulp) voorgesteld om ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig te kun
nen laten wonen. Er wordt f 100 
miljoen uitgetrokken voor het 
versterken van de thuiszorg. en 
voor het experimenteren met 
nieuwe vormen van samenhan
gende zorg voor ouderen. 

Op initiatiefvan de VVD wordt 
er f 50 miljoen per jaar toege
voegd aan een in te stellen sa
neringsfonds voor bejaardenoor
den, opdat zoveel mogelijk voor
komen wordt dat er plaatsen in 
bejaardenoorden moeten ver
dwijnen, die we in de toekomst 
hard nodig hebben. 

De VVD heeft vergaande voor
stellen tot democratisering van 
bejaardenoorden en verpleeghui
zen gedaan. Het is belangrijk dat. 
ouderen meer zeggenschap over 
hun eigen leefklimaat hebben. De 
VVD heeft daarom ook het voor
stel gesteund om gepensioneerden 
op te nemen in de besturen van 
pensioenfondsen. De VVD heeft 
het voorstel, om AOW-ers ook 
AOW-premie te laten betalen, met 
kracht van de hand gewezen. . 

12 Nederland sterker in 
deNAVO 

De positie van Nederland in de 
Navo is de laatste jaren duidelijk 
versterkt. Vooral door het aan
dringen van de VVD heeft het vo
rige kabinet besloten akkoord te 
gaan met het Navo-besluit over 
kruisvluchtwapens. Dat beteken
de, dat als de Sovjetunie niet be
reid zou zijn geweest om haar 

kernraketten voor de middellange 
afstand te verminderen, Neder
land mee zou doen aan plaatsing 
van kruisvluchtwapens van de 
N avo. Ons land droeg zo bij aan 
de eenheid van de N avo. Omdat 
de Sovjetunie en de VS nu allebei 
dit type wapens vernietigen, is 
plaatsing in Nederland gelukkig 
niet meer nodig. Die tweezijdige 
wapenvermindering is precies 
wat de VVD beoogde. 

VVD7minister van Defensie, 
Van Eekelen, heeft de betrekkin
gen metdeNavo verder verbeterd 
door een marine-eenheid naar de 
Perzische Golf te zenden om door 
gemeenschappelijk optreden ook 
aan de veiligheid buiten het Navo
gebied bij te dragen. Hij heeft het 
tienjarenplan voor Defensie ver
nieuwd en de Defensie-organisa
tie gestroomlijnd. In deze ka
binetsperiode is ook extra aan
dacht aan het defensie-personeel 
gewijd. Door het financierings
tekort van het kabinet is het ech-

ter niet gelukt om het doel te ha
len defensie met 2 % reëel te laten 
groeien. Die groei is iets onder de 
1 % uitgekomen. In september 
1988 heeft Dr. Van Eekelen zijn 
functie neergelegd. Hij is opge
volgd door Mr. Drs. F. Bolkestein, 
die het beleid voortzet om onze 
bijdrage aan de N avo verder te 
verbeteren en een verstandig be
leid van defensie plus ontspan
ning te voeren. 

Kortom: de VVD zit niet voor 
niets in de regering! 
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Deze punten zijn zomaar een 
greep uit vele andere. Op een 
groot aantal terreinen wordt door 
het nauwe overleg in de coalitie 
van VVD en CDA en door het goe
de samenspel van de VVD-be
windslieden met de Tweede- en 
Eerste Kamerfracties een groot 
deel bereikt dat in het VVD-ver
kiezingsprogram 1986 aan de 
kiezer werd beloofd. Wie zegt dat 
de VVD bijwagen is? Op veel ter
reinen, bijvoorbeeld de verbete
ring van de economie en bestrij
ding van de misdaad, is de VVD in 
feite het trekpaard in de coalitie. 
In dit blad treft u het concept
verkiezingsprogramma van de 
VVD voor de volgende regeer
periode, dus 1990-1994. We moe
ten doorgaan met de hardere 
aanpak van de misdaad, bestrij
ding van werkloosheid, verbete
ring van de zorg voor ons milieu, 
de volksgezondheid, goed onder
wijs, en andere belangrijke taken. 
Als u dat wi!t, kunt u over dat 

nieuwe programma meepraten in 
uw afdeling en het verder helpen 
verbeteren. Als Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie heeft de 
VVD uw stem en uw steun hard 
nodig! 

DR. L. GINJAAR 
Partijvoorzitter 

DR. IR. J. J. C. VOORHOEVE 
Voorzitter WO-fractie Tweede Kamer I 
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Landbouwdag 
Drenthe 
Op 27 januari jl. organiseerde de 
kc-Drenthe een politiek werk
bezoek waarbij de gehele dag de 
Drentse landbouw centraal stond. 
Dit was mede gedaan om onze 
kandidaat-Europarlementariër 
Jan Mulder een hernieuwde ken
nismaking te bieden met de 
Drentse landbouw. De tweede re
den was zeker ook om de land
bouw van gedachten te laten wis
selen met de politiek. 

Ook hier in Drenthe - waar 
20 % van de beroepsbevolking 
haar inkomen heeft uit de land
bouw - is de onrust groot. De laat
ste paar jaar gebeuren te veel ne
gatieve dingen in deze sector. Het 
Brussels prijsbeleid, de strengere 
regels voor het milieu, het af- ' 
schaffen van de WIR en de even
tuele belastingmaatregelen in het 
kader van de quota voor melk. 
"Alles met elkaar is dit wat te veel 
en het gaat veel te snel," zo sprak 
de landbouw ons toe. "De ene 
maatregel is nog niet afkondigd of 
de volgende staat alweer op 
stapel. Hoe kon in zo korte tijd 
van ons worden gevraagd het roer 
om te gooien, zoveel investeringen 
te doen in activiteiten die wij al 
tientallen jaren doen. Natuurlijk 
is de landbouw bereid mee te wer
ken aan o.a. het beheersbaar hou
den van het milieu. Maar geef ons 
de tijd .. " 

De algemene klacht was dat 
het steeds sterker erop begint te 
lijken of alleen de landbouw de 
schuldige is aan de milieuvervui
ling. Dit wordt als uiterst onrede
lijk ervaren en het is ook niet reëel 
om op deze manier met het treffen 
van eenzijdige maatregelen door 
te gaan. 

Begrip 
Daarom was het goed er die 

avond in de volle zaal te Zwiggelte 
getuige van te zijn dat de twee 
aanwezige Tweede Kamerleden, 
Piet Blauw en Jan te Veldhuis, 
voor deze problematiek alle begrip 
toonden. Jan te Veldhuis sprak uit 
ook geschrokken te zijn van het 
rapport "Zorgen voor Morgen", 
waarin een terugdringing van de 
ammoniakemissie binnen 5 jaar 
met circa 80 % noodzakelijk wordt 
geacht. Hij gaf aan te zullen plei
ten voor het uitzetten van een 
reëel -tijdvak met ijkpunten. Hij 
zag niet in waarom er weer een 
vermindering van de veestapel 
zou moeten komen. De technische 
mogelijkheden moeten worden 
uitgewerkt en het onderzoek naar 
betere bestrijdingsmiddelen zal 
moeten worden bevorderd. Piet 

Blauw benadrukte dat de land-
bouw financieel sterk moet blijven 
om de milieuproblematiek aan te 
kunnen en dat hij zich sterk zal 
maken om nu snel tot de uitwer
king te komen van de "100-mil
joen-motie". Hij plaatste wat 
kritische kanttekeningen bij de 
inmiddels populair geworden ge
dachte om bosbouw toe te passen. 
Dit zou kunnen, maar dan moet 
wel vaststaan dat in de toekomst 
deze bossen niet als "natuur" 
worden ervaren. Ook de braaklig
gingsregeling heeft z'n bezwaren. 
Dat zou kunnen wanneer de mo
gelijkheid blijft om deze gronden 
bijvoorbeeld met lokmiddelen te 
bebouwen. Hij zag zeker toekomst 
in het bevorderen van de agri
ficatie. Het onderzoek naar bio
toepassingen is inmiddels zeer 
intensief. Van de producenten die 
een bedrijf als Avebe produceert 
gaat inmiddels al 75% naar de 
non-foodsector. 

Kaas 

De werkbezoeken overdag wa
ren heel leerzaam. We bezochten 
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de Drents-Overijsselse Combina
tie, waar 250 ton kaas per week 
wordt gefabriceerd. Daarna het 
Hilbrands-Instituut in Assen. 
Hier werd ons uitgelegd hoe 
noodzakelijk het is en zal blijven, 
dat onderzoek wordt verricht op 
het gebied van bodemontsmet
ting. De discussie met het bestuur 
en een aantal leden van het 
Drents landbouwgenootschap was 
pittig maar open. We sloten de 
middag af met een bezoek aan de 
Proeftuin Noord-Nederland in 
Bargercompascuum. Een onmis
baar instituut voor de glastuin
bouw, een tak van de landbouw 
die in Z.O.-Drenthe steeds meer 
groeit. 

Na deze welbestede, gezellige 
dag wacht de Drentse landbouw 
nu af hoe de resultaten zullen zijn. 
Zij zullen er - zo hebben wij be
grepen - zeker aan mee willen 
werken in de toekomst de Drentse 
landbouw financieel gezond, maar 
ook milieuaanvaardbaar te hou
den. 

Ann Nijenhuis-Kattenberg, 
Statenlid Drenthe • 

35 jaar ondercentrale 
Krimpenerwaard 
-een verhaal doorweven met namen, met verontschuldiging 
aan al die anderen die het ook mee hebben gemaakt -

Op een herfstavond in 1953 
staken bij een verkiezingsbijeen
komst in de - thans vergane -
glorie van Nederlands oudste ho
tel De Zalm in Gouda enige Krim
penerwaardse VVD-bestuurders 
de hoofden bijeen om te komen 
tot een gezamenlijke aanpak van 
verkiezingscampagnes, in het bij
zonder voor de Kamer en de 
Staten. De Krimpenerwaard ver- ' 
keerde nog in de nasleep van de 
watersnoodramp en was aan de 
rest van Zuid-Holland verbonden 
door een opduwpontje in Krimpen 
en een antieke ophaalbrug onder 
Gouda. 

Dit initiatief, geleid door de 
heren Hoogendoorn uit Ouder
kerk en Nobel uit Lekkerkerk, re
sulteerde in een eerste gemeen
schappelijke propaganda-avond 
voorjaar 1954 in het oude cafe 't 
Voormalig Rechthuis te Berken
woude met als gastspreker Harm 
van Riel. Deze aanzet leidde tot 
een reeks succesvolle evenemen
ten, waarbij vele prominenten op
traden en in de partijtop de op
vatting begon te leven dat men 
in "Perkouw" moest zijn geweest 
alvorens er echt bij te horen. 
Hiermee was tevens geboren wat 
aanvankelijk werd genoemd 
"Streekverband", later Regio, c.q. 
ondercentrale, de organisatie
vorm die we heden kennen en ge
lukkig mogen behouden. 

Vrijblijvend 

De mannen van het eerste uur 
werkten intussen ijverig door aan 
het structureren van het aanvan
kelijk zeer vrijblijvend opererend 
gezèlschap terwijl ene Roodhuy
zen, een wat oudere heer uit Was
senaar, in de lege plekken nog wat 
afdelingen letterlijk bij elkaar 
fietste. Veel medewerking kwam 
ook van de ons te vroeg ontvallen 
partijpropagandist Van Vlaar
dingen uit Gouda. Zonder merk
waardige inspanning ging bijna 
iedere deur voor ons open. 

De doorbraak van de VVD in 
de Krimpenerwaard, een gebied 
met een vrij Calvinistische plat
telandsbevolking en een opko
mende arbeidersklasse aan de 
randen, zette zich sterk voort in 
de jaren zeventig toen een inmid
dels volwassen ondercentrale met 

aan het hoofd Alie van Wijngaar
den-Terlouw, ruimschoots in de 
landelijke groei mee liep en zelfs 
voorging met als top de Staten
verkiezingen van 1982. Dat jaar 
werden we in zes van de toen nog 
twaalf waardgemeenten de groot-
ste partij. · 

Malaise 

Voor René Schulze was de wat 
minder dankbare taak gereser
veerd de club door de toen volgen
de malaise te loodsen. Daar kwam 
de gemeentelijke herindeling nog 
eens bovenop. Het waren zaken 
waarbij de emoties - niets men
selijks is liberalen vreemd - soms 
hoog opliepen en het voor de trou
we kern een opgave was de rust 
en het verband te handhaven. 

Terugziend zijn we er redelijk 
doorgekomen. Ook de laatste 
hobbels zullen slijten. De tijd ver
andert scherpe rotsen in vlakke 
stranden. Nadat de heer Schulze 
in de partijraad kwam werd Piet 
van den Berg regio-voorzitter. 
Met hem gaan we straks op 17 
april even stil staan bij het verle
den en vooruitzien naar de toe
komst. Zittende en oud-bestuur
ders uit de Krimpenerwaardse 
gelederen, Kamer-, staten- en 
raadsleden, burgemeesters, wet
houders, partij- en centralebe
stuurders en ook de "gewone" le
den maken het mogelijk een wat 
feestelijke bijeenkomst op touw te 
zetten. Helaas zijn we het Voor
malig Rechthuis ontgroeid en 
vertoeven we sinds 1973 in het 
Cultureel Centrum Berkenwou
de. Men leze de aankondiging in 
de Van A tot Z-rubriek in dit 
nummer. 

Dirk Kok I 

Tine Waisfisch neemt na 29 jaar 
afscheid van Amsterdams 
WO-bureau 
Wie nu de VVD in Amsterdam belt, krijgt een beleefde stem op 
het antwoordapparaat. Het hoofdstedelijk partijbureau van de 
VVD bestaat niet meer. Het k~:mtoor aan de Keizersgracht.is 
opgeheven én dat betekent dat er een einde is gekomen aan het 
bijna 29-jarig dienstverband van mevrouw Tine Waisfisch. Zij 
bezette het bureau van de Amsterdamse liberalen vanaf maart 
1960, achtereenvolgens op de Herengracht, in de Vondelstraat, 
op de Nieuwe Zijds Voorburgwal en de laatste periode van 
haar werkzaamheden voor de VVD op de Keizersgracht. Tine 
Waisfisch was al die jaren de allesweetster voor de VVD in 
Amsterdam. De bijzonder sympathieke, vriendelijke, behulp
zame, ijverige en intelligente vrouw, bij wie iedereen kon aan
kloppen. Op wie ook menig afdelingsvoorzitter, secretaris en 
penningmeester bijna blindelings kon bouwen. Die niet alleen 
open oor had voor ijverige afdelingsmensen, maar pok zo maar 
geïnteresseerde kiezers-in-de-problemen de volle aandacht 
gaf. Het telefoonnummer op deze vier achtereenvolgende 
adressen was voor een aantal mensen dan ook vaak een hulp
lijn, een vraagbaak en een veel-wetende informatiebron. Achter 
die telefoon zat Tine W aisfisch, die nu zegt: "De bezuinigings
maatregel om het Amsterdamse kantoor op te heffen, waardoor 
mijn baan verdween, begrijp ik helemaal. Mede omdat er toch 
steeds meer gedecentraliseerd wordt in de politieke organisa
ties en ook mede door het aantal teruglopende leden van de 
partij, kon ik het billijken toen voorzitter Pam Evenhuis mij de 
onprettige ontslagtijding meedeelde". Dat neemt niet weg, dat 
het Tine W aisfisch emotioneel de komende tijd nog wel zal 
opbreken om zich niet meer dagelijks met de VVD bezig te 
houden. Gelukkig is partner Leo Reeker bij de hand om haar 
door moeilijke tijden heen te helpen. 

Het valt Tine Waisfisch gemak
kelijk om dankbaar terug te blik
ken. Zij herinnert zich nog als 
kersvers in haar geheugen de 
manier waarop zij in het voorjaar 
van 1960 op het Amsterdamse 
VVD-kantoor aan de Herengracht 
nummer 36 terecht gekomen is. 
Zij vertelt: "Îk werkte op het ac
countantskantoor van de heer 
Vonhoff Senior. De vader van 
Henk. Haya van Someren vroeg 
toen aan fienk om mij even te le- ' 
nen om wat orde op zaken te stel
len op het VVD-bureau. Henk, 
toen secretaris van de Amster
damse afdeling, regelde dat met 
zijn vader en ik kwam bij de VVD. 
Ik was daar binnen en prompt 
vertrokken twee dames die daar 
al jaren werkten. De eerste taak, 
die ik toen van Henk Vonhoff 
kreeg, was twee ontslagbrieven 
typen. Ik weet nog dat ik die ge
dikteerd kreeg door Vonhoff, na
dat hij met een doos gebak was 
binnengekomen". Voor Tine 
Waisfisch die in haar bijna 29 jaar 
acht voorzitters, twaalf secre
tarissen en negen penningmees-

ters gediend heeft, vormden deze 
twee brieven het begin van een 
heel prettige levensperiode. "Die 
ik," zó concludeert zij nu, "altijd 
als een verlengstuk van mijn le
ven gezien heb. Nooit als een ech
te baan, omdat ik mij erg nauw 
met de VVD verbonden voel". 

Persoonlijke 
benadering 

Dë persoonlijke benadering 
van mensen-in-de-problemen is 
Tine W aisfisch uit haar hart ge
grepen. Veel geduld voor . vaak 
lange telefoongesprekken en af en 
toe een goed advies terug. Zij zegt: 
"Ik ervaarde het dan als ontroe
rend als enkele dagen later zo'n 
opbeller met een bosje bloemen of 
een stukje zeep dankbaar naar 
ons kantoor kwam." Tine denkt 
ook met veel plezier terug aan de 
verkiezingstijden. "Die waren in 
Amsterdam ?-ltijd zeer ener
verend. Het was dan op het kan
toor een lekkere puinhoop, ver
oorzaakt door groepen goedwil
lende vrijwilligers, die zich voor 

Mevrouw T. Waisfisch spreekt, op haar eigen (bescheiden) wijze, de vele receptie
gangèrs toe. 



de VVD inzetten. We hebben door 
die verheugende vrijwilligheid in 
al die jaren toch heel wat winst 
geboekt als VVD. Natuurlijk 
naast de teruglopen, die ons toch 
weer stimuleerden om enthou
siast terug te komen." Zij somt zo 
haar acht voorzitters op in die 29 
jaar: Van Soomeren, Saaz, Laux
terrnan, Neuberg, Hamm, Stork, 
Coljee en Evenhuis, die nu in zijn 
tweede zittingsperiode, samen 
roet zijn bestuur moest besluiten 
Tine W aisfis eh naar haar honderd 
procent vrije tijd te sturen; 

Stikkerhuis gekraakt 
Het kan niet anders dan dat er 

uit die ruime kwart eeuw ook on
prettige herinneringen in het ge
heugen van Tine W aisfisch zitten. 
Neem juni 1984, toen het Stik
kerhuis aan de Voorburgwal ge
kraakt en bezet werd. Zij herin
nert zich: "Ik hoorde het via de 
radio. Ik kon mijn oren niet ge
loven en belde direct het VVD-bu
reau op. Ja, hoor, ik hoorde een 
vreemde stem van een van de be
zetters. De ME heeft het kantoor 
toen ontruimd. Het was om te 
huilen om te zien wat voor rotzooi 
de bezetters hadden gemaakt. De 
inhoud van laden en kasten over 
de grond gestrooid, documenten 
verscheurd en met voedsel veel 
smerig gemaakt. Ik heb weken 
daarna nog de rommel moeten 
opruimen. Toen in 1987 er nog 
eens, maar op bescheidener ma~ 
nier, een bezetting van het Stik
kerhuis kwam, en ik op dat on
zalige moment op het kantoor zat, 
was ik als de gesmeerde bliksem 
het pand uit. Op weg naar de 
overkant van de Voorburgwal, 
waar Paul en Margot Luyten 
woonden. Margot, die alles gezien 
had, had inmiddels de politie ge
beld. De 25 jonge bezetters, die 
door mijn haastige vertrek nie
rnang ha~den .~lll boos tege_!l te , 
doen, waren toen snel het pand 
weer uit. Zonder rommel te heb
ben gemaakt." 

Begin februari kreeg Tine 
W aisfisch in het Amsterdamse 
Havenrestaurant een onvergete
lijke afscheidsreceptie. Waar, hoe 
kan het anders, Henk Vonhoff op 
zijn eigen taalspitsvondige ma
nier Tine lof toezwaaide. Waar
door de reorganisatie van het 
hoofdstedelijk VVD-secretariaat, 
roet als direct gevolg de opheffing 
van het lokale bureau, een feeste
lijk tintje kreeg. Immers, zo bena
drukte afdelingsvoorzitter Pam 
Evenhuis, "we zijn weer een echte 
vrijwilligersorganisatie gewor
den". De Amsterdamse VVD kijkt 
met dankbaarheid terug op bijna 
29 jaar Tine Waisfisch en anders
om. 

Hans de Bie • 

(Advertentie) 

Bouwen voor nu en voor 
straks in: 

PAHRUMP, 
NEVADA, 
USA 

Klein stadje, omringd door 
schitterende bergen, woes
tijnklimaat, zuivere lucht, 
100 km west van Las Vegas. 
Permanente bewoning of voor 
vakanties; timesharing (al
leen Nederlanders!) mogelijk. 
Vraag uitvoerige brochure bij 
Nederlanders die het allO 
jaar 'doen': 

Zuidema, tel. 03444-1633. 
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g prioriteit 
binnenJOVD 
Kadervo • 

Nieuw project gemeentepolitiek van start 

Door ERNST VAN SPLUNTER, secretaris vorming en scholing JOVD 

Een van de sterke punten van 
de Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie is 
door de jaren heen vorming en 
scholing. Kadervorming en 
informatievoorziening staan 
centraal bij de derde poot -
naast politiek en organisatie -
van de JVOD: vorming en 
scholing. 

Cursussen 

sen staatkunde dus ook meer les
sen in gemeentepolitiek. Maar 
daar hoeft het niet bij te blijven. 

Zou het niet aardig zijn jonge 
liberalen iets meer van het raads
werk te laten zien? Wat is er nu 
mooier dan aan de hand van de 
toelichting van een raadslid de 

raadsvergadering te bezoeken? 
Liefst een avond van tevoren kan 
de betreffende volksvertegen
woordiger met de plaatselijke 
JOVD-afdeling een bijeenkomst 
beleggen waar de interessante 
punten van de agenda nader wor
den bekeken. Dusdoende wordt 

De JOVD kent verschillende 
categorieën cursussen. In den be
ginne is er voor elk lid een intro
cursus. Deze dient ter opvang en 
informatievoorziening in eerste 
aanleg voor nieuwe leden. De mo
gelijkheden en de organisatie van 
onze organisatie worden gedu
rende een avond doorgesproken. 
Ook is er aandacht voor het li
beralisme. Hierna begint het in 
feite voor het nieuwe lid pas. Door 
het volgen van sociale vaardig
heidscursussen leert men zich be
ter uit te drukken in het openbaar 
(vergader- en discussietechniek, 
spreken in het openbaar) en leert 
men onderhandelen en conflicten 
hanteren. De bestuurders- en 
congresvoorbereidingscursus 
hebben kadervorming ten doel. 
Politieke cursusse-9- zjin meestal , 
gericht op informatieoverdracht. 

De Leergang Gemeenteraad 

Cursusleiders 
Uit eigen kring reeruteert de 

JOVD haar minimaal veertig 
cursusleiders. Dat kan omdat de 
JOVD een aantal enthousiaste le
den in haar midden heeft die pro 
deomeerdere weekenden per jaar 
bereid zijn, om hun in de loop der 
jaren vergaarde kennis over te 
dragen aan een volgende genera
tie. Minstens een weekend per 
jaar traint het hoofdbestuur de 
cursusleiders in spé en frist de 
jonge docenten tweemaal 's jaars 
op. 

Topkader 
Met de Haya van Someren

stichting organiseert de JOVD ie
der jaar een topkadercursus 
(laatstelijk in Borne; zie verslag 
elders in dit blad). Een liberaal 
politiek onderwerp of filosofisch 
getint issue wordt bij de kop ge
pakt en gedurende een weekend 
besproken. De ervaring leert dat 
zowel inleiders als cursisten na 
zo'n weekend altijd zeer voldaan 
huiswaarts keren. 

Dit jaar staat binnen de JVOD 
een topkadercursus met als on
derwerp internationaal jongeren
werk op stapel. Politiek over de 
grens was al te zeer voorbehouden 
aan het hoofdbestuur. Daarbij 
manifesteerde zich een tekort aan 
menskracht om aan alle inter
nationale uitnodigingen te vol
doen. 

Project 
gemeentepolitiek 

Volgend jaar, het jaar van Ka
mer- en gemeenteraadsverkie
zingen, nadert met rasse schre
den. Natuurlijk bereidt ook de 
JOVD-$ectie vorming en scholing 
zich daar op voor. Naast cursus-

Op 25 februari jl. heeft de lan
delijke introductie van de 
Leergang Gemeenteraad 
plaatsgevonden. 
Deze Leergang bestaat uit di
verse algemene en specifieke 
cursussen, gericht op het 
werk~.!l.J:!illl!en ""'Qe ~-~!!l~.en- ' 
teraad. Het niveau van de di
verse cursussen is hoog, en is 
gericht op het niveau van er
varen raadsleden. 
In het volgende nummer van 
Vrijheid en Democratie zal u 
een verslag van die bijeen
komst aantreffen. 

Hieronder volgt alvast een over
zicht van de opzet van de Leer
gang: 

De Informatie-avond is het be
gin van de Leergang. Deze avond 
kan per afdeling of door een aan
tal afdelingen gezamenlijk wor
den georganiseerd, in samenwer
king met de gemeenteraadsleden. 
De avond heeft ten doel de leden 
van de afdeling wat beter bekend 
te maken met het werk van de 
gemeenteraad. Daarnaast wordt 
meer informatie verstrekt over de 
Leergang Gemeenteraad .. 

De VIPP-eursus (Vrouwen In
formeren over de Plaatselijke Po
litiek) is bedoeld als startcursus 
voor vrouwen die zich willen 
oriënteren op het werk van de ge
meenteraad. De cursus bestaat 
uit drie dagdelen: de eerste komt 
voor een groot deel overeen met 
de informatie-avond. De nadruk 
zal verder speciaal liggen op de 
onderdelen van het raadswerk, 
waar vrouwen Jllee · geconfron
teerd worden. Deze cursus is door 
de Organisatie Vrouwen in de 
VVD i.s.m. de Haya van So
merenstichting ontwikkeld in het 
kader van de positieve actie. 

De Introductiecursus is be
doeld voor leden van de VVD die 
wèl geïnteresseerd zijn om meer 
te weten over het werk van de 
gemeenteraad, maar zelf géén, of 
nog geen, gemeenteraadslid zou
den willen worden. Hierbij wordt 
met name gedacht aan afdelings
bestuurders, fractiemedewerkers 
en leden van steunfracties. 

De cursus Gemeenteraad is he- De Integratiecursus is bedoeld 
stemd voor huidige en toekom- voor fractievoorzitters'. Hierin 
stige gemeenteraadsleden. Hier- komt alles aan de orde wat te ma
bij geldt als toelatingscriterium· ken heeft met het maken van 
dat men op een verkiesbare plaats strategische en politieke keuzen 
op de lijst moet staan. Aan de orde binnen een gemeenteraad, als
komen niet alleen de rechtspÓsitie me~e het leiden van een fractie. 
en 4et functioner:e:g._ Vl!,n de g~- , _ . . . 
meenteraad, maar ook de relatie De Seminars zijn het sluitstuk 
met het college van Burgemeester van de Leergang. Het spreekt voor 
en Wethouders, de burgers en zich dat het werk binnen de ge
maatschappelijke organisaties. meenteraad constant in beweging 

De cursus Onderhandelen is 
bestemd voor diegene uit de frac
tie die na de verkiezingen de on
derhandelingen voert over het 
toekomstig beleidsprogramma en 
verdeling van wethouderpor
tefeuilles. 

De Vaktechnische cursussen 
zijn gericht op een specifiek on
derwerp. Er worden vooralsnog 6 
vaktechnische cursussen geor
ganiseerd met de volgende onder-
werpen: 
- Gemeentefinanciën 

Personeel, Automatisering en 
Organisatie 
Welzijn, Cultuur en Onderwijs 
Volkshuisvesting en Openbare 
Werken 
Algemeen Bestuur 
Economische Zaken, Ruimtelij
ke Ordening en Milieu. 

Deze cursussen zijn alléén toe
gankelijk voor raadsleden, die de 
cursus Gemeenteraad hebben 
doorlopen. De onderwerpen wor
den niet alleen technisch behan
deld, maar ook vanuit de liberale 
visie bekeken. De verschillende 
cursussen geven de mogelijkheid 
om een individueel pakket samen 
te stellen, dat bijvoorbeeld aan
sluit bij de toegewezen portefeuil
le in de fractie. 

is. Nieuwe onderwerpen of onder
werpen die sterk in de belangstel
ling staan zullen de kern vormen 
van deze seminars, die voor 
raadsleden toegankelijk zijn. 

Wanneer zijn de 
cursussen 
beschikbaar en hoe 
lang ~uren ze? 

De cursusprijs zal f 25,- per 
dagdeel bedragen. 
Aan de informatie-avond zijn geen 
kosten verbonden. 
Voor de VIPP-eursus geldt een 
gereduceerd tarief van f 25,
voor de hele cursus. 

Vanaf het moment dat de cur
sussen beschikbaar zijn, kunnen 
deze vanuit de Haya van So
merenstichting, in nauwe samen
werking met de kamercentrales, 
worden georganiseerd. 
De cursusplaatsen, tijdstippen en 
de aanmeldingsprocedure zullen 
regelmatig in Vrijheid en Demo
cratie bekend worden gemaakt. • 

Cursus: Lengte cursus beschikbaar per 

Informatie-avond 1 dagdeel rnaart 1989 
VIPP-eursus 3 dagdelen april1989 
Introductiecursus 3 dagdelen september 1989 
Cursus Gemeenteraad 4 dagdelen november 1989 
Cursus Onderhandelen 2 dagdelen januari 1990 
Vaktechnische cursussen 4 dagdelen april1990 
Seminars 1 à 2 dagdelen september 1990 
Integratiecursus 4 dagdelen september 1990 
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30 belangrijke punten uit het 
verkiezingsprogrannna voor 
1990-1994 
Wat wil de VVD? 

De VVD is een liberale partij. 
De VVD zet dus de mens centraal, 
mannen, vrouwen, ouderen en 
jongeren. Onze samenleving moet 
zo worden bestuurd, dat ieder de 
kans krijgt zich te ontplooien en 
het beste uit zichzelf te halen. Als 
mensen zich als individu goed 
kunnen ontwikkelen, leveren zij 
ook de beste bijdrage aan de sa
menleving. Mensen die vooruit
gang boeken, helpen ook ons land 
vooruit. 

Nederland is een fijn land om 
in te leven. In grote delen van de 
wereld is er geen vrijheid, worden 
mensen onderdrukt en heerst er 
armoede. We mogen gelukkig zijn 
dat de Nederlanders met elkaar 
een vrij land met welvaart en een 
hoog verzorgingsniveau hebben 
kunnen opbouwen. Toch zijn er 
ook in ons land nog onvervulde 
wensen. Ook moeten problemen 
als criminaliteit, milieuvervuiling 
en werkloosheid fors worden aan
gepakt. De VVD staat een actief 
beleid voor om ons land in de jaren 
negentig verder te verbeteren en 
een sterkere uitgangspositie te 
geven in het Europa van de vol
gende eeuw. 
Hieronder staan een aantal be
langrijke doeleinden waar VVD
ers zich samen voor inzetten. Deze 
plannen voor de regeerperiode 
1990-1994 gaan uit van een eco
nomische groei van 2,5 % per jaar 
(voorspelling van het Centraal 
Plan Bureau). Wie meer wil weten 
over de plannen van de VVD, 
raadplege het verkiezingspro
gramma "Een Kansvolle Toe
komst: naar een nieuw even
wicht". 

De VVD wil veiligheid 
1. In een aantal gemeenten en 

wijken is de criminaliteit nog veel 
te groot. Mensen horen zich veilig 
te voelen. De VVD wil de misdaad 
in ons land krachtig aanpakken. 
In de afgelopen regeerperiode zijn 
al erg veel maatregelen genomen. 
De sterke groei van de misdaad 
van de jaren zestig tot het begin 
van de jaren tachtig is een halt 
toegeroepen. Maar dat is niet ge
noeg. In de jaren negentig moeten 
de misdaadcijfers omlaag. Het 
strafrecht moet worden verbeterd, 
de achterstanden in vervolging en 
berechting moeten worden weg
gewerkt en de politie moet verder 
worden versterkt. 

2. De handel in drugs moet 
hard worden bestreden. Vermo
gens die door drugshandel worden 
opgebouwd, moeten de handela
ren worden ontnomen als deel van 
hun straf. De rechter moet drugs
verslaafden opname in een af
kickcentrum kunnen opleggen. 
Daarna hoort er voor de ex-ver
slaafde zicht op passend werk en 
een nieuwe toekomst zonder 
drugs te zijn. Het gebruik van 
drugs in gevangenissen moet fors 
worden teruggedrongen. 

3. Slachtoffers van misdrijven 
horen meer zorg en aandacht te 
krijgen. De daders moeten, waar 
dat toepasselijk is, tot schadever
goeding worden veroordeeld. 

4. Vormfouten in strafproces
sen horen minder makkelijk t_e 
leiden tot het vrij-uit gaan van de 
daders. Vormfouten moeten kun
nen worden hersteld. 

5. Om het anti-misdaadpro
gram van de VVD uit te voeren, 
moet er extra geld worden uitge
trokken, oplopend tot f 500 mil
joen extra per jaar, bovenop de 
bedragen die daarvoor al in de be
groting staan. Nederland .moet 
weer de naam krijgen een veilige 
rechtsstaat te zijn. 

De VVD wil een schoon 
milieu 

6. Ieder is bezorgd over de 
vervuiling van het milieu. Giftige 
lozingen, zure regen, overbemes
ting en ander milieubederf be
dreigen de gezondheid en de toe
komst van de wereld. De VVD is 
vaak in de voorhoede geweest bij 
het invoeren van milieuregels. De 
komende jaren moeten we daar
mee nog veel verder gaan. Het 
milieubeleid zal veel inspanning, 
onderzoek en geld vragen. "De 
vervuiler betaalt" hoort overal te 
gelden waar het kan. 
Milieumaatregelen zullen wel de 
kostprijs van goederen verhogen. 
Dat moeten producenten en con-

. sumenten er inaar-voor over heb
ben. 
Ook de overheid zal meer moeten 
doen: regels verscherpen en dui
delijker maken, heffingen opleg
gen, maar ook subsidies en belas
tingvoordelen geven voor wie mi
lieu-in vesteringen doet. 

7. Voor een beter milieu is ex
tra geld nodig. De VVD schat dat 
die extra bedragen moeten 
oplopen tot f 5 miljard per jaar in 
1994. Dat dient te worden opge
bracht door burgers, bedrijven en 
overheid. 

8. Wij horen productie en con
sumptie en onze leefwijze zo in te 
richten, dat wij weer in evenwicht 
met de natuur komen te leven. 
Dat vraagt grote veranderingen 
en ook nieuwe, schone technolo
gieën, waardoor we duurzame 
ontwikkeling bereiken, die is in
gepast in natuurlijke kringlopen. 

9. Omdat Nederland klein is 
en veel milieuvervuiling uit an
dere landen krijgt te verwerken, 
moeten we met onze buurhmden -
eigenlijk met zoveel mogelijk an
dere landen in Europa- een geza
menlijk milieubeleid voeren. 
Vooral de Europese Gemeenschap 
dient zijn milieu- en natuurbeleid 
te versterken. 

10. Zuinigheid in het gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen 
geldt ook voor energie. Kolen 
moeten als brandstof worden te
ruggedrongen, want die Zijn erg 
.vervuilend. Besparing van ener
gie is belangrijk. Het broeikasef
fect moet worden bestreden, o.a. 
door samen met andere landen 
een kleine heffing op koolstof in te 
voeren. Daar kan het herstel van 
tropische regenwouden en onder
zoek naar andere energiebronnen 
uit worden betaald. De VVD wil 
alleen nieuwe kerncentrales, als 

door nieuwe technologie kern
energie erg veilig is geworden en 
het afval ook veilig kan worden 
opgeborgen. 

De VVDwil 
economische groei en 
werk voor ieder 

11. Welzijn berust op een wel
varende economie. Om goed on
derwijs, gezondheidszorg, milieu
beleid, ouderenzorg en andere 
nuttige zaken ook in de toekomst 
te kunnen betalen, dient het 
draagvlak van onze economie te 
worden versterkt. Daarom moe
ten werklozen aan werk geholpen 
worden en hoort overmatig ziek
teverzuim te worden verlaagd. 
Ook de arbeidsongeschiktheid is 
in ons land te hoog. De VVD heeft 
een programma waar veel mensen 
weer werk door kunnen vinden. 
Mensen die door ernstige ziekte of 
gebreken echt niet meer kunnen 
werken (volledig arbeidsonge
schikt zijn) moeten een waar
devaste WAO/AAW-uitkering 
krijgen. 

12. Ondanks de enorme groei 
van dé werkgelegenheid in ons 
land, blijft de werkloosheid veel te 
hoog. Het zijn vooral de laagge
schoolden die geen werk kunnen 

'vinden. Daarom dl.enen de mi
nimumloonkosten te worden ver
laagd. De VVD wil hiervoor 1 mil
jard premiekorting geven. Dan 
moeten ook de stijging van het 
minimumloon en van de uitkerin
gen van mensen die nog een kans 
op de arbeidsmarkt hebben, zeer 
gematigd blijven. Door verbeterde 
scholing en actieve arbeids
bemiddeling kan voor hen meer 
kans op werk worden geschapen. 
In totaal wil de VVD 1,35 miljard 
extra inzetten voor de bestrijding 
van de werkloosheid. 

13. Onder buitenlanders die in 
ons land wonen, is de werkloos
heid naar verhouding erg hoog. 
Door Nederlands taalonderricht 
en vakscholing kunnen hun kan
sen groter worden. Wie terug wil 
naar het land van oorspron:g,moet 
daartoe gestimuleerd worden (re
migratie). De overheid hoort een 
zorgvuldig migratiebeleid te voe
ren. In ons al erg dicht bevolkte 
land kunnen we nog wel èchte po
litieke vervolgden, maar geen 
economische vluchtelingen meer 
opnemen. 

14. Wie lang ziek is geweest 
of een handicap heeft, maar best 
(weer opnieuw) aan de slag wil, 
moet daar de kans toe krijgen. De 
VVD stelt een groot aantal maat
regelen voor om gedeeltelijk ar
beidsongeschikten aan een (deel
tijd)baan te helpen. Als we dat 
niet doen, stijgt het aantal men
sen met een arbeidsongeschikt
heidsuitkering tot 1 miljoen. 

15. Door economische groei, 
technologische vooruitgang en 
nieuwe investeringen worden 
nieuwe banen geschapen. De helft 
van ons inkomen wordt in de pro
duktie voor uitvoer verdiend. 
Daarom wil de VVD een sterke 
uitvoer-strategie. Als liberalen 
bepleiten wij vrijhandel, niet al-

leen in de Europese Gemeen
schap, maar ook in de wereld. 

16. Veel vrouwen willèn een 
voltijds of deeltijdbaan. In Neder
land nemen relatief weinig vrou
wen aan de arbeidsmarkt deel. 
Buitenshuis werken moet op 
grond van vrije keuze mogelijk 
worden gemaakt. Daarvoor zijn 
betere opleidingen nodig. Ook 
moet de kinderopvang worden 
uitgebreid. De VVD wil daarvoor 
100 miljoen extra inzetten. 

17. Het midden- en kleinbe
drijf is het hart van onze econo~ 
mie. De landbouw is de grootste 
exporteur. Zowel de landbouw als 
andere bedrijven horen de ko
mende jaren de tijd en de finan
ciële ruimte te krijgen om zich aan 
nieuwe eisen, zoals milieuvrien
delijkheid, aan te kunnen passen. 
Ook dient de druk van de belas
tingen op het bedrijfsleven en op 
burgers te worden verlaagd. De 
VVD wil de belastingen verlagen 
om ze meer in overeenstemming 
met de landen om ons heen te 
brengen. De VVD wil ook vereen
voudiging van de regelgeving, zo
dat de bedrijven meer armslag 
krijgen. 

18. Nederland ligt op een 
kruispunt in West Europa. In de 
jaren negentig moeten de wegen, 
vaarwegen, spoorwegen en de te
lecommunicatie verder worden 
verbeterd. Dan blijft ons land 
aantrekkelijk voor de internatio
nale zakenwereld. Dan trekken 
wij nieuwe investeringen aan die 
nieuwe banen opleveren. 

De VVDwil 
ouderenzorg 
verbeteren 

19. De VVD vindt, dat de AOW 
na 1990 niet langer "bevroren" 
hoeft te blijven. De koopkracht 
van de AOW moet op peil blijven 
door de inflatie te volgen (dus 
waardevast). Als de overheid de 
komende jaren ook de lastendruk 
verlaagt, zoals de VVD bepleit, 
kunnen ouderen bovendien mee
profiteren van de stijging van de 
welvaart. De VVD vindt dat AOW
ers geen AOW-premie hoeven te 
betalen. 

20. Veel ouderen willen actief 
blijven. Daarom is de VVD tegen 
leeftijdsdiscriminatie. Er moet 
flexibele pensionering naar keuze 
komen, afhankelijk van de ge
zondheid en de mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt. 

21. De volksgezondheid moet 
meer rekening houden met de 
zorg die ouderen nodig hebben. De 
VVD wil geen bezuiniging(}n op de 
volksgezondheid maar extra uit
gaven voor o.a. de zwakzinnigen
zorg en de bejaardenzorg. Wel kan 
door grotere doelmatigheid geld 
worden vrijgemaakt voor meer en 
betere ouderenzorg. 

22. Het verbrokkelde zorg
stelsel in ons land dient te worden 
hervormd. Geleidelijk kan een 
nieuw systeem van gezondheids
zorg worden opgebouwd. Dat mag 
niet tot een volksverzekering lei-

den. De keuzevrijheid van de p~ 
tiënt hoort voorop te blijven staar 
De gezondheidszorg moet niet al 
leen ziekten genezen, maar ze oo: 
helpen voorkomen door voorlicb 
ting over voeding, drugs, alcohu 
en tabak en het bestrijden van he 
smettelijke ziekten als aids. 

De VVD wil een 
doelmatiger overheid 

23. Nederland heeft ee1 
waardevol staatsbestel onder he 
Huis van Oranje. De regering, d1 
Staten-Generaal en provinciaa 
en gemeentebestuur vormen eer 
levende democratie, waarin di 
volksvertegenwoordigers en di 
kiezers uiteindelijk het bestuu1 
controleren. De VVD stelt he1 
goed functioneren van onze de· 
rnaeratie voorop. 

24. Onze overheid doet soms 
teveel en soms te weinig. Op het 
ene terrein moet zij een stap terug 
doen, bijvoorbeeld de kostbare 
bouwsubsidies verlagen. Op het 
andere terrein moet zij juist méér 
doen, bijvoorbeeld de zorg voor het 
milieu versterken. De VVD wil 
dus een herschikking vàn over
heidstaken en uitgaven, om het 
belastinggeld dat de burgers heb-

, ben opgebracht veel beter te be
steden. 

25. Het tekort van de overheid 
moet verder omlaag. Het. tekort 
vergroot immers de staatsschuld. 
Die schuld is nu al f 270 miljard, 
dat is f 60.000 per werknemer! De 
rente en aflossing vormen een 
zware last. De VVD wil het tekort, 
dat in 1990 ongeveer 5,25% van 
het nationaal inkomen is, elkjaar 
met 0,5 % verlagen. Dan is het in 
1994 niet hoger dan 3,25 %. 

26. Ministeries horen niet 
groter en duurder te zijn dan no
dig is. Hun functioneren dient re
gelmatig te worden onderzocht en 
gecontroleerd. De omvang van het 
ambtenarenapparaat zou gelei
delijk moeten worden ingekrom
pen. Ambtelijke diensten horen 
niet groot, maar wel goed te zijn 
en voor prima dienstverlening 
aan burgers en bedrijven te zor
gen. Dat betekent dat ambtenaren 
goed moeten worden betaald. Het 
verschil in salaris tussen amb
tenaren en werkenden in het be
drijfsleven moet worden ver- •. 
kleind. De overheid hoort tenslot
te goede managers en deskundi
gen aan te kunnen trekken. 

De VVD wil beter 
onderwijs 

27. Omdat de maatschappij 
steeds hogere opleidingseisen 
stelt, moet niet op onderwijs wor- 1 
den bezuinigd. Het onderwijs kan i 

wel op onderdelen worden verbe- : 
terd en doelmatiger worden ge
maakt. Centraal moet verhoging I 

van de kwaliteit staan. Het on- I 
derwijs heeft vooral rust nodig en : 
geen onrust veroorzakende nieu- i 
we structuurveranderingen. · 
Scholen moeten zelfstandiger 
worden, meer armslag krijgen. De 
opleiding van leerkrachten hoort 
te worden verbeterd. 
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28. De VVD wil dat ieder in 

het onderwijs tot recht komt, zo
wel de minder begaafde als de 
hoogbegaafde. Het onderwijs 
moet dus gedifferentieerd zijn. Er 
is een grote behoefte aan modern 
beroepsonderwijs, ook op lager 
niveau. Maar ook de gymnasia 
moeten blijven bestaan. Ons land 
heeft hoger onderwijs op topni
veau nodig. De VVD bepleit ver
dergaande taakverdeling en 
specialisatie van universiteiten 
en een betere selectie en begelei
ding van studenten, zodat meer 
studenten de studie met succes 

Weet dat je welkom. 
bent De WD en jongerenbeleid 

Door ANKIE AEYELTS AVERINK-WINSEMIUS 

afmaken. 

De VVD wil een veilige 
wereld 

29. Nederland moet lid blijven 
van de NAVO en aan dat bond
genootschap een degelijke defen
siebijdrage leveren. Op defensie 
mag pas worden bezuinigd, als dat 
door tweezijdige wapenvermin
dering, van Oost en West, moge
lijk wordt gemaakt. De positieve 
wending in het beleid van de Sov
jet Unie moet worden aangegre
pen om controleerbare afspraken 
over wapenbeperking en ont
spanning te maken. Het defensie
personeel hoort behoorlijk te wor
den betaald, vergelijkbaar met 
functies in de burgermaatschap
pij. 

30. De VVD zet zich in voor 
mensenrechten ·en democratie in 
andere landen, voor bestrijding 
van armoede door ontwikkelings
hulp, voor vrijere handel en voor 
schuldsanering. Wij willen ook 
versterking van de milieuzorg in 
de wereld. Een groeiend deel van 
de ontwikkelingshulp moet aan 
milieuprojecten worden besteed, 
zoals herbebossing en bestrijding 

"Weet datje welkom bent", dat 
is een zekerheid die we alle 
nieuwe VVD-leden kunnen 
geven. En niet alleen nieuwe 
leden ·maar vanzelfsprekend 
alle mensen die sinds korte of 
lange tijd bij de VVD zijn be
trokken. 
Toch richt ik dit welkom op dit 
moment speciaal tot jongeren, 
zoals wij dat ook doen in de 
nieuwe introductiefolder voor 
jongeren. 

Die folder is onderdeel van een 
beleid dat er op is gericht liberale 
jongeren meer bij de politiek te 
betrekken en hen aan de liberale 
politiek te binden. Een beleid dat 
deels in samenwerking met de 
JOVD tot stand komt, deels bin
nen de VVD zijn vorm vindt. 

Bijna vijf jaar geleden is de sa
menwerking met de JOVD for
meel vastgelegd in een samen
werkingsovereenkomst, de SWO, 
waarin VVD en JOVD overeen
komen op een aantal gebieden van 
het jongerenbeleid nauwer samen 
te werken. Een uiterst gedetail
leerde en op sommige punten ver
rassend vage overeenkomst, die 
de sporen draagt van de moeizame 
wijze waarop ze tot stand kwam. 

van erosie. De hoge bevolkings- Praktische 
groei in veel arme landen moet samenwerking 
~gw ~ yQ,<U:lJRh~l!}gsv.:r.<:>ie;~~E- .. Y'l.f!E~. , 
den afgeremd. De kwaliteit van Sinds die tijd is er veel ge-
ontwikkelingsprojecten hoort te beurd. Niet alleen heeft de sa
worden verbeterd. menwerking met de JOVD een 

Deze 30 punten zijn een greep 
uit het nieuwe WD-programma. 
De WD is een actieve politieke 
partij van praktische mensen die 
vol goede ideeën zitten en aan wil
len pakken. Wilt u meer weten? Bel 
dan 070-613061 voor het pro
gramma en inlichtingen over het 
lidmaatschap. 

praktische en zeer werkbare vorm 
gekregen, maar ook is de plaats 
van het jongerenbeleid binnen de 
VVD duidelijker. 
De commissie Jongerenbeleid 
VVD/JOVD- kortweg de commis
sie Jacobse, genoemd naar haar 
voorzitter Huub Jacobse - heeft 
hieraan een niet weg te denken 
bijdrage geleverd. In de loop van 

Kandidaatstellingsprocedure 
Tweede Kamer 1990 
voor 16 maart 

1 april 

8 april 

tussen 15 april en 
14mei 

uiterlijk 16 mei 

24juni 

21 augustus 

11 november 

16 december 

verzending groslijst en technisch advies 
aan besturen van afdelingen en kamer
centrales 

1e kandidatenpresentatie in Motel De 
Meern 

2e kandidatenpresentatie in Motel De 
Meern 

ledenvergaderingen van de afdelingen 
stellen de definitieve advieslijst vast voor 
voorlopige kandidaten 

definitieve advieslijsten van de afdelin
gen in bezit seéretaris van de betreffende 
kamercentrale en van de algemeen se
cretaris 

centralevergadering kamercentrale stelt 
definitieve advieslijst vast; · benoeming 
afgevaardigden naar de verkiezingsraad 

hoofdbestuur stelt ontwerp-kandidaten
lijst op 

verkiezingsraad 

buitengewone algemene vergadering 
vaststelling van de definitieve kandida
tenlijst 

de laatste vier jaar heeft de com
missie de vele taken die haar in de 
SWO zijn opgedragen met grote 
zorgvuldigheid uitgevoerd en vele 
ideeën aangedragen. 

Eén van die taken is het Jaar
plan, dat jaarlijks door de verte
genwoordigers van beide vereni
gingen in de commissie is opge
steld en dat aangeeft waar in dat 
jaar door VVD en JOVD het ac
cent qua gezamenlijke activitei
ten en aandachtspunten komt te 
liggen. In Vrijheid en Democratie 
van februari jl. vindt u als bijlage 
bij de beschrijvingsbrief voor de 
BOste algemene vergadering het 
Jaarverslag 19BB betreffende de 
SWO en het Jaarplan 1989. In het 
laatste jaarplan - in de voortzet
ting van de SWO zoals die in een 
later stadium aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd 
komt dit niet meer voor - wordt 
een duidelijke lijn uitgezet tot de 
daadwerkelijke samenwerking 
van beide organisaties op het ge
bied van jongerenbeleid. Niet al
leen voor dit jaar maar ook voor 
latere jaren biedt dit aankno
pingspunten. 

Opvang 
Het grote aandachtspunt dat 

naar voren komt is de opvang van 
jongeren. Hoe interesseren wij 
jongeren voor politiek en hoe bie

, d(m wiJ ze met name de liberale 
politiek en de VVD aan? 

In het jaarplan wordt daar een 
duidelijke werkwijze voor aange
geven. Een werkwijze die overi
gens niet alleen voor jongeren 
geldt, maar voor alle leden van 
onze partij. Immers persoonlijke 
aandacht, voorlichting, het be
trokken worden bij activiteiten 
zullen een ieder binden. 
Dit is ook een attentiepunt in een 
periode waarin ledenwerving in 
de partij centraal staat, want onze 
inzet nu tot behoud van leden kan 
in de toekomst veel werk voorko
men. 

Verbetering kwaliteit 
Vorming en scholing hebben 

een hoge prioriteit, samenwer
king en coördinatie hebben een 
sprekende functie bij verbetering 
van de kwaliteit, de vergroting 
van beschikbaar cursuspotentieel 
en -cursusverscheidenheid. 
Exponent van initiatieven is hier 
de topkadercursus voor jongeren 
die jaarlijks wordt georganiseerd. 
Het verslag van de cursus 19B9 
vindt u elders in dit blad. 

Graag wil ik uw aandacht ves
tigen op de mogelijkheid een te
gemoetkoming in kosten van cur
sussen van de Haya van So
merenstichting te verstrekken 
aan jongeren. Inliéhtingen daar
over kan de heer mr. H. J. Lutke 
Schipholt u geven: 
Ditjaarplan reikt u de hand bij het 
tot stand brengen van een jon~ 
gerenbeleid binnen uw afdeling, 
bij uitstek de plaats waar de band 
met de partij zijn vorm moet krij
gen. 

Vaste plaats 
Binnen de organisatorische 

opzet van de VVD heeft dat jon
gerenbeleid zijn vaste plaats ver
overd. Daarom is het goed dat een 

aantal zaken, dat tot op heden in 
de SWO werd geregeld, in het 
huishoudelijk reglement van de 
VVD wordt vastgelegd. Een mo
gelijk volgende samenwerkings
overeenkomst kan zich in dit ge
val onthouden van uitspraken 
over interne aangelegenheden 
van VVD en JOVD. U vindt i!P 
voorstellen daartoe onder punt B 
a en b van de beschrijvingsbrief 
voor de BOste algemene verga
dering. Na besluitvorming van de 
vergadering op deze punten kan 
de concept-SWO worden voltooid 
en op haar beurt aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd. 

Het jongerenbeleid wordt dit 
jaar een aantal malen nadrukke
lijk onder uw aandacht gebracht. 
Wij gaan er van uit dat u in uw 
afdeling naast uw vele andere ta
ken ook aan dit beleidsonderdeel 
uw aandacht zult weten te geven. 

• 

Agenda Haya van 
Son1erenstichting 
De Haya van Somerenstich
ting organiseert in samen
werking met de kamercentra
le de volgende training. Hier
voor kunnen de leden zich 
rechtstreeks aanmelden bij 
het algemeen secretariaat. 

Presentatietechniek IJ 
Bodegraven, 12/20/26 april 19B9, 
aanvang 19:30 uur, 
VSPRET06., 

' cursl!sbijdrage f 110,-

Leden kunnen zich opgeven 
voor deze training door de cursus
bijdrage over te maken op gi
ronummer 36.19.19.7 van de 
Haya van Somerenstichting onder 
vermelding van de naam, het 
nummer en de plaats van de cur
sus. 

Kamercentrale-trainingen 
Voor deze tràiningen kunnen le
den zich uitsluitend rechtstreeks 

aanmelden bij de betrokken ka
mercentrale. De Haya van So
merenstichting verstrekt, op 
aanvraag, nadere informatie over 
telefoonnummers. 

Discussietechniek I 
's-Gravenhage, 7/B april19B9. 
VSDISS14., 
cursusbijdrage f 40,-

Discussietechniek IJ 
, 's-G:r:?venhage, 21/22 april ~9.B9. 
VSDISV04., 
cursusbijdrage f 60,-

Voor nadere informatie kan te
l,efonisch contact worden opge
nomen: 070-613010. 

N.B. Wij verzoeken de organi
satoren van de cursussen om alle 
te organiseren cursussen aan te 
melden bij de Haya van Someren
stichting. Alleen de bij de stich
ting aangemelde cursussen ko
men voor subsidie in aanmerking. 

Procedure behandeling 
verkiezingsprogramma 
1990-1994 
tussen 20 maart 
en 22 mei 

ten laatste 24 mei 

voor of op 7 juni 

ten laatste 26 juni 

voor 15 juli 

26 augustus 

16 september 

1B september 

24 oktober 

27 en 2B oktober 

behandeling van het ontwerp in de afde
lingen 

amendementen afdelingen in bezit alge
meen secretaris 

centralevergadering van de ondercentra
les behandelen amendementen 

amendementen ondercentrales in bezit 
van algemeen secretaris 

toezending van amendementen van on
dercentrales naar kamercentrales door 
algemeen secretaris 

centralevergaderingen van de kamer
centrales; behandeling amendementen 
en benoeming leden amendementencom
missie 

amendementencommissie 

hoofdbestuursvergadering 

Vrijheid en Democratie 

buitengewone algemene vergadering 
(openbaar) 
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Lunteren 1989, een im.pressie 
Door LODY PIETERS 

Op 17 en 18 februarijl. hield de Organisatie Vrouwen in de VVD 
haar jaarcongres in Lunteren. Het thema van het congres was: 
Van 18 tot 80 plus, economische zelfstandigheid voor iedereen. 
In totaal namen er ruim 300 vrouwen én enkele mannen deel 
aan de diverse congresonderdelen. 
In de huishoudelijke vergadering op vrijdagmiddag kwamen 
onderwerpen aan de orde zoals de (financiële) stand van zaken, 
bestuursvacatures en positieve actie. De discussie over de 
rechtsvorm van de Organisatie en haar positie binnen de partij 
resulteerde in een vrijwel unaniem pleidooi voor handhaving 
van de huidige stichtingsvorm. 

Positieve actie 
Het eigenlijke congres begon 

vrijdagavond met een openings
toespraak van Monique de Vries, 
voorzitter van de Organisatie. In 
het kader van het congresthema 
pleitte zij voor een professionele 
aanpak van de kinderopvang, het 
rechtvaardigheidsbeginsel als 
basis voor de behandeling van de 
alleenstaandentoeslag en maat
regelen ter bevordering van de 
economische zelfstandigheid van 
vrouwen. In ·dat verband wees zij 
op het belang van positieve actie, 
ook binnen de VVD. Zij riep de 
aanwezige, maar ook andere po
litiek actieve vrouwen op om hun 
seksegenoten te stimuleren in de 
groei naar economische zelfstan
digheid. 

Liberaal 
In zijn inleiding noemde frac

tievoorzitter Joris Voorhoeve het 
congresthema "erg belangrijk en 
liberaal". Als bijdrage aan de dis
cussie voerde hij enkele stand
punten van de VVD-fractie aan: 
- . oin nieer vrouwen op d"e ar

beidsmarkt te krijgen zou de 
overheid de sociale premies op 
het minimumniveau moeten 
verlagen. Het toetreden en 
herintreden van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en de groei van 
deeltijdarbeid zou zo gestimu
leerd worden; 

- de vorming van een maatschap 
met de meewerkende echtgeno
te als mede-ondernemer kan 
haar economische positie ver
beteren én fiscale voordelen 
opleveren; 

- het beleid van de overheid moet 
gericht zijn op het stimuleren 
van vrouwelijke zelfstandige 
ondernemers; 

schappelijke positie vereist een 
aangepast beleid. Er moet meer 
rekening gehouden worden met 
haar specifieke behoeften voor 
wat betreft gezondheidszorg, 
educatie en huisvesting. 

- De herintreedster: werkgevers 
kunnen in belangrijke mate bij
dragen aan het oplossen van 
haar problemen op de arbeids
markt. Dit zal een positief effect 
hebben op de positie van wer
kende vrouwen én op de sociaal
economische situatie. 

- De jonge vrouw: het onderwijs 
zal haar mede moeten voor
bereiden op een economisch 
zelfstandige toekomst. Meisjes 
moeten niet studeren voor een 
baan, maar voor een loopbaan. 
De spreekster betreurde het 

dat de 1990-maatregel een uit
zondering maakt voor gezinnen 
met kinderen onder de 12 jaar. Zij 
vreesde voor een nieuwe generatie 
van herintreedsters. 

Macht 
Len Rempt, VVD-Tweede-Ka-. 

merlid, hield een gloedvol betoog 
' over de zelfredzaamheid van met 

name de ongehuwde vrouw. In het 
zogenaamde koppeldenken is de 
economische positie van de al
leenstaande vrouw niet aan de 
orde. Er kan inmiddels zelfs ge
sproken worden van feminisering 
van de armoede. Daarnaast is er 
sprake van het zogenaamde 
machtsdenken: mannen hebben 
meer maatschappelijke macht, 
vrouwen meer affectieve macht. 
Een goede voorlichting aan meis
jes én jongens kan voor de toe
komst roldoorbrekend werken. 

Solidariteit 
Jessica Larive, VVD-Europar

lementariër, constateerde dat het 

·A 
Gastspreker minister Jan de Koning in gesprek met de Tweede-Kamerleden Len Rempt-Hallmans de Jongh, Annemarie Jorritsma 
en de voorzitter van de Organisatie Vrouwen, Monique de Vries. (Foto: Peter Drent) 

toekomstbeeld van de huidige. ge
neratie meisjes minder afhanke
lijk is van een eventuele (werken
de) partner. Maar Nederland 
heeft na Ierland en Spanje toch 
nog het kleinste aantal vrouwen 
op de arbeidsmarkt, en dan nog 
vooral in deeltijdwerk. Veel 
vrouwen echter willen of moeten 

' door omstandigheden l.n de toe-' 
komst een baan zoeken. De maat
schappij vraagt steeds meer om 
arbeidskrachten, ook vrouwelijke. 
Om vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen moeten vrouwen met 
elkaar samenwerken. Door so
lidariteit en positieve actie kun
nen grenzen tussen landen en 
partijen doorbroken worden. Ge
zamenlijk kunnen vrouwen eco
nomische maatregelen beter uit
buiten en zichzelf en hun dochters 
leren hun kansen beter te benut
ten. 

Relatiepatroon 
De tweede congresdag begon 

met een inleiding van Roei J ans-

vrouwen 
weijer, medewerker bij de Weten
schappelijke Raad voor het Re-

. geringsbeleid: Hij sèhreef de ver
anderende relatiepatronen in de 
maatschappij. Daarin consta
teerde hij een discrepantie tussen 
de emancipatoire idealen en de 
concrete arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Als oorzaak hiervan 
noemde hij de achterhaalde so
ciale regelgeving die uitgaat van 
een thuiswerkende partner. 
Jansweijer pleitte dan ook voor 
een regelgeving met een ruime 
keuzevrijheid voor vrouwen. In 
tegenstelling tot de 1990-maatre
gel die hij een "moeder-thuis-mo
del" noemde, was hij voorstander 
van een "blijf-in-de-markt-mo
del". Daarin wordt de kostwin
nerstoeslag vervangen door een 
toeslag voor de verzorging van 

kinderen. Zowel de zelfstandig
heid van vrouwen als hun vrijheid 
om een relatiepatroon te kiezen 
worden daardoor vergroot. 

Socialisatie 

- nog dit voorjaar komt er een 
VVD-voorstel tot verruiming 
van het zwangerschaps- en be
vallingsverlof; 

Voorzitter Emancipatieraad Dian van Leeuwen met Sary van Heemskerck en Frans Weisglas. (Foto: Peter Drent) 

Jan de Koning, minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegen
heid, schetste de achtergronden 
van het 1990-beleid. Ouders, on
derwijsgevenden, arbeidsbu
reaus, werkgevers en werknemers 
zullen moeten meewerken aan de 
totstandkoming van dit beleid. 
Van de nieuwe generatie wordt 
verwacht dat ze zelf inkomen uit 
arbeid kan verwerven. Het ka
binet wil daarom de mogelijkhe
den voor vrouwen vergroten om 
blijvend betaalde arbeid te ver
richten. In een vroeg stadium zul
len voorallaaggeschoolde meisjes 
door gerichte voorlichtings- en 
beroepskeuzeprojecten moeten 
worden voorbereid op hun toe
komstige rol in het arbeidsproces. 
Maar de socialisatie van jongeren 
wordt toch hoofdzakelijk bepaald 
door het gezin, de school en ande
re vormende kaders. De overheid 
kan hierbij "slechts" ondersteu
ning bieden. 

- de compromis-regeling over de 
alleenstaandentoeslag loopt tot 
1990. Daàrna moet er alsnog 
een structurele regeling komen; 

- kinderopvang in verschillende 
vormen moet door de overheid 
gestimuleerd worden. Daarbij 
wardt vooral gedacht aan over
heidsbemiddeling in gastou
derprojecten met opvang op 
particuliere basis. 
Hij besloot met de conclusie dat 

sinds 1982 de economie, maar ook 
andere sectoren van het maat
schappelijke leven in Nederland 
een stijgende lijn laten zien. Dit 
succesvolle beleid zal in het ver
kiezingsprogramma voor de jaren 
negentig weerspiegeld worden. 

Troje 
Dian van Leeuwen-Schut, 

voorzitter van de emancipatie
raad, vergeleek de 1990-maatre
gel met het Paard van Troje. Zij 
beschreef drie categorieën vrou
wen: 
- De oudere vrouw: haar vaak 

zwakke financiële en maat-

... .... t ~ i 

Geslaagd 
De groepsdiscussies en discus

sie tussen de zaal en een forum 
bestaande uit Roei Jansweijer en 
de dames Van Leeuwen-Schut, 
Larive en Jorritsma-Lebbink en 
Korthuis vormden een levendige 
en waardige afsluiting van een 
bijzonder geslaagd congres. 

Het verslag van de discussies 
en de volledige tekst van de lezin
gen zijn als congresbundel aan te 
vragen bij het Secretariaat van de 
Organisatie Vrouwen in de VVD 
(tel. 070-613040). De prijs be
draagt f 12,50. • 



De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder
schrijft. 

Identificatieplicht 
Met grote verontrusting heb ik 
kennis genomen van de plannen 
van minister Korthals-Altes om te 
komen tot een "beperkte" iden
tificatieplicht. Ook nu weer wordt 
de eenwording van Europa in 
1992 als uitvlucht opgevoerd. Te 
vaak horén wij de laatste tijd van 
wijzigingen van regels en proce
dures die hiertoe noodzakelijk 
zouden zijn zonder dat die nood
zaak wordt aangetoond. 
Een verenigd Europa is een groot 
ideaal dat met kracht dient te 
worden nagestreefd. Door dit als 
reden voor op zich dubieuze regels 
aan te geven, brengt men dit 
ideaal in gevaar. In een identifi
catieplicht kan ik geen liberale 
elementen ontdekken. Bovendien 
zijn er andere middelen om de 
orde en veiligheid te garanderen. 
In een sluipend proces komen er 
steeds meer elementen van "Big 
Brother" in onze samenleving. Te
gen dit gif kan niet krachtig ge
noeg worden gewaakt. Nederland 
heeft een rijke geschieàenis vari 
regeltjes en controlesystemen: er 
zijn veel ambtenaren, die veel re
gelen. Deze traditie leidt ertoe dat 
wij in toenemende mate overgeor
ganiseerd raken (ter vergelijking: 
in de VS bestaat niet eens een bur
gerlijke stand, daar kan het dus 
blijkbaar wel). 
Juist nu er grote veranderingen 
op til zijn in Europa is het van 
essentieel belang dat de partij 
krachtig opkomt voor het liberaal 
erfgoed. 

P. W. Schreiber 
Nuis 

Winkelsluitingswet 
Winkeliers en hun personeel zijn 
tegen de voorstellen van staatsse
cretaris Evenhuis om de keuze 
tussen dag- en middag-avond
winkels wettelijk te regelen in de 
Winkelsluitingswet. Het is uniek 
dat belangenorganisaties van 
werknemers en werkgevers samen 
actie hebben gevoerd om hun on
genoegen te laten blijken. Door de 
voorstellen wordt oneerlijke con
currentie gedaan aan de kleine 
zelfstandige. De warenhuizen, de 
grootwinkel- en filiaalbedrijven 
zullen nog meer terrein winnen. 
De zelfstandige gaat failliet, het
geen bijstand betekent! Wil de 
VVD dat nu echt? 
Vooral vrouwen werken in de de
tailhandel. Moeten zij nog onaan
genamere werktijden krijgen dan 
zij al hebben? Wie betaalt de on
regelmatigheidstoeslagen? De 
consument. Wie werkt er 52 uur en 
langer per week? In ieder geval is 
dat de kleine zelfstandige onder
nemer. De kurk waar onze econo
mie op drijft. 
Advies: wees voorzichtig Tweede 
Kamerfractie, wijs de wijzigings
voorstellen af. In het belang van 
de VVD en haar leden. 

Marijke Wondenberg
Manshouwer 

Gouda 

"Twee van Breda" 
wordt vervolgd ... 
In het vorig nummer van dit blad 
staat een wat onderkoeld verslag 
over de politieke gang van zaken 
betreffende de vrijlating van de 
Twee van Breda. Ik heb geen be
hoefte om nu de discussie over deze 
zaak weer op te warmen. Ik heb 
wel behoefte om een dringend be
roep op de VVD te doen in het ver
volg op deze zaak. 
Elders (NRC) heb ik erop gewezen, 
dat een van de ernstige -za-ken die 
de oorlogsslachtoffers wordt aan
gedaan, het gebrek aan warmte 
inzake hun problemen is. Nu kan 
men menselijke warmte niet op 
bestelling leveren. Maar men kan 
wel kilte achterwege laten. Bij de 
tenuitvoerlegging van de Wet Uit
kering Vervolgingsslachtoffers (de 
zgn. WUV) wordt steen en been ge
klaagd over trainerende bureau
cratie; over een ambtelijke instel
ling, die er meer van uit gaat "hoe 
kunnen we de uitkering weigeren" 
dan van "hoe kunnen wij het 
slachtoffer helpen". 
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Hinderlijk is ook de weifelende 
houding ten opzichte van de zgn. 
"tweede generatie slachtoffers". 
Met alle begrip voor de bezui
nigingsnoodzaak zou men in de 
zaken die oorlogsslachtoffers en/of 
vervolgingsslachtoffers betreffen 
op financieel gebied niet schriel 
moeten zijn. Het gaat nog maar 
om een relatief uiterst klein aantal 
gevallen. Het gaat om mensen die 
het toch al moeilijk hebben en voor 
wie alle niet vlot verlopende amb
telijke bemoeiingen als een kwel
ling overkomen. Het is een erkend 
feit, ook door de oorlogsslachtof
fers zelf, dat wie de oorlogsvervol
gingen - of dat nu Jodenverver
volgingen betreft, of de behande
ling van oudverzetsstrijders, of 
mishandelingen in Jappenkam
pen - niet zelf heeft meegemaakt, 
zich vooral de psychische naweeën 
daarvan niet kan navoelen. Des te 
meer reden is er om de slachtoffers 
althans administratief en finan
cieel met de grootst mogelijke te
gemoetkoming terzijde te staan. 
Het zou een goede zaak zijn als de 
VVD zich overal waar dat maar 
mogelijk is, zou inzetten voor een 
optimale behandeling van deze 
medemensen. Dat inzetten zal 
vaak ook betekenen een blijven 
"zeuren" over de vraag of een-en
ander wel bevredigend verloopt. 

Kortzichtig? 

R. A. Levisson 
DenHaag 

Reactie op de ingezonden 
brief van Ad ·van Ommen in 
Vrijheid en Democratie van 
januari 1989 

Kortzichtigheid. Dat verwijt de 
heer Van Ommen mij in het ja
nuarinummer van Vrijheid en 
Democratie. Volgens NRC!Han
delsblad zou ik in de Tweede Ka
mer hebben gezegd mij bij aan-

. koop van defensiematerieel vooral 
te zullen laten leiden door de aan
bieders met de laagste prijs. 
Daarnaast vraagt de heer Van 
Ommen hoe deze uitspraak te rij
men is met onder meer de Europe
se Akte en met het Platform van 
Westeuropese veiligheidsbelangen 
van de Westeuropese Unie. 

Voor een volledige weergave van 
mijn uiteenzetting in de Kamer 
verwijs ik naar het officiële verslag 
in de Handelingen van de Tweede 
Kamer. Daaruit blijkt zonneklaar 
dat ik geen afstand neem van de 

SURFAKOTE MUURCOATING~ 
EEN PANTSER VOOR I ~ 

[f] Een Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een verflaag. 

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 _ "j. 
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 ve 
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. 

Surfakote: veif[Qait, isoleert, beschermt 
Met 10 jaar garantie: al meer dan 25 jaar. 
Leverbaar in diverse kleuren. 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V., Postbus 232, 
4141 AG Leerdam 
Tel. 03451-16368. Viditel pag. 6170275. 

[g] Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. 

~ Surfakote is 
ruim beproefd, 
wordt al meer dan 
25 jaar met succes 
toegepast. 

~ Surfakote is 
weerbestendig, 
kan tegen vorst 
en zonnewarmte, 
ademt (TNO-B-
65-1294). 

[§] Surfakote 
vraagt weinig tot 
geen onderhoud. 

[ID Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

[1] Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 

Frits Bolkestein, 
minister van 
Defensie. 

Westeuropese samenwerking en 
dat de kosten voor mij niet het 
enige criterium zijn bij de aan
schaf van materieel. 

Westeuropese en internationale 
samenwerking op het gebied van 
defensiematerieel is gericht op 
meer waarde voor minder geld. 
Die samenwerking kan twee vor
men aannemen. In de eerste plaats 
gemeenschappelijke projecten voor 
technologie-ontwikkeling en voor 
produktie en aanschaf van mate
rieel. In de tweede plaats het weg-. 
nemen van belemmeringen voor 
grensoverschrijdend militair 
handelsverkeer, oftewel het stre
ven naar een interne markt voor 
militair materieel. In de Indepen
dent European Programme Group 
(IEPG) wordt langs beide sporen 
gewerkt. In het algemeen acht ik 
het tweede spoor - de interne 
markt - verreweg het belangrijk
ste. 

Kwalitatief laat het niveau van 
veel Westeuropees defensiemate
rieel niets te wensen over. Anders 
is het echter gesteld met de con
currentiepositie van de bedrijven, 
voornamelijk als gevolg van ver
snippering van markten en in
dustriële activiteiten. De Westeu
ropese landen zijn stuk voor stuk 
te klein om op den duur op eigen 
kracht een gezonde defensie-in
dustrie in stand te houden. Ten
einde niet blijvend afhankelijk te 
worden van uitsluitend Ameri
kaanse leveranciers, is bijzondere 
aandachC voör Westeuropese sa
menwerking op haar plaats. 
In de huidige situatie doet zich bij 
het voorzien in de behoefte aan 
materieel vaak de keuze voor: een 
bestaand produkt kopen of sa
menwerken met andere landen bij 
de ontwikkeling en produktie van 
een wapensysteem. Bij die keuze 
zijn, behalve de kostprijs, tal van 
criteria in het geding, zoals de ter
mijn waarop in de behoefte moet 
worden voorzien, de eisen die aan 
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het wapensysteem worden gesteld, 
de mogelijkheden tot inschakeling 
van de Nederlandse industrie, de 
wenselijkheid van standaardisa
tie met onze voornaamste bond
genoten en de bevordering van een 
concurrerende, technologisch 
hoogwaardige defensie-industrie 
in West-Europa. 

Ik heb in de Kamer uiteengezet dat 
de bijzondere aandacht · voor 
Westeuropese samenwerking niet 
elke prijs rechtvaardigt. Van geval 
tot geval zal bij de verwerving van 
materieel op grond van criteria 
zoals zojuist genoemd een keuze 
moet worden gemaakt. Om een 
voorbeeld te noemen: bij een keuze 
tussen twee ruwweg gelijkwaar
dige systemen zou de hogere kost
prijs . van een Europees systeem 
terdege moeten worden afgewogen 
tegen de betekenis van die aan
schaf voor de toekomst van de 
Westeuropese defensie-industrie. 
Een land als Nederland gaat niet 
uit van de overweging dat een vol
waardige defensie-industriële ba
sis noodzakelijk is om in tijden 
van crisis onafhankelijk te zijn 
van buitenlandse leveranciers. 
Anderzijds acht ik het positief dat 
een aanzienlijk deel van de defen
sie-investeringen aan de nationale 
economie ten goede komt. Ook 
hier mag echter de kosteneffectivi
teit niet uit het oog worden verlo
ren. Bij aanschaf van een be
staand produkt kan de Neder
landse industrie via co-produktie 
of licentiebouw worden ingescha
keld. Deze arrangementen leveren 
tijdelijk werkgelegenheid op. 
Maar daartegenover staat vaak 
wel een aanzienlijke prijsverho
ging. Ook hier moet van geval tot 
geval worden bekeken of de kosten 
van zulke specifieke steunmaatre
gelen opwegen tegen de baten. 
Door veel meer dan tot nu toe in
ternationaal samen te werken 
moet de Nederlandse defensie-in
dustrie haar concurrentiepositie 
verbeteren en daarmee de con
tinuïteit waarborgen. Westeuro
pese samenwerking tussen over
heden en vooral het streven naar 
een interne markt in de IEPG 
kunnen daartoe de voorwaarden 
scheppen. Kortom: ik draag de 
Westeuropese samenwerking een 
warm hart toe. Maar niet tot elke 
prijs. 

mr. drs. F. Bolkestein 
minister van Defensie 

LA CLoCHB 
RESTAURANT 

Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

Lid Romantische Restaurants 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel ván Rhoon" b.v. 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

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

~-;] llrr, KLEIN - OEVER 
.nEtN...(){VER• 

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, Bàlkbrug, 05230- 49204, b.g.g. 
49382. 



In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
het woord voeren. 

AMSTERDAM - 20 maart. Mr. ir. 
H. Heyne Makkreel, Reghthuis, 
Adm. de Ruyterweg. 20.00 uur. 
Justitie beleid. 

APELDOORN- 3 april. drs. G. M. 
de Vries/dhr. ir. J.J.C. Voorhoeve. 
Canadianclub. 20.00 uur. Europa. 

BERGEN OP ZOOM- 3 april. drs. 
Chr. R. J. Laffree. Café Rest. de 
Raaijberg. Europa 1992/Milieu. 

BERKENWOUDE/Oe 
KRIMPERWAARD - 17 april. R. 
L. 0 .. Linschoten Cultureel Cen
trum. 20.15 uur. Economische 
:E>erspectieven . voor Europa 
1992/35 jaar Streekverband. 

BOLSWARDIOC FRANEKER -
15 maart. mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas. Sociëteit De Doele, 20.00 
uur. Onderwijs.· 

BRUSSEL- 20 april. mr. drs. F. 
Bolkestein. Hotel Charlemagne. 
aanmelding vereist: 
09.32.2.2359824 (k) lunch-bijeen
komst. Europese defensiesamen
werking. 

BUNNIK/JOVD BUNNIK - 17 
maart. J. Franssen. Ger. Kerk, 
Prov. weg. 20.00 uur. Onderwijs. 

BUSSUM/AFD. LAREN/BLA
RICUM - 3 april. drs. D. J. D. 
Dees. 't Spant. 20.00 uur. Volks-
gezondheid. · 

Europa
Tournee 
1989 
Als voortzetting van de in 1988 
zo succesvol gebleken · ju
bileumtoernee komen nu in dit 
jaar, voor de 3e rechtstreekse 
Europese verkiezingen, de Eu
roparlementariërs samen met 
de nationaal opererende po~ 
litici naar u toe. 

24APRIL: 
Voorhoeve, De Vries, Nijpels. 
KC 's-Hertogenbosch te Eind
hoven.· · 
Motel Eindhoven, . 
Aalsterweg 322, Eindhoven. .·· 
Aanvang: 20.00 uur. 

SMEI: 
Voorhoeve, De Vries, mevr. 
Smit-Kroes. 
KC Dordrecht 
Restaurant Fleuresto, 
Dijkweg 66, Honselersdijk. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Het inmiddels beproefde re
cept, twee sprekers tussen 8 en 
9 uur. Een lange discussiepau
ze waarin sprek~rs en overige 
aanwezige ·bewindslieden en 
parlementariër$ "vrij" rond
'lopen. Tegen 10 uur de derde 
spreker op het podium. 

Komt u zeker, u en de partij 
warmen zich op voor de 
campagne. 

Een goede zaak! 

H. M. G: DITTMAR, 
(campagne-manager) I 

DALFSEN- 24 april. A. J. Even-
huis. Cr. de Dalfser Poort. 20.00 
uur. Uitstraling op economische 
gebied van de knoopfunctie van 
Zwolle in de regio. 

DRONTEN/KC FLEVOLAND -
22 maart. mevr. mr. J. E. S. La
rive. Rest. Het Caljoen. 20.00 uur. 
Europa. 

EDEIOC EDE - 10 april. mr. F. H. 
G. de Grave, Reehorst. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

EELDE - 13 maart. mevr. E. G. 
Terpstra. Bowlingcentrum. Rest. 
De Waterburcht. 20.00 uur. Ou
derenbeleid/act. pol. 

GORSSEL - 24 april. mr. J. G. 
C. Wiebenga. Hotel de Roskam. 
20.00 uur. Criminaliteit/Justitie. 

HAREN - 3 april. mr. G.B. Nij
huis, hotel De Horst. 20.00 uur. 
Actuele Politiek. 

HENGELO - 24 april. A. A. M. E. 
van Erp. Recr. centrum De Waar
beek. 20.00 uur. Forumdiscussie. 

LEEUW ARDEN/KC FRIES
LAND - 20 maart. mevr. E. G. 
Terpstra. Oranje Hotel. 20.30 uur. 
Liberale politiek: afzien, volhou
den en winnen. 

MAART 1989 

LELYSTAD/KC FLEVOLAND -
15 april. ing. L.M. de Beer. Hotel 
Lelystad. 9.30 uur. Nota Heer
maN olkshuisvesting. 

LOOSDRECHT - 20 april. drs. F. 
A. Wijsenbeek Hilversumse Mix
ed Hockeyclub. 21.30 uur. Europa 
na 1992. 

MAARSSEN - 17 maart. mr. F. 
H. G. de Grave. Wijkcentrum de 
Eendenkooi. 21.00 uur. Het plan 
Oort en de consequenties ervan 
voor de gemeenschap. 

NIEUW EN ST. JOOSTLAND/ 
ARNEMUIDEN - 21 maart. J. 
Franssen. Merenhoeve. 20.00 uur. 
Onderwijs. 

NOORDHORN/AFD. ZUID
HORN - 10 maart. mevr. A. J. 
Jorritsma-Lebbink. Café De Op
stal. 20.00 uur. 

OVERVEEN/JOVD KENNEMER
LAND - 10 maart. mevr. S. van 
Heemkerck P. Duvekot. Restau
rant Roozendaal. 20.15 uur. West
Europese Landen moeten uit de 
Nato treden en in de WEU zelf
standig een derde pact gaan vor
men? 

OEGSTGEEST - 8 maart. drs. F. 
A. Wijsenbeek Gemeentecentrum 

Lijtweg. 20.30 uur. Europa 1992. 
Wat zijn de gevolgen voor Neder
land en zijn burgers? 

RAVENSTEIN - 13 maart. drs. L. 
M. L. H. A. Hermans. Stadsher
berg. 20.30 uur. Europa/Act. po
litiek. 

SAPPEMEERIOC GRONINGEN 
- 13 maart. P. M. Blauw. Hotel 
Stuve. 20.00 uur. Act. politiek. 

SOEST/AFD. AMERSFOORT- 21 
maart. mevr. mr. J. E. S. Larive. 
Hotel rest. Het Witte Huis. 20.00 
uur. Europa 1992. 

TERNEUZEN - 23 maart. mevr. 
mr. J. E. S. Larive. Hotel 'l Escaut. 
20.00 uur. Europa. 

UTRECHT/JOVD UTRECHT - 3 
april. mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas. Zalencentrum Trianon. 
20.00 uur. Onderwijs. 

UTRECHT/JOVD UTRECHT- 10 
april. drs. F. W. Weisglas. Café 
't Jansdam. 20.00 uur. Midden
Oosten. 

TILBURG/JOVD-NOORD 
BRABANT - 8 april. mr. A. J. te 
Veldhuis. Café rest. Boerke Mut
saers. 14.00 uur-17.30 uur. Mi
lieu. 

TILBURGIOC MIDDEN 
BRABANT/LIBERALE VROUW. 
18 april. mevr. mr. J. E. S. Larive. 
Hofstede De Blaak (Blaakboer. 
derij). 14.00 uur. Richtlijn van de 
Raad, betreffende de bewijslast op 
het gebied van de gelijke beloning 
en behandeling van vrouwen en 
mannen. 

VORDEN/VROUWEN IN DE 
VVD ZUTPHEN- 13 maart. mevr. 
E. G. Terpstra. Hotel de Bakker, 
Vorden. 12.00 uur tot 13.45 uur. 
Ouderenbeleid. 

WAALWIJKIOC LAND VAN AL
TEN A/MIDDEN LANGSTRAAT. 
10 maart. mr. G. B. Nijhuis/drs. 
Chr. R. J. Laffree. Chez Andre. 
Volksgezondheid. 20.00 uur. 

WEERT- 3 april. drs. F. A. Wij
senbeek. HotelJan van der Croon. 
20.00 uur. De Europese Gemeen
schap na 1992, gevolgen voor Ne
derland op economische, sociaal 
cultureel en milieu-technisch ge
bied. 

WINSCHOTEN/JOVD OOST 
GRONINGEN - 10 maart. H. F. 
Heijmans. Hotel De Nederlander. 
20.00 uur. Het functioneren vàn 
de Eerste Kamer/W erkgelegen
heid. 

• 

MAXHAVEIMR 

Eenzaakvan 
welbegrepen politiek 

"De boeren van de derde wereld 
moeten hun inkomen krijgen uit de 
export van tropische produkten. Koffie 
neemt daarbij. een belangrijke plaats in. 

Van de opbrengst van de koffie
export komt echter maar een klein 
gedeelte ten goede aan de producenten, 
de boeren, terwijl een groot deel naar 
grootgrondbezitters en lokale tussen
handelaren gaat. 

Koffie met het Keurmerk van Max 
Havelaar wordt daarom meer direct 
gekocht bij de boeren. Reden waarom 
mijn vrouw en ik Max Havelaar-koffie 
drinken." 

Prof. dr. J. Tinbergen 

De stichting Max Havelaar is een samenwerkingsverband 
van kerkelijke organisaties, handels- en consumenten
organisaties, Nederlandse koffiebranders en boerencoöperaties 
uit de derde wereld. 

Max Havelaar schreef in een brief aan de 
Regentvan Lebak al dat de strijd tegen de 
armoede niet alleen een zaak is van rechtvaar
digheid en menselijkheid, maar ook van welbe
grepen politiek. Politiek die boven alle partijen 
staat. 

Het is beter armoede te voorkomen dan te 
bestrijden. Om die reden hebben de Tweede 
Kamer en 42 gemeenten inmiddels al gekozen 
voor koffie met het Keurmerk van Max Have
laar. De Stichting Max Havelaar vraagt u te 
kiezen voor de belangen van de koffieboeren, te 
kiezen voor koffie met het Keurmerk van Max 

Havelaar. Thuis, op het 
werk en bij partijvergade

nngen. 

V raag ernaar 
bij uw winkelier. 

Stichting Max Havelaar 
Postbus 57,4100 AB Culemborg 
Tel. 03450-13744. 
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Minister van Verkeer & Waterstaat, drs. NeeZie Smit-Kroes: 

Dat toeko~nstbeleid geldt 
voor iedereen 

Tot 1 april bestond de mogelijkheid om te reageren op de visie van ministerdrs. Neelie Smit
Kroes neergelegd in het Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer, dat eind november 
verscheen. Na het verschijnen van de 4e Nota Ruimtelijke Ordening was het noodzakelijk dat 
zowel de minister van Verkeer & Waterstaat als de bewindsman van Landbouw en Visserij met 
een eigen daarop aansluitende toekomstvisie kwamen. Alleen door deze drie-eenheid kan eeJ 
totaalbeeld ontstaan van een leefbaar land tot 2010 waarin met alle belangen evenredig rekening 
wordt gehouden. 
Deze toekomstbeelden wijken sterk af van wat in het verleden op dit gebied is geproduceerd. 
Verwonderlijk is dat niet. Het milieu raakt bij de huidige ontwikkelingen zwaar in de vernieling, 
het vaderlandse autopark groeit in die periode van 5 tot ruim 8 miljoen, de files betekenen nu 
al een kostenpost van 700 miljoen per jaar, de verkeersonveiligheid is veel te groot en de 
economische bereikbaarheid van onze handelsnatie slibt dicht. Meer dan voldoende redenen 
voor de drie ministers om gezamenlijk zich te buigen over een planning, die moet leiden tot een 
welvarend en schoner land voor de t9ekomstige generaties. 

· "We hebben al vanaf het begin 
van de 4e Nota Ruimtelijke Or
dening heel nauw samen gewerkt. 
De uitgangspunten waren: 'Hoe 
kun je elkaar versterken?' en 'Wat 
kun je van elkaar leren?' Waarbij 
natuurlijk dé accentên per depar
tement in de een of andere situatie 
best kunnen verschillen," zo licht 
minister Smit-Kroes van Verkeer 
& Waterstaat toe. "We worden nu 
geconfronteerd met de milieupro
blematiek, met de economische 
bereikbaarheid met het oog op 
1992 en met de verkeersonveilig
heid. Heel boud kunnen we stellen 
dat indien de huidige ontwikke
lingen · zich voortzetten we een 
ramp kunnen verwachten. 

Een paar voorbeelden op mijn 
terrein: Schiphol kan nog zo'n 
fantastische luchthaven zijn, 
maar op het moment dat de aan
en afvoer niet goed is geregeld, is 
de waarde van die luchthaven nul 
komma nuL Datzelfde geldt voor 
de veiling van Aalsmeer. Een 
bloementransport dat - door files -
tien minuten te laat wordt afge
leverd, kun je afschrijven." 

Verkeersonveiligheid 
Grote zorgen heeft mevrouw Smit 
ook over de toenemende verkeers
onveiligheid. "We zitten op el-

Lijsttrekker Gijs de Vries: 

Vrij verkeer crinrlnelen 
*** *EP* 

IJloet aan.· ban.den DoorVICTORHAFKAMP 

* PE * 
***** 

MAASSLUIS- Met Gijs de Vries als lijsttrekker gaat de VVD in 
juni bij de verkiezingen voor het Europees Parlement proberen 
vier zetels binnen de ELD-fractie in Straatsburg te halen. De 
algemene ledenvergadering die 4 maart in de "Koningshof" in 
Maassluis bijeen was, ging zonder discussie akkoord met de 
door de verkiezingsraad voorgestelde lijstvolgorde. Achter Gijs 
de Vries worden de plaatsen twee tot en met vier ingenomen 
door Jessica Larive, Florus Wijsenbeek en Jan Mulder. De laat
ste is een van de nieuwe gezichten in de top van de lijst. Mulder 
wordt gevolgd door Christiaan Laffrée en Robert Jan Goed
bloed. 

"De samenstelling van de lijst 
is de eerste stap op weg naar een 
groot aantal maanden later," zei 
partijvoorzitter Leendert Ginjaar. 
"Het programma, waarmee we de 
Europese verkiezingen ingaan, is 

· het gezamenlijke programma van 
de Europese liberale partijen, 
waarin de VVD een belangrijke 
inbreng heeft gehad. De komende 
campagne en verkiezingen kun-

kaars lip in dit land en de vergrote 
mobiliteitszin leidt ook tot meer 
verkeersslachtoffers. Cijfers van 
1500 doden en vele duizenden ge
wonden zijn onacceptabeL" Door
voering van de scenario's zoals 
deze zijn verwoord in het Tweede 
Struktuurschema zouden 50 % 
minder verkeersdoden en 40 % 
minder gewonden kunnen ople
veren. 

Fascinerend 
Het Tweede Struktuurschema 

Verkeer en Vervoer is een zeer 
leesbare en - door de toekomst
beelden - fascinerende nota ge
worden. Hierin wordt niet alleen 
geschetst wat zou moeten gebeu
ren om onze infrastructuur (we
gen, waterwegen, luchtvaart, te
lecommunicatie en openbaar ver
voer) gezond te maken, maar ook 
wordt daarin verwoord wat de ge
volgen zijn indien men andere 
wegen wil bewandelen. Dat alles 
in helder Nederlands. 

Neelie: "De eerlijkheid gebiedt 
mij te zeggen dat ik een broertje 
dood heb aan al die nota's. De er
varing leert dat de meeste nota's 
ongelooflijk veel werk vergen veel 
papier - en dus ontzettend veel . 
bomen - en ze vervolgens vaak op 
de plank worden gezet of in de 
prullenmand belanden. Ik vind 
datje het aantal tot een minimum 
moet beperken, tot wat je echt no
dig hebt om je beleid over het 
voetlicht te brengen. Dat moet je 
in een leesbare vorm doen en ze
ker niet vanuit een ivoren toren 
met de gedachte dat je daar van
daan het evangelie kunt preken. 
Daarom hebben we vanaf het be
gin gezegd: 

a. We gaan eerst eens kijken 
wat bij de beroepsdeskundigen 

(vervolg op pag. 2) 

nen we zien als een tussenstation 
naar de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer in 1990." 

Ginjaar kondigde de snelle 
openbaarmaking van het concept
verkiezingsprogramma van de 
VVD voor 1990 aan en leverde 
ernstige kritiek op degenen die 
van de inhoud van het programma 
voortijdig iets hadden laten uit
lekken. "Goed werk van de jour
nalisten, maar het vervult me met 

·grote treurnis dat er uit onze ei
gen liberale kring iets over dit 
concept vroegtijdig maar buiten is 
kunnen komen," aldus Ginjaar. 
Hij bracht vervolgens hulde aan 
de in juni vertrekkende leider van 

(vervolg op pag. 2) 

INHOUDSOPGAVE 

Bestuurders opgelet! De se
cretaressen van afdelingen, 
ondercentrales en kamer-

centrales hebben onlangs de 
mededelingen van het hoofd
bestuur nr. 225 ontvangen. 

Hierin staan o.a. de data van 
de verkiezingen 1990, het 

technisch advies, groslijst en 
proces verbaal Tweede Ka-

mer, de procedure rond de be
handeling vçm het concept
verkiezingsprogramma en 
informatie over de leden-

werfactie. 
Het technisch advies plus de 
groslijst Tweede Kamer kunt 
u uit dit blad lichten. Zij zijn 
(Romeins genummerd) inge-

voegd in het hart van het 
tweede katern. 

Grote problemen in de akker
bouw. Veel agrariërs staat het 

water tot de lippen. Joris 
Voorhoeve en Piet Blauw 
trokken een dag door het 

Groninger land om met de 
verontruste boeren over hun 

zorgen te.praten. 
Een reportage .... 

pag.3 

Op 22 april wordt te Door
werth een Eurofamiliedag 

gehouden om warm te lopen 
voor de verkiezingen op .15 
juni. Kinderen en volwas

senen zijn van harte welkom. 
Voor de barbecue moet u zich 

echter vóór 21 april 
telefonisch melden. 

Programma en telefoon
nummers: 

pag.7 

Niemand zegt: "Het Thór
beckehuis", iedereen praat 

over "De Gracht". Een kijkje 
binnenskamers op het alge

meen secretariaat van de 
VVD. 

pag.4 en5 

Dinsdagmiddag, belmiddag. 
Klachten, wensen of goede 

adviezen? We luisteren graag 
--naar u. 

pag.3 

VERDER IN DEZE 
VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De voorzitterscolumn op 
pag.3 

Politiek 
pag. 8/10 

Regiokatern 
pag. 13/14/15 

Positieve actie 
pag.16 

Mijn opinie is 

pag.ll 

De campagnetoernee en de 
spreekbeurten 

pag. 11/12 
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Dat toekomstbeleid geldt voor 
iedereen 

zond te houden. Datzelfde geldt 
ook voor onze verkeersveiligheid. 
Dus moet je dat beleid in plannen 
aangeven. Daar zijn we nu mee 
bezig. Tot mijn spijt bestaat nog 
steeds de neiging - al is dat zeer 
menselijk - om te zeggen: 'Aan dat 
milieu moet wat gebeuren. Als nu 
eerst eens de industrie of eerst 
eens de landbouw daaraan begint 
dan doen we daarna iets aan het 
verkeer'. Bij Landbouw draait 
men die prioriteit om en bij In
dustrie zegt men: 'Als nu eerst 
eens de landbouw en eerst dat 
verkeer begint ... ' Nee, het moet op 
alle fronten tegelijk. Het lijkt een 
beetje op dominostenen die achter 
elkaar staan. We moeten aan onze 
eigen achterbannen laten zien dat 
het gezamenlijk nodig is, dat van 
iedereen een offer wordt ge
vraagd. We moeten elkaar over-

(vervolg van pag. 1) 

leeft. Welke verwachtingen men 
heeft. Onze vraagstelling was -
maar dan diplomatieker gefor
muleerd - 'Als u nu minister van 
Verkeer & Waterstaat zou · zijn, 
wat zou u dan vanuit uw belan
gensfeer en uw verantwoordelijk
heid in die nota willen hebben?' 

b. Het moest een niet al te dik, 
herkenbaar en leesbaar stuk wor
den. 

c. Op dat stuk is tot 1 april de 
discussie gevolgd vanuit de vraag: 
Bent u het hier nu mee eens? 

Overigens is het heel spannend 
wat het straks gaat worden. In de 
reacties die nu binnen zijn geko
men, moet veel herkenbaars zit, 
ten, omdat wij die inspraakronde 
eigenlijk tevoren al hebben gehad. 
Nu is de vraag of men consequent 
is en durft te zeggen: 'Ja, eigenlijk 

. is het wel zo!' Bovendien moet je 
in zo'n nota met veel verschillende 
belangen rekening houden. 

Buurman 
Het kernpunt van de verkeers

nota is de economische bereik
baarheid, zonder dat heel Neder
land hoeft te worden geasfalteerd. 
Nederland als transportland, 
handelsland, distributieland. Ne
derland straks als toegangspoort 
tot de open markt van de Europe
se Gemeenschap. Dat daartoe een 
verschuiving moet komen van di
recte persoonlijke belangen is 
zonneklaar. Maar het doet pijn. 
De nota's vragen om verandering 
van de leefgewoonten, of dat nu 
het milieu, of de landbouw of het 
verkeer betreft." De discussie over 
het Tweede Struktuurschema 
spitste zich, na het verschijnen, in 
de media voornamelijk toe op het 
autogebruik en het openbaar ver
voer. In het kostenoverzicht trekt 
de minister 19 miljard uit voor 
verbetering en de aanleg van een 
klein aantal nieuwe wegen. Voor 
het openbaar vervoer 12 miljard. 

"De minister kiest niet", was 
een van de commentaren. N eelie 
Smit-Kroes hierover: "In de 
meeste gevallen kan men zich bij 
een toekomstbeleid voorstellen 
wat dat voor de buurman be
tekent. Wat hij met zijn auto zou 
moeten doen. Namelijk hem niet 
meer altijd gebruiken. Nu komt 
het ook op jezelf af. Als we zo 
doorgaan, rijden in de tweede 
helft van de jaren 90 zeven à acht 
miljoen auto's rond op dit kleine 
lapje grond. Praktisch iedereen 
koestert nog steeds vanaf zijn 
18de als grote wens een eigen au
tootje, zoveelste hands dat maakt 
niet uit. Bij gelijktijdig gebruik 
betekent dat eindeloze files, want 
het is uitgesloten dat daarvoor 
een adequaat wegennet is aan te 
leggen zonder het hele land te as
falteren. We moeten proberen dat 
autogebruik wat te beperken, óók 
om het milieu te sparen en een 
gezellig leefklimaat te hebben. 

Criterium 
Ik vind dathet bezit van auto's 

vrij moet blijven, want ik weet 
geen criterium waarop ik zou 
moeten selecteren. Als je naar 
Athene kijkt, waar beurtelings de 
even en oneven kentekens mogen 
rijden, zie je dat het niet werkt. 
Gezinnen schaffen of twee auto's 
aan met een even- en een oneven 
kentekengetal Of ze zorgen voor 
twee kentekenborden en schroe
ven 's morgens het juiste bord op 
die ene auto. Ik kan voorbeelden 
noemen waarvan je zegt, in dat 
gezin is geen auto nodig. Maar ik 

ken ook gevallen waarin duidelijk 
twee auto's nodig zijn. Als liberaal 
vind ik dat de overheid daarvoor 
geen verdeelsleutel mag han
teren. Maar over het gebruik van 
die auto zeg ik: 'We stellen vast 
dat de infrastructuur waarvan die 
auto gebruik moet maken een 
schaars goed is. D;m vind ik - en 
dat doen we in onze westerse de
mocratieën wel vaker met 
schaarse goederen - verdeel die 
krappe ruimte op de wegen maar 
via het prijsmechanisme. Daar
naast moet een alternatiefworden 
geboden. Dan kom ik op het open
baar vervoer. Als ik zie hoe on
gelooflijk veel mensen 's ochtens 
alleen in die auto zittend naar hun 
werk rijden, hun auto daar op een 
schaarse parkeerplaats neerzet
ten en 's avonds die auto weer al
leen mee terugnemen, dan is goed 
openbaar vervoer het alternatief. 
Dan geef je wat lucht op het we
gennet. Dan kan het goederen- en 
zakelijk vervoer daar efficiënter 
gebruik vah maken zonder dat we 
weer vele extra rijkstroken moe-. 
ten aanleggen. En dat laatste wil
len we toch niet, want dat is slecht 
voor het milieu." 

Alle fronten 
Minister Smit-Kroes bena

drukt dat op alle fronten tegelijk 
moet worden gewerkt aan een 
kansrijke toekomst voor Neder
land. 

"Praten over het milieu is niet 
voldoende om dat milieu te hel
pen. Praten over economische be
drijvigheid is heel mooi maar niet 
voldoende om onze economie ge-

. eind houden, want dan kunnen we 
drie slagen in een keer maken." 

Partijprogramma 
Neelie Smit-Kroes voelt zich in 

haar beleid gesteund door het 
ontwerp-verkiezingsprogramma 
van de VVD. Daarin staat onder 
andere voor het eerst dat voor het 
woon-werkverkeer openbaar ver
voer en fietsverkeer de voorkeur 
verdienen. "Het geeft aan dat dit 
concept-programma eigentijds is. 
Liberalen zullen bij probleemop
lossingen nooit zeggen: het is voor 
alle eeuwigheid. Ik heb nu tien 
jaar als bewindsfiguur op dit de
partement gezeten en ook ik heb 
koerswijzigingen mee helpen 
vorm te geven. Dat moest, want 
anders zouden we zo bezig zijn dat 
onze samenleving kapot wordt 
gemaakt. Dan zouden we naar een 
ontwikkeling gaan die we niet 
willen en die niet wenselijk is." 

Door RENY DIJKMAN • 

Vrij verkeer criminelen moet 
aan banden 
(vervolg van pag. 1) 

de Nederlandse liberale mini
fractie in het Europees parlement, 
Hans N ord. "Met name aan de 
jarenlange inzet vanNordis het 
te danken geweest dat het aan
zien van de Nederlandse liberalen 
in het Europese parlement een 
hoog niveau heeft bereikt," zo 
bracht de partijvoorzitter zijn 
dank onder woorden. 

Ook Gijs de Vries wees in zijn 
toespraak na de aanvaarding van 
het lijsttrekkerschap op het grote 
belang van de Europese verkie
zingen van 15 juni voor de Neder
landse politieke verhoudingen. 

"Succes bij de Europese ver
kiezingen betekent meer zetels in 
Straatsburg, maar ook meer kans 
op winst bij de gemeenteraads- en 
Kamerverkiezingen van 1990. De 
kiezer weet dat. Die kijkt op 15 
juni niet alleen naar wat de VVD, 
het CDA en de PvdA in Europa 
doen, maar evenzeer naar wat ze 
in Den Haag hebben bereikt. De 
VVD neemt die dubbele uitdaging 
graag aan. Wij zijn klaar voor die 
verkiezingen, want de laatste ja
ren waait een liberale wind in Ne
derland en Europa". Als bewijs 
daarvoor wees Gijs de Vries op de 
VVD-ideeën over lastenverlich
ting voor burgers en bedrijven, 
over milieubeheer en misdaad
bestrijding die in het regerings
beleid een centrale plaats inne
men. En in de Europese gemeen
schap meer vrijheid voor burgers 
om te werken of te studeren waar 
ze willen en meer vrijheid voor 
bedrijven om in heel Europa za
ken te doen zonder ambtenarij en 
overheidsbetutteling. 

Veiligheid 
Wat in Nederland gebeurt is 

belangrijk voor Europa, maar wat 
in Europa gebeurt is nog veel be
langrijker voor Nederland, zeker 
als het gaat om de veiligheid van 

Drs. G.M. de Vries 

de burger. "De Europese Ge
meenschap wil dat eind 1992 de 
grenzen tussen de lidstaten ver
vallen. Onze burgers moeten in de 
hele Gemeenschap kunnen gaan 
en staan waar ze willen, net zoals 
ze dat tussen de provincies in hun 
eigen land kunnen. De VVD juicht 
dat toe, maar verbindt er wel een 
voorwaarde aan. De vrijheid van 
criminelen om zich door Europa 
te verplaatsen moet aan banden 
worden gelegd." 

Mafia 
Volgens De Vries zijn er ban

den tussen terrorisme, wapen
handel en drugssmokkel. "De 
Italiaanse politie rolde in januari 
een netwerk op van veertig ma
fiosi en rechtse extremisten. De 
mafia helpt terreurgroepen aan 
wapens in ruil voor steun bij de 
smokkel van heroïne en co
caïne. Er wordt ook samen
gewerkt bij het smokkelen van 
gestolen schilderijen en bij het 
witwassen van drugsgeld. Het is 
dan ook goed dat minister Kort
hals Altes een verdrag voorbereidt 
met zijn Britse collega's, waardoor 
in beide landen drugswinsten in 
beslag kunnen worden genomen. 
Drugshandelaren moeten daar 
worden geraakt, waar dat het 
meest effectief is: in hun beurs." 

Voor wat de milieuproblemen 
aangaaf wees De Vries op het 
droevige feit dat drie jaar na de 
milieuramp bij Sandoz in Basel 
de Rijn nog steeds als open riool 
wordt gebruikt. "Voor ons is de 
maat vol," riep De Vries uit. "Er 
zijn sancties nodig om nieuwe gif
lozingen te voorkomen. In de Ver
enigde Staten geldt een wet die de 
regering verregaande bevoegd
heden geeft vervuilers te dwingen 
voor gifuitstoot te betalen. Als met 
het bedrijfsleven geen afspraken 
gemaakt kunnen worden over het 
voorkómen van giflozingen in de 
Rijn en over het onmiddellijk en 
volledig informeren van alle Rijn
oeverstaten in geval van calami
teiten, zou zo'n wet in de Europese 
Gemeenschap onontkoombaar 
worden." 

De Vries zou verder graag zien 
dat de Europese Gemeenschap 
nagaat of milieuvriendelijke pro
duktie via de BTW kan worden 
gestimuleerd. "Als het mogelijk is 
overeenstemming te bereiken 
over een Europees milieukeur
merk, zouden milieu-onvriende
lijke produkten onder het hogere 
BTW-tarief kunnen worden ge-
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bracht eil milieu-vriendelijke on
der het lagere," vindt De Vries. 
Hij ondersteunt de Nederlandse 
fiscale stimuleringsmaatregelen 
van de schorie auto. "Het ar
gument dat Nederland zich hier
mee schuldig kan maken aan il
legale staatssteun is grotesk. In 
plaats van Nederland te kapit
telen zou de Commissie ons land 
juist moeten steunen in ons ge
vecht voor een sèhoner milieu. Het 
Verdrag van Rome verplicht de 
Gemeenschap .niet voor niets de 
levensomstandigheden van alle 
Europeanen te verbeteren." 

Brussel 
De Vries meent dat de Europe

se overheden eindelijk eens een 
eind moeten maken aan het geld
verslindend reizen van het Eu
ropese parlement tussen Straats
burg en Brussel... "Het Europese 
parlement hoort thuis in Brussel," 
stelt hij. De algemene ledenver
gadering heeft naar zijn zeggen 
een team samengesteld voor het 
Europees parlement dat er mag 
zijn. "Ik ben blij en trots de ko
mende jaren weer te mogen sa
menwerken met zulke voortreffe
lijke collega's als Jessica Larive 
en Florus Wijsenbeek. Samen 
gaan wij de komende maanden de 
straat op oin te tonen waarvoor 
we staan. Om te laten zien wat is 
bereikt en nog zal worden bereikt. 
Wat we willen is ook duidelijk: 
meer zetels voor de VVD. Die gaan 
we winnen ook," aldus de opti
mistische visie van de VVD-ELD
lijsttrekker. • 
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VVD wil akkerbouwers helpen 
WINSCHOTEN- 'Ik ben niet naar Groningen gekomen om u een 
aantal beloften te doen. Ook heb ik geen zak geld mee gebracht. 

We zijn hier gekomen om naar u te luisteren, te inventariseren 
en uw boodschappen mee te nemen naar Den Haag.' Joris Voor
hoeve kreeg de volle. aandacht van de circa 450 akkerbouwers 
die de zaal 'De Stallen' te Winschoten tot in de hal hadden bezet. 

Samen met landbouwspecialist Piet Blauw- zelf akkerbouwer -
Adri Dees, kc-voorzitter Groningen, en het Groninger statenlid 
Geert Koets, had hij zich terdege voorbereid op deze moeilijke 
sessie. Een volle dag waren ze op pad geweest voor bezoeken 
bij akkerbouwers thuis, aan A VEBE, waar 2 miljoen ton aard
appelen per jaar worden verwerkt, aan de landbouworganisa
ties. Los van A VEBE was het een deprimerende rondgang met 
weinig lichtpuntjes. 

Bij akkerbouwer Georgius op het land, v.l.n.r. de heer Georgius, Joris Voorhoeve, Piet 
Blauw, Geert Koets en Adri Dees. (foto Bert Buiring) 

Grote verliezen 
De akkerbouwers staat het 

water tot de lippen. Verliezen van 
30, 40 of 50.000 gulden per jaar 
zijn meer gebruikelijk dan uit
zondering. Met een estafettetocht 
per tractor naar Den Haag, een 
overwacht bezoek aan het VVD
kantoor en aan de ministeries van 
Landbouw en Milieubeheer gaven 
zij duidelijk te kennen dat het zo 
niet langer kan. 

De VVD reageerde snel op hun 
noodsignalen. Op een zaterdag 
kwam een aantal hoofdbestuurs
leden samen met landelijke en re
gionale landbouwpolitici bijeen 
om deze heikele zaak te bespre
ken. De zwaarst gedupeerde pro
vincies zijn Groningen, Friesland, 
Flevoland en Zeeland. Als vervolg 
organiseerde de Groninger kc
voorzitter Adri Dees een dag- en 
avondvullend werkbezoek in de 
provincie Groningen. 

Uitzichtloos 
's Avonds in Winschoten in

ventariseerde VVD-fractieleider 
Voorhoeve zijn bevindingen. 
- De graanprijsverlaging wordt 
als volstrekt onaanvaardbaar er
varen. 
- Een aantal gezonde bedrijven 
komt - los van de bedrijfsomvang -
in ernstige financiële problemen. 
- Alternatieve teelten zijn nog 
onvoldoende ontwikkeld. 
- Het flankerend beleid van het 
kabinet schiet tekort. 
- Er bestaat grote ongerustheid 
over de gevolgen van de maatre
gelen in het komende milieu
beleidsplan. 
- Veel bedrijven hebben nu naja
ren in de rode cijfers te zijn beland 
geen geld voor nieuwe investerin
gen en nieuwe ondernemingen. 

Inzet van VVD 
Voorhoeve is van mening dat 

het kabinet de laatste twee jaar te 
weinig naar de akkerbouw heeft 
geluisterd en haar problemen 
zwaar heeft onderschat. 'Het heeft 
de VVD niet aan aandacht voor de 
akkerbouw ontbroken, maar er is 
te weinig naar haar geluisterd,' 
aldus de fractievoorzitter. 'Het 
grootste probleem van de akker
bouw is de systematische prijs
verlaging van de granen. De VVD 
verzet zich krachtig tegen verdere 
prijsverlagingen. De EG wilde 
voor dit jaar een verlaging van 
7%, de minister van Landbouw 
3 %. Dat werd een streven naar 
0 %, dankzij een spoeddebat dat 
werd geëist door het VVD-Twee
de-Kamerlid Piet Blauw. 

In oktober 1987 diende de VVD 
een sectorplan voor de akkerbouw 
in, waarover landbouwminister 
Braks zich in eerste instantie ui
terst kritisch heeft uitgelaten. 
Ook heeft de VVD bepleit dat de 
braakleggingspremie moet wor
den opgetrokken en de overbrug
gingspremies meer op maat moe
ten worden gemaakt. Een aange-

nomen motie van de VVD tijdens 
het paasdebat 1988, waarbij 100 
miljoen WIR-geld werd gevraagd 
ten gunste van de herziening van 
de landbouw, werd door het ka
binet niet uitgevoerd. In oktober 
'88 probeerde de VVD - nu samen 
met het CDA- het opnieuw. Van 
de 100 miljoen die extra voor het 
milieu wordt uitgetrokken, gaat 
40 miljoen naar de landbouw.' 

Deze opsomming is nog met 
vele voorbeelden aan te vullen. 

Het beeld dat Voorhoeve en 
Blauw overhouden van deze 
oriëntatiedag is somber. Die mid
dag had akkerbouwer Georgius 
zijn kasboeken open gelegd. Hij· 
bezit 180 hectaren: 120 eigendom 
en 60 in pacht. Een vergelijking 
van de opbrengsten per hectare 
toont aan dat in 1983 nog een 
winst van f 521,- werd gemaakt 
en hij in 1988 per hectare een ver
lies leed van f 280,-. Tegen der
gelijke verliezen is geen bedrijf 
bestand. 

Onrechtvaardig 
Piet Blauw noemde die avond 

te Winschoten het EG-beleid on
rechtvaardig. 'De eerste proble-

men in de landbouw ontstonden 
door de inperking van de produk
tierechten van de veehouderij, 
waardoor een overloop van vee
teelt naar akkerbouw ontstond.' 
Hij somde enkele alternatieven op 
die hij minister Braks van Land
bouw heeft gepresenteerd. De 
braakleggingsregeling zal moeten 
worden gecombineerd (wat in
middels is toegezegd) met het 
meeljarenplan-bosbouw (15 jaar). 
Maar ook zouden dan tegelijk en
kele nonfood-gewassen wel op de 
braakliggende gronden mogen 
worden verbouwd, zoals hennep of 
produkten t.g.v. bio-ethanol. 

Blauw is als eerste politicus 
gekomen met de eisen: geen 
graanprijsverlaging en geen 
kunstmestheffing. Al wekte Lub
bers op een verkiezingsbijeen
komst de indruk dat dit zijn 
ideeën waren. 

Overbruggingskredieten 
Dit werkbezoek beschouwt de 

YY.P _l!!ê..~~!.l...P!:~hJ,Q.g _o_p _cie b,~ha11 ~ 
deling van de Structuurnota 
Landbouw op 26 juni in de Tweede 
Kamer. Dan zal de VVD aandrin
gen op geen verdere prijsverla-

ging, op verruiming van de over
bruggingskredieten en op geld 
voor nieuwe teelten. Ook zal het 
kabinet met meer geld over de 
brug moeten komen om alter
natieven te kunnen ontwikkelen 
voor milieuschadelijke bestrij
dingsmiddelen. 

Het is onrechtvaardig dat al
leen de boeren de zwaarste klap
pen van de milieumaatregelen 
krijgen. Eerst werd deze beroeps
sector door de EG aangezet tot 
v~rhoogde, intensieve produktie, 
daarna kwamen de quota en de 
prijsverlagingen. 

En, zoals de A VEBE het for
muleerde, 'We besteden kapitalen 
aan milieuverbeteringen, maar -
en dan spreken we uit naam van 
al onze boeren - we hebben tijd 
nodig voor die ontwikkelingen. 
Bovendien zullen die maatregelen 
geheel in EG-verband moeten ge
beuren, zodat de Nederlandse ak
kerbouwers een goede concurren
tiepositie kunnen houden.' • 

. Dinsdagntiddag - behniddag 
Een redactie heeft naast een 
schrijffunctie ook een luister
functie. Hier ligt bij onze redactie 
nog een leemte, die niet te over
bruggen is door de vele bezoeken 
in het land. Daar ontmoet ik wel 
de actieve leden, maar het groot
ste deel van u tref ik niet. En ook 
naar u, niet actief lid, wil ik graag 
luisteren. De overige redacteuren 
kunnen daar niet aan toekomen, 

&-Kh.E.O. Designs b.v. 

doordat zij elders fulltime banen 
hebben. Voor mij bestaat die mo
gelijkheid echter wel. 
Daarom zou ik met ingang van 
deze maand de dinsdagmiddag 
graag voor u willen reserveren 
van 14.30 uur tot 18.30 uur om 
op toestel 070-61.30.85 naar uw 
opmerkingen, vragen en adviezen 
te luisteren. Misschien kan ik u bij 
sommige zaken helpen, misschien 
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helpt u mij verder op weg. 
Natuurlijk is het niet zo dat u 

van mij op alle terreinen pasklare 
antwoorden kunt verwachten. 
Het uitgangspunt blijft dat ik als 
redacteur van dit blad graag naar 
uw mening wil luisteren en -
mochten er problemen zijn - met 
u samen naar een oplossing wil 
zoeken. 

Deze gedachte is ook een beetje 
bij mij opgekomen doordat som
mige leden pas bellen als voor hen 
de maat echt vol is. Dan resulteert 
dat gelijk in het opzeggen van het 
lidmaatschap. Ik heb het gevoel 
dat niemand dat graag doet, want 
het lidmaatschap van een politie
ke partij neemt men omdat men 
bij die club wil horen. Maar dan 
moet ook de mogelijkheid bestaan 
om bij die club te rade te gaan. Dat 
moet ook op tijdstippen kunnen 
waarop geen algemene verga
deringen worden gehouden of an
dere bijeekomsten zijn gepland. 

Heel bewust heb ik de te
lefoonperiode zo gekozen dat u ook 
na uw werktijd nog de gelegen
heid hebt om te bellen. Als hier
aan behoefte bestaat - en dat kan 
alleen de praktijk leren - zal ik 
hiermee op die dinsdagen door
gaan, met uitzondering van de re
ces perioden. 
We beginnen dus in mei op de vol
gende data: 2, 9, 16,23 en de 30ste. 
Tussen 14.30 en 18.30 uur. Num
mer 070-61.30.85. 
Misschien spreken we elkaar de 
komende maand. 

RENY DIJKMAN I 

Van de 
voorzitter 
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M
et de publikatie van het 
concept-verkiezingspro
gramma nu ongeveer een 

maand geleden werd de eerste 
openbare stap gezet op weg naar 
de Tweede-Kamerverkiezingen 
van mei 1990. De vermelding in 
dit blad van de namenlijst van de
genen die zich beschikbaar heb~ 
ben gesteld voor een plaats op de 
kandidatenlijst (de zogenaamde 
groslijst) is de tweede openbarè 
stap. Net zo als bij het verkie
zingsprogramma het geval is, is 
nu verder het woord aan de leden. 
Zij zullen van afdeling tot afdeling 
en vervolgens van kamercentrale 
tot kamercentrale hun voorkeu
ren voor de volgorde op die lijst 

'kenbaar maken. Daarna komen 
achtereenvolgens hoofdbestuur, 
verkiezingsraad (een aangepaste 
partijraad in november 1989) e'll 
tenslotte de buitengewone álgè~ 
mene vergadering _ in december 
1989 aan bod. 

Aan het eind van dit jaar heeft 
de VVD als eerste van de drie gro7 

te partijen dan vastgesteld . met 
welk programma en met welke 
kandidaten de liberalen . de ver
kiezingen ingaan. 

Met het beeld van voorbije 
verkiezingen voor ogen is de laat
ste maanden veel nagedacht over 
de wijze waarop de disçussieJ:? 9-it3-
nen te· verlopen. Niemand wenst 
een herhaling van vroegere ta
ferelen. Het hoofdbestuur heeft 
daarom - na overleg met de ka
mercentralevoorzitters - een lijst 
van aandachtspunten vastge
steld, die bij de bespreking van 
kandidaten kan worden gebruikt. 
Aan de kamercentralebesturen is 
vèi-zocht deze lijst ter beschikking 
van de afdelingen te stellen. 

Daarnaast hebben de bestuur
deren van de partij op 1 en 8 april 
de gelegenheid gekregen met de 
kandidaten over hun opvattingen 
van gedachten te wisselen: ·Op 
deze wijze hoopt het hoofdbestuur 
de basis te hebben gelegd voor een 
zorgvuldige en waardige proce~ 
dure binnen de partij. 

Ik wil daarbij nog wel opmer
ken dat de algemene vergadering 
in Veldhoven op 27 en 28 mei 1988 
zich heeft uitgesproken over het 
feit dat ook van degenen die zich 
voor een zogenaamde niet-ver
kiesbare plaats opgeven bekend 
moet zijn of zij, in het geval zij via 
voorkeurstemmen worden geko
zen, bereid zijn toch dat lidmaat~ 
schap te aanvaarden. 

Overigens, voor alle duidelijk
heid: hoewel de reglementen dat 
niet voorschrijven, zal ik - daar 
ook mijn vrouw zich beschikbaar 
heeft gesteld voor een plaats op de 
kandidatenlijst - de vergaderin
gen van het hoofdbestuur, de verc 
kiezingsraad en de buitengewoon 
algemene vergadering in decem
ber noch voorzitten noch daarbij 
aanwezig zijn. Mijn taak daarbij 
wordt overgenomen door de vice
voorzitter, mr. I. W. Opstelten. 
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Cen ____ 
• • 

van de landelijke 
het Thorbeckehuis 

Door RENY DIJKMAN, foto's: Theo Meijer 

Praktisch niemand spreekt 
intern over "het Thorbecke
huis". Om onverklaarbare re
denen wordt het algemeen se
cretariaat altijd aangeduid 
met "De Gracht". Wel is het 
frappant dat de VVD naar 
mijn weten de enige politieke 
partij is, die niet werkt met 
het woord: "partijbureau". 
"Secretariaat" geeft volgens 
de liberalen veel duidelijker 
weer dat de hoofdwerkzaam
heden gebaseerd zijn op de 
sluis- en coördinatiefuncties. 
"Sluizen" van leden naar be
stuur en omgekeerd; van be
stuur naar fracties en vice 
versa. Daar heeft de coör
dinatie plaats van campagnes 
en al het daaraan te pas ko
mende materiaal, van (top)
kadercursussen, van de ac
tiviteiten van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden en 
de Organisatie Vrouwen in de 
VVD, van partijcommissie
vergaderingen, van het leden
bestand en de boekhouding, 
van ... zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

De sfeer van "De Gracht" is 
moeilijk in woorden te vangen. De 
mensen die daar werken be
schouwen hun werk als meer dan 
een baan. Iets, wat alleen maar is 
vol te houden, wanneer men er 
niet onverschillig tegenover staat. 
Wanneer men hart heeft voor dit 
werk, dat in het hele land door 
vrijwilligers in hun vrije tijd 
wordt verricht. 

Zowel in het land als op De 
Gracht moet dat idealisme aan
wezig zijn. "De VVD is niet te 
vergelijken met een normaal be
drijf', zegt onze voorzitter wel 
eens en hij heeft gelijk. Ook dat 
VVD-bestuur wordt niet voor zijn 
inspanningen betaald en daarmee 
is de VVD vermoedelijk de laatste 
grote politieke partij met on
bezoldigde bestuursleden. Of dit 
op den duur is vol te houden is een 
open vraag, waarover het laatste 
woord nog niet is gesproken. 

Avonduren 
De partijbestuurders, afde

lings-, oe-, kc- en landelijk be
stuurders verrichten hun werk
zaamheden dus grotendeels in de 
avonduren en in de weekends. 
"De Gracht" is daarop ingesteld. 

De algemeen secretaris en het 
merendeel van de staffunctio
narissen zijn gemiddeld drie 
avonden per week voor de VVD in 
touw. Dat verklaart ook de 
schijnbaar riante werktijden van 
9.00 uur-17.00 uur. Wil men nog 
fris in de avond kunnen verga
deren, waar ook in den lande, dan 
kunnen die werkdagen echt niet 
langer zijn. 

Telefonisch is het Thorbeckehuis 
bereikbaar van 9.00 uur-13.00 
uur en van 13.30 uur-17.00 uur. 
Het algemene nummer is 070-
613061. 

De troebelen met slechte of 
geen telefoonverbindingen lijken 
met de invoering van het nieuwe 
nummer tot het verleden te horen. 
Laten we hopen: voorgoed. 

Telefoon en post 
Aan de telefoon treft u een 

nieuwe "stem", namelijk die van 
Carla. Ze kwam - helaas - net te 
laat binnen om nog vereeuwigd te 
worden en zij is druk bezig zich in 
te werken. Zij is degene die de 
centrale bedient en bij wie alle di
recte lijnen binnenkomen, indien 
de betrokken nummers al bezet 
zijn. De verbindingen binnen het 
pand kent zij al, maar de weg bin
nen de partij zal wel even tijd ver
gen. Ook voor de postverzorging 
vond wisseling van de wacht 
plaats. Elke ochtend komt de be
kende jute PTT-zak vol post bin
nen. Daarin zitten uw brieven, 
Kameragenda's, persberichten, 
tijdschriften... etc. Alle post die 
een vervolg heeft, wordt inge
schreven op code en volgens por
tefeuilles verdeeld. Het vertrek 
naast de telefooncentrale is on
bemand. Daar is het VVD-archief. 
Regelmatig treft men daar men
sen aan die dingen willen opzoe
ken. 

CD Het terrein van huismeester 
Hans Alberts is zowel de repro
afdeling op De Gracht als het op
slagmagazijn in de 1e Lulofs
dwarsstraat. Met het huisbusje 
pendelt hij regelmatig op en neer. 

Zoals u ziet zijn in het magazijn 
de voorbereidingen voor de ver
kiezingen van het Europees Par
lement iri volle gang. Over een 
maand staat het daar echt he
lemaal vol. Alles wordt geregis
treerd en volgens bestelbonnen 
afgeleverd. Op De Gracht verzorgt 

Hans de vele reprostukken, de 
bevoorrading ... etc. Met 600 afde
lingen is er veel te doen. Ook zorgt 
hij ervoor dat al het materiaal dat 
op vergaderingen aanwezig moet 
zijn, daar ook is. Actieve leden 
weten dat dit meer betekent dan 
de affiches aan de zaalmuren. 

Meinummer Vrijheid & Democratie 
In verband met de Euroverkiezingen op 15 juni aanstaande zal in 
het meinummer van Vrijheid & Democratie het regiokatern ko
men te vervallen. In overleg met de LPC zal deze ruimte worden 
besteed aan (o.a.) de gezinsdag te Doorwerth op 22 april aanstaan
de. 
Een uitstekende 'warming-up' voor de Eurocampagne. 
Elders in dit blad treft u alle gegevens. Snelle aanmelding is ver
eist i. v.m. de barbecue. 

@V.l.n.r. algemeen secretaris 
Wim van den Berg, Petra Beijers
bergen en adjunct-algemeen se
cretaris Tineke Tangel. 
Over de taak van de algemeen se
cretaris kan men heellang of heel 
kort zijn. Kort gezegd is hij de 
eerst verantwoordelijke voor alles 
wat er in "zijn" pand met 15 man 
personeel gebeurt. Hij is het di
recte "kanaal" tussen bestuur en 
stafleden en bezit de brede schou
der voor telefonisch wenenden 
over partijperikelen. Zijn kennis 
van statuten en de VVD-geschie
denis is alom bekend. 

Zijn directe vervanger is Ti
neke Tangel, die zich verder ook 
bezig houdt met de administra
tieve voorbereiding en verslag
legging van de dagelijkse be-

stuursvergaderingen, het beant
woorden van moeilijke brieven -
een mens kan veel vragen! -, alle 
voorbereidingen voor (buiten
gewone) algemene vergaderingen, 
de organisatie rond de uitreiking 
van Thorbeckepenningen en de 
Commissie van Beroep. 
Daarnaast is Tineke ook de 
vraagbaak voor afdelingsbestuur
ders en was zij secretaris van de 
Program-commissie. 

Petra Beijersbergen is ook zo'n 
duizendpoot. Ze is de secretaresse 
van Wim van den Berg; ze werkt 
voor Tineke en daarnaast voert zij 
het redactiesecretariaat voor 
Vrijheid & Democratie. Als tij
delijke - en niet geringe - klus 
coördineert zij de zaken rond de 
ledenwerfcampagne. Wees dus 
niet verbaasd als haar telefoon 
nogal eens in gesprek is! 



® Op de tweede etage is een ver
kronkeling van vertrekjes. Daar 
is het minst terug te vinden van 
de sfeer van het oude, statige 

· herenhuis. Er is wat verbouwd in 
het verleden! Hier bespreekt 
campagneleider Hugo Dittmar 
roet zijn secretaresse Elisabeth 
Gans (midden) en Sandra Ver
sluis de campagnetoernee. Het 
campagneplan is nu praktisch 
rond, maar de uitvoering vraagt 
nog erg veel werk. Dat geldt ook 
voor de t.v.-VVD-uitzendingen, 
voor de ledenwerfactie, voor 
lopende public-relationsactivitei
ten. Iedereen weet nu zo lang
zamerhand dat meer dan een vol 
jaar achtereen die VVD alert moet 
zijn, initiatieven moet nemen ... 
etc. Maar we mogen niet uit de 
school klappen. Hugo regelt ook 
de persconferenties rond VVD
partijzaken, zoals de presentatie 
van het conceptverkiezingspro
gramma op 9 maart. Verder heeft 
hij vooral in deze periode veel 
contacten met Brussel en 
Straatsburg. Maandelijks komt 
de Landelijke Propagandacom
missie te Utrecht bijeen om al die 
plannen door te spreken. 

Bandra gaat over de organisa
tie van de spreekbeurten. U weet 
het vermoedelijk: elk afdelings
bestuur kan bij haar verzoeken 
indienen. Zij gaat dan op zoek 
naar de betreffende Kamerleden 
of bewindslieden en brengt per 
computer alles in kaart. Hoe ge
perfectioneerd dit systeem ook is 
en met alle inzet van Sandra, kan 
het - ondanks Sandra - toch wel 
eens fout lopen. Dan zijn bijvoor
beeld net alle spreekbeurten rond 
en hebben plotseling de Tweede
Kamerleden consigne gekregen in 
het parlement te blijven voor de 
stemmingen of een bewindsman 
moet plotseling naar het Cats
huis - en dat gaat voor! Boven
dien: ook politici zijn mensen die 
eens ziek kunnen zijn of een 
doodenkele keer door huiselijke 
omstandigheden plotseling zijn 
verhinderd. Sandra zoekt dan tot 
het uiterste naar een vervang 
(st)er voor die spreekbeurt, maar 
met die volgeplande agenda's van 
onze politici lukt dat niet altijd. 

@ Recht tegenover de kamer van 
Hugo Dittmar houdt mr. Herman 
Lutke Schipholt de Haya van So
meren-toko. Alles op het gebied 
van scholing en vorming wordt 
door hem gestimuleerd en geor
ganiseerd. Dat geldt ook voor lan
delijke themadagen en voor de 
partijcommissies. Soms ook or
ganiseert de Haya van Someren
stichting samen met het liberaal 
wetenschappelijk bureau De Tel
clersstichting een symposium. 
Herman wordt bijgestaan 
Marie-José Wassenaar. 

®De Organisatie Vrouwen in de 
VVD is eveneens op De Gracht 
te vinden. V.l.n.r. Agnes Snoep, 
Pauline Snoep en drs. Katrine van 
den Berg. De laatste is door de 
partij benoemd in het kader van 
de positieve actie. Katrine stimu
leert ·en bewaakt de uitvoering 
daarvan. Als het aan haar ligt zal 
het meer worden dan wat met de 
mond beleden instemmingen. 
Feiten wil ze en vooruitgang. 
Agnes Snoep is secretaris van de 
Organisatie Vrouwen in de VVD. 
Ze is vaak op De Gracht voor zeer 
uiteenlopende werkzaamheden. 
Haar dochter ondersteunt de Or
ganisatie Vrouwen administra
tief. 

Ledenadministratie 
@ Op de ledenadministratie wer
ken Patricia van" Bernmelen 
(rechts) en Ingrid Krijgsman. Hier 
worden opzeggers uit het bestand 
gehaald en nieuwe leden inge
voerd, worden alle verhuizingen 
doorgevoerd. En er wordt wat af
verhuisd door liberalen. Bent u er 
ook mee bezig? V ergeet dan niet 
om ook De Gracht in te lichten. 
Van elk ledenblad komt een aan
zienlijk pak retour omdat men is 
verhuisd zonder adreswijziging 
aan de eigen afdeling door te ge-
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® 
ven en aan het algemeen secre-
tariaat. 

(j) Andreas Dijk heeft als taak de 
ondersteuning van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden. Hij 
verzorgt o.m. het maandelijks 
verschijnende blad "Provincie & 
Gemeente" en behandelt samen 
met Tineke de Goede (afwezig 
toen de fotograaf langs kwam) de 
vele vragen en suggesties uit deze 
groep. Ook organiseert hij het 
jaarlijkse congres van de Vereni
ging te Lunteren en bijzondere 

ontmoetingsdagen of congressen. 
over het standaard-gemeen
teraadsprogramma. 
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® Gerda Koopman verzorgt de 
VVD-boekhouding. Daar komt 
heel veel bij kijken. Zij heeft dan 
ook een nauwe samenwerking 
met de penningmeester. Mr. Daan 
Zwart is verantwoordelijk voor 
boekhoud- en ledenadministratie, 
de automatisering, de hoofdhe
stuursverslagen en reglementaire 
aangelegenheden met betrekking 
tot problemen van afdelingen. 

Dit overzicht geeft slechts een 
globaal beeld van de werkzaam
heden van de 15 mensen op De 
Gracht. Het is een zeer krappe 
bezetting en soms is het er een 
heksenketel. Iedereen die daar 
werkt, springt de anderen bij tij
dens topdrukte. En... hoewel er 
veel van een ieder wordt vereist, 
vertrekken mensen naar andere 
banen toch met een prop in de 
keel. Ik schreef het al: De Gracht 
hééft wat! • 
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Mark Rutte op JOVD-congres: 

'VVD moet milieuminister 
Nijpels steunen' 
De Europese verkiezingen 
staan voor de deur. Vandaar 
dat het JOVD-congres 18 en 19 
maart in EurOase Amersfoort 
gewijd was aan een Europa
resolutie. Vandaar ook dat 
VVD-Euro-lijsttrekker drs. 
Gijs de Vries (JOVD-voorzit
ter 1977-1978) enige honder
den JOVD'ers tracteerde op 
een speech. De Vries bena
drukte de rol die de Europese 
gemeenschap kan en moet 
spelen op het gebied van men
senrechten en armoedebe
strijding in de Derde Wereld. 
Over het gat in de Europese 
democratie merkte De Vries 
op: 'We hebben de mond vol 
over Afghanistan, Cuba en 
Zuid-Afrika, maar laten we 
ook eens in onze eigen Eu
ropese achtertuin kijken'. 

De Europese mediawoord
voerder sprak voorts over het ka
binetsbeleid op mediagebied. Op 
een constructieve, CDA-vijandige 
toon. 'Mensen moeten kunnen 
zien wat ze willen zien. Het CDA 
probeert de technologische re
volutie buiten de deur te houden. 
Het hek rond Hilversum is bijna 
weg. Mijn angst is dat het CDA 
dat hek probeert te vervangen 
door een mijnenveld.' Dat alles 
volgens de superieure methode De 
Vries: foutloos, tè foutloos. 

Milieu 
JOVD-voorzitter Mark Rutte 

ging vooraf aan De Vries. Rutte 
benadrukte - naast het onvermij
delijke 'Europa en de democratie' -
het thema milieu: 'Het mag niet 
zo zijn dat milieu-minister Nijpels 

Wervelende presentatie 
leergang 
ge111eenteraad 
Als een standwerker heeft René Klaassen op de jaarlijkse bij
eenkomst vanScholings-en Vormingsfunctionarissen de nieu
we leergang gemeenteraad gepresenteerd. Met verve schetste 
hij duidelijk wat de Haya van Somerenstichting allemaal voor 
(kandidaat)raadsleden in petto heeft. Een werkgroep bestaan
de uit mensen van de stuurgroep, uit de Verenigingvan Staten
en Raadsleden en uit de Organisatie Vrouwen in de VVD heeft 
menigmaal vorig jaar rond de tafel gezeten onder voorzitter
schap van René Klaassen. 

"Vijf zaken wilden we realiseren," 
aldus René: 

"Deskundig optreden door ge
meenteraadsleden; 

- Activering van de betrokken
heid van afdelingen bij de ge
meenteraad; 

- Een flexibele opzet van de cur
sussen die 

- te integreren zijn bij andere 
cursussen en tot slot 

- moeten de cursussen stroken 
met het beleid van de Haya van 
Somerenstichting." 

In de tweede helft van maart 
is aan alle afdelingen het organi
satiepakket gezonden, waarin alle 
cursussen uitvoerig worden toe
gelicht en een overzicht wordt 
verstrekt van het te bestellen ma
teriaal. Natuurlijk is een bestel
bon bijgevoegd. René Klaassen 

maakte bij de diverse cursussen 
nog de volgende kanttekeningen. 

Cursussen 
Informatie-avonden. Deze worden 
zelf door de afdelingen georgani
seerd. Deze avond is gratis. 
VIPP-eursussen (Vrouwen Infor
meren over Plaatsing in de Po-: 
litiek) worden georganiseerd door 
de Organisatie Vrouwen in de 
VVD. Zij zijn bedoeld om vrouwen 
een betere start te geven. (Zie 
hierover een artikel elders in dit 
blad.) 

Introductiecursussen zijn be
stemd voor mensen die wel 
geïnteresseerd zijn in gemeen
teraden, maar daar geen zitting 
in (willen) hebben, zoals fractie
assistenten en bestuursleden. 

Het WO-bestuur hecht bijzonder groot belang aan goede kqdervorming. Vier spre
kers hielden op de jaarlijkse bijeenkomst van de Haya van Somerenstichting een 
inleiding over het nieuwe cursuspakket waarin de "leergang gemeenteraad" cen
traal stond. v.l.n.r. de voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 
Johan Remkes, Ivo Opstelten, ondervoorzitter van de WO, Frans Steenmeijer, 
dagelijks bestuurslid belast met vorming en scholing en trainer René Klaassen. 
(Foto: TonMinnen) 

voor 'steun van zijn plannen af
hankelijk is van CDA en PvdA. 
De VVD-fractie moet haar eigen 
minister meer steunen!' 

Debat voor drie . 
Na de reguliere avondspeeches 

was er ruimte voor nieuwe dingen. 
Het bestuur had een debat geor
ganiseerd. Miehiel Zonneveld, 
drs. Hans Huihers en drs. Annette 
Nijs - respectievelijk oud-voorzit
ter van de JS, het CDJA en de 
JOVD - vlogen elkaar in de haren 
over een drietal stellingen. Al
thans, dat was de bedoeling. De 
haren .en gezichten bleven in de 
plooi. Het ging over verloren 
charisma in de p.olitiek, het ver
ondersteld falende CDA-VVD mi
lieubeleid en de nog veel harder 
falende mogelijke PvdA-VVD 

Deze cursussen worden in nauw 
overleg met het kamercentra
Iebestuur gegeven. 

Cursus gemeenteraad is bestemd 
voor diegenen die al in de raad 
zitten of de mogelijkheid hebben 
er straks in te komen. Als toe
latingscriterium wordt vereist dat 
men op een verkiesbare plaats op 
de kandidatenlijst staat. 

Onderhandelen. Deze cursus 
wordt alleen gegeven voor frac

. tievoorzitters, die zich straks 
moeten buigen over de portefeuil
leverdeling en de keuze van wet
houders. 

Vaktechnische cursussen. Hier
voor zijn zes verschillende pak
ketten gemaakt: Gemeentefi
nancien; Personeel, Automatise
ring en Organisatie; Welzijn, 
Cultuur en Onderwijs; Volks
huisvesting en Openbare Werken; 
Algemeen Bestuur; Economische 
Zaken, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Deze beslaan vier dag
delen. Riet is niet de bedoeling 
dat de belanghebbenden al deze 
cursussen gaan volgen. 

De integratiecursus is bedoeld 
voor de fractievoorzitters. De cur
sus is gericht op het leren maken 
van strategische keuzes in de raad 
en op het leiding geven aan de 
raadsfractie. 

Tot slot zullen twee dagen du
rende seminars worden gehouden 
over onderwerpen die bij raadsle
den sterk in de belangstelling 
staan. 

Met uitzondering van de infor
matie-avond zullen alle cursussen 
f 25,- per dagdeel kosten. 

Spreiding 
Buiten de informatie-avond 

worden alle cursussen in nauw 
overleg met de kamercentrales 
georganiseerd. "Daardoor kun
nen we zorgen voor een goede 
spreiding over het land en kunnen 
we een maximaal mogelijke inzet 
van de cursusleiders bereiken," 
aldus Klaassen. 

De cursussen lopen parallel 
met de voorbereiding van de 
raadsverkiezingen in 1990 en 
gaan door tot september 1990. 
Van de brochure "Leergang Ge
meenteraad" is inmiddels naar 
elke afdeling, oe en kc een exem
plaar gezonden. 
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V.l.n.r. Laurie O'Nei/1, Gijs de Vries, Ankie Aeyelts Averink. 

coalitie. Men was het al te veel 
eens met elkaar, want afgezien 
van een enkele belediging over en 
weer, voltrok alles zich in consen
sus-feer. Helaas. 

Het volgende JOVD-congres 
vindt 24 en 25 juni plaats in de 
Koningshof te Veldhoven en zal 
geheel in het teken staan vàn het 

achtste lustrum van de grootste 
en de oudste politieke jongeren
organisatie. U weet wel - de 
JOVD .• 
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Elly Coenen-Vaessen, krijgt het eerste exemplaar van de "leergang gemeenteraad" 
aangeboden door WO's jongste raadslid Kabalt en het oudste liberale raadslid, de 
heer Udo. (Foto: Ton Minnen) 

Elly Coenen, burgemeester 
van Nuth, oudwethouder en oud
voorzitter van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden en - zoals 
René zei - ook nog vrouw, kreeg 
vanwege al deze hoedanigheden 
het eerste exemplaar van het cur
susjaarboek aangeboden. Dit 
werd gedaan door het oudste en 
jongste VVD-raadslid in Neder
land, de heren U do en Kabalt. U do 
merkte op: "Ik ben destijds ooit 
voor de leeuwen gegooid in de 
raad. Ik geloof dat we alles moeten 
doen om deze scholing bij de 
raadsleden goed van de grond te 
krijgen." 

Kabalt wees erop: "Je leert van 
ervaring. Ga daarom ook kijken 
hoe de raad thans werkt en volg 
raadsvergaderingen. Hopelijk 
zullen de verkiezingsuitslagen zo 
zijn dat daarna nog spoedcursus
sen nodig zijn." 

Elly Coenen gaf in haar slot
woord de behartenswaardige raad 
bij de kandirlering goed te waken 
voor v.ermenging van functies. 
"Ook besturen moeten daarop 
letten." "Lokale besturen staan 
dicht bij de bevolking. Daarom 
moeten we niet spreken van la
gere overheden, maar van hoge 
overheid." • 

JOVD'ers gaan voetballen 
tegen 

VVD-Kamerfractie 11 

I Op het JOVD-lustrumcongres 
zal zondag 25 juni het twaalf
koppige JOVD-hoofdbestuur 
het opnemen tegen een selec
tie VVD-politici. Een traditie 
wordt daarmee ingezet. In 
1977, onder voorzitterschap 
van Johan Remkes, duelleer
de het JOVD-bestuur voor het 
laatst met de VVD-fractie. 
Adequaat duw- en trekwerk 
van een aantal VVD'ers leidde 
toen tot uitschakeling van een 
vitaal gedeelte van de JOVD
equipe. Eindstand: 0-1 in het 
voordeel van de VVD. Het is 
dus tijd voor de revanche. 

VVD-sprekers 
Op het lustrumcongres treedt 

van VVD-zijde een aantal promi
nente sprekers op. Allereerst mr. 
W. J. Geertsema, ere-voorzitter 
van de JOVD. Daarnaast fractie
voorzitter Joris Voorhoeve met 
een feestelijke openingsrede, za
terdagochtend 24 juni en minister 

· Ed Nijpels met een congressluiter 
zondagmiddag 25 juni. 



CAMPAGNE 

Familiedag 
• 
In 

Doorwerth 
Op zaterdag 22 april kunt u met uw hele gezin ter voorbereiding van 
de Eurocampagne alvast een vleugje Europa gaan proeven in het. 

PARKHOTEL DE BRANDING TE DOORWERTH 
tijd: 12.00 uur ··17.00 uur 

Voor de kinderen worden spelletjes georganiseerd en ligt het binnen
zwembad open. En u kunt uw Europese kennis opfrissen bij de Euro
kandidaten Florus Wijsenbeek, Jan Mulder en Christiaan Laffrée. 
Na ontvangst van een Europees paspoort kunt u verder kennis maken 
met de Europese cultuur, muziek, gerechten en dranken. Een Engelse 
tea, Franse wijnen en kaas, ja, zelfs het nemen van een Deense sauna ... 
het is allemaal mogelijk. 

LET OP: 
Om 17.00 uur is het nog niet afgelopen, maar indien u aan de barbecue 
(bij zonnig weer) of het Europees buffet wilt deelnemen dan moet u nu 
heel snel LPC-er Rein Verdijk bellen om u aan te melden. Dat kan tot 
21 april op de nummers: 08897 - 73616 of b.g.g. 080 - 220493. 
De kosten van de maaltijd zijn voor volwassenen f 15,75 p.p. en voor 
kinderen tot 12 jaar f 6,75 p.p. 
RESERVERING IS I.V.M. DE CAPACITEIT ECHT NOODZAKE
LIJK. 
Tot ziens in Doorwerth! 

Spreek jij op 10 juni 

te Atnsterdant? 
Op zaterdag 10 juni vindt de 'Jonge Liberalen Debatingdag' plaats 

in Amsterdam. Liberalen tot en met 25 jaar krijgen op grond van 
stellingen enkele minuten spreektijd: pro en contra. Daarna volgt een 
kort debat tussen twee deelnemers. Eenjury van bekende VVD-politici 
beoordeelt de sprekers, waarna de winnaars via een groter of kleiner 
poolsysteem (afhankelijk van het aantal deelnemers) tegen elkaar uit
komen in debat. En de winnaar is ... 

Projectleider voor deze dag is Herman Lutke Schipholt, VVD, Post
bus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. Geeft u zich bij hem op voor 14 
mei aanstaande. Wij zorgen voor publiciteit (uw opstap naar verder 
politiek succes) en prijzen. 

Stuur onderstaande bon in .. 

Ik ben een van de sprekers op 10 juni. 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: ............................................................................... . 

Geboortedatum: ....................................................................................... . 

Telefoonnrs.: ............................................................................................. . 
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Campagne 1989: 

Partijkader loopt \Vartn 

Door HUGO DITIMAR, campagne-manager 

Medio april valt dit nummer 
van Vrijheid & Democratie bij 
u op de deurmat. Het is de tijd 
van het jaar waarin iedere 
zichzelf respecterende stad zijn 
hele of halve marathon loopt. 
Maanden tevoren zag je ook in 
Den Haag en Scheveningen 

manoeuvres en demarrages als 
campagnesprints worden betiteld, 
doch de belangrijke groep kiezers -
de zogenaamde zwevende stem
mers - bepalen hun stem pas vlak 
voor de finish. Bent u er klaar 
voor? 

rappe lopers hun conditie per- Dè voorbereiding in de partij is 
fectioneren, hun uitrusting he- zondermeer goed te noemen. Ik 
proeven, het uithoudingsver- proef bij de vele actieven die in 
mogen verder opvoeren en afdelingen, ondercentrales en ka
vooral het traject verkennen. mercentrales, aangevoerd door 
Dat zijn precies ook de zaken . onze LPC, die druk met hun plan
waarop het bij een verkiezings- ningen bezig zijn, dat men zin 
campagne aankomt. De kan- heeft in drie achtereenvolgende 
didatenkaarten zijn geschud: campagnes. De campagneteams 
een goed stel mensen op de worden opgeschud. De penning
kandidatenlijst, aangevoerd meesters krabben zich achter de 
door het zittend trio in het Eu- oren en strijken over hun hart. 
ropees Parlement, Gijs de Vries, De aanvraagcurve voor sprekers 
Jessica Larive en Florus Wij- stemt tot optimisme. Kortom, de 
senbeek. Ook het programma is vrijwilligers hebben de smaak te 
er, ja, nu ook in het Nederlands, pakken. Vooral is de goede ten
zodat de uitrusting in orde is. dens merkbaar dat in de campag-

Huiswerk 
Aan de conditie is hard ge

werkt. Kandidaten moeten be
schikken over een brede kennis 
van zaken op alle beleidsterrei
nen. Ze kunnen zich in de cam
pagnetijd niet beperken tot de ei
gen specialismen, maar moeten 
ook de zaken van hun collega's 
kennen. In debatten sta je er al
leen voor en kun je niet snel even 
fractie-overleg plegen. Het zal u 
dus niet verbazen dat door onze 
kandidaten zowel inhoudelijk als 
op het gebied van de communica
tie erg veel extra huiswerk is ge
daan. Een goeie zaak! Conditie 
geeft uithoudingsvermogen, zodat 
we verzekerd zijn van voldoende 
adem voor een felle eindsprint 
over een heuvelig traject naar de 
finish op 15 juni. 

Felle eindsprint 
Zo wil ik deze Europese cam

pagne karakteriseren. Zeker is, 
dat vanaf heden alle inhaa\-

neteams niet alleen meer de alo u
de propagandisten (die we liever 
P.R.-functionarissen noemen) 
flink aanpakken, maar dat in vele 
besturen het campagnevoeren 
wordt beschouwd als een taak van 
het gehele bestuur. Wederom een 
goeie zaak! 

Nu: schouders eronder! 
Vele schouders maken de last 

licht. Het bestellen van de mate-· 
rialen (deze maand komt het 
tweede bestelformulier), het 
plannen van de 12 grote provin
cieavonden, het inventariseren 
van de perscontacten, het verga
deren, het via afdelingskranten 
stimuleren van het actieve leden
bestand... het komt nu allemaal 
tegelijk op u af. Er wordt veel ge
vraagd van de harde vrijwil
ligerskern! 

Het gaat om mensen 
Denk daarbij naast het or

ganiseren van de logistieke zaken 
vooral ook aan de emotie in een 
campagne. Het gaat om mensen: 
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Hugo Dittmar 

mensen als kandidaten, maar ook 
politieke besluiten vóór mensen. 
Mensen in Europa. 

Een dik programma is het uit
gangspunt. Maar het vertalen van 
de gevolgen van een campagne 
heeft te maken met de dagelijkse 
levens van de kiezers. Met maat
regelen genomen door mensen en 
voor mensen. Daár zijn liberalen 
goed in. Niet betuttelend, doch 
ruimtescheppend. voor ontplooi
ing, kansen voor initiatieven en 
stut voor diegenen die een duwtje 
echt nodig hebben. Glashelder 
staat het in het Europees pro
gramma. Dat menselijke aspect 
krijgt het in de 'vertaling' naar het 
dagelijks leven. 

Daar hebben de kandidaten u 
voor nodig; uw dagelijkse ge
sprekken om u heen tijdens de 
campagne, maar ook daarna, zijn 
een veel grotere informatiebron 
voor mensen dan alle radio-, tv
en gedrukte media-uitingen bij 
elkaar. Realiseert u zich dat bij al 
uw 'bezig zijn' de komende maan
den. U bent de bron van het cam
pagnenieuws voor liberale ideeën 
en de liberale praktijk in een 
menselijk Europa. 
Doet u mee? 

De eindsprint komt· in zicht. 
Mag het een snelle zijn? • 

In Vrijheid & Democratie van 16 
mei publiceren wij alle campag
nedata tussen de officiëlé cam
pagnestart van 27 mei in Middel
burg en 15 juni, de dag van de 
stembus. 

Driemaal was het uitgesteld, verschoven, afgelast, maar toen, op 20 maart kwam het er toch van. Op de eerste dag van het 
Paasreces bezoch~ een de/egati~ van WO Tweede-Kamerleden hun ELD-collega's te Brussel. Er werden gedegen inleidingen 
gehouden over mi/Jeu, de werkwiJze van de Europese Rekenkamer en over de Europese economie. Vragen waren er genoeg. Ook 
aan de permanente vertegenwoordiger, de heer mr. P. C. Nieman, tijdens de lunch. 
In_ de middaguren bespraken de Europese en Nederlandse WO-politici hoe men onderling tot een zo optimaal mogelijke samenwer
kmg kan komen. Mr. Hans Nord zat de gehele sessie voor. En er was even tijd voor een foto. Hier staat onze éminence grise als 
een vader achter de nieuwe lijsttrekker Gijs de Vries, die zich verzekerd weet van alle steun van WO-fractieleider Joris Voorhoeve. 
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*** *EP* * PE* 
***** 

Europolvoor 
misdaadbestrijding 

In Vrijheid en Democratie 
van maart werd een uit
treksel uit het activiteiten
schema gepubliceerd. He
laas is bij de datum voor be
handeling van de amen
dementen op het verkie
zingsprogramma door de 
ondercentrales een 1 weg
gevallen. 

Door VICTOR HAFKAMP 

MAASSLUIS · "De Europese eenwording is van groot belang 
voor Nederland, West-Europa en de wereld. Europese eenwor
ding helpt de lidstaten zich te moderniseren in liberale richting. 
Het atbreken van nationale barrières tussen staten en het 
scheppen van een grote vrije ruimte is een ideaal van het klas
sieke en moderne liberalisme. Europese eenwording betekent 
een grotere vrijheid voor de burgers om te wonen en te werken 
waar ze willen, meer ruimte voor het bedrijfsleven en een rijker 
aanbod van cultuur via vrije media. Europese eenwording biedt 
ook de kans de internationale criminaliteit harder aan te pak
ken. Door betere samenwerking van politie en justitie van de 
lidstaten en door een Europese recherchecentrale, een Europol, 
kan de internationaal georganiseerde misdaad en drugshandel 
feller worden bestreden." 

Woorden van VVD-fractie
voorzitter in de Tweede Kamer, 
Joris Voorhoeve op de algemene 
vergadering in Maassluis, waar 
de kandidatenlijst voor de Eu
ropese verkiezingen officieel werd 
vastgesteld. Volgens Voorhoeve 
vraagt voorbereiding op het Eu
ropa van de toekomst een voort
zetting van het beleid dat VVD 
en CDA sinds 1982 samen voeren. 
"Dat beleid werpt vruchten af. 
Vanaf 1983 komen er elk jaar 
70.000 tot 100.000 banen bij. De 
economische groei is door dat be
leid sterk opgelopen. Het finan
cieringstekort is gedaald. In het 
bedrijfsleven gaat het goed, wordt 
weer fors geïnvesteerd, heerst 
vertrouwen in de toekomst. Als we 
Nederland een sterke positie in 
het Europa van de 21ste eeuw 
willen geven, moet het krachtige 
herstelbeleid worden voortgezet." 

Huurwaardeforfait 
In zijn toespraak ging V oor

hoeve ook in op de door de Sociaal
Economische Raad (SER) gelan
ceerde gedachte het huurwaar
deforfait voor het eigen huis te 
verhogen om verlaging van de 
overdrachtsbelasting te betalen. 
De VVD-fractie is het er, aldus 
Voorhoeve, mee eens dat de over
drachtsbelasting omlaag moet. 

"Die belasting op de aankoop van 
een huis remt de bereidheid van 
de mensen te verhuizen. Het zou 
goed zijn als de mensen dichter bij 
hun werk zouden gaan wonen en 
dus minder in de file zouden hoe
ven te staan. De overdrachtsbe
lasting moet dus omlaag, maar de 
VVD is er tegen die verlaging te · 
betalen uit een verhoging van het 
huurwaardeforfait. Dat forfait dat 
in mindering komt van de aftrek
bare hypotheekrente, weerspie- _ 
gelt de huurwaarde minus de ge
schatte kosten die de eigenaar 
voor zijn huis moet dragen. De ei
gen-huisbezitter draagt allerlei 
kosten, waarvan een huurder 
geen last heeft. Het huurwaar
deforfait moet geen melkkoetje 
worden om belastingen te kunnen 
verlagen. Dan zouden degenen die 
niet hoeven te verhuizen, bijvoor
beeld omdat ze dichtbij hun werk 
wonen of gepensioneerd zijn, 
moeten gaan betalen voor de
genen die wél moeten verhuizen," 
aldus Voorhoeve. "De over
drachtsbelasting moet de komen
de jaren omlaag zonder extra ver
hoging van het huurwaardefor
fait, door-gebuik te maken van de 
economische groei en de waarde
stijging van onroerend goed." 

De VVD-fractie vindt volgens 
Voorhoeve overigens ook dat de 
bouwsubsidies in de volkshuis-

Aankondiging 
Op 20 mei organiseert de Europese Beweging in Nederland (EEN) 
een debat' tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen die 
aan de Europese Verkiezingen op 15 juni a.s. zullen deelnemen. 
O~k de deelnemers kunnen in discussie gaan met de lijsttrekkers. 

Voor de desbetreffende partijen zullen aanwezig zijn: P. Dankert 
(PvdA), Drs. J. J. M. Penders (CDA), Drs. G. M. de Vries (VVD), 
J. W. Bertens {D'66), Mr. G. Holdijk (SGP, GVP; RPF) en H. 
Verbeek (GPA). · 

Dit debat zal plaatsvinden in de Mondriaanzaal van het Neder
lands Congresgebouw te Den Haag, zaterdag 20 mei 1989, van 
14.00 tot ± 17.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur wordt er een 
lunch geserveerd; tijdens deze lunch bestaat er de mogelijkheid 
een informatiemarkt te bezoeken waar de politieke partijen zich 
zullen presenteren. 

De deelnamekosten bedragen voor EEN-leden f 15,- en voor 
niet-leden f 25,-. 

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch opgeven 
bij: 

Europese Beweging in Nederland (EEN) 
Alexanderstraat 2 
2514 JL Den Haag 
Telefoon 070-635952. 

vesting geleidelijk omlaag moe
ten. "Vorige kabinetten hebben 
daar veel te veel aan uitgegeven. 
Vooral door het dynamische kost
prijssysteem zit de staat opge
zadeld met torenhoge verplich
tingen die tot ver in de jaren ne
gentig reiken." 

Ontoelaatbare 
bedreiging 

Voorhoeve ging in Maassluis 
ook in op de kwestie van de 
rechtsorde en de vrijheid van me-

ningsuiting "die voor het libera
lisme van levensbelang is". Hij 
doelde op de toen recente demon
stratie van moslims in Nederland 
die de schrijver Rushdie en twee 
boekhandelaren met moord be
dreigden. ,,Dat moslims tegen het 
boel\: 'De duivelsverzen' demon
streren is hun goed recht," aldus 
Voorhoeve. "Ze mogen ook naar 
de rechter lopen en maatregelen 
tegen het boek vragen. Maar be
dreiging en oproep tot moord is 
ontoelaatbaar. Wie graag in ons 
vrije land is komen wonen, moet 

CENTRALE
VERGADERING 
ONDERCENTRALES vóór 
of op 17 juni. 

De ondercentrales wordt 
geadviseerd niet te ver voor 
de datum van 17 juni te 
vergaderen wegens de kans 
dat het algemeen secre
tariaat dan nog niet alle 
amendementen heeft kun
nen vermenigvuldigen en 
verzenden. · 

zich aan de wetten van de rechts
staat houden. Daar moeten w~ 
geen twijfel over laten bestaan. 
Ook van moslims mogen we ver
draagzaamheid vragen." 

Voorhoeve toonde begrip voor 
de onrust in het midden- en klein
bedrijf over de afschaffing van de 
minimumprijzen voor bepaalde 
consumptie-artikelen. "We stre
ven naar een vrije markt-systeem 
en minimumprijzen staan daar
mee op gespannen voet. We keren 
ons niet tegen de afschaffing van 
de minimumprijzen maar we 
moeten wel kijken naar de even
tuele schadelijke effecten voor 
midden- en kleinbedrijf," aldus 
Voorhoeve. Volgens een veront
ruste vragensteller houdt de af
schaffing van de minimumprijzen 
een oneerlijk concurrentiebestel 
in voor de rijdende winkeliers. 
"Het gaat om een bedrijfstak met 
zo'n 8000 werknemers. Er worden 
miljoenen geïnvesteerd in be
ginnende ondernemers, maar de 
VVD kijkt te weinig naar de kleine 
middenstand," aldus de klacht 
van de vragensteller. • 

***** *EP* 
*PE* 
*** 

Liberaal Reveil vernieu"Wd 
Liberaal Reveil verschijnt met 
ingang van 1989 niet meer vier 
maar zes keer per jaar. Hier
door kan LiberaalReveil beter 
en sneller inspelen op actuele 
gebeurtenissen en ontwikke
lingen. 

De lay-out van het blad is veran
derd, waardoor de teksten pret
tiger leesbaar zijn. De abonne
mentsprijs bedraagt f 42,50 per 
jaar; voor jongeren tot 27 jaar 
f35,-. 

In het eerste nummer gaat E. 
Nordlohne in op de vraag of de 
VVD in 1990 in het regeringszadel 
of op de oppositiebankjes zal zit
ten. K. Groenveld vraagt zich in 
de column af of liberalen anti-re
volutionair zijn .. J. H. C. van Za
nen geeft een impressie van het 
symposium "Liberalisme; de fi
losofische grondslagen". Verder in 
dit nummer o.m. aandacht voor 
Hayek en Hobbes. 

Het tweede nummer van Li-

heraal Reveil, dat in mei a.s. zal 
verschijnen, is een themanummer 
dat geheel gewijd zal zijn aan. Eu
ropa. Dit in het kader van de ver
kiezingen van de leden voor het 
Europees Parlement in juni a.s en 
vàn "Europa 1992". 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Mw. Ir. L. J. 
Kolff, eindredacteur van Liberaal 
Reveil, Prof. Mr. B. M. Telders-

stichting, Koninginnegracht 55a, 
2514 AE 's-Gravenhage, telefoon 
070-631948. 

U kunt zich als abonnee aan· 
· melden door onderstaande bon 
ingevuld te retourneren aan dE 
abonnementen -administratie: 
Mw. M. P. Bijlsma-Moene, Abel 
Tasmanplantsoen 20, 2253 KA 
Voorschoten, telefoon 071-
768365. 1111 

,----------------------------

1 

I BON 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Hiermede meld_ik mij aan als abonnee van Liberaal Reveil voor 

0 f 42,50 per jaar 

0 f35,- per jaar (leeftijd: 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 

Datum: ............... Handtekening: .................................................. . 
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VVD-senator J. W. Verbeek: 

Europa 1992 is eigenlijk een klein 
wonder 
Tijdens de begrotingsbehan
deling Economische Zaken in 
de Eerste Kamer is VVD-se
nator J. W. Verbeek uitvoerig 
ingegaan op de vele verande
ringen die de komst van de 
Europese interne markt met 
zich meebrengt. "Zeker gezien 
vanuit de geschiedenis van 
ons continent geschiedt in 
1992 eigenlijk een klein won
der." 

Verbeek is niet ontevreden 
over de voortgang bij de uitvoe
ring van voorstellen uit het Wit
boek van de Europese Commissie. 
De hierin vervatte 300 voorstellen 
worden niet geheel op schema be
handeld, maar afhandeling in het 
gewenste tempo maakt 1992 wel 
haalbaar. 

Jan Verbeek betoogde dat er· 
niet verder aan de Nederlandse 
bedrijfssteun door de overheid 
moet worden getornd. Nederland 
krijgt na Denemarken de minste 
overheidssteun. Daarom zouden 
verdere bezuinigingen op deze 

Naar aanleiding van de zorge
lijke situatie in de Nederland
se akkerbouw heeft de Twee
de Kamer op verzoek van 
VVD-landbouwspecialist Piet 
Blauw een spoeddebat gehou
den met minister Braks van 
Landbouw. 

De VVD-fractie heeft daarbij 
aandacht gevraagd voor de slech
te inkomenspositie van veel ak
kerbouwers. Het gemiddelde ak
kerbouwbedrijf heeft de laatste 
vier jaar een ve~lies geleden van 
f 45.000,- per jaar per bedrijf. 
Dit is mede veroorzaakt door de 
superheffing die heeft geleid tot 
een verschuiving van activiteiten 
van de veehouderij naar de andere 
sectoren in de landbouw. Daar
naast heeft ook het nieuwe beleid 
met betrekking tot het milieu ge
zorgd voor een zekere verwarring. 

Piet Blauw heeft een motie in
gediend waarin wordt gevraagd 
aan de minister of hij zich wil in
spannen om een verdere prijsda
ling van de granen zoveel mogelijk 
te beperken. Tevens vraagt de 
motie om in overleg met het land
bouwbedrijfsleven te komen tot 
ruimere mogelijkheden en een 
betere benutting van overbrug
gingskredieten. Hiermee zouden 
gezonde (akkerbouw) bedrijven 
die tijdelijk in ernstige betalings
moeilijkheden verkeren geholpen 
kunnen worden. 

De Kamer heeft de motie 
unaniem aanvaard. Minister 

overheidspast buiten schot moe
ten blijven. 

Race 
"Zowel gezien de totstand

koming van de interne markt als 
tegen de achtergrond van mon
diale marktontwikkelingen zal 
ons land zich zeer moeten inspan
nen om op teëhnologisch gebied 
in de race te blijven," aldus Jan 
Verbeek. 

De relatieve achterstand van 
de midden- en kleinbedrijven op 
het gebied van research en ont
wikkeling baart hem zorgen. 
"Misschien kan Economische Za
ken een dialoog entameren om 
deze groep bedrijven rijp te maken 
om te overleven in een sterk ver
anderende marktsituatie." 

Hij bepleitte voorts evenwich
tiger handelsbetrekkingen tussen 
de EG en Japan, een land dat van 
nature geneigd is tot bescherming 
van de eigen markt, maar dat hier 
wel vrijelijk kan importeren en 
zich vestigen. "Zou de onderhan-

Piet Blauw 

Braks heeft toegezegd dat hij in 
overleg zal treden met het land
bouwbedrijfsleven om te bekijken 
of de bestaande regelingen in het 
kader van het Borgstellingsfonds 
meer aan de specifieke problemen 
van nu aangepast moeten worden. 
Hij onderschreef de uitlating van 
Piet Blauw dat de prijsdaling van 
de granen zo gering mogelijk moet 
zijn en liefst nul. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van de afspra
ken over de stabilisatoren die zijn 
gemaakt in het kader van het ge
meenschappelijk Europese land
bouwbeleid. • 

Jan Verbeek 

delingspositie van Brussel niet 
zodanig moeten worden versterkt 
dat met Japan kan worden onder
handeld op basis van reciprociteit 
van beide handelsblokken?" zo 
vroeg hij de minister van Econo
mische Zaken. • 

VVDvoor 
beperking 
nucleaire 
artillerie 
VVD-woordvoerder Ad Ploeg 
heeft zich in het Kamerdebat 
overdeNavo positief uitgela
ten over het voorstel van mi
nister Van den Broek het aan
tal nucleaire kanonnen te 
verminderen. In dit voorstel 
wordt tegemoet gekomen aan 
de bezwaren die hiertegen bij 
de Westduitse regering be
staan. 

De VVD-fractie heeft ook inge
stemd met het voorstel om de mo
dernisering van kernwapens tot 
1991 uit te stellen. Ook hierin 
wordt rekening gehouden met het 
standpunt van de Westduitse re
gering die niet wil dat de moder
nisering reeds in 1990 plaats
vindt. 

In datzelfde jaar vinden er in 
de Bondsrepubliek verkiezingen 
plaats zodat de regering niet om 
de omstreden modernisering staat 
te springen. Het VVD-Tweede 
Kamerlid Ad Ploeg is van mening 
dat deze modernisering voor de 
Bondsrepubliek helemaal niet zo 
negatief hoeft uit te vallen als 
daar wel wordt beweerd. Het gaat 
in feite om een verschuiving van 
wapens met een kortere naar wa
pens met een langere dracht. Toch 
heeft de VVD-fractie West-Duits
land gesteund omdat de positie 
van de Bondsrepubliek van groot 
belang is binnen het Navo-bond
genootschap. • 

Econonrlsche zelfstandigheid 
• • van :meiSJes 

1990 is het jaar waarin de eco
nomische zelfstandigheid van 
IS-jarige meisjes gerealiseerd 
moet worden. Tijdens de be
handeling van de begroting 
emancipatie en de nota meis
jesbeleid heeft VVD-woord
voerster Annemarie Jorrit
sma erop gewezen dat er nog 
Veel moet gebeuren wil er 

sprake kunnen zijn van échte 
economische zelfstandigheid. 

De nota "Maatschappelijke 
positie van meisjes en jonge vrou
wen" is bedoeld om de weg aan te 
geven die naar deze economische 
zelfstandigheid zal leiden, maar 
Annemarie Jorritsma heeft zo 
haar twijfels. "De uitgebreide 

nota valt als naslagwerk en in
ventarisatie van het bestaande 
beleid zeker te waarderen maar 
betwijfeld moet worden of langs 
deze weg de ambitieuze doelstel
ling wel kan worden bereikt." 

Kennelijk is de regering zelf 
evenmin overtuigd van het effect 
van deze nota, want nu al wordt 
aangekondigd dat in 1991 inzicht 

wordt gegeven in de stand van za
ken en dat dan ook nieuwe maat
regelen gepresenteerd zullen 
worden. Annemarie Jorritsma is 
van mening dat de regering een 
dubbel perspectief voor ogen 
heeft. "Enerzijds worden er steeds 
meer middelen ingezet om herin
tredende vrouwen meer kansen te 
bieden op de arbeidsmarkt terwijl 
anderzijds nog diverse kostwin
nersfaciliteiten in stand worden 
gehouden. Daardoor is het voor 
vrouwen zeer aantrekkelijk om 
hun baan op te geven als er kin
deren komen." 

In de vorm van een motie, die 
kamerbreed is ondersteund, heeft 
Annemarie Jorritsma de regering 
gevraagd om een onderzoek te la
ten verrichten naar alle belem
merende factoren voor toetreding 
tot de arbeidsmarkt van de nu nog 
afhankelijke partner. Wanneer 
daar zicht op is, kan nader worden 
bekeken hoe deze kunnen worden 
weggenomen. 
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Annemarie Jorritsma 

De VVD is ervan overtuigd dat 
op deze wijze een goede stap wordt 
gezet in de richting van economi
sche zelfstandigheid van vrou
wen.• 

Bezuinigingen 
kleine scholen 
Door JOHAN HOMMES 

De laatste tijd is er veel commotie geweest rond het onderwijs
beleid van minister Deetman. Zo heeft het voorstel van de mi
nister om de afgesproken bezuinigingen van f 50 miljoen op de 
kleine scholen niet door te laten gaan geleid tot irritaties tussen 
de minister en de VVD-fractie. Ook is er bij het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen steeds weer sprake van grote 
financiële tegenvallers. Terwijl alle andere ministers er in 
slagen op hun begrotingen nauwelijks overschrijdingen te heb
ben, zijn de tekorten bij Onderwijs gebleven en zelfs gegroeid. 

Volgens VVD-onderwijswoord
voerder Jan Franssen is vorigjaar 
in de Paasbrief afgesproken· dat er 
f 50 miljoen zou worden bezuinigd 
op de kleine scholen. CDA en VVD 
gingen hier beide mee akkoord. 
Niet aangegeven was hoe de be
zuinigingen precies moesten wor
den ingevuld. In de Onderwijsbe
groting voor 1989 stelde de minis
ter voor het bedrag van f 50 mil- • 
joen te verhogen naar f 100 
miljoen. Hiervan zou de helft naar 
het onderwijs terugvloeien in de 
vorm van maatregelen ter bevor
dering van fusies van scholen en 
maatregelen om meer kinderen te 
kunnen opvangen in het reguliere 
onderwijs in plaats van in speciale 
scholen, zoals de LOM-school. 

Platteland 
Bij de behandeling van de be

groting bleek verschil van mening 
te bestaan tussen CDA en VVD 
over de hoogte van het bezui
nigingsbedrag. Het CDA wilde 
slechts f 50 miljoen bezuinigen 
terwijl de VVD de minister wilde 
volgen onder de voorwaarde dat 
de kleine scholen op het platte
land zouden worden ontzien. De 
VVD-fractie had een sterke voor
keur voor het samenvoegen van 
kleine scholen tot grotere scholen 
in gemeenten met 20.000 inwo
ners of meer. Immers in die ge
meenten is er sprake van een on
derbezetting van 15-20 %. Zo 
konden de bezuinigingen aan 
kleine plattelandsscholen voorbij 
gaim. Het CDA wilde een verde
ling over alle scholen. Dit lost 
echter volgens Jan Franssen niet 
de structurele problemen op. Uit
eindelijk is de VVD akkoord ge
gaan met een bezuiniging van f 50 
miljoen gekoppeld aan een ver
mindering van het aantal for
matieplaatsen. De VVD heeft dit 
geaccepteerd omwille van de goe
de verstandhouding met de coali
tiepartner. 

Geschillencommissie 

De vakbonden konden zich niet 
vinden in de plannen van de mi-

nister en stapten vóór de begro
tingsbehandeling plaats had naar 
de commissie-Albeda. Deze ge
schillencommissie deed begin fe
bruari 1989 uitspraak. Er was, 
volgens de commis8ie, niet open 
en reëel onderhandeld. De minis
ter van Onderwijs moest dit als
nog gaan doen, overigens zonder 
dat hij daarmee de bezuinigings
maatregel zou moeten intrekken. 
Wel vond de commissie dat er een 
sociaal plan moest worden opge
steld om gedwongen ontslagen te 
voorkomen. Gevolg van dit alles 
was dat de minister Deetman de 
bonden op 20 februarijl. meedeel
de dat hij de bezuinigingsmaatre
gel nader zou gaan overwegen. Hij 
stelde voor om uit de vrije loon
ruimte die beschikbaar is gesteld 
door het ministerie van Binnen
landse Zaken f 50 miljoen te ha
len om zo het ongedaan maken 
van de bezuiniging te compen
seren. Hiermee gingen de bonden 
ook niet akkoord. Dit zou een si
gaar uit eigen doos zijn. 

Kritiek blijft 
De minister deed zijn medede

lingen aan de bonden volkomen 
onverwacht en zonder enig over
leg met de regeringsfracties. Deze 
hadden intussen overal de onont
koombaarheid van de bezuinigin
gen verdedigd. Dit leidde tot ont
stemming bij de VVD-fractie. Met 
instemming van de fractie werd 
door Jan Franssen een scherpe 
reactie gegeven. De bezuinigings
maatregel is intussen tijdelijk van 
tafel. Compensatie is gevonden in 
een deel van de wachtgeldpot en 
in het overschot dat bestaat bij de 
uitkeringen voor kortdurend 
ziekteverzuim. In de publiciteit is 
de vraag opgeworpen of de fractie, 
na de forse maar terechte kritiek, 
de minister tot aftreden had moe
ten dwingen. In dat geval moet 
er een afweging worden gemaakt 
tussen enerzijds de grote onvrede 
over de gang van zaken en ander
zijds het belang van een politieke 
crisis over een bedrag van f 50 
miljoen. In feite was de PvdA bij 
de interpellatie er alleen maar op 

vervolg pag. 10 



POLITIEK 
(vervolg van pag. 9) 
uit om de minister en in zijn kiel
zog het kabinet te beschadigen. 
Voor dat politieke spelletje leent 
de VVD-fractie zich niet. Maar de 
kritiek op wat minister Deetman 
heeft gedaan, is kaarsrecht over
eind gebleven. 

Overigens blijft de positie van 
de minister onzeker. Er is sprake 
van een schijnbare onoplosbaar
heid van de studiefinancierings
problematiek. De overschrijdin
gen bij Onderwijs en Weten
schappen zijn nog steeds zeer om
vangrijk. Tenslotte doen 
gebeurtenissen zoals die zich rond 
de bezuinigingen op de kleine 
scholen hebben afgespeeld de mi
nister geen goed. Het was immers 
niet de eerste keer dat de minister 
achter de rug van de regerings
fracties beloftes deed in strijd met 
eerder gemaakte afspraken. 
Franssen verwijst hierbij naar de 
kwestie van de Harmonisatiewet, 
waar de minister toezeggingen 
deed aan de studenten, zonder 
overleg met de regeringsfracties. 
Dit terwijl daarvoor de Harmoni
satiewet met zeer veel moeite door 
beide Kamers was aanvaard. 

"Er kan een situatie ontstaan 
waarbij de fractie moet conclu
deren tot hier en niet verder," al
dus Franssen. "De politieke lei-

· ding van de fractie, en ik denk dan 
aan de fractievoorzitter, moet dan 
beslissen of de minister nog lan
ger het vertrouwen van de VVD
fractie waard is, met alle gevolgen 
van dien. Zo'n beslissing kan een 
woordvoerder op een terrein niet 
nemen." 

Intussen heeft de VVD-fractie 
een initiatief genomen om duide
lijk boven tafel te krijgen waar
door de overschrijdingen bij On
derwijs steeds worden veroor-. 
zaakt. Deze overschrijdingen be
dragen volgens de laatste 
gegevens over de kabinetsperiode 
tot nu toe ruim 2 miljard gulden, 
waarvan ongeveer f 900 miljoen 
door de minister van Financiën is 
bijgepast zodat een overschrijding 
van 1,2 à 1,3 miljard rest. De vaste 
Kamercommissie voor Onderwijs 
heeft naar aanleiding van een 
verzoek van de VVD-fractie de 
minister gevraagd om een inte
grale analyse van de oorzaken van 
de sinds 1986 opgetreden onder
wijs-uitgaven-overschrijdingen. 

Geen controle 
"Mijn grootste zorg is," aldus 

Franssen, "dat er geld moet wor
den uitgegeven omdat bepaalde 
mechanismen niet onder controle 
worden gebracht, terwijl voor de 

Gezondheids
en \Velzijnsw-et 
voor dieren 
Dezer weken wordt eindelijk het wetsontwerp "Gezondheids
en welzijnswet voor dieren" plenair door de Tweede Kamer 
behandeld. Hiermee zal dan een eind komen aan een discussie 
die al sinds 1975 in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Betrof 
het eerst alleen landbouwhuisdieren, thans is het uitgebreid 
tot zowel de gezondheid als het welzijn van alle door de mensen 
te houden dieren. De Nederlandse vereniging tot Bescherming 
van Dieren had bij het thans voorliggende wetsontwerp graag 
alle dieren betrokken geZien, maar VVD-kamerlid Wim Keja 
vreest dat we dan weer jaren op een wet kunnen gaan wachten. 
Een wet die broodnodig is. 

Lobby 
De Dierenbescherming heeft 

een uitvoerige lobby opgezet om 
het maximale straks voor de die
ren te bereiken. Voorzitter H. M. 
Reilingh: "We hebben een heel 
enthousiaste achterban die om 
actie vraagt. Dat wordt vertaald 
in campagnes. Plaatselijke afde
lingen en regio's hebben hand
tekeningenacties gehouden. De 
Kamer is bestookt met brieven. 
Uit advertenties in de landelijke 
en regionale bladen blijkt dat we 

helemaal niet tevreden zijn met 
het ·voorliggende wetsontwerp. 
Het is heel duidelijk dat ook bij 
het publiek een mentaliteits
verandering gaande is. Men wil 
van de intensieve veehouderij af. 
De vraag naar bijvoorbeeld 
scharreleieren is een tijd veel gro
ter geweest dan het aanbod." 

"Let wel," zegt de heer Reilingh, 
"we zijn geen actiegroep. We heb
ben bijvoorbeeld regelmatig con
tact met belangenorganisaties, 
waaronder produktschappen." 

Dierenbeschermingsvoorzitter H. M Reilingh en WO-kamerlid Wim Keja tussen de 
kippen. 
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oplossing van urgente problemen 
geen geld beschikbaar is. Onder 
urgente dingen versta ik bijvoor
beeld verbetering van het basis
onderwijs, faciliteiten voor extra 
vakken in het voortgezet onder
wijs, meer mogelijkheden voor 
leerlingenbegeleiding, inves
teringen in apparatuur, verbete
ring van salarissen van sommige 
categorieën leerkrachten, grote 
achterstand in de scholenbouw, 
enz. enz." 

Kloof 
Minister Deetman noemt de 

overschrijdingen het succes van 
zijn beleid. Jan Franssen ver
woordt zijn reactie als volgt: "Ik 
heb met enige verbazing die uit
spraak aangehoord. Als meer 
mensen scholing volgen is dat 
geen succes van het beleid, maar 
een door de mensen zelf gevoelde 
bittere noodzaak om zich per
manent bij te scholen. Het pro
bleem wordt hoofdzakelijk ver
oorzaakt doordat tussen de wet
telijke cursusduur en de feitelijke 
verblijfsduur in alle vormen van 
onderwijs een kloof gaapt en dat 
iedereen in dit land maar allerlei 
opeenvolgende opleidingen kan 
beginnen, tussentijds beëindigen 
of afmaken zonder dat de vraag 

Eigen wetsontwerp 
Om te onderstrepen wat vol

gens de Dierenbescherming ver
keerd was, diende de vereniging 
in 1985 een alternatief wetsont
werp in, waarin de verschillen 
met het officiële wetsontwerp 
duidelijk naar voren komen. Zo 
wil de Dierenbescherming wette
lijke garanties dat dierenleed 
wordt voorkomen en niet - zoals 
de regering nu schrijft - achteraf 
pas wordt ingeperkt. VVD-Twee
de kamerlid Wim Keja zegt hier
over: "Daarmee is de VVD het 
eens". Over de toetsing van huis
vestingssystemen vooraf zegt hij -
onder het voorbehoud dat hij na
mens zichzelf spreekt en de zaak 
nog in de fractie moet worden be
handeld: - "Het lijkt mij het best 
als dat vooraf gebeurt. Nadat die
ren al gehuisvest zijn, zijn voor de 

; veetelers de economische belan
gen al te groot." 

Sommige voederstations voor 
varkens, ook de aangeketende 
fokzeugen, de mestkalveren ... het 
zijn voorbeelden van veel dieren
leed. Wat de legbatterijen betreft, 

wordt beantwoord in hoeverre de 
overheid de financiële middelen 
op tafel moet leggen. De meeruit
gaven komen voor een belangrijk 
deel voort uit een groot ren
dementsprobleem. Dat kun je 
nauwelijks succes van het beleid 
noemen. Hiermee wordt tegelij
kertijd weer eens aangetoond hoe 

blijkt dat de N ededander best be
reid is een paar cent per ei meer 
neer te leggen en de kip zo zijn 
scharrelbestaan te gunnen. 

Voorzitter Reilingh wijst er 
nog op dat men met de voorgestel
de maatregelen de Nederlandse 
boer absoluut niet voor de voeten 
loopt, want ook de EG heeft al 
deels wetgeving waardoor die
renleed kan worden voorkomen en 
is daar verder nog mee bezig." 

Koeiestaarten 
De Dierenbescherming wacht 

in spanning af hoeveel van de vijf 
hoofdpunten uit hun alternatieve 
wet in het regerings-wetsvoorstel 
door de fracties via amenderingen 
zullen worden overgenomen. 

Wim Keja bracht ooit samen 
met het PvdA-kamerlid Rie de 
Booys (PvdA) in een van de voor
gaande wetsontwerpen in 1975 de 
zaak in de eerste vertraging. Des
tijds werd alleen gesproken over 
"Gezondheidswet voor dieren". 
"Wij hebben toen samen ook voor 
welzijnswetgeving gepleit," zegt 
hij. Nu hamert de Dierenbescher-

VVD-Tweede Kamerlid Jan Franssen. 

schrijnend het is dat enerzijds 
pijnlijke bezuinigingen nodig zijn 
en anderzijds geld ondoelmatig 
wordt uitgegeven. Voor een nieuw 
kabinet ligt hier een kapitale op
gave." • 

ming, door honderdduizenden in 
het land gesteund, op preventief 
optreden, op o.m. het voorkomen 
van nieuwe biotechnologische 
ontwikkelingen (waarvan de ,ge
volgen niet zijn te overzien) en op 
mogelijke inschakeling van de ci
viele rechter bij dierenmishan
deling. 

In het laatste geval zou die ene 
boer (de meeste zorgen heel goed 
voor hun dieren) die bij volwassen 
koeien de staarten met elastiek 
had afgebonden, waardoor deze 
afstierven en wegrotten, zo- voor 
de rechter kunnen worden ge
haald. De man had er last van bij 
het melken, maar de koe kon -
na de pijn - de vliegen niet meer 
verjagen. 

Op een groot aantal punten 
kunnen VVD en Dierenbescher
ming elkaar vinden. Enkele ver
schilpunten blijven er. Dat is ook 
logisch. Voor politici bestaat nu 
eenmaal altijd een afweging tus
sen het wensbare en het haalbare. 
Hoe dierbaar dat wensbare ook 
moge zijn. • 

SURFAKOTE MUURCOATING~ 
EEN PANTSER VOOR I ~ 

[IJ Een Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een verflaag. 

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 
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=~..::.::ot_::_e_::_:::_~-= veif_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. 

[gJ Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. 

~ 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 weinig tot 
geen onderhoud. 

[§] Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

[1] Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 
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Loes Vonhof{-

AntiJlen onafhankelijkheid niet 
dwingend opleggen 
Door VICTOR HAFKAMP 

DEN HAAG.- Het VVD-Eerste 
Kamerlid Loes Vonhoff-Luij" 
endijk vreest dat een Antil
liaans staatsverband een 
steeds abstracter begrip 
dreigt te worden. Tijdens de 
behandeling van de begroting 
Nederlands-Antilliaanse za
ken onlangs in de Eerste Ka
mer stelde ze vast dat de mid
delpunt vliedende krachten 
op bestuurlijk gebied op de 
Antillen lijken toe te nemen. 
"Mijn indruk is verder dat de 
behoefte aan onafhankelijk
heid als totaal er niet groter 
op lijkt te worden," aldus me" 
vrouw Vonhoff. 

Naar haar mening is de situa
tie in Suriname daar debet aan. 
'De ontwikkelingen in dat land 
zijn weinig inspirerend voor hen 
die naar grotere zelfstandigheid 
van de Antillen zouden willen 
streven. Zij zijn zich voldoende 
bewust van het feit dat de stabi
liteit in hun eigen samenleving 
nog zoveel te wensen overlaat dat 

De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder
schrijft. 

Liberaal of het 
kapitaal? 
In het februarinummer van V&D 
las ik een artikel over het belas
tingplan Oort. Het is mij daarin 
opgevallen dat u alleen de con
sequenties ervan voor de hogere 
inkomens belicht en deze groep 
geruststelt. Over de gevolgen voor 
de lagere en middeninkomens 
wordt met geen woord gerept, ter
wijl deze groepen (misschien) ook 
lid zijn van uw partij. Of is de 
VVD geen volkspartij? 
2. Minister Nijpels zet zich actief 
in voor een goede bestrijding van 
de milieuvervuiling. Onlangs 
sprak hij op de Westfriese Flora 
over het verbieden van allerlei be
strijdingsmiddelen die schadelijk 
zijn voor het milieu. De volgende 
dag kraakte de WD-er Piet Blauw 
op dezelfde tentoonstelling het be
leid van de minister volledig af. 
Ed Nijpels zou niet denken aan de 
economie en aan de belangen van 
de ondernemers. Is de WD en de 
heer Blauw in hèt bijzonder er nou 
nog niet van overtuigd dat een 
schoner milieu voor iedereen van 
belang is, ook voor de onderne
mers? 

Naschrift redactie: 

Victor Klaas 
Alkmaar 

De belastingplannen-Gort zijn vo
rig najaar in twee artikelen in 

daar niet op kan worden ge
bouwd'. 

Volgens haar speelt de ver
houding tussen de eilanden on
derling een bepalende rol. Ze 
vraagt zich af of impulsen vanuit 
Nederland daarop geen negatieve 
uitwerking hebben, warit al neemt 
de Nederlandse regering een af
standelijke positie in, toch wordt 
er in het parlement regelmatig 
gesproken over nieuwe verhou
dingen in de naaste toekomst, 
over visumplicht, over de Neder
landse defensieverplichtingen 
enz. "Zulke beschouwingen wor
den op de Antillen onvermijdelijk 
onder een vergrootglas gelegd. Ik 
kan me dan voorstellen dat men 
zich op Curaçao bijvoorbeeld wil 
indekken tegen de situatie dat het 
min of meer op eigen benen wordt 
gezet en tegelijkertijd de zorg 
krijgt voor delen van een gemene
best met die landen die weinig 
perspectief lijken te hebben van- · 
wege ·hun ligging." Mevrouw 
Vonhoff vindt het dan ook wense
lijk dat minister De Koning 
(koninkrijkszaken) nog eens dui
delijk maakt dat in Nederland 

V &D uitvoerig behandeld. Hierin 
werden de consequenties voor alle 
inkomensgroepen besproken. Het 
februarinummer behandelde met 
name de wijzigingen die tijdens 
·de plenaire behandeling tot stand 
kwamen. Deze golden vooral de 
hogere belastingtariefgroepen. 
2. Over milieu wordt binnen de 
WD niet verschillend gedacht. 
Van de noodzaak tot vele verbe
teringen is iedere liberaal door
drongen. Piet Blauw zet zich er wel 
voor in dat landbouwers, veetelers 
en siertelers de mogelijkheid moe
ten krijgen milieuvriendelijke be- · 
strijdingsmiddelen te ontwik
kelen. Daarmee is men druk bezig. 
Het is niet reëel om nu alle milieu
vervuiling in de schoenen van één 
beroepsgroep te schuiven. 

Milieuparanoia 
Extreem linkse activisten grijpen 
het milieuverval aan als hefboom 
voor drastische structurele in
grepen in ons maatschappelijk 
bestel: Nederland autovrij, alle, 
ook vermeend, verdachte stoffen 
verboden en weg met nucleaire 
energie. In de jaren 60 werden deze 
doelstellingen in niet aflatende 
kretologie uitgedragen door post
puberteitse wereldhervormers. 
Wie denkt dat hun kreten in het 
drijfzand van de zwijgende meer
derheid zijn verzonken maakt een 
noodlottige vergissing. De huidige 
coalitiepartijen blijken de politie
ke effecten van de politiserende 
milieubeweging niet te onder
schatten. Om haar de wind uit de 
zeilen te nemen, heeft ook bij hen 
het milieu de hoogste prioriteit ge
kregen. De regering blijft hierbij 
niet achter. Om een enkel voor
beeld te noemen: over chrysotiel
asbest, dat door de Wereld Ge
zondheidsorganisatie, het Inter
nationaal Kankerinstituut en on
langs nog door de Gezondheids
raad een verwaarloosbaar risico 
voor de volksgezondheid wordt 
genoemd, is zowel door minister 
Nijpels als door staatssecretaris 
De Graaf de banvloek uitgespro
ken. Waarom? Omdat een geïn
doctrineerde vakbeweging en pers 
hierop aandringen. Welke maat
schappelijke waardevolle stof 
wordt het volgende slachtoffer van 

geen streven bestaat de onafhan
kelijkheid op te leggen. 

Mevrouw Vonhoff noemde de 
situatie rond de bestrijding van de 
drugshandel verre van bevre
digend. "Wij moeten vaststellen 
dat met de toename van het vlieg
verkeer van en naar de Antillen 
onherroepelijk een vergroting van 
de hoeveelheid in Nederland in
gevoerde drugs kan worden ver
wacht." Ze is blij dat er sprake is 
van een steeds intensievere sa
menwerking binnen 'het konink
rijk en ziet de samenwerking met 
Venezuela en Colombia met be
langstelling tegemoet. Ze vindt 
dat er wel spoed moet worden be
tracht. "Wie zijn oor te luisteren 
legt, bespeurt bij bevoegde au
toriteiten een grote mate van zorg 
in hoeverre het mogelijk zal 
blijken de drugshandel binnen de 
perken te houden, ik zeg niet eens 
terug te dringen." Ze vindt het 
jam:r~er dat het kabinet op het 
standpunt staat dat het potentieel 
van de koninklijke marine op de 
Antillen en Aruba daarbij niet 
kan worden ingezet. • 

een bewust geschapen fictie? 

Margraten 

H. L. Groenendijk 
Baars 

De" WD voor het verder afgraven 
van het plateau". Deze uitspraak' 
werd gedaan voor de Radio Om
roep Zuid en gepubliceerd in de 
media in december 1987 n.a.v. de 
uitspraken van onze kamerleden 
Van Rey en Te Veldhuis. Nu, een 
jaar later, schrijft u "Plateau 
Margraten behouden". Deze be
slissing werd genomen na een be
zoekje ter plaatse zonder rekening 
te houden met de adviezen die ge
durende een studie van 12 jaren 
o.a. door de Raad van de Water
staat en de Nota Gegrond Ont
gonnen waren uitgebracht. 
In de briefwisseling met G.S. heb 
ik gelezen, dat dit gebeurd zou zijn 
na overleg met de direct betrok
kenen. Wie deze betrokkenen wa
ren, kunnen wij gissen. De werk
nemers die in de toekomst hun 
baan verliezen in ieder geval niei. 
1000 arbeidsplaatsen tellen ken
nelijk niet meer mee en dat 
met een verkiezingsprogramma, 
waarbij de werkgelegenheid de 
grootste prioriteit had! 
Het zal u duidelijk zijn dat wij als 
werknemers zeer teleurgesteld zijn 
door deze beslissing, die o.i. door 
de tijdsomstandigheden werd in
gegeven. Wij zouden graag zien 
dat bij de behandeling van de 
Nota Gegrond Ontgronden in de 
Ministerraad en Tweede Kamer 
ook met de adviezen rekening 
wordt gehouden en dat onze WD 
haar programma t.a.v. werkgele
genheid waarmaakt en met alter
natieve voorstellen komt. 

Ing. J. Devilee 
Voorzitter oe-Maastricht 

(tevens werknemer N.V. ENCI) 

Overdrachtsbelasting 
en huurwaardeforfait 
Enige weken geleden heb ik ge
lezen dat het voornemen zou be
staan de verkoop van huizen te be
vorderen door de overdrachtsbe
lasting af te schaffen. Met verba-

zing las ik evenwel ook dat eraan 
wordt gedacht tegelijkertijd het 
huurwaardeforfait te verhogen ter 
compensatie van de door de staat 
gederfde opbrengsten van de over
drachtsbelasting. Door met de ene 
hand te nemen wat met de andere 
hand wordt gegeven valt de hui
zenverkoop niet te stimuleren 
want iedereen die een huis koopt, 
let niet alleen op de koopsom maar 
ook op de jaarlijkse lasten. 
Bovendien, een verhoging van het 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
het woord voeren. 

AMSTERDAM/BUITENVEL
DERT ·- 22 mei. dr. ir. J. J. C. 
Voorhoeve. Rosarium-Restau
rant. 20.15 uur. Amsterdam in 
Europa. 

BENEDEN LEEUWENIOC 
MAAS EN WAAL- 1 mei. De Twee 
Linden. Europa-dag en avond met 
verschillende sprekers. 20.00 uur. 

BERGEN OP ZOOM - 28 april. 
drs. R. J. Goedbloed. Café de Ster. 
20.00 uur. Forumdiscussie. So
ciale zekerheid na 1992. 

BERKENWOUDE/Oe KRIM
PERWAARD - 17 april. R.L.O. 
Linschoten Cultureel Centrum. 
20.15 uur. Economische Perspec
tieven voor Europa 1992/35 jaar 
Streekverband. 

DE BILT/KC UTRECHT - 17 
april. ing. L. M. de Beer. Hotel de 
Biltse Hoek.· 20.30 uur. Volks
huisvesting. 

DE BILT - 8 mei. drs. F. A. Wij
senbeek Hotel de Biltse Hoek .. 
20.00 uur. Europa 1992. 

BRUSSEL - 20 april. mr. drs. F. 
Bolkestein. Hotel Charlemagne. 
Aanmelding vereist: 
09.32.2.2359824. (k) lunch-bijeen
komst. Europese defensiesamen
werking. 

DALFSEN- 24 april. A. J. Even
huis. Cr. de Dalfser Poort. 20.00 
uur. Uitstraling op economisch 
gebied van de knoopfunctie van 
Zwolle in de regio. 

(Advertentie) 

Bouwen voor nu en voor 
straks in: 

PAHRUMP, 
NEVADA, 
USA 

Klein stadje, omringd door 
schitterende bergen, woes
tijnklimaat, zuivere lucht, 
100 km west van Las Vegas. 
Permanente bewoning of voor 
vakanties; timesharing (al
leen Nederlanders!) mogelijk .. 
Vraag uitvoerige brochure bij 
Nederlanders die het allO 
jaar 'doen': 

Zuidema, tel. 03444-1633. 
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huurwaardeforfait zou een on
rechtvaardigheid zijn en een ver
hoging van de lasten. Immers, ie
der die ooit een huis kocht heeft de 
overdrachtsbelasting reeds be
taald, terwijl hij dan nu nog eens, 
via een verhoging van het huur
waardeforfait een belastingver
hoging voorgeschoteld zou krij
gen! 

H. Overzee 
Veere 

DOORWERTHIRENKUM - 18 
mei. drs. F. A. Wijsenbeek. Park
hotel de Branding. 20.00 uur. Eu
ropa 1992. 

EDEIOC EDE- 8 mei. mevr. mr. J. 
E. S. Larive. Rest. Calluna. 20.00 
uur. Europa. 

EPE - 9 mei. drs . .F. A. Wijsen
beek Rest. Stern. 20.00 uur. Eu
ropa 1992. 

ERMELO - 17 april. P. M. Blauw. 
Chr. Scholengemeenschap de 
Driesprong. 20.00 uur. Forum
discussie milieu/landbouw. 

GOEDEREEDEIOC GOEREE 
OVERFLAKKEE - 17 april. drs. 
F. W. Weisglas. Motel Konings
pleisterplaats. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

GOUDA - 17 april. drs. G. M. de 
Vries. De Veste. 20.00 uur. Fo
rumdiscussie Europa 1992. 

HEEMSTEDE - 8 mei. mr. drs. 
F. Bolkestein. Burgerzaal in het 
Raadhuis. 20.15 uur. Defensie
politiek in Nederland en in Eu
ropees Verband. 

HENGELO - 24 april.. mr. G. B. 
Nijhuis. Recr. centrum De Waar
beek. 20.00 uur. Forumdiscussie. 

Europa
Toernee 
1989 
Als voortzetting van de in 1988 
zo succesvol gebleken ju
bileum.toernee komen im in dit 
jaar, voor de 3e rechtstreekse 
Europese verkiezingen, de Eu~ 
roparlem.eritariërs ·samen .met 
de nationaal opererende po" · 
litici naar u toe. · 

24APRIL: 
Voorhàeve, De Vries, Nijpels. 
KC 's-Hertogen.bosch .te Eind- .. 
hoven. · 

. Motel Eindhoven, 
}lalsterweg322,. Eindhoven; 
Aanvang: 20.00 u.ur. 

SME:Ii 
Voorhoeve, De Vries, meur. 
Smit-Kroes. 

·KC Dordrecht 
Restaurant Fleuresto, 
Dijkweg 66, Honselèrsdijk. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Het inmiddels beproefde re
cept, twee sprekers tussen 8 en 
9 uur. Een lange discussiepau
ze waarin sprekers en overige 
aanwezige bewindslieden en 
parlementariërs "vrij" rond
lopen. Tegen 10 uur de derde 
spreker op het podium. 

Komt u zeker, u en de partij 
warmen zich op voor. d~ 
campagne. 

Een goede zaak! 

H.M. G. DITTMAR, 
(campagne-leider) • 



HILLEGOM - 17 mei. drs. F. A 
Wijsenbeek. Hotel . rest. Flora. 
20.30 uur. 

HOORN - 17 april. mr. H. Th. M. 
Lauxtermann. Rest. Petit N ord. 
20.00 uur. Groeikernbeleid. 

HORST/KC LIMBURG - 19 mei. 
dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. 't Gast-· 
hoes, Horst. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

LEIDEN/JOVD LEIDEN - 28 
april. mr. F. H. G. de Grave. Het 
Gulden Vlies. 20.00 uur. Belas
tingen en 1992/Act. pol. 

LEIDENIOC LEIDEN- 2 mei. drs. 
G. M. de Vries. In de Leidsehen · 
Salon. 20.00 uur. Europa Alge
meen/"Wat betekent Europa voor 
de Leidse Regio." 

LOOSDRECHT- 20 april. drs. F. 
A Wijsenbeek. Hilversumse 
Mixed Hockeyclub. 21.30 uur. 
Europa na 1992. 

LUXEMBURG - 19 mei. mr. J. G. 

C. Wiebenga. Aerogolg-Sheroton 
Hotel. 20.30 uur. Zorgen aan de 
Grens. 

MAASSLUIS- 27 april. drs. G. M. 
de Vries. Ontmoetingscentrum de 
Koningshof. 20.00 uur. Wat be
tekent Europa voor Nederland, 
t.o.v. HandeWeiligheid/Milieu. 

MAARSSEN/JONGERENCON
TACTGROEP VECHTSTREEK -
21 april. A Ploeg. Café Ome 
Klaas. 21.00 uur. Internationale 
Handelsbetrekkingen. 

MAASTRICHT/JOVD MAAS
TRICHT - 21 april. J. Franssen. 
Hotel De Chene. 20.00 uur. On
derwijs. 

MIDDENMEER/KC DEN HEL
DER - 21 april. dr. ir. J. J. C. 
Voorhoeve. Soc. Cult. Centrum de 
Oude Beurs. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

NIEUWEGEINIOC WEIDEGE
BIED - mr. F. H. G. de Grave. 
Wijk Activiteitencentrum De Ba-
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ten. 20.00 uur. Plan Oort/Mon
tijn/Actuele politiek. 

NIJMEGENIOC NIJMEGEN - 1 
mei. H. F. DijkstaL Hotel rest. 
Sionhof. 20.00 uur. Justitie/Poli
tiek. 

OISTERWIJK- 16 mei. drs. G. M. 
de Vries. Gebouw <ie Kunstkring. 
20.00 uur. Europa 1992. 

OOSTERHOUT - 18 april. mevr. 
mr. J. E. S. Larive, Café de Kop
pelpaarden. 20.00 uur. Europa. 

OOST-VOORNE/OC VOORNE
PUTTEN- 17 april. A J. te Veld
huis. Het wapen van Marion. 
20.30 uur. Milieu en economische 
zaken. 

PURMEREND - 17 april. mr. H. 
F. G. de Grave. De Kolenkit. 20.00 
uur. Plan Oort/Europa 1992. 

ROERMOND/VROUWEN IN DE 
VVD LIMBURG/VROUWEN
RAAD - 8 mei. mevr. mr. J. E. 
S. Larive. Cultureel Centrum de 

Mededelingen 

HET RM.DS LID 

1. Data verkiezingen 1990 (GR 
enTK) 
Besloten is dat de komende ver
kiezingen voor de gemeenteraden 
en de Tweede Kamer zullen wor
den gehouden op resp. 21 maart 
en 22 mei. 

De dag der kandidaatstelling GR 
is op 6 februari, die voor TK is op 
10 april1990. 
De door het hoofdbestuur vastge
stelde procedures, zoals opge
nomen in het activiteitenschema 
dat gepubliceerd is in Vrijheid en 

CHATEAU CHATEAV 
GRUAUD LAROSE PLAGNAC 

CHA TEAU CHA TEAU 
CLOS DES JACOBINS TALBOT 

CHATEAU CHATEAU 
LAFAURIE PEYRAGUEY MEYNEY 

Gordier Wijn Nederland BV 
Nieuwe Gracht 11 - 2011 NB HAARLEM 
Tel. 023-319595 

Democratie nr. 1372 van januari 
worden niet gewijzigd. 
De campagne voor deze verkie
zingen vangt nl. reeds op 1 januari 
1990 aan. Het hoofdbestuur acht 
het niet verantwoord dat de par
tij-organisatie (afdelingen, cen
trales) zich dan nog met proce
durele handelingen dient bezig te houden.&. 

2. Voorlopige kandidaten 
De zittende leden de heren De 
Beer en Keja hebben de algemeen 
secretaris laten weten niet meer 
voor een kandidatuur in aanmer
king te willen komen. De heren 
drs. A W. Kröner en R. H. Wes
tei-man (niet-zittende kandida
ten) hebben eveneens hun kan
didatuur ingetrokken. · 
Voorts is bericht ontvangen, na de 
samenstelling van de groslijst, dat 
de volgende voorlopige kandidaat 
zich heeft teruggetrokken: Th. P. 
M. Niesten te Hoensbroek. 

Oranjerie. 09.45/12.30 uur. On
derwijs. 

TER APEL - 26 april. drs. Chr. 
R. J. Laffrée. Hotel het Boshuis. 
20.00 uur. Gezondheidszorg/ 
Miljeu/Liberaal Europees Pers
pectief. 

TIEL- 1 mei. dr. ir. J. J.C. Voor
hoeve. Motel de Valk. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

TILBURGIOC MIDDEN BRA
BANT/LIBERALE VROUW - 18 
april. mevr. mr. J. E. S. Larive. 
Hofstede De Blaak (Blaakboer
derij). 14.00 uur. Richtlijn van de 
Raad, betreffende de bewijslast op 
het gebied van de gelijke beloning 
en behandeling van vrouwen en 
mannen. 

TILBURG/JOVD TILBURG - 17 
mei. mevr. drs. N. J. Ginjaar
Maas. Postelse Hoeve. 20.00 uur. 
De Toekomst van Tilburg als On
derwijsstad. 

TYNAARLO/AFD. VRIES/KC 

Europa 
3. VVD-leden in het buitenland 
Bij schrijven van de algemeen se
cretaris zijn de leden die woon
achtig zijn in het buitenland at
tent gemaakt op de mogelijkheid 
dat zij aan de verkiezingen EP dit 
jaar en in 1990 aan de Tweede
Kamerverkiezingen · kunnen 
deelnemen mits zij zich t.a.v. de 
Europese verkiezingen voor 18 
april a.s. hebben laten registreren 
bij de "Rijksinspectie van de Be
volkingsregisters, Postbus 20011, 
2500 EA 's-Gravenhage" met ge
bruikmaking van het bij die brief 
ingesloten formulier D2-1 (inge
volge de Kieswet). De besturen 

. van afdeling en centrales zijn 
verzocht hier zo veel mogelijk be
kendheid aan te geven. In ge
noemd schrijven is tevens de aan
dacht gevraagd voor het feit dat 
deze kiezers zich in de periode 10 
december 1989-27 maart 1990 
hebben te registreren voor de ko
mende Tweede-Kamerverkiezing. 
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DRENTHE - 25 april. drs. E. H. T. 
M. Nijpels. Café Centraal. 20.00 
uur. Milieu. 

WINSCHOTENIOC OLDAMBT . 
24 april. ir. J. Mulder. Hotel de 
Nederlanden. 20.00 uur. De Ne
derlandse Landbouw in Europees 
Perspectief. 

WINSCHOTEN/JOVD OOST 
GRONINGEN- 28 april. A Ploeg. 
Hotel de Nederlanden. 20.00 uur. 
Buitenland. 

WINTERSWIJK- 17 april. mr. J. 
G. C. Wiebenga. Wamelinek 
20.00 uur. Open grenzen en de 
criminaliteitsbestrijding. 

WOUWIOC WEST NOORD
BRABANT- 16 mei. ir. J. Mulder. 
Rest. de Wouwse Tol. 20.00 uur. 
Europa. 

ZWEELOO - 21 april. mr. G. B. 
Nijhuis. Café rest. W arners: Hoe 
gezond is de gezondheidszorg riog? 

4. Ledenwerfactie '89 
De eerste resultaten van de ac
tiviteiten van de afdelingen wor
den thans zichtbaar. 
Het hoofdbestuur wijst er met na
druk op dat, mede gelet op het 
uitkomen van het concept-verkie
zingsprogramma en van de sa
menvattingen t.a.v. het door de 
regering en de Tweede-Kamer
fractie gevoerde beleid (eveneens 
opgenomen in Vrijheid en Demo
cratie van maart) deze voor de po
litiek zo belangwekkende be
scheiden uitstekend materiaal 
vormen bij de werving van nieuwe 
leden of bij het "terughalen" van 
de "oude" leden. 
Meer exemplaren kunnen tegen 
betaling van portokosten dooi: de , 
afdelingen schriftelijk worden , 
besteld (VVD, Postbus 30836,. 
2500 GV 's-Gravenhage) t.a.v. de' 
afdeling voorlichting. Verre
kening vindt plaats bij de jaar
lijkse afdracht in maart 1990. De 
aandacht wordt er op gevestigd 

· dat willen nieuwe leden kunnen 
deelnemen aan de kandidaatstel
lingsvergaderingen GR zij dienen 
voor te komen op de ledenlijst van 
1 juli a.s. 

1800 m2 representatieve - gerenoveerde - kantoor
annex bedrijfsruimte in de Plaspoelpolder 

te Rijswijk 

INFORMATIE: 
Ca. f 185,- per m2 

DSliJ MIEBOER a Badhulsweg 95 
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UIT DE REGIO 

Werkbezoek WD-Eurodelegatie 
aan Flevoland 

Wie aan Flevoland denkt, 
denkt al gauw aan water. En dan 
natuurlijk aan de aloude Neder
landse strijd tegen het oprukken
de water. 

Flevoland herbergt, misschien 
niet geheel toevallig, daarom op 
zijn grondgebied een van 
's werelds meest toonaangevende 
instituten op het gebied van wa
terloopkundig onderzoek. Op 22 
maart jl. ontving de kamercen
trale Flevoland in samenwerking 
met de afdeling Dronten Jessica 
Larive in het kader van de ko
mende Europese verkiezingen. 

Om nader kennis te maken met 
bedrijven die al geruime tijd bezig 
zijn zich internationaal te ma
nifesteren werd 's middags een 
bezoek gebracht aan het Water
loopkundig Laboratorium in de 
Noordoostpolder. De VVD-de
legatie bestond uit Jessica Larive, 
Robin Linschoten, enkele Staten
leden, kamercentrale- en afde
lings-bestuurders (zie foto). 

Het Waterloopkundig Labora
torium is een onafhankelijk insti
tuut dat voor overheden, bedrij
ven e.d. onderzoek doet en advie
zen geeft op het gebied van water 
en alles wat daar mee te maken 
kan hebben. Men kan hierbij den
ken aan waterbouwkundige pro
jecten (o.a. de Oostersehelde is 

hier ontwikkeld en getest),, wa
terbeheer, milieu, navigatie, off
shore e.d. Een zeer uitgebreid 
pakket van diensten dat inae ge
hele wereld afgenomen wordt. 

Gezien de Europese eenwor
ding in 1992 is dit onderzoekscen
trum druk doende haar positie op 
de wereldmarkt nog verder te 
verstevigen. Men werkt in toene
mende mate samen met o.a. een 
instituut uit Denemarken en En
geland. Omdat deze samenwer
king van essentieel belang zal zijn 
na de voltooiing van de interne 
markt, om de sterke internatio
nale positie te behouden en verder 
uit te breiden was een gedegen 
gedachtenwisseling met de de
legatie en in het bijzonder met 
Jessica Larive zeker op z'n plaats. 

Nut 

O.a. problemen met het ver
krijgen van Europese steun voor 
onderzoekprojecten, het nut van 
internationale samenwerking, 
marketingactiviteiten, werden 
besproken en door deze infor
matie-uitwisseling konden nut
tige tips gegeven worden. Na een 
globale inleiding van de heer Van 
der Zwaard (directeur Division 
Rivers, navigation and struc
tures) over de positie van het be-

Recratie en toerisme in Groningen 
Op zaterdag 11 maart had in 

Groningen, op initiatief van de 
VVD-afdelingscommissie Maat
schappelijke Aangelegenheden, 
Sport en Recreatie een mini-sym
posium plaats onder de titel "De 
relatie bedrijfsleven-overheià
klanten bij de recreatie en het 
toerisme in Groningen en daar- · 
buiten". 

Na twee korte inleidingen van 
directeuren uit het bedrijfsleven 
en een gemeentelijk bedrijf trad 
drs. F. Schuurmans, universitair 
hoofddocent Sociale Geografie aan 
de RU te Groningen als hoofd
spreker op. Schuurmans geldt in 
Nederland als de meest toonaan
gevende wetenschapper op het 
gebied van recreatie en toerisme. 
Een vakgebied, waarmee hij zich 
sinds begin 1970 bezig houdt. Po
litiek noemt hij zich progressief
liberaal. 

Wij citeren slechts enkele 
strofen uit zijn geestig betoog: 
"Pas sinds 1985 is het toeristisch 
probleemveld ook in de algemene 
opleidingsprogramma's van het 
(Gronings) Geografisch Instituut 
verankerd." ... "Voor ons is het 

even gewoon ons bezig te houden 
met de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening als met de concrete ves
tiging van een onderdeel van een 
internationale exploitatiemaat
schappij van huurvaartuigen." ... 
"Al in een zeer pril stadium van 
de gedachtenordening zijn we ons 
bewust en systematisch bezig 
gaan houden met het zgn. ge
zondheidstoerisme, d.w.z. het 
'kuurwezen' (in casu: het bron
nenbad te Scheemda en eventueel 
in het stadsgewestpark Noorddijk 
van de gemeente Groningen, 
G.K.)." ... "Gelukkig maar dat de 
overheid, de politiek en het be
drijfsleven altijd openstaan voor 
theoretisch goed onderbouwde en 
ook anderszins goed gefundeerde 
uitkomsten van wetenschappelijk 
onderzoek." "Ondernemers, 
vooral raadgevende advies
bureaus en mensen met inves
teringsplannen, vragen meestal 
om een gratis exemplaar van het 
rapport. Het fotokopiëren kunnen 
ze zelf wel, zeggen ze. Het zal u 
duidelijk zijn, dat ik in zulke ge
vallen bij de universiteit te rade 
ga. Mijn alma mater fluistert mij 
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drijf, haar werkterrein e.d., ging 
de delegatie het terrein op (120 
hectare groot!) om enkele projec
ten wat nader te beschouwen. 

De te onderzoeken situaties 
worden namelijk vaak op s~haal 
door het onderzoekscentrum na
gebouwd, waarna de nieuwe con
structies onderzocht en getest 
worden. En hoewel het onderzoek 
z1ch tegenwoordig meer en meer 
richt op wiskundige modellen dan 
op schaalmodellen waren er op het 
terrein toch enkele schaalprojec
ten te zien (o.a. de rivier de Gan
ges in Bangladesh). 

Daarna vond onder het genot 
van een drankje een nadere infor
matie-uitwisseling plaats en 
kwam kamercentralè-voorzitter 

· Poppens tot de conclusie dat dit 
werkbezoek zeer nuttig was ge
weest, zowel voor het Laborato
rium als voor de delegatie van de 
VVD. 

. In Dronten wachtte toen al
weer een zaal vol met mensen op 
de spreekbeurten die door Jessica 
Larive en Christiaan Laffrée (nr. 
5) verzorgd zouden worden. Al 
met al een zeer gèslaagd werk
bezoek van de twee kandidaten 
voor het Europees Parlement aan 
Flevoland! 

Jan Wachtmeester, 
campagnebegeleider Flevoland • 

dan toe: Ga zo door mijn zoon, het 
salaris gaat door en bovendien 
mag je straks een VVD-themadag 
over het toerisme met een voor
dracht opfleuren." 

Het openbaar toegankelijke, 
maar desondanks matig bezochte 
symposium werd voorgezeten 
door oudstaatssecretaris me
vrouw S. Langedijk-De Jong, 
thans burgemeester van Leek en 
voorzitter van de Provinciale VVV 
te Groningen. 

Gerard Kroeb • 

{advertentie) 

WATERFLORA ADA HOFMAN 
Westeindigerdijk 3 
7778 HG Loozen 05246-2448 

EDUCATIEVE 
VIJVERMODEL TUIN 
• 2 Ha • 28 tuinen en 40 vijvers • voor
lichtingsvideofilm • persoonlijk advies 
voor helder vijverwater 

Open: 1 e Paasdag-1 e zondag okt. 
da. 1 0-17 uur, Ma. gesloten. 
Kind. tot 12 jaar i.v.m. de rust in de tuin 
geen toegang, voor hen overdekte 
speelruimte aanwezig. 
Bereikbaar: Oude weg Hardenberg
Gramsbergen, afslag Radewijk. 
Entree: f 8,50, groepen reductie. 
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'Gevaarlijk links clubje' 
"Werd veertig 

Het forum v.l.n.r. Erwin Nypels, Jan Kees Wiebenga, forumvoorzitter Henk van 
Hoorn en /na Brouwer. 

Zaterdag 25 februari was het 
op de kop af veertig jaar ge
leden dat de JOVD haar 
oprichtingsvergadering in 
Pulchri Studio beleefde. Re
den te over dus voor het JOVD
hoofdbestuur om daar op de
zelfde lokatie een borrel aan 
te wagen. De founding fathers 
ging het destijds om de po

-litiek. De jonge liberalen van 
nu bedachten een toepasselijk · 
gespreksthema: 'Is er iets mis 
met het liberalisme?' 

Forum 

Het zal je maar gebeuren. Vrij 
weekend, een zoveeljarig bestaan 
willen vieren en dan de godganse 
zaterdagmiddag elkaar lastig 
vallen over, nota bene, het libera
lisme. De JOVD slaagde daar op 
haar veertigjarige geboortedag 
behoorlijk in. 

Onder leiding van VPRO's 
Henk van Hoorn, bediscussieer
den drie oud-JOVD'ers en een zaal 
leden de liberale stand van zaken. 
De intelleçtuele exercitie van Jan 
Kees Wiebenga, Erwin Nypels en 
Ina Brouwer leverde wem1g 
baanbrekends op. Hooguit een 
ternauwernood onderdrukt gaap
je, een enkele felle interruptie en 
vooral het besef bij het gehoor dat 
liberalisme een moeilijk te duiden 
stroming is. Een levenshouding, 
soms bedreven in de VVD, de 
PvdA

1 
D66 en wat niet al voor 

politieke splinters ter linker- en 

~ 

rechterzijde van het politieke 
spectrum. 

Links clubje 

Aan het einde van de middag 
was er de lang verbeide borrel, 
tevens het moment voor de 
anekotes over veertig jaar jong & 
liberaal. Tweehonderd namen 
telde het gastenboek. Daaronder 
senaarden Zich eeri flink aantal 
oud-leden in de categorie Nijpels, 
De Grave, en Linschoten be
nevens JOVD-minded VVD'ers 
als Frans W eis glas, Hans Dijkstal 
en Ankie-Aeyelts Averink-Win
semius. Ere-voorzitter Molly 
Geertsema gaf eveneens acte de 
présence. Een van die veteranen, 
drs. Jacques Linssen (voorzitter 
1949-1950), vatte voor zijn jon
gere collega Julius Remarque 
schertsend samen wat er in die 
veertig jaren veranderd was: 'Het 
is een gevaarlijk links clubje ge
worden!' Remarque beaamde dit. 
volmondig, wetende dat de JOVD 
nog immer pal staat voor typisch 
linkse issues als ontkoppeling van 
lonen en uitkeringen, culturele en 
handelsbetrekkingen met Zuid
Afrika en alle mogelijke toepas
singsvormen van kernenergie. 
Laten we zeggen: politiek blijft 
specialistenwerk en recepties zijn 
er voor de small talk. • 

JORT KELDER 

i~ KLEIN - OEVER 
.KlElN-OEVE!t': 

Zorgeloze pony-vakantie in moO'• '1atuur; binnen- en buitenmane
ge, zwembad, sport en (samen)sp·!l, fietscrossbaan, creatief bezig 
zijn, buitenritten e.d.; alles onder ervaren en enthousraste .leiding. 
6-15 jaar. 

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

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 



r\1 I liL. I VUU JO 

VIPP-leidsters in Leusden gekaderd 
Door KA TRI NE V. D. BERG 

Achttien vrouwelijke raadsle
den volgden op 17 en 18 maart 
in Leusden de kadertraining 
over het thema "Vrouw in de 
Gemeenteraad". Deze vrou
wen zijn allemaal bereid in 
hun eigen Kamercentrale de 
VIPP-eursus (Vrouwen Infor
meren over de Plaatselijke 
Politiek) te geven. Deze ka
dertraining en de VIPP-eur
sus zijn een onderdeel van Po
sitieve Actie in de VVD. Posi
tieve Actie in de VVD betekent 
ook proberen meer vrouwen 
in de gemeenteraad te krijgen. 
Omdat tot nu toe, gemiddeld 
over het hele land, er nog lang 
geen één derde vrouwelijke 
raadsleden zijn in de VVD
fractie, is besloten door de 
VIPP-eursus vrouwen extra 
informatie te geven over wat 
de gemeenteraad inhoudt en 
hoe het is om als vrouw in de 
gemeenteraad te zitten. 

De VIPP-eursus is verdeeld 
over drie dagdelen. Omdat het' 
eerste deel dezelfde inhoud heeft 
als de informatieavond van de 
Haya van Someren-stichting, 
kwam Evelien Korthuis vertellen 
hoe de Stuurgroep die voor ogen 
heeft. De cursisten keken ook 
naar de bijbehorende video en be
geleidend materiaal. De video 
geeft een vrouw-vriendelijk beeld 
van een contact tussen burgers en 
gemeenteraad. Inhoudelijk had
den de achttien doorknede politici 
het nodige commentaar. Omdat 
de VIPP-eursus in· goed overleg 
met de Haya van Somerenstich
ting gegeven wordt, was het ple
zierig dat Frans Steenmeijer 
's middags vertelde hoe de Haya 
van Somerenstichting werkt en 
over het belang van vorming en 
scholing voor de VVD in het alge
meen. 

Verschillen 
Om vooral duidelijk te maken 

hoe de verschillen liggen tussen 
kleinere en grote gemeenten, ver- • 
telden twee raadsleden over hun 
werk. Anne Lize van der Stoel gaf 
een beeld van de politiek in een 
grote stad en van de problematiek 
van de deelgemeenten. Vooral de 
vervulling van de nieuw ge
creëerde plaatsen in deelraden 
baart volop zorg. Het gaat om 
tientallen vacatures! 

Nel van Zandbergen sprak over 
haar gemeente, Schaarsterland, 
een gemeente die is samengesteld 
uit een aantal voormalige zelf
standige· gemeenten. Deze ge
meente heeft een enorme opper
vlakte en heeft daardoor een re
gionale taak. Schaarsterland ver
vult een sleutelrol gezien de 
ligging in Zuid-Friesland. Werk
gelegenheid heeft daar zeker alles 
te maken met industriegebieden 
en bestemmingsplannen. 

De tweede dag draaide om het 
vrouwelijk raadslid. Hoe is het om 
als vrouw raadslid te zijn, loop je 
daarbij tegen extra problemen op 
en kun je daar op getraind wor
den? De voorbereidende werk
groep, bestaande uit zittende en 
ex-raadsleden had op grond van 
hun eigen ervaringen enige pro
blemen en oplossingen beschre
ven in de syllabus. Dit werd toe
gelicht door Nel van Zandbergen. 
Een ander lid van de voorberei
dingsgroep, Janny Jensema, had 
de vorige dag al een oefening in 
discussie- en communicatietech
niek met de aanwezigen gedaan. 
Het overbrengen van de inhoud 

vrouwen 

meer algemene aspecten van de 
gemeentepolitiek Een andere be
weegreden voor vrouwen om po
litiek actief te worden, was het 
kunnen combineren van politiek 
en hun dagelijkse activiteiten. 

Theorie en Praktijk 
Het aardige van deze kader

training was dat vrouwen vertel
den hoe ze zelf uiteindelijk bij
voorbeeld wethouder financiën of 
ruimtelijke ordening geworden 
waren. De theorie kon meteen aan 
de praktijk getoetst worden. Er 
waren ook kritische geluiden over 
Positieve Actie. Eén vraag luidde: 
'als Positieve Actie gericht is op 
één derde van de politieke func
ties voor vrouwen, wat moet ik 
dan in mijn raadsfractie met meer 

. dan de helft vrouwen?' Dat dit 
geen landelijk en zelfs geen pro
vinciaal beeld is van vrouwelijke, 
VVD-raadsleden, is te zien in het 
kaartje over de MIV-verdeling van 
raadsleden in Nederland, dat toe-

V.l.n.r. Anne Lize van der Stoel, Carlijn Resink, Nel van Zandbergen en Katrine van den Berg. gevoegd was bij de syllabus. 

van de syllabus op de VIPP-eur
sisten werd zaterdag uit de doe
ken gedaan door Lody Pieters, de 
secretaris Propaganda van de or
ganisatie Vrouwen in de VVD. 

Positieve Actie 
De zaterdagmiddag werd ge

wijd aan Positieve Actie en in het 
bijzonder aan één aspect ervan. 
Wat weerhoudt vrouwen ervan 
om zich voor de politiek te inte
resseren en daarin actief te wor
den? Op basis van wetenschappe

-lijk onderzoek lichtte de eman-
cipatiewerker voor Positieve Ac
tie, Katrine van den Berg, toe 
welke factoren een barrière voor 
vrouwen kunnen vormen. 

In totaal blijken er vier soorten 
hindernissen te zijn voor vrouwen 
om zich voor politiek te interes
seren. De eerste wordt gevormd 
door de maatschappij, die nog 
steeds de man ziet als de naar 
buiten gerichte partner in een re
latie, de doortastende beslisser. 
Mannen en vrouwen beginnen 
vaak met dezelfde opleiding, om 

daarna te gaan werken. Het zijn 
dan echter vervolgens de vrouwen 
die, wanneer er kinderen worden 
geboren, uit het arbeidsproces 
vertrekken. Dat betekent datveel 
vrouwen gedurende een bepaalde 
tijd een achterstand oplopen in 
werkervaring binnen een bedrijf, 
inclusief eventuele bijscholing en 
daardoor minder kans hebben op 
doorgroeien in een loopbaan. Door 
allerlei voordelen in de fiscale 
sfeer is het ook lang niet aantrek
kelijk om als vrouw van een kost
winner te gaan werken. 

Het veel voorkomend gezins
patroon vormt een tweede hin
dernis. Doordat er weinig vrou
wen met kleine kinderen full-time 
werken, rekenen man en kinderen 
er op dat de huisvrouw veel on
dersteunend werk doet, zoals 
doktersbezoek met de kinderen, 
opvang van de kinderen als de 
school plotseling vrij geeft, was
sen en koken voor iedereen op 
verschillende tijden, om maar wat 
voorbeelden te noemen. 

Een derde hindernis ligt in de 

politieke activiteit zelf. Het is voor 
vrouwen niet zonder meer aan
trekkelijk om, soms als enige 
vrouw, deel te nemen aan avond
vergaderingen over abstracte on-
derwerpen. · 

Dat geeft meteen de vierde 
hindernis aan. Het beeld dat 
vrouwen van de politiek hebben: 
abstract, groot, moeilijk. Begro
ting en financiën zonder meer zijn 
niet boeiend en ruimtelijke or
dening kan ook heel abstract lij
ken. Het kost moeite om hierin de 
praktische kant van gemeentepo
litiek te zien. Tegenover deze bar
rières staan de beweegredenen 
van vrouwen die wèl de politiek 
ingedoken zijn. Ook dit is onder
zocht. Het blijkt dat vrouwen, va
ker dan mannen, door een speci
fiek aspect van de politiek aange
trokken worden, bijvoorbeeld door 
huisvesting in plaats van het ab
stractere begrip ruimtelijke or
dening of het verenigingsleven, in 
plaats van subsidiebeleid. Dit is 
uiteraard alleen de eerste stap 
over een drempel. Daarna inte
resseren vrouwen zich ook voor de 

Slechts op weinig plaatsen 
komt het percentage vrouwelijke 
raadsleden boven de 30 %; ge
middeld ligt het rond de 23 %. In
dien sommige,gemeenten op 50 % 
of meer zitten, betekent dit dater 
ook gemeenten zijn die ver onder 
het gemiddelde liggen. 

Naast het kaartje over de MIV
verdeling van VVD-raadsleden in 
Nederland, was ook het artikel 
van Robert Blom uit Provincie en 
Gemeente aan de syllabus toege
voegd. Dit artikel geeft een goed 
beeld van het VVD-raadslid en 
Provincie en Gemeente is zeker 
ook voor aspirant-raadsleden het 
lezen waard. 

Carlijn Resink, secretaris Vor
ming en Scholing sloot de kader
training op zaterdagmiddag af, 
zoals zij dat ook op vrijdagmorgen 
geopend had. De cursisten hadden 
het gevoel dat zij zowel voor zich
zelf als in het belang van de VIPP
eursisten veel geleerd hadden. Als 
de VIPP-eursus in de komende 
maanden net zo'n cursus is als de 
kadertraining, moet het wel goed 
gaan ·met Positieve Actie in de 
VVD.• 

Euro-congres in Arnhem. kleinsten is (gratis) kinderopvang 
in Musis Sacrum mogelijk. 

Op 3 juni vindt in Musis Sacrum 
in Arnhem een congres plaats als 
onderdeel van de landelijke VVD
campagne voor de Europese ver
kiezingen. Dit congres heeft als 
thema: "Open grenzen - Nieuwe 
Wegen". Centraal staan de prak
tische consequenties van een 
grenzenloos Europa voor de ge
wone burger. 
Het congres wordt georganiseerd 
door de Organisatie Vrouwen in 
de VVD. Dagvoorzitter is Leon
tien Ceulemans. Speciale aan
dacht is er daarom voor het belang 
van een Verenigd Europa voor 
vrouwen, bijvoorbeeld op het ge
bied van onderwijs en werkgele
genheid. Het congresprogramma 
ziet er globaal als volgt uit: 

10.00 uur: Ontvangst met koffie; 
infostands. 
10.30 uur: Opening van het con
gres; inleidingen van vooraan
staande Liberale Vrouwen uit 
binnen- en buitenland, o.a. mr. J. 

Larive, over hun visie op Europa 
na 1992. 
11.30 uur: Muzikaal intermezzo. 
12.00 uur: Lunch. 
13.00 uur: Drs. N. Smit-Kroes 
over "Open Grenzen- Nieuwe 
Wegen". 
13.30 uur: Forumdiscussie over 
enkele consequenties van Europa-
1992 met name voor vrouwen. 
Hieraan nemen o.a. deel drs. N. 
Ginjaar-Maas en mevr. J. Hovers
v. Lierop (VVD-raadslid in Beesel 
en zakenvrouw van het Jaar). 
14.30 uur: Gijs de Vries, VVD-. 
lijsttrekker voor het Europees 
Parlement. 
v.a. 15.00 uur: Wandelgangen. 

Prijs per persoon bij voorin
schrijving f 18,-, aan de zaal 
f 20,-. Hierbij is de lunch en kof
fie/thee inbegrepen. 
Bij voldoende belangstelling is er 
een mogelijkheid voor partners en 
kinderen van congresgangers om 
deel te nemen aan een alternatief 
programma: 

10.30 uur: Vertrek met een VVD
trolleybus vanaf Musis Sacrum 
naar Burgers' Bush, Zoo en Sa
faripark. 
15.00 uur: Terugkeer met VVD
trolleybus naar Musis Sacrum. 

Prijs per persoon incl. vervoer 
en entree: volwassenen f 13,- en 
kinderen f 9,-. Voor de aller-

Telefonische en schriftelijke 
opgave voor congres en partner
programma bij het Secretariaat 
Organisatie Vrouwen in de VVD, 
postbus 30836, 2500 GV Den 
Hàag, tel. 070-613042. 

Inschrijfgeld storten op giro 
5048 Den Haag t.n.v. VVD-Ver
kiezingsfonds o.v.v. Euro-congres. 

INSCHRIJVING EURO-CONGRES ARNHEM 3 JUNI 1989 
Sturen naar: Secr. Org. Vrouwen in de VVD 

Postbus 30836 
2500 GV Den Haag 

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

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

Postcode/woonplaats: ...................................................................... : ........ . 

Tel. nr.: ................................................................................................... ,· .. 

- neemt met . .. .... personen à f 18,- deel aan het Euro-congres in 
Arnhem. 

- geeft ....... volwassenen (à f 13,-) en/of ....... kinderen (à f 9,-) op 
voor het partnerprogramma in Burgers' Bush. 
geeft ....... kinderen op voor de kinderopvang in Musis Sacrum. 



APRIL 1989 

Genetische technieken: 
zegen of vloek voor de Dlens 
Door PETER DOBBELAAR 

Op 13 maart werd door de kc
Dordrecht in samenwerking 
met de kc-Rotterdam in con
grescentrum Engels te Rot
terdam een themadag over 
genetische technieken geor
ganiseerd. De centrale vraag
stelling die dit thema be
geleidde was zeer direct: 'ze
gen of vloek voor de mens?' 

De dag werd ingeleid en afge
sloten door de heer Hoppener van 
de kc-Dordrecht. De inleidingen 
werden verzorgd door prof. dr. M. 
F. Niermeijer (Klinische genetica 
AZ, Rotterdam), dr. J. Sanders 
(adjunct-directeur Gist-Broca
des), L. A. van Langeraad (die
renarts te Giessenburg, drs. G. de 
W ert (Instituut voor Gezondheicis
ethiek te Maastricht) en me
vrouw E. Terpsta (Tweede-Ka
merfractie VVD), die als dagvoor
zitter optrad. 
Een keuze van de inleiders stond 
garant voor een brede introductie 
in de erfelijkheidsproblematiek. 
Zowel de technische aspecten als 
de medische toepassing bij mens 
en dier en het daarmee verbonden 
ethische vraagstuk werden toe
gelicht. 
Erica Terpstra constateerde in 
haar openingswoord dat het een 
goede zaak is dat de cesuur tussen 
toepassing van genetische tech
nieken op mensen en op plant en 
dier werd doorbroken door de op
zet van deze themadag. 

Erfelijke fouten 
Prof. Niermeijer opende met de 

'geruststellende' mededeling dat 
ieder mens een aantal zgn. 'erfe
lijke fouten' met zich draagt, die 
op zich geen aanleiding geven tot 
afwijkingen in de gezondheid. 
Deze 'erfelijke fouten' zijn noch
tans overdraagbaar op de kin
deren. 5 % van de pasgeborenen 
is drager van een geestelijke en! of 
lichamelijke handicap. Fouten in 
het aantal erfelijkheidsdragers in 
chromosomen veroorzaken een 
handicap bij 1 op de 200 gevallen. 
De overdracht van de dominant
erfelijke aandoeningen is met een 
kans van 50 % voorspelbaar. 

V.l.n.r. Professor dr. M.F. Niermeijer, dr. J. Sanders, Erica Terpstra, L. A. van Langeraad. 
(foto Van Heel) 

Bio-technologie 
Dr. Sanders sprak over de bio

technologie. Hij legde het gezel
schap een aantal stellingen voor: 
1. gen-therapie is acceptabel tot 

het niveau waar het nog om
keerbaar is; 

2. het beperken van gekwantifi
ceerde gevaren is te prefereren 
boven het kwantificeren van 
deze gevaren; 

3. het aanpassings- en inlevings
vermogen van de mens blijft 
achter bij de huidige technolo
gische ontwikkelingen. 

Een te verwachten vraag uit de 
zaal was, n .a .v. de eerste stelling, 
hoe dat 'niveau' is te bepalen. Dr. 
Sanders gaf aan dat men bij die
ren bijvoorbeeld verder gaat dan 
bij mensen. 

Bij dieren wordt de omkeer
baarheid bewerkstelligd door do
ding: Niet voor niets is bij de mens 
de grootst mogelijke omzichtig
heid geboden. De eerst genoemde 
cesuur tussen mens en dier komt 
hier op bijzondere wijze voor het 
voetlicht. Dierenarts Van Lan
geraad ging nader in op de veteri
naire kant van de biotechnologie. 

Ethische grenzen 
Uit de vragen van de deelne

mers werd duidelijk dat een be-

langrijk punt van zorg de ethische 
grenzen zijn die zowel aan het on
derzoek naar als de uitvoering 
van genetische technieken zijn 
verbonden. Het betreft hier toch 
in belangrijke mate het vinden 
van normen voor activiteiten in 
een landschap met onbekende 
verten. Door drs. De W ert uit 
Maastricht werden de problemen 
rond de ontwikkeling van een 
'gen-ethiek' uit de doeken gedaan. 
De W ert maakte een onderscheid 
tussen genetische diagnostiek (op 
initiatiefvan het individu of in het 
kader van een bevolkingsonder
zoek zowel voor als tijdens de 
zwangerschap) en genetische ma
nipulatie van pré-embryo's. Een 
viertal vragen beheerst de actuele 
discussie: 
1. het zelfbeschikkingsrecht in de 

context van erfelijkheidsad
visering en -onderzoek; 

2. selectieve abortus; 
3. gebruik van genetische gege

vens door verzekeraars; 
4. genetische manipulatie van 

pré-embryo's. 

Zelfbeschikking 
Regeling, controle, maar ook: 

zelfbeschikking door individu of 
ouders. Dit was de invalshoek van 
de bijdrage van Erica Terpstra op 
deze themadag. 

De themadag trok veel belangstelling. (foto Van Heel) 

Zij achtte het van het aller
grootste belang dat er een wette
lijke regeling komt op het genec 
tisch testen. Naar haar persoon
lijke overtuiging ligt niet alleen 
de beslissing tot het uitvoeren van 
genetisch onderzoek in principe 
bij de persoon zelf (of in het geval 
van embryo/kind bij de ouders) 
maar tevens moet de wettelijke 
grens op toelaatbaarheid van het 
genetisch testen scherp worden 
getrokken daar waar de te ver
werven kennis niet meer in het 
belang is van de betrokken indi
vidu. 

Erfelijkheidsvoorlichting mag 
ook nooit onderdeel van bevol
kingspolitiek zijn. De verant
woordelijke mens staat centraal. 
ArtikellO en 11 van de Grondwet 
zijn maat. Ten aanzien van de 
ontwikkeling van het . DNA-on
derzoek gaf Erica Terpstra duide
lijk aan dat het om een afweging 
van serieuze omvang gaat. Zij 
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achtte het een goede zaak dat de 
regering onlangs een wettelijke 
regeling heeft vastgesteld om 
mens en milieu te beschermen te
gen de risico's van recombinant
DNA-onderzoek. Het is noodza
kelijk wetenschappelijke en tech
nische ontwikkelingen te toetsen 
op gevolgen voor de samenleving 
als geheel. Erica Terpstra in
troduceerde de doeltreffende term 
'genetisch-holistische benadering' 
in dit verband. 

Voor deze toetsing zou een 
onafhankelijk adviesorgaan, 
waarin ook ethici, in het leven 
moeten worden geroepen. In in
ternationale afstemming dient 
door dit adviesorgaan te worden 
aangegeven waar terughoudend
heid moet worden betracht. 
Kernbegrippen voor de VVD blij
ven: de persoonlijke integriteit is 
onaantastbaar, alsmede de indi
viduele keuzevrijheid. • 

Circa 75 Kaapverdiaanse kinderen hebben op 11 april een bezoek gebracht aan 
het Rotterdamse zwempaleis Tropicana. Keurig gedisciplineerd wachtten allen tot 
ze een kaartje hadden en daarna ... verdwenen ze voor uren uit het zicht van hun 
ouders en de Rotterdamse WO-ers. De laatsten hadden al maanden geleden het 
initiatief genomen om samen met de Kaapverdienen iets te doen. "Want," zo had de 
heer Delgado, vertegenwoordiger van de Kaapverdienen bij de Rotterdamse migran
tencommissie, gemeld, "wij kennen die WO niet zo goed. Jullie moeten eens iets 
leuks organiseren. " 
Het waren tenslotte de Kaapverdienen zelf die met het idee van Tropicana kwamen. 
Robert Jan Corbee, voorzitter van de migranten-commissie, en Elia ter Kuile, 
raadslid belast met de minderhedenportefeuille, vonden dat best. · . 
Met medewerking van de directie van Tropfcana was er ook een zaaltje beschikbaar 
gesteld waar WO-ers en de Kaapverdiaanse ouders elkaar konden spreken en 
samen een kop koffie konden drinken. Elia ter Kuile hield een kort inleidinkje over 
wat de WO zoal doet, maar ook hoe belangrijk voor migranten het is mee te 
spreken in die politiek. 

Huisvesting 
Net toen zij het over de slechte huisvesting van de Kaapverdianen in het verleden 
had, waaraan de huidige WO-wethouder Nel van den Pol als raadslid bijzonder 
veel ten gunste had weten te verbeteren, kwam de laatste binnen. Elia ter Kuile 
legde het accent op de kansen die migranten moeten krijgen en dan ook moeten 
nemen; op de vrijheid van schoolkeuze en op de zelfredzaamheid. "Doe mee met 
vergaderingen," zo spoorde zij aan. De WO-Rotterdam hoopt dat enkele Kaapver
dienen straks zitting kunnen nemen in een van de deelraden en via die weg op den 
duur in de gemeenteraad kunnen belanden. 
De kinderen kwamen na een paar uur zwemmen weer boven water. Kwetterend en 
met oranje en blauwe ballonnen vertrok het hele gezelschap weer terug naar het 
buurthuis. 
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Subsidienormen grote 
bouwlocaties: een gemiste kans! 

In de zomer verhuist het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 
van het centrum van Utrecht naar 
het Universiteitscentrum in de 

. Uithof. Het AZU isthans gelegen 
tussen de spoorlijn en de Ca
tharijnesingel, in een groot aantal 
gebouwen, op een terrein van on
geveer acht hectare. Een verhui
zing van zo'n omvang heeft tal van 
ingrijpende consequenties, ook 
voor de gemeente waarbinnen 
zich zo'n verhuizing voordoet. 

Eén van de belangrijkste vra
gen betreft de invulling van het in 
het centrum leegkomende gebied 
en hoe die invulling procedureel 
moet verlopen. 

De VVD Utrecht is voorstander 
van een gemengd gebruik van het 
terrein: zowel bedrijfsvestiging 
als woningbouw. Procedureel is in 
eerste instantie een zogenaamde 
Globale Planologische Visie opge
steld en een structuurstudie ver
richt. In die studie worden een 
vijftal mogelijke, globaal beschre
ven, invullingen van het gebied 
gepresenteerd. De gemeenteraad 
heeft, met steun van de VVD
fractie, gekozen voor het model 
waarbij de beeldbepalende be
bouwing aan de Catharijnesingel 
wordt gehandhaafd en waarbij de 
rest wordt gesloopt. Langs de 
spoorlijn worden kantoren ge
bouwd en op de rest van het ter
rein woningen. Vervolgens zijn 
een aantal projectontwikkelaars 
uitgenodigd om op basis van het 
gekozen model een plan uit te 
werken. Met één van hen is over
eenstemming bereikt over een 
raamovereenkomst die sterke ge
lijkenis met een Public Private 
Partnership vertoont: de project
ontwiKkelaar draagt de verant=
woordelijkheid en het risico voor 
de uitvoering van het plan, terwijl 
de gemeente tot taak heeft proce
dureel en publiekrechtelijk een 
kader te scheppen waarbinnen de 
projectontwikkelaar aan zijn ver
plichtingen kan voldoen. 

In de plannen wordt uitgegaan 
van de bouw van circa 675 wonin-

Mr. A. J. Kokshoorn 

gen, waarvan circa 120 in de wo
ningwetsfeer en de overige in de 
duurdere sectoreri. Daarnaast zal 
circa 29.000 m2 bruto vloeropper
vlakte in kantoorgebouwen wor
den gerealiseerd. Kosten dit soort 
omvangrijke plannen een ge
meente geld? Dit hangt af van de 
wijze waarop het plan wordt in
gevuld. 

Het huidige plan in Utrecht 
heeft een tekort van 14 miljoen 
gulden. Dat is veel geld, en hoewel 
er nog enige kostenbesparingen 
mogelijk zijn, is slechts bij een in
vulling met uitsluitend kantoor
gebouwen voor de gemeente een 
financieel sluitende exploitatie 
mogelijk. Een bijdrage uit de re
geling "Subsidie Grote Bouwlo
caties" zou voor dit plan zeer wel
kom zijn. Het is dan ook jammer 
dat een door de VVD Tweede-Ka
merfractie gesteunde poging om 
ûe -normen te" versoepelêh, êlie 
worden gesteld aan zo'n bijdrage, 
door toedoen van de PvdA Twee
de-Kamerfractie geen succes heeft 
gehád. 

Mr. A. J. Kokshoorn, 
voorz. WO-fractie Utrecht • 

Bestuurlijke malaise in Den Haag 
'Arme stad, arme Haagse bur
gers,' zei mijn voorganger 
Bert Hubert drie jaar geleden 
toen een links college aantrad, 
dat steunde op de kleinst mo
gelijke meerderheid in de 
raad. Pas na hertelling bleken 
PvdA, D66 en Links Den Haag 
(PSP; CPN, PPR) samen 23 van 
de 45 raadszetels te bezitten. 
De PvdA kon kiezen tussen 
een breed college met VVD en 
CDA of een supersmal links 
college en koos uiteindelijk 
voor laatstgenoemde mo
gelijkheid. Dat werd mogelijk 
gemaakt door de dubieuze rol 
die D66 bij de onderhandelin
gen speelde. 

De Haagse burgers zijn lang
zamerhand inderdaad bekla
genswaard. Aanvankelijk 
presenteerde het college zich met 
fraai ogende brochures en ma
quettes van ambitieuze plannen. 
Er was zogenaamd sprake van een 
nieuw elan in Den Haag, waarbij 
de waarnemers vergaten dat in 
dat eerste jaar plannen werden 
gerealiseerd die nog door het vo
rige college voorbereid waren. In
middels weet men wel beter. Dit 
college is er in geslaagd niet alleen 
zichzelf, maar het hele gemeen
tebestuur en de politiek in diskre
diet te brengen. De naweeën 

daarvan zullen we nog voelen lang 
nadat dit college is 'uitgeregeerd'. 

Erfenis 
Allereerst is daar de financiële 

'erfenis' van enige jaren links be
leid. In 1986 trof het college een 
na forse bezuiningsrondes vrijwel 
weer sluitende begroting en ruime 
reserves aan. Drie jaar later zijn 
de reserves er doorheen gejaagd, 
zijn de tarieven (waaronder de 
onroerend-goedbelasting) buiten
sporig verhoogd en is duidelijk dat 
de begroting in deze collegeperio
de geen sluitend beeld op zal le
veren. 

Daarnaast is er het stadhuis, 
waarmee Den Haag vrijwel dage
lijks in negatieve zin de landelijke 
pers haalt. In 1986 lag er een 
reeds genomen raadsbesluit om 
nieuwbouw te plegen bij het be
staande stadhuis op het Mon
chyplein. Drie jaar later is dat be
sluit niet uitg-evoerd en ligt er een 
nieuw stadhuisplan waarover ex
terne deskundigen een vernie
tigend oordeel hebben uitgespro
ken, waartegen in de stad grote 
weerstand bestaat, waaraan al 
miljoenen guldens aan voorberei
dingskasten zijn uitgegeven, 

, waarover de PvdA ondanks een 
schijnbaar compromis (dat strij
dig is met afspraken die de ge-
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meente met andere partners in 
het gebied heeft gemaakt) hope
loos verdeeld is en dat ambtelijke 
en bestuurlijke aandacht van be
leidsmatig belangrijke zaken 
afleidt. De VVD heeft zich als 
enige fractie een en andermaal 
tegen dit stadhuisplan uitgespro
ken. · 

Opportunisme 
Het college heeft ruzie met de 

randgemeenten, creëert onzeker
heid voor burgers en-ondernemers 
enz. enz. Ik zie af van een verdere 
opsomming. Met onze voorspel
lingen en oordelen krijgen we 

voortdurend gelijk, maar we be
leven daar bijzonder weinig ge
noegen aan. Door diepgewortelde 
persoonlijke tegenstellingen bin
nen de PvdA-fractie, door politiek 
opportunisme bij Links Den Haag 
en door gebrek aan moed bij D66 
is er sprake van een impasse, 
waardoor het uitzicht op een an
dere collegesamenstelling ont
breekt. 

We zullen er alles aan doen om 
de Haagse kiezers er toe te be
wegen om bij de aanstaande ge
meenteraadsverkiezingen de lo
kale gebeurtenissen doorslagge
vend te laten zijn bij het uitbren
gen van hun stem. Tot die tijd 

Staatssecretaris Dees in het Gooi 
Toen er voor 3 april een 

spreekbeurt over volksgezondheid 
door drs. D. J. D. Dees voor de 
afdelingen in het Gooi wer.d afge
sproken, vermoedde niemand de 
actualiteit ervan; juist op deze dag 
begon de eerste actiedag van de 
verpleegkundigen. Een groep de
monstranten· wachtte de staats
secretaris voor 't Spant in Bussum 
op. Om aan hen èn de pers te
gemoet te komen, kreeg een af
vaardiging van de verpleegkun
digen van staatssecretaris Dees 
gelegenheid vragen te stellen, 
voordat hij met zijn spreekbeurt 
begon. Aangezien men kennelijk 
eerder ingesteld was op het spuien 
van grieven, gaf de heer Dees zijn 
visie op het conflict. 

Het gaat om drie punten: 
- het salaris van de verpleegkun

digen 
- de grote werkdruk 
- de arbeidsproblematiek. 

In de zaal v.l.n.r. Ton Steinz, Dick Dees 
en Robert Goedbloed. 

varingsplaatsen in instellingen te 
scheppen. Te betalen door de 
overheid. De arbeidsmarktpro
blematiek heeft eveneens de aan
dacht van het kabinet. Volgens 
een aanwezige verpleegkundige is 
de ADV ingesteld om meer ar
beidsplaatsen te krijgen. Maar 
door wie moeten die bezet worden 
bij deze slechte arbeidsvoorwaar
den? Verpleegkundigen uit het 
buitenland? Hongerloontje en 
"nonnenwerk" werden in dit ver-
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stellen wij bij voortduring het be
stuurlijke onvermogen van dit 
college aan de kaak. Op basis van 
kwaliteit van argumenten 
presenteren wij alternatieven 
(begroting, stadhuis) en initia
tiefvoorstellen, en proberen wij 
onszelf voor moedeloosheid te be
hoeden. En gelukkig kunnen we 
terugzien op enige successen en 
vinden onze acties weerklank in 
de stad, waaruit we de inspiratie 
putten nog even vol te houden. 

HENK JAN MEIJER, 
Voorzitter WO-gemeenteraadsfractie in 
's-Gravenhage. 

Bij aankomst wachtte staatssecretaris 
Dees een warm onthaal door stakende 
verpleegkundigen. 

band genoemd. De heer Dees 
meldde dat de intenties van het 
kabinet positief zijn in deze. 

In zijn spreekbeurt memoreer
dë 'hij 'bëzaiiiiigiïigëiï 'óp dë"bed
dencapaciteit in algemene zie
kenhuizen waar structureel over
capaciteit is, beperkte en ge
faseerde praktijkkostenverlaging 
van specialisten en prijsverlaging 
van geneesmiddelen. In overleg 
met vertegenwoordigingen uit 
deze branche kan men vanaf de 
derde week van april op een ge
middelde prijsverlaging van 7% 
rekenen! 

De vrijgekomen middelen 
worden aangewend voor huisart
sen, preventie, top-klinische zorg, 
ouderenzorg vooral in verpleeg
huizen, zwakzinnigenzorg en sti
mulering van· ouderorganisaties. 

Deze kabinetsperiode ken
merkt zich volgens de staatsse
cretaris door een met overtuiging 
gevoerd hard beleid met het oog
merk om ook in de jaren '90 een 
goede gezondheidszorg te houden 
die betaalbaar, toegankelijk en 
doelmatig is. 

H. Kloos-Kersten • 

M.b.t. het salaris is al jaren ge
leden mede door de functieher
waardering gebleken dat de ver
houding loon-werk scheefgetrok
ken is. Er is besloten het salaris 
over enkele jaren met 6% op te 
trekken. De helft daarvan is al 
gerealiseerd. ·Door het gerezen 
conflict heeft het kabinet inmid
dels in een verbetering van 0, 75 % 
voor de hele collectieve sector toe
gestemd, terwijl de bonden 5 % en 
de NZR 2,75% eisen. Een mo
gelijkheid om de verhogingen te 
financieren ziet de staatssecre
taris bij de reserves van pen
sioenfondsen. 

Drenthe, een liberaal bolwerk 

Werkdruk 
Wat betreft de hoge werkdruk: 

landelijk zijn er de afgelopen 6 à 
7 jaar ongeveer 4000 arbeids
plaatsen bijgekomen. De uitbrei
ding van het aantal bedden in te
huizen, plaatsen in daginrichtin
gen en de toename van het aantal, 
verpleegkundigen in zwakzin
nigen- en .verpleegtehuizen heeft 
hoge prioriteit. VoOral in de ver
zorging van oudere zwakzinnigen 
en agressieve bejaarden moet een 
achterstand ingehaald worden. 
De werkdruk kan nu al verlicht 
worden door 3000 werker-

Van oorsprong hebben de li
beralen in Drenthe een grote aan
hang. De Drenten hebben een 
vrijzinnige inslag. Zij geloven in 
de vooruitgang. Zij zijn gesteld op 
hun vrijheid, zonder daarbij hun 
maatschappelijke verantwoorde
lijkheid uit het oog te verliezen. 

Alle 34 gemeenten in Drenthe 
kennen een plaatselijke VVD-af
deling en in alle Drentse gemeen
teraden zitten VVD-ers. Vele 
VVD-burgemeesters en wethou
ders waken over de liberale be
langen van de burgers in de des
betreffende gemeente. De VVD is 
met een gedeputeerde vertegen
woordigd in het dagelijks bestuur 
van de provincie. 

De afstand tussen de plaatse
lijke afdelingen, de VVD-ers in 
staten en raden is in Drenthe 
klein. Zaken op gemeentelijk, 
provinciaal of landelijk niveau 
kunnen door de leden direct aan
hangig worden gemaakt. De ver
gaderlijnen zijn kort en de verte
genwoordigers zijn rechtstreeks 
bereikbaar. 

Lid worden van de VVD in 
Drenthe biedt u de mogelijkheid 
om direct invloed uit te oefenen op 
zaken die zich in uw nabije omge
ving afspelen. In Drenthe kun je 
vooruit, kies voor de VVD ·in 
Drenthe! 

Roei Schrotenboer, 
Provinciaal Statenlid Drenthe • 
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Technisch advies Tweede 

De 79ste algemene vergadering heeft op 4 maart 1989 het tech
nisch advies Tweede-Kamerverkiezing 1990 vastgesteld. Dit 
technisch advies gaat ingevolge artikel4.1 TK uit van 11 onder
werpen waarover de algemene vergadering zich heeft uitge
sproken. 
De volgende besluiten met betrekking tot deze onderwerpen 
zijn genomen: 

1. In alle rijkskieskringen wordt een 
kandidatenlijst ingediend. Totaal 19 
lijsten; 

2. Op elke lijst zullen 30 kandidaten 
worden geplaatst (het maximaal 
toegestane aantal); 

3. Op elke lijst zullen ten minste 28 
verkiesbare kandidaten worden ge
plaatst; 

4. Ten minste 60 kandidaten zullen in 
landelijke voorkeur worden gerang
schikt; 

5. In alle rijkskieskringen wordt de
zelfde kandidaat op de eerste plaats 
gekandideerd (lijstaanvoerder); 

6. In verband met een gewenste profi
lering van de lijstaanvoerder zal 
geen zgn. kopgroep worden gevormd; 

7. Op alle afzonderlijke lijsten worden 
in de 19 rijkskieskringen de plaatsen 
6 t!m 24 in een vaste volgorde op alle 
in te dienen lijsten bezet (de ijzeren 
ring); 

8. Door het vormen van 5 combinaties 
van ·rijkskieskringen worden per 
combinatie 4 kandidaten (dus in to
taal 20 kandidaten) in wisselende 
volgorde per rijkskieskring geplaatst 
(de plaatsen 2 t/m 5). De volgorde 
van deze 4 kandidaten wordt door 
de desbetreffende kamercentrale per 
rijkskieskring bepaald; 

9. Door het vormen van 5 combinaties 
van rijkskieskringen (als onder 8 ge
noemd) worden de plaatsen 25 t/m 
28 op elke in te dienen lijst bezet door 
4 kandidaten in een vaste volgorde 
(totaal 20 kandidaten). Deze.volgor
de wordt door de verkiezingsraad c.q. 
algemene vergadering bepaald; 

10. Het aantal voorlopige kandidaten 
dat de ledenvergaderingen van de 
afdelingen onderscheidenlijk de cen
tralevergaderingen van de kamer
centrales dienen te plaatsen op de 
samen te stellen advieslijsten (inge
volge art. 14 resp. 15 TK) bedraagt 
50 resp. 60; 

11. Op niet-verkiesbare plaatsen (de 
plaatsen 29 .t/m 30) kunnen ook leden 
kandidaat worden gesteld die niet in 
de groslijst zijn vermeld. 

In dit advies wordt dus uitgegaan van 
het hierna volgende model waarbij 
maximaal 98 kandidaten op de lijsten
groep - verdeeld over vijf combinaties 
van rijkskieskringen - worden geplaatst. 

Toelichting: 
ad 1. 
Conform het gebruik binnen de partij. 

ad. 2. 
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 
bezet. 

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

ad5: 
Ook bij de komende verkiezingen is er 
geen reden om van het systeem, een 
lijstaanvoerder voor het gehele land zo
als vanaf1963 gebruikelijk, afte wijken. 

ad 6. 
Het vormen van een kopgroep is i.v.m. 
de noodzakelijke profilering van de lijst
aanvoerder ongewenst. 

ad 7. 
Deze 19 kandidaten, die op alle lijsten 
dezelfden zijn en in dezelfde volgorde 
dienen voor te komen, -garanderen dat 
bij een fractie-grootte tussen 21 en 41 
leden en bij plaatsvervulling tot en met . 
de 24ste plaats op elke lijst afzonderlijk 
de fractiesamenstelling voorzienbaar is. 

ad 8. 
Met uitzondering van de lijstaanvoerder 
zullen op de plaatsèn aangeduid per lijst 
2 t/m 5, 20 kandidaten gekozen worden. 
De bevoegdheid om per kamercentrale 
de volgorde van deze kandidaten te be
palen geeft de mogelijkheid reeds op de 
tweede plaats een kandidaat met grote 
regionale bekendheid te plaatsen, mits 
deze kandidaat maar behoort tot het 
voor die combinatie geldend viertal. 
Deze bevoegdheid brengt met zich mee 
dat 20 kandidaten in feite met gelijke 
rangorde (ex aequo) gekandideerd zullen 
worden. De kans op verkiezing op elk 
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dezer plaatsen is gelijk mits de com
binaties van rijkskieskringen ongeveer 
evenveel potentiële VVD-kiezers bevat
ten. 
Het hoofdbestuur zal, nadat de 82ste al
gemene vergadering de groep van 20 
kandidaten heeft aangewezen, deze 
kandidaten verdelen over de 5 combina
ties, waarbij het hoofdbestuur zoveel 
mogelijk rekening zal houden met de uit 
de voorlopige kandidatenlijsten van de 
kamercentrales gebleken regionale 
voorkeuren. 
Het verdient daarom aanbeveling dat de 
centralevergadering van elke kamer
centrale het bestuur van de kamercen
trale volmacht geeft om op deze buiten
gewone algemene vergadering van 16 
december 1989 de volgorde van de kan
didaten, aangeduid per lijst 2 t/m 5 te 
bepalen. · 

ad9. 
Door vervolgens de plaatsen aangeduid 
per lijst 25 t/m 28 wederom in 5 com
binaties telkens 4 kandidaten te stellen, 
komt het totaal aantal 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 
onder 3 en 4 gestelde, en vanwege de 
berekening in het Modderman-systeem 
op basis van evenwicht tussen de lijsten 
is het een vereiste dat afdelingen en 
centrales een gelijk aantal kandidaten 
in de advieslijsten opvoeren. Dus 50 bij 
de afdeling, 60 bij de kamercentrales. 

ad 11. 
Zoals tot nog toe gebruikelijk is geweest, 
wordt de kandidaatstelling voor de 
"staart" van de lijst overgelaten aan de 
kamercentrales. Per kamercentrale 
kunnen op die plaatsen personen met 
regionale of landelijke trekkracht ge
kandideerd worden, zonder dat deze 
plaatsen evenwel een kans op verkie
zing, ook niet als gevolg van plaatsver
vulling, geven. 
Het is noodzakelijk dat na afloop van 
de buitengewone algemene vergadering 
van 16 december 1989 het bestuur van 
de kamercentrale de algemeen secreta
ris of çlegene die hem vervangt meedeelt 
welke kandidaten voor deze plaatsen op 
de lijst dienen te worden opgevoerd. 

Het volgende overzicht is ten behoeve 
van een adequate besluitvorming in de 
partij van belang. Het is nl. een over
zicht van het toegedeelde aantal zetels 

aantal plaatsen 

I 's-Hertogenbosch 2 
II Tilburg 2 
III Arnhem 2 
IV Nijmegen 1 
V Rotterdam 1 

VI 's-Gravenhage 1 
VII Leiden 3 
VIII Dordrecht 2 
IX Amsterdam 1 
x Den Helder 2 

per rijkskieskring op basis van de ver
kiezingsuitslag van mei 1986. 

N.B. 
Het hoofdbestuur heeft van de 79ste al
gemene vergadering machtiging gekre
gen naar bevind van zaken te mogen 
handelen om, als de voorstellen van de 
Regering om de definitieve lijsten van 
kandidaten te verlengen tot 2x het hui
dige aantal bezette zetels door de partij 
in de Tweede Kamer (dus dan 54 plaat
sen) door de Staten-Generaal worden 
aanvaard, een lijst gelijkluidend of na
genoeg gelijkluidend eventueel in te 
dienen in alle 19 rijkskieskringen. 
Naar het zich laat aanzien zal de de
finitieve beslissing eerst genomen kun
nen worden in de herfst van 1989; dus 
op de 82ste algemene vergadering. 

XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 

Totaal 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 

W. J. A. van den Berg. 

Haarlem 2 
Middelburg 1 
Utrecht 2 
Leeuwarden 1 
Zwolle 1 

Groningen 1 
Assen 1 
Maastricht 1 
Lelystad 0 

27 zetels 

Groslijst 1990 (TK) 
Conform artikel13.1 van het reglement op de kandidaatstelling 
voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het 
dagelijks bestuur op 14 maart 1989 van de voorlopige kandida
ten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, de groslijst 
opgesteld. 
Deze groslijst is ingedeeld in drie categorieën. In de eerste 
plaats is een alfabetische lijst opgemaakt van die kandidaten 
die reeds zittend lid* zijn en die zich wederom kandidaat stellen 
voor een verkiesbare plaats (deel A). 
Vervolgens is een lijst opgemaakt die is ingedeeld overeenkom
stig de rijkskieskringen, zoals vermeld in de Kieswet. De volg
orde op deze 19 deellijsten is overeenkomstig de voorlopige 
volgorde van voorkeur van de desbetreffende kamercentrale 
(deel B). 
Tenslotte is een lijst opgemaakt van die voorlopige kandidaten 
(eventueel ook zittende leden) die uitsluitend in aanmerking 
wensen te komen voor een niet-verkiesbare plaats (deel C). 

Betekenis der letters: 
(v). =kandidaat van het vrouwelijk ge

slacht 
a. = opleiding na lagere school 
b. = beroepshalve uitgeoefende func

ties gedurende de laatste tien jaar 
c. =aanvang lidmaatschap VVD 
d. = functies in VVD en/of andere po

litieke partijen gedurende de laat
ste tien jaar 

e. = functies in politieke vertegen
woordigende lichamen gedurende 
de laatste tien jaar 

f. =andere maatschappelijke activi
teiten gedurende de laatste tien 
jaar 

g. = de onderwerpen die de voorlopige 
kandidaat naar eigen inzicht het 
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 
14. volkshuisvesting 
15. ruimtelijke ordening 

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 

N.B. 1) Voor de groslijst werden 76 kan
didaten voor een verkiesbare plaats en 
15 kandidaten voor een niet-verkiesbare 
plaats bij het algemeen secretariaat 
aangemeld. In totaal 91; waarvan 16 
kandidaten van het vrouwelijk geslacht. 
(= 17,58%, was in 1986, 19,04 %). 

* Onder "zittend" lid wordt begrepen de 
huidige VVD bewindspersonen en de 
huidige VVD leden van de Tweede Ka
mer. 

N.B. 2) De gegevens t.b.v. het opmaken 
van de groslijst zijn door de kandidaten 
zelf verstrekt. Het algemeen secre
tariaat heeft slechts in enkele gevallen 
een redactionele wijziging aangebracht. 

Deel A, 
(zittende leden, 
alfabetische 
rangschikking). 

(verkiesbare plaatsen) 

Blaauw, J. D. 

Laan van Vollenhave 2267, 3706 HE 
Zeist/27-4-1941/ a. HES-E; Koninklijk 
Instituut voor de Marine; officier KM 
1962/ b. 1962-1978, Kon. Marine, ge
diend a.b. onderzeeboten, jagers en 
fregatten; 1978-juni 1986, lid Tweede 
Kamer; juni 1986-sept. 1988, Kon. Ma
rine, Marinestafi'Marinestafschool, bij
zondere opdrachten; sept. 1988 - heden, 
lid Tweede Kamer/ c. 1966/ d. 1978 -juni 
1986, lid Tweede Kamer; 1987 - heden, 
lid dagelijks bestuur VVD, internatio
naal secretaris; 1987-1989, lid provin
ciale staten Utrecht; sept. 1988 - heden, 
lid Tweede Kamer/ e. 1981-1986, lid As
semblee Raad van Europa, secr. ge
neraal Liberale Fractie; 1981-1986, lid 
Assemblee West-Europese Unie, vice
president Assemblee 1982-1986, voor
zitter Liberale Fractie;-1987-heden, lid 
Executive Committee federatie Europe
se Liberalen en Democraten; 1987-he
den, lid Executive Committee Liberale 
Internationale, tevens vice-voorz. Hu
man Rights Working Group, voorzitter 
internationale werkgroep Biogenetics; 
1978-heden, lidiadviserend lid par
tijcommissie Buitenland en Defensie; 
1987-heden, lid bestuur Liberale Inter
nationale Groep Nederland/ f. sedert 
1985 lid bestuur Kon. Ver. Onze Vloot; 
sedert 1987 lid bestuur Europese Be
weging Nederland; sedert 1987 lid alg. 
vergadering NOVIB; sedert 1984 
secr./penningm. "European Interpar
liamentary Group for Soviet Jewry"; se
dert 1987 deelnemer diverse werkgroe
pen maritieme zaken infrastructuur en 
transport/ g. 1, 2, 3, 10, 12, 16, 17, 19, 
21, 24, 25, europese samenwerking en 
internationale organisaties. 



Blauw, P.M. 

Vosseveld 4, 9644 XW Veendam/30-9-
1937 I a. 6 jaar middelbaar vakonderwijs; 
3 jaar kadervormendonderwijs/ b. land
en tuinbouw/ c. 1966/ d. vrz. afd. Heer
hugowaard/ oe. Alkmaar/ kc. Den Hel
der; vrz. afd. Nieuwe Pekela/ kc. 
Groningen - lid dagelijks bestuur VVD/ 
e. vrz. fractie Streekraad Oost Gronin
gen; lid Tweede Kamer/ f. vrz. water
schap (54000 ha.); vrz. afd. VeenkoL 
Boerenbond; vrz. voetbalver.; vrz. afd. 
Paardenbouderij van het landbouw
schap; bestuurslid Veefonds/proefbedrijf 
Paardenhouderij te Brunssum; lid com
missie planologie van het landschap; lid 
van de commissie van advies van het 
hoger agrarisch onderwijs/ g. 17, 18, 23 
en regionaal beleid. 

Bolkestein, mr. drs. F. 

Cornelis Schuytstraat 50, 1071 JL Am
sterdam/4-4-1933/ a. gymnasium A en 
B; doctoraal wijsbegeerte te Amsterdam; 
doctoraal rechten te Leiden/ b. Shell 
manager, 1960-1976; lid Tweede Kamer, 
1978-1982; staatssecretaris Economi
sche Zaken, 1982-juli 1986; vice-voor
zitter Tweede· Kamer, juli 1986-septem
ber 1988; minister van Defensie, sep
tember 1988-heden/ c. 1975/ d. curator 
prof. mr. B. M. Teldersstichting, 1986-
1988/ e. geen/ f. vice-voorzitter Atlanti
sche Commissie, 1986-1988; voorzitter 
bestuur Frans-Nederlandse Kamer van 
Koophandel, 1988/ g. 1, 2, 8, 10, 12, 21 
en 24. 

Dees, drs. D. J. D. 

Zandberglaan 7, 4818 GH Breda/13-12-
1944/ a. HBS-B (1962); doctoraal far
macie (1970); apothekersexamen (1971) 
rijksuniversiteit Utrecht/ b. dienstplicht 
eerste luitenant-apotheker (1971-1972); 
lid Tweede Kamer 1972 t/m 1986; thans 
staatssecretaris van Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur/ c. 1967/ d. lan
delijk voorzitter JOVD 1969-1971/ e. lid. 
resp. fractievoorzitter VVD gemeen
teraad Breda (1971-1978)/ f. voorzitter 
Hockey- en sportvereniging Push (1974-
1978)/ g. 1, 4, 5, 7, 9 en 13. 

Dijkstal, H. F. 

Poortlaan 5, 2242 GN Wassenaar/28-2-
1943/ a. gymnasium-A; 3 jaar rechten 
GU Amsterdam/ b. 1970-1982, eigen be
drijf (toerisme); 1970-1978, docent 
management inst. voor sociale weten
schappen; 1978-1983 wethouder ge
meente Wassenaar; nov. 1982-juni 1986 
lid Tweede Kamer en sedert juli 1986/ c. 
omstreeks 1966/ d. diversen in afd. en 
kc; lid stuurgroep Haya van Someren
stichting/ e. 1974-heden, lid gemeen
teraad Wassenaar; 1978-1983 wethou
der Wassenaar/ f. diverse in gehan
dicaptenzorg en sport/ g. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 22, 26, 28, politie, welzijn, 
minderheden en verzoekschriften. 

van Erp, A. A. M. E. 

Hartenvier 37, 5683 DT Best; postadres: 
Postbus 70, 5680 AB Best/12-10-1933/ a. 
MULO en vakopleidingen/ b. zelfstandig 
ondernemer/ c. 1962/ d. geen/ e. raadslid 
gemeente Best gedurende vier jaar frac
tievoorzitter; lid provinciale staten 
Noord-Brabant gedurende acht jaar; lid 
Tweede Kamer/ f. hoofdbestuurslid Ko
ninklijk Nederlands Ondernemers Ver
bond; vice-voorzitter Kamer van Koop
handel Zuid-Oost Brabant; voorzitter 
regionale en plaatselijke Ondernemers
organisatie, vanuit die functie diverse 
commissiewerkzaamheden/ g. 1, 6, 12, 
15,20 en 22. 

Evenhuis, A. J. 

V. v. Goghlaan 6, 7944 EL Meppel/8-12-
1941/ a. ULO; kweekschool; geschie
denis M.O./ b. onderwijzer/leraar/adj. 
dir. Ped. Academie (1966-1973); lid prov. 
staten Drenthe (1975-1982 fractievrz.); 
lid Tweede Kamer 1973-1986; vice-vrz. 
VVD-Tweede-Kamerfractie 1982-1986; 
vrz. defensiecommissie Tweede Kamer; 
1986-heden staatssecretaris van Econo
mische Zaken/ c. 1965/ 1966/ d. geen/ f. 
geen/ g. 1, 3, 4, 8, 10, 12, 20, 22 en 25. 

Franssen, J. 

Voorstraat 15, 1394 CS Nederhorst den 
Berg/11-6-1951/ a. MULO-A met wis
kunde; HAVO; pedagogische academie 
( + hoofdakte); derdegraads applicatie 
geschiedenis en staatsinrichting; col
loquium doeturn universiteit van Am
sterdam voor toelating juridische facul
teit; kandidaatsexamen Nederlands 
recht/ b. 1972-1977 leraar geschiedenis 

. en maatschappijleer bij het middelbaar 
onderwijs; 1977-1982, wetenschappelijk 
medewerker bij de st. voor politiek we-

tenschappelijk onderzoek Den Haag; 
1.982, lid van het dagelijks bestuur van" 
het gewest Gooi en Vechtstreek; lid 
Tweede Kamer sedert 1982/ c~ 1970/ d. 
vrz. JOVD afd. 't Gooi; vice-vrz. politiek 

'JOVD hoofdbestuur; secr. af<;l. Neder
horst den Berg; bestuurslid statencen
trale Hilversum; lid Nieuwe Kiezers 
werkgroep; lid gemeenteraad Neder:·. 
horst den Berg; lid Gewestraad Gooi en 
Vechtstreek; fractie-vrz. in de gemeen
teraad Nederhorst den Berg; fractie-vrz. 
in de Gewestraad Gooi- en Vechtstreek/ 
e. lid provinciale staten Noord-Holland/ 
f. ambtenaar van de Burgerlijke stand 
Nederhorst den Berg; bestuurslid van 
het Nationaal Jeugdfonds; bestuurslid 
van de Stichting Het Zieke Kind in Be
weging; bestuurslid van het Sint Lucas 
Ziekenhuis te Amsterdam; vrz. van de 
Bond Heemschut/ g. bestuurslid van het 
Nationaal Jeugdfonds/ g. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 
9 en 22. 

Ginjaar-Ma~s, drs. N. J. (v) 

Park Leeuwenbergh, Virulylaan 42, 
2267 BS Leidschendam/7-5-1931/ a. 
HBS-B; RU-Leiden (chemie)/ b. tot no
vember 1982 lid van de Tweede Kamer 
daarna staatssecretaris Onderwijs en 
Wetenschappen/ c. plm. 1968/ d. geen/ e. 
geen/ f. lid U-raad RU-Leiden; lid be
stuur Ac. ziekenhuis Leiden; lid bestuur 
Kon. Academie Beeldende Kunsten te 's
Gravenhage; commissie advies en bij
stand Kon. Conservatorium te 's
Gravenhage; lid hoofdbestuur ver. 
openbaar onderwijs/ g. 1, 4, 5, 22, 25 en 
26. 

.de Grave, mr. F. H. G. 

H. Heijermansweg 15, 1077 WJ Am
sterdam/ 27-6-1955/ a. gymnasium-A; 
doctoraal rechten! b. adjunct-secretaris 
Raad van bestuur van de Amro Bank 
1980-1982; 1982-heden, lid Tweede Ka
mer/ c. 1972/ d. geen/ e. lid gemeen
teraad Amsterdam/ f. 1978-1980, lande
lijk voorzitter JOVD; sedert 1988, vice
vrz. Atlantische Commissie; sedert 
1987, vrz. Mandaat, Foundation of 

'Young Dutch Politicians; sedert 1987, 
lid bestuur Ned. Ver. voor de Belasting
wetenschap; sedert 1988, lid bestuur 
Vereniging Effectenbezitters; lid Ad
viesraad Mars B.V./ g. 1, 11 en 13. 

van Heemskerck Pillis-Duvekot, S. (v) 

Celebesstraat 20, 2585 TJ 's-Graven
hage/2-5-1940/ a. middelbare school; 1 
jaar studie V.S.; secr. opl. Schoevers/ b. 
beleidsmedewerker gemeente Rotter
dam; Zeeuwse Vrouwenraad; alg. secr. 
Fed. LSB; lid Tweede Kamer/ c. om
streeks 1972/ d. raadslid, waarvan 2jaar 
fractievoorzitter; penningmeester 
hoofdbestuur Vrouwen in de VVD; lid 
partijraad/ e. geen/ f. lid delegatie VN; 
lid hoofdbestuur Veronica Omroep Org./ 
g. 1, 2, 8, 10, 21 en 26. 

Hermans, drs. L. M. L. H.A. 

Zwanenveld 16-07, 6538 LP Nijmegen 
/23-4-1951/ a. HBS-A; politicologie 
(specialisatie bestuurskunde)/ d. docent 
maatschappijleer en bestuurskunde aan 
de bestuursschool Gelderland 1972-
1976/ c. 1969/ d. geen/ e. lid gemeen
teraad Nijmegen 1974-1978; lid stads
gewest Nijmegen 1974-1977; lid Tweede 
Kamer/ f. lid raad van advies voorlich
tingscentrum crematoriumbouw; lid be
stuur stichting verantwoord wonen; 
commissaris adviesbureau P.N.O. te 
Enschede/ g. 1, 3, 9, 21, 27 en minder
hedenbeleid. 

Joekes, drs. Th. H. 

Koninginnegracht 41, 2514 AD 's
Gravenhage/1-9-1923/ a. gymnasium-A, 
eindexamen 1942; Nederlands recht, 
vrije studierichting Leiden, doctoraal 
1964/ b. lid Tweede Kamer; pres.-comm. 
b.v. adviesbureau voor public relations 
Van de Meeberg en Voorhoeve, 1979-
heden/ c. 1959/ d. lid redactieraad 
Vrijheid en Democratie/ e. lid van de 
Tweede Kamer/ f. geen/ g. 1, 2, 8, 11, 12 
en 21 en kamerorganisatie en proce
dures. 

Jorritsma-Lebbink, A (v) 

Gijshert Japicxlaan 26, 8701 DV Bols
ward/1-6-1950/ a. MMS, school voor toe
ristische vorming/ b. lid Tweede Kamer/ 
c. plm. 1973/ d. adviesraadslid Vrouwen · 
in de VVD 1980-1982/ e. gemeen
teraadslid Bolsward v.a. 1978/ f. ker
keraadslid Doopsgezinde gem. tot 1983; 
ambtenaar burgerlijke stand; bestuurs
lid MaDi West tot 1983/ g. 3, 14, 15, 16, 
17,23 en 26. 
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Kamp, drs. M.M. H. (v) 

't Zand 15, 4133 TB Vianen/22-6-1942/ a. 
MULO 1958; staatsexamen HBS 1961; 
sociale academie 1965; universiteit op
leiding sociale wetenschappen, andra
gogie 1974/ b. 1974-1979 staffunctie en 
daarna leidinggevende functie bij de 
centrale raad voor gezinsverzorging te 
Utrecht; 1979-1982 hoofd afd. zorgver
lening bij de nat. kruisvereniging/ c. 
1976/ d. bestuurslid/ secr. afdeling Lex
mond-Vianen; bestuurslid oe Vijfhee
renlanden en kamercentrale Dordrecht; 
lid partijcommissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling; voorzitter koepelcom
missie Welzijn! e. vanaf 1982 lid van de 
Tweede Kamer en vice-vrz. vaste ka
mercommissie onderwijs (sinds 1986)/ f. 
geen/ g. 4, 6, 7, 8, 9, 13, 20, 22, 26 en 28. 

Koning, mr. H. E. 

Willem van Boelrestraat 37, 3067 LM 
Rotterdam/7-6-1933/ a. gymnasium-B; 
rijksbelastingacademie; Ned. recht RU 
Leiden! b. lid Tweede Kamer; staatsse
cretaris van Binnenlandse Zaken, 
staatssecretaris van Financiën! c. 1962/ 
d. bestuurslid van de st. Liberaal Reveil/ 
e. lid gemeenteraad Rotterdam; hoofd
ingeland van Schieland/ f. vrz. van het 
Produktschap Frisdranken; vrz. van de 
Commissie van Toezicht op de Rijks
academie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam; lid van het college van be
stuur van het Academisch Ziekenhuis te 
Rotterdam; commissaris van de bouw
groep Koops; penningmeester van de 
Ned. bond voor Sociaal-Cultureel Vor
mingswerk NBV; secr. van de ver. voor 
kinderbescherming "Kinderhulp" te 
Rotterdam; vrz. van de Commissie Her
ziening Decoratiestelsel/ g. 1, 3, 11, 12, 
13, 16 en 17. 

de Korte, dr. Rudolf W. 

Koekoekslaan 2a, 2243 AT Wassenaar/ 
8-7-1936/ a. gymnasium-B; doctor in de 
wiskunde en natuur-wetenschappen; 
Harvard Business School Seminair/ b. 
directeur Unilever-Emery NV (tot 1977); 
lid Tweede Kamer (1977-1986); (1986) 
minister van Binnenlandse Zaken; 
thans vice-minister-president en minis
ter van Economische Zaken! c. 1959/ d. 
lid hoofdbestuur van de VVD (1971-
1972); lid dagelijks bestuur van de VVD 
(1972-1978); campagneleider (1972 en 
1977)/ e. gemeenteraadslid (1978-1982)/ 
f. curator Teldersstichting (vanaf 1982)/ 
g. 1, 6, 11, 12, 24, 25 en 27. 

Korthals, mr. A. H. 

Slotstraat 36, 3062 PR Rotterdam/ 5-10-
1944/ a. gymnasium-B; doctoraal Ne
derlands recht/ b. advocatuur/ c. 1975/ 
d. lid LPC; lid LCV; partijraadslid; be
stuurslid! vrz. kc. Rotterdam; lid par
tijcommissie justitie, lid Tweede Kamer/ 
e. geen/ f. vrz. jongerencentrum; marine 
reserve-off./ g. 1, 3, 4, 6, 10, 13 en 17. 

Korthals Altes, mr. F. 

Oudarpweg 9, 3062 RB Rotterdam/ 15-
5-1931/ a. gymnasium-A; Nederlands 
recht/ b. advocaat 1958-1982; minister 
van Justitie 1982-heden/ c. 1956/ d. 
voorzitter 1975-1981/ e. lid Eerste Ka
mer 1981-1982/ f. commissaris Elsevier
NDU N.V. en Nederlandse Dagbladunie 
B.V. tot 1982/ g. 1, 3 en 13. 

Lauxtermann, mr. H. Th. M. 

Maria van Bourgondiësingel 9, 5216 AA 
's-Hertogenboschl 19-12-1929/ a. HBS
B; gymnasium-B; doctoraal Nederlands 
recht/b. 1970-1977 wethouder gemeente 
's-Hertogenbosch; 1977-1981 en 1982-
heden lid Tweede Kamer/ c. plm. 1964-
1965/ d. lid partijraad/ e. wethouder 's
Hertogenbosch 1970-1977; lid Tweede 
Kamer 1977-1981 en 1982-heden; lid 
gemeenteraad 's-Hertogenbosch (op
nieuw) sinds 1982-heden/ f. lid bestuur 
beheersstichting van Eijkelenburg, 
sinds 1978/ g. 3, 13, 14, 15, 16 en 17. 

Linschoten,,R. L. 0. 

De Kaapstander 54, 8251 LJ Dronten! 
17-10-1956/ a. VWO-opleiding, kan
didaats-examen rechten! b. weten
schappelijk medewerker van de Tweede
Kamerfractie; lid Tweede Kamer sedert 
1982/ c. 1980/ d. landelijk hoofdbe
stuurslid van de JOVD; secretaris ge
neraal van L YMEC/ e. lid universiteits
raad VU te Amsterdam/ f. geen/ g. 1, 6, 
11, 12, 18 en 26. 

Nijhuis, mr. G. B. 

Parnassialaan 112, 2211 NV/ Noord
wijkerhout/ 7-1-1944/ a. gymnasium-B; 
Nederlands recht (afstud. richting ma
cro-economie)/ b. dir. secr. Holding 

maatschappij, tot medio 1976; hoofd 
econom. zaken prov. Zuid-Holland, 
1976-1982/ c. 1973/ d. vrz. afd. Noord
wijkerhout, 1978-1983; vert. oe. Bollen
streek, 1978-1983/ e. lid Tweede Kamer/ 
f. vrz. industriekring Leek e.o., tot medio 
1976; adv. regionale raad voor de ar
beidsmarkt Zuid-Holland, 1977-1982; 
vrz. vormingscentrum, 198()-1982/ g. 1, 
6, 7, 11, 12, 20, 22, 24 en 25 en ambtena
renzaken. 

Nijpels, drs. E. H. T. M. 

Roosenveltlaan 203, 4624 DM Bergen 
op Zoom/ 1-4-1950/ a. HBS-A; doctoraal 
rechten RU Utrecht/ b. part-time leraar, 
1973-1977/ c, 1968/ d. landelijke vrz. 
JOVD, 1973-1974; internationaal secr. 
JOVD,' 1974-1975; bestuurslid Liberaal 
Reveil, 1981/ e. gemeenteraadslid Ber
gen op Zoom (fractie-vrz.), 1976-1982; 
lid Tweede Kamer, 1977-1986; fractie
vrz .. april 1982-juli 1986; minister van 
VROM 1986-heden/ f. bestuurslid 
AVRO, 1976-1982; vrz. stichting voor
lichtingscentrum Crematoriumbouw, 
1980-heden; vrz. St. Wetswinkel, 1970-
1976/ g. 1. 

Ploeg, A. 

Breitnerstraat 3, 6813 HN Arnhem/ 17-
4-1927/ a. HBS-B; hogere krijgsschool/ 
b. lid Tweede Kamer 1972-1982; staats
secretaris Landbouw en Visserij 1982-
1986; vanaf 1986 wederom lid Tweede 
Kamer/ c. 1957/ e. zie b/ d. zie b/ f. raad 
van advies ICTO; bestuurslid Atlanti
sche commissie; andere functies beëin
digd in 1982 bij aanvaarding staatsse
cretariaat/ g. 1, 2, 10, 12, 18, 19, 21, 22 
en 24. 

Rempt-Halmmans de Jongh, drs. N. (v) 

Back ershagenlaan 26, 2243 AC Was
senaar/ 11-8-1927/ a. HBS-A; doctoraal 
economie (NEH)(bedrijfseconomie)/ b. 
geen/ c. 1965/ d. propaganda; penning
meester, voorzitter afdeling Wassenaar; 
lid hoofdbestuur VVD; lid dagelijks be
stuur VVD (voorzitter LPC)/ e. lid Twee
de Kamer/ f. diverse voorzitterschappen 
w.o. Montessorischool, Nederlandse 
Vrouwenraad (tot 1979) heden: commis
saris van een NV; bestuursraad open 
universiteit/ g. 1, 6, 12, 13, 23, 24, 25 en 
26. 

van Rey, J. F. B. 

Minderbroedersingel 54-56, 6041 KK 
Roermond/ 15-4-1945/ a. MULO-B; 4 
jaar HBS-B; assurantiediploma's/ b. dir. 
assurantiekantoor, 1970-1982/ c. om
streeks 1964/ d. geen! e. raadslid Roer
mond, 1974-heden; wethouder gemeente 
Roermond, 1979-1982; lid prov. staten, 
tot 1982; lid Tweede Kamer, 1982-he
den/ f. bestuurslid diverse maatschap
pelijke organisaties- verenigingen/ g. 11, 
12, 14, 16, 20 en Kamercommissie 
Rijksuitgaven en Regionaal beleid. 

Scherpenhuizen, drs. J. F. 

Zijlsterweg 14, 9892 TE Ferwerd/ 
Aduarderzijl/ 18-4-1934/ a. HBS-A; 
Rijksuniversiteit Groningen/ b. vrz. 
commissie planologie landbouwschap/ c. 
1964/ d. geen/ e. lid Tweede Kamer; 
staatssecretaris van Verkeer en Water
staat/ f. geen/ g. 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
22 en verkeersveiligheid. 

Smit-Kroes, drs. N. (v) 

Van Bronckhorstlaan 20, 2242 PZ Was
senaar/ 19,-7-1941/ a. doctoraal econo
mie/ b. kamerlid; staatssecretaris; ka
merlid; minister/ c. onbekend/ d. geen/ e. 
geen/ f. geen/ g. 12, 16 en 17. 

Terpstra, E. G. (v) 

Soesterveste 20, 3432 RK Nieuwegein/ 
26-5-1943/ a. gymnasium-B; (niet vol
tooide) studie sinologie (Chinees en Ja
pans) RU Leiden/ b. (p.r.) medewerkster 
uitgeverij Meander, free larree jour
naliste/ c. geen/ d. propagandacommissie 
afd. 's-Gravenzande; lid oe. Westland; 
lid partijcommissies/ e. sinds 1977 lid 
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Tweede Kamer; sinds 1987 tevens lid 
prov. staten Utrecht/ f. (oud-)vrz. fede
ratie sport gehandicapten; ridder in <;Ie 
orde van Oranje Nassau; draagster 
erekruis van de Huisorde van Oranje/ g. 
1, 2, 7, 21, 22, 26, 27, ouderenbeleid en 

· gehandicaptenbeleid. 

te Veldhuis, mr. A. J. 

Marshalllaan 3, 4334 EL Middelburg 
/14-3-1947/ a. gymnasium; rechten
studie/b. 1972-1975, hfd. afd. 2 gemeen
tesecretarie Vorden (ruimtelijke or
dening, milieu, alg. juridische zaken); 
1975-1979, hfd; afd. alg. en juridische 
zaken en wnd. secr. waterschap zui
veringsschap Limburg; 1979-1982, hfd. 
bureau milieuzaken prov. griffie Zee
land; 1982-heden, lid van de Tweede 
Kamer/ c. omstreeks 1976/ d. vrz. afd. 
Middelburg; vice-vrz. oe. Walcheren; lid 
dagelijks bestuur VVD kc. Zeeland; lid 
partijraad; lid hoofdbestuur VVD/ e. lid 
gemeenteraad Haelen; fractievoorzitter 
liberale fractie Beneluxparlement se
dert november 1988/ f. bestuurslid di
verse verenigingen en instanties (zoals: 
tennisclub, dorpshuis, gemeenschaps
huis); lid commissies van toezicht en be
klag van enkele open gevangenissen; 
(part-time) docent bestuursschool en la
boratoriumschool; auteur van 3 boek
werken, publicaties in vakliteratuur/ g. 
1, 3, 15, 17, 18, 19, 23, 24 en deregu
lering/privatisering. 

Voorhoeve, dr. ir. J. J. C. 

Beethovenweg 11, 2202 AE Noordwijk 
aan Zee/ 22-12-1945/ a. doctor in de leer 
van de internationale betrekkingen; in
genieur in de ontwikkelings-economie; 
landbouwkundig ing./ b. 1982-heden lid 
Tweede Kamer; 1980-1986 bijz. hoogle
raar intern. betrekkingen; 1979-1982 
directeur Prof. mr. B. M. Teldersstich
ting; 1977-1979 medewerker weten
schappelijke raad voor het regerings
beleid; 1973-1977 economist, wereld
bank/ c. 1975/ d. partijcommissie bui
tenland, 1981-1982; redactie Liberaal 
Reveil 1981-1982/ e. lid Tweede Kamer 
1982-heden, fractievoorzitter sinds 
1986/ f. oprichter, voorzitter en lid Alge
meen Bestuur Stichting Vredes Politiek 
1981-1986; hoofdbestuurslid Europese 
Beweging Nederland 1978-1985; 
oprichter en voorzitter Stichting Help 
de Afghanen, 1984-1986; lid adviesraad 
Vrede, Veiligheid en Ontwapening, 
1980-1982; diverse publicaties over Bui
tenlandse Zaken, Ontwikkelingssa
menwerking en algemene politiek/ g. 1, 
2, 10, 11, 12, 21 en 23. 

Weisglas, drs. F. W. 

Bergselaan 232, 3037 CN Rotterdam/8-
8-1946/ a. HBS-B; doctoraal economie/ 
b. 1970-1982, ambtenaar ministerie van 
Buitenlandse ""Zaken; sedert 1982 lid 
Tweede Kamer/ c. plm. 1967/ d. 1977-
1982, lid partijcommissie buitenland; 
1981-1982, vice-vrz. kc. Rotterdam; 
1979-1986, bestuurslid Groep Neder
land Liberale Internationale/ e. lid 
Tweede Kamer sedert 1982/ f. lid Cu
ratorium Institute of Social Studies; lid 
hoofdbestuur Europese Beweging in 
Nederland/ g. 1, 2, 10, 11, 12, 21, 26 en 
Buitenlandse Handel en Europese Za
ken. 

Wiebenga, mr. J. G. C. 

Sparrenlaan 17, 2111 AE Aerdenhout/6-
4-1947/_a. gymnasium B; doctoraal exa
men Nederlands recht, rijksuniversiteit 
Leiden! b. burgemeester van Eelde (tot 
1982); lid van de Tweede Kamer (1982-
heden)/ c. 1966/ d. lid partijraad; advise
rend lid commissie binnenlandse zaken; 
adviserend lid commissie justitie; be
stuurslid Groep Nederland Liberale In
ternationale/ e. lid Eerste Kamer/ f. lid 
ambtenarengerecht Groningen (tot 
1982); lid redactie "Bestuursweten
schappen"; bestuurslid Ver. Nederlan
ders in den Vreemde; diverse artikelen! 
g. 1, 3, 13, minderhedenbeleid en Antil
liaanse zaken. 

Deel B, overeenkomstig de 
voorlopige volgorde van voorkeur 
van de desbetreffende 
kamercentrale (per rijkskieskring) .. 
(verkiesbare plaatsen) 

I 'S-HERTOGENBOSCH 

van Beek, W. I. I. 

Puttenstraat 36, 6026 XS Maarhee
ze/15-1-1949/ a. MEAO-HEAO B.E./ b. 

administrateur N.V. Philips/ c. 1972/ d. 
bestuurslid afdeling; bestuurslid onder
centrale en kamercentrale; lid par
tijraad/ e. lid gemeenteraad; wethouder; 
lid provinciale staten! f .. bestuurslid van 



vele gemeenschappelijke regelingen en 
stichtingen op het gebied van welzijn en 
volksgezondheid/'g. 1, 3, 7, 11 en 12. 

van de Vall, J. H.M. 

Waterstraat 2, 5211 JD 's-Hertogen
bosch/28-2-1947/ a. enige jaren HBS/b. 
zelfstandig brood- en banketbakker/ c. 
1977/ d. bestuurslid afdeling 's-Herto
genbosch 1978-1982/ e. gemeenteraads
lid 1982-heden; stadsgewest 1986-he
denl f. vrz. 's-Hertogenbosch KNOV 
1977-heden; districtsvrz. N.O.-Brabant 
KNOV 1985-heden; vice-vrz: KVOB 
(Bakkersondernemingsorganisatie) 
1984-heden; lid dagelijks bestuur be
drijfsvereniging Bakkersbedrijf 1984-
heden; vrz. energiecie. SEOB (Sociaal 
Economisch Overleg Brabant) 1979; lid 
Kamer van Koophandel N.O.-Brabant 
1986-heden; lid cie. van advies Gewes
telijk Arbeidsbureau 1986-heden; vrz. 
Regionale Toetsingscie. 's-Hertogen
bosch 1988-heden; werkgeversvrz. Ri
sicogroep Bakkerij en Banketbakkerij; 
lid georganiseerd overleg bakkerij 1983-
hedenl g. 1, 6, 9, 12, 15, 16, 20, 21 en 24. 

IITILBURG 

Neeb, P. 

Baronielaan 313, 4835 JN Breda/6-6-
1941/ a. HBS-B; res. off. Kon. Marine; 
Univ. Amsterdam, economie; diverse 
managementstrainingenl b. staf/directie 
div. middelgrote handelsondernemin
gen; beleidscoördinator ec. z. gem. 
Breda/ c. ± 1973/ d: afd. bestuur; spre
kerspool vrede- en veiligheid; lande!. cie 
verkiezingsprogramma voor prov. 
staten en . gemeenteraden! e. gemeen
teraad Breda; prov. staten N-Br.; frac
tievoorzitter/ f. vrz. resp. db-lid diverse 
stichtingen en verenigingen! g. 1, 2, 3, 
8, 10, 12 en 23. 

den Dunnen, P. 

Morgenstond 21, 4927 BN Hooge 
Zwaluwe/24-9-1947/ a. LTS; alg. ont
wikkeling M.O. Akte; bedr. technicus 
hoger techn. basis diploma; ass. econo
mie en 3 jaar M.O. economie/ b. arbeids
kundige gemeenschappelijke medische 
diensU c. 1975/ d. secretaris 1975-1978; 
adviserend bestuurslid 1978-heden/ e. 
gemeenteraad 1978-heden; wethouder 
1982-1986; lid van de raad van I.H.M. 
bestuur 1978-heden; bestuurslid W.V.S. 
Roosendaal1982-1986; lid db/ab reg. stg. 
bej. werk 1982-heden; voorzitter priva
tiseringsprojecten 1983-1986; lid ab 
VVV 1982-1986/ f.-· secr. schoolbestuur 
1978-1982 en 1986-heden; bestuurslid 
(opr.) heemkundekring 1985-heden; vrz. 
Kon. erkende ijsclub 1988-heden; secr. 
sociëteit De Waard 1979-heden; topsport 
bedreven (schaatsen en wielrennen)/ g. 
6, 9, 11, 12 en 22. 

Bokkelkamp, J. L. R. A. 

Viveslaan 52, 4834 XX Breda/4-2-1949/ 
a. HBS-A; Kon. Mil. Academie; NIVRA; 
div. vaktechnische en managements
cursussenl b, docent KMA; Hogere 
Krijgsschool; accountant (defensie en 
financiën); plv. chef accountsdienst 
(min. V. BuiZa); controller bedrijfsleven! 
c. 1981/ d. raadslid; vice-fractievrz. 
VVD-Breda/ e. geen! f. docent, examina
tor NNRA (vak adm. org.); vrz. en pen
ningmeester diverse verenigingen! g. 1, 
2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21 en 22. 

lilARNHEM 

Bakker, P. R. Z. 

Beneluxlaan 10, 3844 AK Harderwijk/4-
12-1937/ a. economie (propadeuse-ni
veau); bank- en assurantiediploma's; 
gymnasium-BI b. chef buitendienst Fi-

. nancieel Adviesbureau; collectief pen
sioen-adviseur; beheerder lease maat
schappij; senior accountmanager le
vensverzekeringen (bank)/ c. ± 1969/ d. 
lid kascommissie plaatselijke afdeling 
sinds 1982/ e. namens gemeente Hard
erwijk: a.b. van REVU, a.b. van ISV; a.b. 
van zuiveringsinrichting/ f. boekhouder 
van Geloofsgemeenschap t/m 1986 (ged. 
13 jaar); vrz. programmaraad Lokale 
Omroep tot voorjaar 1987/ g. 1, 2, 10, 12, 
15, 16, 17, 23, en 24. 

IV NIJMEGEN 

Klein, drs. N. P. M. 
Weezenhof81-15, 6536 CRNijmegen/01-
03-1956/ a. VWO, doctoraal examen 
Rechtsgeleerdheid; managementscur
sus/ b. fractie-assistent VVD-staten
fractie Gelderland (1980-1982); docent 
handelskennis (1982-1983); juridische 
adv. woningbouwvereniging (1986)/ c. 
1978/ d. algemeen secretaris JOVD 
(1978-1980); secr. politiek kc. Gelder-

land (1982-1987); lid hoofdbestuur VVD 
(1987-heden); lid werkgroep gemeen
teraad Haya van Somerenstichting 
(1988-heden)/ e. lid gemeenteraad Nij
megen (1982-heden)/ f. bestuurslid Ge
west Gelderland AVRO (1985-heden); 
secretaris/vice-voorzitter Junior Kamer 
Nijmegen (1987/1988)1 g. 1, 3, 1, 15 en 
27. 

V ROTTERDAM 

geen 

VI 'S-GRA VENHAGE 

Nyquist, mr. C. J. 

Laan van Meerdervoort 395, 2563 AR 's
Gravenhage/17 -6-1943/ a. gymnasium
B, RU Leiden! b. bedrijfsjurist; secreta
ris ondernemersorganisatie; manage
ment consultant; wethouder/ c. 1972/ d. 
vrz. OA-'s-Gravenhage; lid partijraad/ e. 
lid gemeenteraad; wethouder/ f. hoofd 
ingeland; commissariaten! g. 12, 15, 16, 
17, 18, 20 en 23. 

VIILEIDEN 

Labohm, drs. P. H. 

Kerkstraat 59, 2271 CR Voorburg/29-5-
1944/ a. NOIB; kandid. rechten Leiden; 
doet. bestuurswetenschappen Amster
dam/ b. tot 1980 medewerker prof. mr. 
B. M. Teldersstichting; 1980-1982 be
leidsmedewerker min. milieuhygiëne; 
1982-1986 wethouder SoZa; 1986-heden 
vrz. Gewest 's-Gravenhage/ c. 1975/ d. 
lid cie. beginselprogro!liberaal manifest; 
1984 en 1988 lid cie. land. leidraad gem. 
raadsprogr.; 1986 lid prov. progr./ e. 
1978-1982 fractievrz. gemeenteraad 
Voorburg; 1986-heden vice-fractievrz. 
gemeenteraad Voorburg; 1986-heden 
vice-fractievrz. gemeenteraad Voorburg/ 
f. 1980 lid begeleidingscollege Soc. Cult. 
planbureau; vanaf 1983-heden lid mi
lieucie. VNG; 1988 lid landelijke coör
dinatie afvalbeleid/ g. 1, 3, 6, 7, 14, 15, 
22 en 23. 

VIII DORDRECHT 

de Bakker, R. 

Vogelkersstraat 5, 2691 EH 's-Graven
zande/20-11-1947/ a. HBS BIKMAl b. 
1967-1976 beroepsoff.; 1976-1978 hoofd 
bewaking DSM; 1979-1982 dir. haven 
beveiligingsdienst R'dam; 1982-1983 
adj.dir. Randstad bewaking BV; sinds 
1983 veiligheidsfunctionaris KNVB/ c. 
1978/ d. afgevaardigde afd. 's-Graven
zande sinds 1985/ e. geen! f. diverse be
stuurlijke functies in vakorganisaties 
NCHP en in de sporU g. 1, 3, 4, 6, 10, 
13,22 en 28. 

de Graaff-uan Meeteren, drs. E.A. (v) 

A. van de Leeuwlaan · 146, 2624 LG 
Delft/26-7 -1946/ a. HBS-B; doctoraal 
wis- en natuurkunde/ b. 1985-heden mi
nisterie van onderwijs plv. dir.; vrz. pro
jectgroep NABONT; tot 1985 docente 
biologie aan PA+ HAVO/ c. ± 1972/ d. 
bestuurslid afd. Delft; vrz. en lid l~nde
lijke onderwijscie./ e. lid Tweede Kamer/ 
f. werkgroep emanicpatie gemeente 
Delft; lid Raad van bestuur Kon. Acade
mie van Beeldende Kunsten; lid cie. ad
vies en bijstand Kon. conservatorium/ g. 
1, 4, 5, 8, 11 en 29: technologiebeleid. 

ten Veen, D. 

Indus 52, 3328 ND DordrechU18-6-1946/ 
a. HBS-B, doctoraal examen economie/ 
b. hoofdinspecteur van Rijksbelastin
gen! c. 1975/ d. lid afdelingsbestuur 
DordrechU e. fractievrz.; wethouder 
DordrechU f. docent belastingrecht; di
verse bestuursfuncties/ g. 11 7, 11, 12,22 
en 23 . 

Lestraden-Middelweerd, drs. M.L. (v} 

De Were 16, 3332 KE Zwijndrecht/1-12-
1959/ a. gymn.-B; kandidaats biologie te 
Leiden; doctoraal interfaculteit be
drijfskunde te D'elfU b. 1985 corporate 
ISA Philips, begeleiding electronic 
mailsysteem opleiding informatie
analist; 1985-1986 Philips afd. opleidin
gen informatie technologie projectleider 
cursus I.T.; Atlas Copco te Zwijndrecht; 
sales support & marketing manager 
1987-heden/ c. 1987/ d. geen! e. geen! f. 
vrz. biologen dispuut van sociëteit Mi
nerva te Leiden; vrz. studievereniging 
Interfaculteit Bedrijfskunde (600 leden); 
lid Junior Kamer Drechtstedenl g. 4, 5, 
12, 13, 23, 24, 25 en 26. 

Coers, ir. E. J. 

Spoorsingel 84, 2613 BB DelfU23-8-
1943/ a. HBS-B; tech. univ. Delft civiele 
techniek/ b. bedrijfsingenieur IHE 197 4-

APRIL 1989 

heden! c. 1981/ d. lid pr.-commissie 1981-
heden; afgevaardigde afd. Delft 1982-
1987/ e. lid gemeenteraad Delft 1982-
1986; kandidaat lid gemeenteraad 1986-
1990; lid ab/db vijf g~eenschappel~jke 
regelingen 1982-1986; hoofdingeland 
voor de water kwaliteit hoogheemraad
schap Delfland 1984-heden/ f. bestuur
lijke functies in plaatselijke en regionale 
ziekenfondsen 1974-heden; lid leden
raad van Kon. lnst. voor Ingenieurs 
1984-heden; lid ah van de Nuftic 1980-
1984/ g. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25. 

IX AMSTERDAM 

Lucardie, R. T. 

Montferlandstraat 6", 1079 PJ Amster
dam/4-9-1934/ a. Atheneurn-E met 
Frans, Duits, Engels; HTS (elektrotech
niek); Kon. landmacht - verbindings
dienst opleiding; Kon. zeemacht - ge
zondheidszorg opleiding; handelsopl. 
(secr. richting); toekomst: cursus voor 
volksvertegenwoordiging/ b. 1978-heden 
2e lijns-gezondheidszorg (administra
tie)/ c. 1986/ d. geen! e. geen! f. admini
strateur,· bestuurslid, vertegenwoorc 
diger/ g. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 en 28. 

X DENHELDER 

van Hoof, H. A. L. 

Isarstraat 21, 1827 GC Alkmaar/9-11-
1947/ a. HBS-A; Kon. Instituut voor de 
Marine (KIM)! b. officier (van admini
stratie) Kon. Marine (1968-1981); be
stuurder NCHP vakorganisatie middel
baar- en hoger personeel (1981-1986); 
hoofd onderhandelingsafd./CAO-coord. 
NCHP (1986-heden)/ c. 1974/ d. vrz. afd. 
Anna Paulowna (tot 1981); vrz. oe. Kop 
van N.H. (1979-1981); vice-vrz. afd. 
Alkmaar (1982-1985); ondervrz. kc. Den 
Helder (1983-1986)/ f. directeur wieler
stadion Alkmaar; vrz. wielrenvereniging 
te Alkmaar; lid medezeggenschapsraad 
basisschool! g. 3, 6, 10 en 12. 

de Boer, drs. H. S. 

J. Torrissenstraat 15, 1135 JB Edam/25-
2-1943/ a. HBS-B, doctoraal econome
trie/ b. tot 1978 docent wiskunde en 
economie; 1978-heden conrector; 1978-
heden plv. rector/ c. 1970/ d.Ï:Jestuurslid 
afd.; vrz. oe. Waterland; vice-vrz. 
statencentrale Hoori?f e. 1970-heden 
raadslid; 1982 tot 1987 wethouder; 
1984-heden lid ISW; 1986-1987 lid db 
van het ISW; 1978-heden lid gasbedrijf 
GZW; 1982-heden lid db van het GZW; 
1986-1987 Hoofdingeland/ g. 1,· 4, 5, 11, 
12, 14 15, 20, 22, 23, 27 en 28. 

Huysman, ds. drs. A. D. H. 

Westerweg 48, 1445 AD Purmerend/11-
5-1924/ a. HBS-B 5 jr., landbouw en vee
teelt, zelfstandig ondernemer; dip!. 
staatsex. gymn.; dip!. cand. theol. RU 
Leiden, Ds.; enige jaren rechten en 
economie RU Groningen; geslaagd voor 
diverse tentamina doet. theoL GU Am
sterdam; kennis van de samenleving. 
drs/ b. Ned. Herv. predikant; lid regio
nale, prov. en landelijke kerkelijke en 
religieuze besturen; secr. landelijke 
werkgroep moderne technologie redac
teurschappen; naar intern. bijeenkom
sten: V.S., Japan, Ceylon, Mexico, Roe
menië, Hongarije, Tjechoslowakije/ c. 
1955/ d. bestuurslid Purmerend; lid 
partijraad; bestuurslid kc. Den Helder; 
auteur van artikelen in Kopstukken 
VVD, Vrijheid en Democratie en Li
beraal Reveil/ e. geen! f. bestuurslid om
roeporg. medewerkers AVRO, publi
caties in o.a. NRC/Handelsblad; lid ver
schillende commissies verstedelijking 
Purmerend; vrz. Purmergemeenschap; 
samenwerking met RU Groningen vak
groep: planologie, begeleiding doctoraal 
studenten! g. 1, 5, 8, 9, 23, 27, 28 en 29: 
communicatie. 

Hendriks, R. P. 

· Koningsvarenstraat 368, 1531 SL Wor
mer/18-3-1953/ a. HBS-A; vrije univer
siteit Rechtswetenschappen! b. 1978-
1985 afd. chef passage KLM; 1985-1988 
hoofd passage aankomst KLJ'411988-he
den hoofd bagage afhandeling KLM/ c. 
1972/ d. 1978-1982 fractievrz. gemeen
teraad Warmer; 1982-1986 wethouder 
gem. Warmer (r.o., plano!., verkeer, mi
lieu, openb. werken en recreatie); frac
tievrz. Wormerf e. 1978-1982 lid cie. 
AROB Warmer; 1982-1986 lid alg. be
stuur VVI-Alkmaar; lid Industrieschap 
Zaanstreek; 1986-heden lid Waterlande 
raad (intergem. samenwerkingsorgaan)/ 
f. 1982-1986 vrz. div. gem. bouwteams 
(ruimtelijke ordening); 1986-heden vrz. 

st. algemeen belang Wormer/g. 1, 14, 15, 
16 en 29: luchtvaart politiek (1992). 

Meijer, H. E. 

Dijk 10, 1601 GJ Enkhuizen/16-4-1952/ 
a. HAVO/ b. journalist (1982-heden); 
persvoorlichter 1978-1982/ c. 1974/ d. 
vrz. afd. Enkhuizen (sinds 1986); be
stuurslid oe. Westfriesland (sinds 1985); 
fractieass. (1975-1976); bestuurslid afd. 
(1984-1986)/ e. geen! f. pr-coördinator st. 
Golfbaan Westwoud (sinds 1988)/ g. 1, 
3, 15, 16, 17, 25, 27 en 29: technologie 
en informatica. 

Beers, C. 

Dorpsstraat 7a, 1731 RA Winkel/3-9-
1926/ a. ULO; middenstandscursus/ b. 
directeur Beers Expeditie B.V. te Winkel 
en Ver. Texelse Beurtdiensten te Texel/ 
c. vanaf oprichting afdeling Niedorp/ d. 
verschillende jaren bestuurslid VVD/ e. 

. geen! f. lid Kamer van Koophandel Alk-
maar tot heden; lid prov. bestuur N.H. 
v.d. N.O.B. Wegtransport tot heden; vrz. 
Kon. Sch. Ver. "Schuttevaer" tot heden; 
Kon. Onderwijsfonds v.s. Scheepvaart 
tot 1986; Ned. Binnenvaartbureau 1986; 
bestuurslid van enkele kleine vereni
gingen! g. 15, 16 en 17. 

XI HAARLEM 

van Dulm, drs. F. J. L. 

Gerard Doulaan 30, 1412 JC Naarden/1-
3-1948/ a. Nederl./Britse middelbare 
school MO-l gesch.; doctoraal geschie
denis; aanvullende studie bestuurskun
de/ b. leraar gesch. en staatsinrichting 
(VWO); secr. monumentenraad; secr. 
Nat. ANESCO cie.; beleidsambt. Rijks
dienst v.d. Monz (laatste drie functies 
rijksambt.)/ c. 1972 (onderbreking 1980)/ 
d. lid/vice-vrz. afd. Naarden (1983-
1986); lid partijraad (1987-heden)/ e. ge
meenteraad Naarden (vice-fractie-vrz.) 
1986 heden; lid gewestraad Gooi- en 
Vechtstreek (1986-heden)/ f. secr./pen
ningm. Ver. Off. der Mariniers (tot 
1987); lid bestuur tussen Vecht en Eem; 
lid cie. onderwater archeologie (mon. 
raad); lid Kon. Inst. voor de Tropen! g. 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, en 21. 

XII MIDDELBURG 

Meijers T. R. K. 

Dongestraat 19, 4388 VJ Oost-Souburg 
/20-9-1945/ a. MULO-A met wisk.; opl. 
civiel pers. ter Koopvaardij Prakt. dip!. 
boekhouden; MBA; SPD I en II; ass. dip!. 
BI b. dir. accountskantoor 1978-1986; 
weth. Vlissingen 1986-heden/ c. ± 1974/ 
d. bestuurslid afd. Vlissingen 1980-
1982; gem. raadslid 1982-1986; pen
ningmeester ondercentrale 1983-heden/ 
e. gemeenteraadslid Vlissingen 1982-
1986; weth. gem. Vlissingen 1986-he
den/ f. penningm. mst. tennisver. f-985-
heden; secr. Comp. comm. Motoball 
KNMV 1979-1985; 1986-heden vrz. van 
dezelfde comm. bestuurslid kruisver. 
1985-heden/ g.l, 3, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 
21 en 22. 

XIII UTRECHT 

Luchtenveld; mr. R. 

Mathildahof 15, 3813 MN Amersfoort/8-
5-1956/ a. atheneum-B; Nederlands 
recht, zowel privaatrecht als staats- en 
administratief rechU b. juridisch staf
medewerker Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Eemland 1980-1982; 
(wetgevings)jur-ist bij de stafafdeling 
Constitutionele zaken en wetgevings
aangelegenheden van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken 1982-1986; ad
junct~secretaris staatscommissie van 
advies inzake de relatie kiezers
beleidsvorming 1982-1984; wethouder 
gem. Amersfoort 1986-heden/ c. 1974/ d. 
vice-vrz. van afd. Amersfoort, tot 1980; 
vrz. oe. Eemland 1979-1980; lid hoofd
bestuur (q.q. dagelijks bestuur) kc. 
Utrecht en partijraad 1980-1985; lid div. 
partijcies. zoals de landelijke commissie 
vorming en scholing 1979-1982, cie. 
ruimtelijke ordening en koepelcie. Leef
baarheid 1981-1985; cie. Gemeente
programma 1990-1994 van de Ver. van 
St. en Raadsleden 1988-heden; vrz. 
overlegorgaan VVD-bestuurders prov. 
Utrecht "Provinciaal Bestuurlijk Be
raad" 1986-heden/ e. lid van de gemeen
teraad van Amersfoort 1982, sinds 1986 
als wethouder volksgezondheid, milieu, 
recreatie en toerisme en mediabeleid/ f. 
activiteiten als gevolg van lidmaatschap 
van het Ned. Comité voor de Mensen
rechten (NJCM) 1982-heden; de Ver. 
voor Adm. recht 1982-heden; het Ned. 
Inst. voor R.O. en Volksh.v., sectie 
planologische juristen 1980-1982/ g. 1, 
3, 7, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 27 en 29: 
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juridische aangelegenheden van uiteen
lopende aard. 

Brilstra-Oosterhuis, S. D. (u) 

Galicië 21, 3831 JC Leusden/24-11-1949/ 
a. MMS; opl. tot EEG-laborante (Acad. 
ziekenh. Gron.); MO Duits (Univers. 
Gron.)/ b. EEG-laborante in het vlieg
medisch keuringsinst. te Soesterberg 
vanafmaart 1987/ c. 1972/ d. bestuurslid 
afd. Leusden 1984; afd. vrz. Vrouwen in 
de VVD 1984-heden; afd. secr.; thans 
vrz. afd. Leusden! e. lid van de re
geringsdelegatie (en woordvoerder) tij
dens de 43e algemene vergadering van 
de Ver. Naties' in New York (1988); oud
gemeenteraadslid VVD-fractie Win
sum/f. hoofd-bestuurslid YWCA-Ned. 
1982-1988; bestuurslid Ned. Vrouwen
raad (1982-1988); Vert. Ned. Vr. Rd. bij 
Europese Vr. Rd. (1983-1987); vert. Eur. 
Ver. Rd. bij NGO-meetings Raad van 
Europa 1984-1987; vrz. medezeggen
schapsraad van een school 1983-1988; 
lid dagelijks bestuur sociaal pedagogi
sche maatsch. diensten in de prov. 
Utrecht 1983 tot 1-1-1989; waarnemer 
Conferentie Atlantische Commissie in 
Washington 1988; deelname VVD-top
kadercursussen Europa (1983) en 
Vrede- en veiligheid 1984/ g. 2, 4, 6, 7, 
8, 9, 21, 26 en 29: vrede- en veiligheid. 

Ditewig, drs. A. J. 

Nicolailaan 3, 3723 HR Bilthoven/25-9-
1946/ a. MULO; kweekschool, hoofdak
te, akte aardrijkskunde, MO. akte ge
schiedenis en staatsinr.; doctoraal ge
schiedenis; post-doctoraal bestuurswe
tenschappen! b. docent VWO 1975-he
den; docent staatsinrichting colloquium 
doeturn opl. 1977-1979; docent VWO 
volw. ed. 1980-1982; studentenprac
ticumleider voor NLO 1976-1983; 
studentenprac. 1 Rijksuniversiteit 
Utrecht 1983-heden; lid landelijk be
stuur Ned. Genootschap van leraren 
1986-heden; lid ministeriële commissie 
Centrale Commissie Onderwijs Overleg 
1986-heden; lid commissie Hoger Be
roepsonderwijs van de Ned. Alg. Bijz. 
Schoolraad 1986-heden; landelijk :vice
vrz. Alg. Bijz. Onderwijs Ned. Genoot
schap van leraren 1988-heden; lid be
stuur Ned. Alg. Bijz. Schoolraad 1988-
heden; lid landelijk Nascholingsplat
form Pabo's 1988-heden; onderwijskun
dig adviseur raadgevend ingenieurs
bureau 1988-heden/ c. 1982/ d. lid pol. 
cie. bestuur de BilVEilthoven 1986; lid 
bestuur afd. de Bilt/Bilthoven en vrz. 
pol. cie. 1987; vrz. gemeenteprogramma-
1990 1988/ e. geen! f. vrz. Rode Kruis afd. 
de Bilt/Bilthoven 1976-1979; lid bestuur 
VWO-school 1988/ g. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 
21 en 25. 

Kokshoorn, mr. A. J. 

Frederik Hendrikstraat 45, 3583 VG 
UtrechU25-12-1951/ a. HBS-B (te Cu
raçao); Ned. recht; bedrijfs- en sociàal 
econ. richting RU Utrecht/ b. min. van 
Onderwijs en Wetenschappen, coör
dinator werkgelegenheidsbeleid 1978-
1980; DSM AGRO medewerkers afd. 
PenO 1981-1984; DSM AGRO, medew. 
afd. Jur. zaken 1984-1988; Ajk.jtiridisch 
managament; directeur 1988-heden/ c. 
1973/ d. afd. cie. gemeenteraadspro
gramma's 1982 en 1986~ partijcie. homo
aangelegenheden 1982-heden; werk
groep leergang gemeenteraadswerk 
Haya van Somerenstichting 1988-he
den/ e. gemeenteraad Utrecht sinds 
1981; sinds 1982 fractievrz./ f. bestuurs
lid Ned. centrum voor amateurtheater 
1984- hederi; penningm. stichts centrum 
voor amateurtoneel 1978-heden; be
stuurslid federatie amateuristische 
kunstbeoefening Utrecht 1980-heden; 
secr. sectie milieurecht Ned. genoot
schap van bedrijfsjuristen 1988-heden; 
g. 1, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 
26, en 29: Antilliaanse Zaken. 

Krijbolder, I. (u) 

·p_ J. Troelstralaan 53b, 3818 KR 
AmersfoorU1-12-1957/ a. MAVO; 
HAVO; opl. verpl.-A; specialisatie opl. 
anaesthesiológie/ b. anaesthesie ver
pleegkundige/ c. 1982/ d. bestuurslid 
Amersfoort 1983-1986; gemeenteraads
lid Amersfoort sedert 1986/ e. JOVD 
(Eemland) algemeen secretaris 1983-
1985;vrz. 1985-1986/g. 7, 10,14, 15,21, 
22,23 en 28. 

Klerks, mr. E. R. 

Prins Bernhardstraat 45, 3981 BM 
Bunnik/21-12-1941/a. Gymnasium-A; 
doet. Ned. recht; div. cursussenlb. plv. 
directeur van een school voor midd. econ. 
en adm. onderwijs van 1980-heden/ c. 
1977 I d. bestuurslid van de afd. Leider
dorp tot sept. 1982 (vanaf febr. 1980)/ 



· e. gemeenteraadslid van Leiderdorp van 
sept. 1982 tot juli 1988/ f. secr. van een 
stichting voor soc. cult. werk; ouderling
kerkvoogd van de NH Kerk; cie. Beroep 
en bezwaarschriften te Leiderdorp; lid 
resp. vrz. van div. landelijke commissies 
in het onderwijs; secretaris van de Ver. 
van Schoolleiders MEAO regio ZW/ g. 1, 
2, 3, 4, 10, 13, 16, 22 en 28. 

van Gent, R. J. 

1e Brandenburgerweg 107; 3721 ME 
Bilthoven/6-5-1950/ a. HBS-A en Ne
derlands recht t/m basisdoct. staats- en 
adm. recht/ b. 1979-1983 medew. 
rechtspositie min. van SoZa; 1983-1986 
juridisch medew. min. van Defensie; 
1986-heden beleidsmedew. rechtspositie 
min. van Onderwijs en Wetenschappen/ 
c. 1977/ d. 1986-1987 secr. vorming en 
scholing en vrz. politieke cie.; 1987-he
den vrz. afd. de Bilt/Bilthoven/ e. geen/ 
f. geen/ g. 1, 3, 16, 17, 22 en 29: amb
tenarenzaken. 

XIV LEEUWARDEN 

Cupido-Pootjes, R (u) 

Lies 24a, 8895 KT Lies (Tersch.)/1-4-
1947/ a. MULO; SPOB; middenstand; 
horecavakopl. kaas- en botermaakdipl.; 
vele landbouwcursussen zoals veever
loskunde, economie, melken, allround 
landbouwdipl. enz./ b. eigenaar kaas- en 
botermakerij en twee winkels; hoofdbe
stuur Friese Mij. v. Landbouw; belas
tingcie. K.N.L.C.; vrz. Ver. voor gez. 
mestopslag/ c. 1976/ d. gemeenteraads
lid Terschelling; pol. werkgroep Friese 
Mij.; bestuur afd. Terschelling/ e. be
stuur bejaardenhuis Avondrood/ f. be
stuur prov. Heidemij. Friesland; secr. 
ver. voor landbouwonderwijs Terschel
ling/ g. 9, 15, 18, 19, 20 en 23. 

XV ZWOLLE 

Muntinga, J. K. 

Rademanstraat 15, 7415 BZ Deventer/7-
1-1933/ a. HBS-B; scheikunde kand.; 
economie MO; leergang "Manager"/ b. 
manager Akzo chemicals/ c. ca. 1958/ d. 
lid partijraad, bestuurslid Ver. v. St.- en 
Raadsleden (1979-1985)1 e. lid en vrz. 
gem. raad. Deventer (15 jaar); lid en vrz. 
Gewestraad Midden IJssel (ll jaar); 
statenlid Overijssel vanaf 1986/ f. com
missaris n.v~· Energiebedrijf IJ::;seh:D.ij; 
scheidsrechter rapporteur betaald voet
bal/ g. 3, 12, 16, 23 en 24. 

XVI GRONINGEN 

Remkes, J. W. 

Herepoortenmolendrift 12, 9711 DG 
Groningen/15-6-1951/ a. HBS-A; kan
didaatsexamen economie/ b. 1982-heden 
lid van het college van gedeputeerde 
staten van Groningen/ c. 1973/ d. diverse 
commissies; thans landelijk vrz. Ver. 
v~n Staten- en Raadsleden van de VVD/ 
e. 1978-1982 fractievrz. in de gemeen
teraad van Groningen/ 1978-heden lid 
prov. st. van Groningen, v.a. 1982 ge
deputeerde/ f. verschillende/ g. 1, 3, ll, 
12, 16, 17, 18 en 20. 

XVIIASSEN 

Brummel, drs. H. 

Ron(lrbrink 59, 7812 LV Emmen/27-7-
1940/ a. HBS-B; kweekschool; M.O.-A 

' Ped.; M.O.-B-Ped.; doctoraal onderwijs
kunde/ b. onderwijskundige Schoolad
vies- en begeleidingsdienst Drenthe/ c. 
1979/ d. 1982-1986 raadslid gem. Em
men; 1986-heden fractievoorzitter/ e. 
1986-heden alg. bestuurslid Inter
gemeentelijk Samenwerkingsverband 
Z.O.-Drenthe/ f. 1986-heden alg. be
stuurslid Hogeschool Drenthe/ g. 3, 4, 5, 
15 en 22. 

XVIII MAASTRICHT 

Verbugt, drs. P. J. L. (u) 

Molenstraat 3, 5988 EM Helden/21-2-
1957/ a. Atheneum-B, kandidaatsstudie 
sociale geografie, doctoraalstudie plano
logie/ b. contactfunctionaris grensregio 
Rijn-Maas-Noord (1982-1985; staffunc
tionaris kabinet-gemeente Venlo (1986-
heden)/ c. 1985/ d. geen/ e. raadslid ge
meente Helden sinds 1986/ f. geen/ g. 1, 
2, 5, 12, 14, 15, 16, 20 en 21. · 

Ketelaars, ir. J. W. M. M. 

Kerkeveldlaan 13, 6042 JW Roerinoud 
/30-10-1939/ a. HBS-B; landb. universi
teit Wageningen/ b. 1978-1981 land
bouwir.ministerie van landbouw; 1981-
heden landbouw ir. prov. Limburg/ c. 
1977/ d. geen/ e. 1979-heden fractievrz. 
gem. Roermond; 1988-heden lid Gewest 

M-Limburg/ f. geen/ g. 1, 10, 14, 15, 17, 
18,22 en 23. 

Göbbels, G. W. M. 

Manegeweg 4, 5916 NB Venlo/22-9-
1957/ a. HAVO; HTS/b. 1978-1980 adv. 
zak. rol. AMRO-bank/1981 directeur 
AMRO-bank Venlo-Blerick/ c. 1979/ d. 
1981-1983 afd. secr.; 1983-1987 ge
meenteraadslid; 1987-heden fractievrz. 
gemeenteraad/ e. geen/ f. penningm. St. 
Congres Venlo; bestuurslid Venl. hoc
keyclub; lid Junior Kamer/ g. 1, ll, 12, 
16, 17, 20 en 25. 

Grave, B. 

eaumerboord 47, 6418 BL Heerlen/1-4-
194 7 I a. HBO/ b. ambtenaar der invoerr. 
en acc./ c. 1969-1975; 1983-heden/ d. 
oud-bestuurslid deelnemer topkader
training Europa 1988/ e. raadslid; lid 
van Gewestraad Oost-Zuid-Limburg/ g. 
12, 13, 16, 20, 25 en 29: douane aange
legenheden. 

Niesten, Th. P. M. 

Hominerterweg 126, 6431 EZ Hoens
broek/6-5-1944/ a. MULO-A; gemeente
administratie I en II! b. directiesecreta
ris dienst publieke werken gem. Heerlen 
(1968-1982); wethouder Heerlen 1982-
1986/ c. 1974/ d. bestuurslid, vice-vrz., 
secr. afd. Hoensbroek/ e. lid gemeen
teraad Hoensbroek 1980-1982; wethou
der Heerlen 1982-1986; lid prov. staten 
Limburg (1987-heden)/ f. hoofdbe
stuurslid Ned. Bond v. Gem. Ambt.; vr-
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z./ere-vrz. Ned. Bond v. Gem. Abmt. dis
trict Limburg; docent Limb. bestuurs
academie; bestuurslid Casino Treebeek/ 
g. 8, 15, 16, 17 en 22. 

Breukers, drs. G. M. J. M. 

Dreissenlaan 8, 6132 BP Sitûtrd/19-8-
1941/ a. HBS-B; universiteit/ b. leraar 
VWO/ c. 1985/ d. vervangend afgevaar
digde kamercentralel e. raadslid Sittard/ 
f. vrz. handbal Sittard 1978-1982; lid 
woningver. Sittardia 1983-1986/ g. 1, 4, 
8, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24. 

de Jong, drs. Tj. H. 

Baron van Erplaan 10, 5991 BM Baar
lo/16-1-1942/ a. HBS-B; Universitiet 
Utrefht/ b. planoloog gem. Venlo/ c. ± 
1960/ d. geen/ e. fractievrz. gem. raad 
maasbreel f. geen/ g. 1, 2, 14, 15, 20 en 
22. 

Haartmans, drs. J. J. A. M. 

Thorbeckestraat 60, 6136 DD Sittard/6-
10-1955/ a. HAVO; pedag. ac.; MO-pe
dagogisch A, MO-pedagogisch B; doet. 
opvoedkunde en spec. psychopathologie/ 
b. groepsleider; onderwijzer; docent opl. 
speciaal onderwijs; nascholen P.T.H./ c. 
1988/ d. lid steunfractie Sittard en lid 
afd. bestuur Sittard/ e. geen/ f. publicist/ 

. g. 3, 4, 5, 6, 8 en 9. 

XIX LELYSTAD 

geen. 

Deel C kandidaten voor een niet
verkiesbare plaats 

(gerangschikt in alfabetische volgorde) 

van As, G. P. 

Prins Hendrikstraat 83, 2405 AH Al
phen a/d Rijn/12-ll-1944/ a. HBS-A; 
HBO (gemeenteadm. en financiën)/ b. tot 
1982 beleidsmedewerker bij de gem. 
Rotterdam in de sector ruimtelijke or
dening, stadsvernieuwing en volkshuis
vesting; 1982-heden wethouder gem. 
Alphen a/d Rijn van ruimtelijke or
dening, stadsimtwikkeling, volkshuis
vesting, grondzaken, sport en recreatie/ 
c. 1976/ d. penningm. VVD-overlegor
gaan Rijnstreek/lid werkgroep afd. Al
phen a/d Rijn/ e. lid VNG-cie. stedelijke 
inrichting en beheer; lid van de prov. cie 
volkshuisvesting; lid VNG-cie. ruimte
lijke ordening; lid VNG-cie. ad hoc 
volkshuisvesting; plv. lid prov. plano
logische commissie/ f. vrz. Alphense 
sportstichting/ g. 1, ll, 12, 14, 15 en 22. 

Hartman, mr. drs. J. J. 

Hoekwierde 28, 1353 PB Almere/26-8-
1948/ a. Gymn.-A; doet. examens rech
ten en economie/ b. hoofdafd. cheffacili
tair bedrijf NOS; hoofdafdelingshoofd 
Rijkswaterstaat; plv. dir. proces- en 
lichte industrie bij het min. v. E.Z./ c. 
1973/ d. vice-vrz. kc. Rotterdam; vr. afd. 
Almere; lid a.b. kc. Overijssel; vrz. oe. 
Z.IJ.P.; lid partijraad; lid hoofdbestuur 
van de VVD/ e. deelgemeente Pr. Alex
ander in Rotterdam; fractievrz. gem.r. 
Almere, vanaf 1980/ f. vrz. Raad van 
comm. coop. ver. Eigen Woning-bezit; 
vrz. Reünistenver. studentenver. Rot
terdam; hoofdingeland Heemraadschap 
Fleverwaard; lid a.b. vè'r. van afgestu
deerden E.U.R. 

Kamminga, J. 

van Ketwich Verschuurlaan 48,9721 SR· 
Groningen/3-1-1947/ a. HBS-A/ b. direc
teur makelaarskantoor en voorzitter 
KNOV/ c. 1970/ d. oud-voorzitter VVD/ 
e. oud-raadslid VVD/ f. diverse. 

Lindueld, drs. J. W. 

Loseweg 156, 7315 HC Apeldoorn/27-4-
1927/ a. AMS-B (Curaçao), doctoraal 
wis./natk. (Leiden); hogere bedrijfslei
ding (ISW)/ b. docent scheikunde HAVO/ 
VWO 1978-1986/ c. ca. 1863-1966, 1970/ 
d. secr. afd. Apeldoorn/ e. lid prov. staten 
Gelderland (1983-1986)/ f. vrz. st. SU
RANT; bestuurslid St. Wan'alti (Arn
hem); bestuurslid St. Radio Apeldoorn 
(SOA)/ g. 1, 2, 21, 23, 24, 25 en 26. 

Meijer, A. 

Zwette 78, 8446 MK Heerenveen/25-7-
1948/ a. MULO-B; MTS-bouwkunde/ b. 
hoofdcalculator; proj. ontw.; hoofd be-' 
drijfsbureau; wethouder/ c. 1977/ d. secr. 
afd.; raadslid; wethouder/ e. raadslid; 
wethouder/ f. lid mr. van rijksscholen 

gemeenschap/ g. 3, ll, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 23, 24 en 27. 

van Nieuelt· Volmuller, J. J. (u) 

Parnashofweg 55, 2265 CR Leidschen
dam/26-6-1943/ a. medisch analiste 
highschool USA/ b. wethouder/ c. 1972/ 
d. kc. bestuur Leiden; vrz. Vr. in de VVD 
Z-Holland/ e. gemeenteraad, db. drink
water; db. samenwerkingsgebiêd'a:lVai 
Leiden, db. regionale milieudienst, db. 
gewest 's-Gravenhage; VNG-commissie 
verkeer en deregulering/ f. huisvrouw/ 
g. 3, 15, 16, 17, 23, 24, 26 en 27. 

Nieuwaal, ing. T.B. 

Hoofdstraat 35, 9433 PA Zwiggelte/7-9-
1944/ a. MULO-B; HTS WenW; diverse 
cursussen waaronder avond HBS, post
academiale automatisering etc./ b. sinds 
1978 plv. hfd. afd. waterhuishouding 
rijkswaterstaat Drenthe/ c. 1973/ d. afd. 
secr. 1977-1980; oe. secr. 1978-1982; oe. 
vrz. 82-87; ab.lid kc. bestuur 1982-1987/ 
e. fractievrz. 1982-1986; wethouder 
1986-heden/ f. bestuurslid div. plaatse
lijke verenigingen; functies voortvloei
end uit wethouderschap/ g. i, 15, 16, 17, 
18 en 23. 

Rosier, P. 

Kraaienest 79, 9733 HJ Groningen/23-
ll-1959/ a. HAVO; HEAO-RA (regis
teraccountancy)/ b. assistent-accoun
tant/ c. 1986/ d. vrz. propaganda
comm.; lid bestuur afd. Groningen 1987-
1988; vrz. afd. Groningen 1988-heden/e. 
geen/ f. geen/ g. 1, 11 en 12. 

Schnelle, R. C. 

Jan van Rietwijkstraat 8, 1962 WR 
Heemskerk/ll-8-1954/ a. HAVO/ b. 
rijksambtenaar financiën/ c. 1980/ d. 
g'een/ e. geen/ f. geen/ g. 1, 2, 10, 11, 12, 
16 en 23. 

Siertsema-Smid, P. T. (u) 

FlorespJein 9a, 9715 HH Groningen/25-
9-1928/ a. gymnasium-A; rechtenstudie 
RU Groningen, cand. examen/ b. wnd. 
burgemeester Leens/ c. 1967/ d. be
stuurslid thans vrz. cie Gron. St. en 
Raadsleden lid a.b. st. en raadsleden/ e. 
gemeenteraadslid Groningen 1973-
1988; statenlid Groningen 1987-1988/ f. 
diverse bestuurslidmaatschappen/ g. 1, 
6, 9, 22, 23, 26 en 28. 

van Splunter, E. F 

Gelkingestraat 39-35, 97ll NB Gronin
gen/19-2-1963/ a. VWO; studie faculteit 
der letteren - geschiedenis - RUG/ b. 
geen/ c. 1982/ d. contactpersoon JOVD
VVD Groningen 1985-1988/ e. geen/ f. 
vrz. JOVD Groningen 1986-1987; 

l'v 

Besluitenlijst 
van de 79ste algemene vergadering op 
4 maart 1989 te Maassluis. 

I Vastgesteld werd het Technisch Ad
vies (met inbegrip van de machtiging 
aan het hoofdbestuur om zo de Kieswet 
tijdig is gewijzigd eventueel een lijst 
voor het hele land gelijkluidend in te 
dienen) voor de kandidaatstelling van 
leden van de Tweede Kamer in 1990 
conform het voorstel van het hoofdbe
stuur en gepubliceerd in Vrijheid en De
mocratie van november 1988 (agenda
punt 2). 

11 De algemene vergadering deed de 
volgende uitspraken met betrekking tot 
de algemene regelgeving in de partij 
(agendapunt 3). 
1. Bij regelgeving voor afdelingen en 

centrales dient uit te worden gegaan 
van enige grondregels. De overige re
gelgeving wordt overgelaten aan af
delingen en centrales die da

1
arbij, 

naar gelang de omvang van hun le
denbestand en de regionale situatie, 
tot van elkaar verschillende regle
menten kunnen komen. 

2. Aan de besturen van de kamercen
trales worden meer bevoegheden 
toegekend m.b.t. coördinatie, toezicht 
en goedkeuring t.a.v. de afdelingen 
c.q. ondercentrales die tot de desbe
treffende kamercentrale behoren. 

Toegevoegd werd bij motie van de ka
mercentrale 's-Gravenhage de suggestie 
dat bij "goedkeuring'' gedacht kan wor
den aan het goedkeuren - binnen lande
lijke "grondregels" - van afdelingsreg
lementen door het bestuur van de be
trokken ondercentrale, alsmede aan het 
goedkeuren van reglementen van on
dercentrales (en statencentrales indien 
deze mochten blijven voorkomen) door 
het bestuur van de betrokken kamer
centrale; een en ander met mogelijkheid 
van beroep op het hoofdbesuur. 
3. De wijze waarop een kamercentrale 

zich wenst te organiseren wordt, be
houdens de voorgeschreven toepas-

-sing van 'groiîdregêls;-·neergeiëgêl"1ïi-" · 
statuten en reglementen van de par
tij, overgelaten aan de centralever
gadering van de kamercentrales af
zonderlijk. 

4. Voor de wijze van vergaderen in de 
algemene vergadering, de partijraad, 
het hoofdbestuur, de centrales en af
delingen worden in alle daartoe geëi
gende reglementen bepalingen opge
nomen, of in een afzonderlijk regle
ment van orde vastgelegd. 

Overgenomen werd een motie van de 
kamercentrale Dordrecht waarin stel
ling wordt genomen tegen mogelijke 
voorstellen die de huidige positie van 
de ondercentrales kunnen uithollen en 
waarin wordt gepleit het functioneren 
van de ondercentrales te waarborgen. 

Deze motie ondersteunt het beleid van 
het hoofdbestuur ter zake en sluit aan 
bij een door de 41ste jaarlijkse algemene 
vergadering aanvaarde motie. 

Ill De algemene vergadering gaat ak
koord met de volgende generale wij
zigingen in statuten en huishoudelijk 
reglement: 
1. T.a.v. de statuten: 

Het aantal artikelen wordt terugge
bracht tot circa 50 % van de huidige 
omvang (te zien als indicatie, conform 
een overgenomen amendement van 
de kamercentrale 's-Gravenhage), 
waarbij alleen basisvoorwaarden 
voor het bestaan van de partij als 
vereniging worden opgenomen, die 
overigens overeenkomstig de be
palingen in het Burgerlijk Wetboek 
geformuleerd dienen te zijn. 

2. T.a.v. het huishoudelijk reglement: 
Een groot aantal van de in de vi
gerende statuten voorkomende be
palingen wordt in het huishoudelijk 
reglement opgenomen terwijl een 
groot aantal bepalingen uit het vi
gerende hr. wordt verwijderd om te 
worden geplaatst in afzonderlijke re
glementen t.b.v. het functionerenvan 
o.a. afdelingen, centrales, hoofdbe
stuur en algemene vergadering. 

3. T.a.v. overige reglementen: 
Reglementen van afdelingen en cen
trales dienen te worden opgelegd op 
basis van grondregels waaraan zij 
moeten voldoen, wil het hoofdbestuur 
tot goedkeuring overgaan. Met toe
passing van deze grondregels hebben 
de afdelingen en centrales echter de 
bevoegdheid om in de eigen regle
menten overige regels op te nemen 
die belangrijk zijn voor de eigen or
ganisatie waarbij de omvang van het 
ledenbestand van een afdeling c.q. 
centrale, de plaatselijke c.q. regionale 
omstandigheden en de bestuurlijke 

· mogelijkheden· 'êëfïöë1ängnjkê' ·:rol 
kunnen spelen. 

IV Vastgesteld werd de technische in
richting van de kandidatenlijst t.b.v. de 
Europese Verkiezingen 1990 zoals werd 
vastgesteld door de 78ste algemeen ver
gadering en aangevuld door de verkie
zingsraad op 28 januari 1989 en gepu
bliceerd in Vrijheid en Democratie van 
februari 1989. 

Vastgesteld werd de definitieve lijst van 
kandidaten t.b.v. de Europese verkie
zingen 1990 conform de advieslijst van 
de verkiezingsraad op 28 januari 1989 
en gepubliceerd in Vrijheid en Demo
cratie van februari 1989 (agendapunt 6). 

M. Th. M. Tangel, 
adjunct-algemeen secretaris. 

hoofdbestuur JOVD secr. vorming en partijprogrammacie./ e. vrz. natuur
scholing 1987-heden/ g. 1, 2, 5, 8, 9, 13, monumenten. 
15, 16, 21, 22, 23 en 28. 

Stoop, C. F. 

Zonnedauwstraat 10, 1531 SM Wor
mer/18-9-1932/ a. academie beeldende 
kunsten Den Haag/ b. plv. alg. secr. Ned. 
Maatsch. voor Nijverheid en Handel 
Haarlem 1980-heden/ c. ca. 1965/ d. 
geen/ e. tot 1982 lid gemeenteraad 
Zaanstad; 1982-heden lid prov. staten 
Noord-Holland, fractievrz./ f. bestuurs
lid Zaanse VVV, St. Moveo; Nat. band
preventie inst.; nint technologie
museum/ g. 1, 8, ll, 12, 15, 16, 24 en 27. 

Varekamp, M. J. 

Opstalweg 5a, 2671 LW Naaldwijk/22-
5-1942/ a. MULO; MO-economie; div. 
cursussen/ b. bloementeler; vrz. bloe
menv~iling Westland; lid prov. st. Z
Holland; vrz. Kon. Ned. Landbouw co
mité; vrz. landbouwschap. c. ± 1969/ d. 
lid landbouwcie/ e. lid prov. st. 1970-
1986/ f. geen/ g. 12, 16, 17, 18 en 20. 

Winsemius, dr. P. 

Dr. Catzlaan 2c, 1261 CG Blaricum/7-3-
1942/ a. dr. natuurkunde Leiden; MBA 
business adm. Stanford (V.S.)/ b. or
ganisatie-adv.; minister/ c. 1982/ d. lid 

Wormgoor, J. H. (v) 

Verzetsstrijderslaan 55, 9727 CB 
Groningen/27-7-1955/ a. HBS-B; studie 
Ned. taal- en letterk. RUG/ b. geen/ c. 
1976-1977/ d. secr. afd. Groningen 1979-
1986; vrz. org. Vrouwen in de VVD 
Gron.-Haren-Hoog'ezand 1983-heden; 
inleider Haya van Somerenstichting 
1986-heden/ e. lid gemeenteraad Gro
ningen 1986-heden/ f. secr. Eur. Bew. in 
Nederland afd. Gron. 1985-heden/ g. 1, 
4, 6, 7, 8, 9, 22 en 26. 
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VVD-fractievoorzitter Joris· Voorhoeve: 

Integriteit van de 
m.oest overeind blijven 
doorHENY DIJKMAN 

Op 2 mei viel het kabinet. In 
de media werd dit gebeuren 
getypeerd met 'De nacht van 
Voor hoeve'. De vorige keer dat 
een kabinet het loodje moest 
leggen vanwege een onoplos
baar conflict met een coalitie
fractie-ligt 23 jaar achter ons. 
Het is dus een niet alledaags 
gebeuren. Voor u, VVD-leden, 
een uitvoerige terugblik met 
Joris Voorhoeve op het hoe en 
waarom van de val van het 
tweede Kabinet~Lubbers. 

Fractie unaniem 
. T oris Voor hoeve: . 'Na tuurlijk 

zullen er mensen zijn die zich àf
vragen, had het niet anders en 
bet(;')r kunnen lopen? Maar welke 
alternatieven bestonden er? 

Het eerste alternatief was dat 
het kabinet eigener beweging de 
week voorafgaande aan dit debat 
had besloten om het reiskosten
forfait niet af te schaffen en de 
accijnzen niet zo fors te verhogen~ 
Met de leden van het kabinet is 
niet weken, maar maandenlang 
gesproken om van die voorwaar
den af te zien. Het kabinet besloot 
dat toch te doen en die boodschap 
van de· VVD-fractie te negeren. 
Toen de fractie op 29 april in een 
spoedvergadering bijeen was, 
deed de vraag zich voor: 'Gaan we 
door de knieën, accepteren we dat 
of gaan we een openbaar debat 
met het kabinet aan om dat ver
keerde besluit terug te nemen?' 
De fraètie wilde niet door de 
knieën. De fractie wilde het debl'tt. 
Het is de enig juiste parlementai
re weg. 

Risico's 
In de uitkomst van dat debat 

zat ook weer een aantal mogelijk
heden. De eerste was dat een deel 
van het kabinet zou Zijn afgetre
den. Dat leek mij een buiten
gewoon slechte uitkomst. Dat 
moest worden vermeden. Het 
eerste risico was dat de VVD-mi
nisters waren afgetreden en de 
CDA-bewindslieden waren blij
ven zitten. Dàt leek me een ver-

~ keerde uitkomst. Een tweede mo-

Het Jaarverslag over 1988 is ge
reed. Belangstellenden kunnen 
het bestellen door op gironummer 
40.18.232 t.n.v. WD-informatie
rekening te Den Haag f 10,- te 
storten, onder vermelding van 
'Jaarverslag 1988'. 

' gelijkheid was dat het kabinet te
gemoet zou komen aan de VVD
fractie. Er was ruimte voor. Dat 
had geen geld gekost. Dat vroeg 
alleen politieke wil. Op dat feit 
heb ik het debat geconcentreerd. 
De derde mogelijkheid was dat het 
politieke draagvlak voor het ka
binet als geheel zou komen te ver
vallen. Dat laatste is het gewor
den.' 

Volhouden 
Na een week van lange verga

deringen, veel onderling ovedeg, 
weinig slaap, intensieve voorbe
reiding en talloze interviews, is 
Joris Voorhoeve de energie zelve. 
In het enige vrije uurtje dat hij 
'om· het hoofd helder te houden' 
stevig door het Haagse Bos wan
delde om fris het debat in te gaan, 
riepen trimmers en fietsers tegen 
hem: 'Flink zijn nu en volhouden.' 
Op het fractiesecretariaat kwa
men pakken brieven, telefoontjes, 
telexen en faxen binnen van een
zelfde strekking. De maandag
avond voorafgaand aan het debat 
kwamen hoofdbestuur en kc
voorzitters in spoedvergadering 
bijeen. Alle betrokken partijen 
konden daar onder leiding van 
voorzitter Ginjaar hun zaken uit
eenzetten. Voorhoeve kreeg daar 
voor het fraètiebesluit van 29 
april de .volledige steun van de 
partijtop. Ook was hij verzekerd 
van de steun van de VVD-Eerste
Kamerfractie. Verwonderlijk· was 
al deze bijval niet, omdat Voor
hoeve handelde volgens de uit
spraak van het partijcongres te 
Veldhoven. Daar hadden de leden 
een motie inzake de afschaffing 
van reiskostenvergoeding met 
grote meerderheid afgestemd. Op 

Joris Voorhoeve tijdens zijn inbreng in het spoeddebat. (Foto: Miehiel Sablerolle) 

die 1 mei-avond stond echter nog 
niet vast hoe de bal verder ging 
rollen. 

Grijze Tussenpolitiek 

De VVD Tweede-Kamerfrac
tievoorzitter deed in eerste ter
mijn iets ongebruikelijks. Aan het 
eind diende hij gelijk een motie in 
met de volgende inhoud: 

'De Kamer, gehoord de beraad
slaging, overwegende dat een deel 
van de nodige lasten ter financie
ring van het Nationaal Milieu Be-

. leidsplan niet eenzijdig mag wor
den afgewenteld op het woon-

Tijdens de beantwoording door de preinier valt een uur lang het geluid uit. Even is 
er een kort contact tussen de tegenspelers van die nacht. Voorzitter Dolman besluit 
na een kwartier stilte zonder microfoons verder te gaan. (Foto: Miehiel .c:;",,hiR.rnii.Rl 
-~~;·-:,--· ' ._. -

werkverkeer, overwegende dat de 
concurrentiepositie van het be
roepsgoederenvervoer niet door 
scherpe accijnsverhogingen mag 
worden aangetast, overwegende 
dat de milieuvervuiling door het 
autoverkeer met effectieve maat
regelen moet worden verminderd 
anders dan bovengenoemde, ver
zoekt de regering: 
- de belastingaftrek voor woon
werkverkeer niet af te schaffen, 
- de dieselaccijnsverhoging van 
f 450 miljoen üi beperken tot 350 
miljoen.' 

Waarom kwam Voorhoeve niet 
in tweede termijn met die motie? 
'Omdat in eerste termijn en ook 
voor het debat" al duidelijk was 
waar het om draaide. De fractie 
wilde vermijden dat het een ta- . 
meiijk vage toestand zou worden. 
Het was niet nodig om die hete 
brij heen te draaien. Het was het 
·een ófhet ander: ofwel het kabinet 
zou de wijzigingen die de VVD 
voorstelde aanvaarden. Daar was 
volgens mij alle ruimte voor, want 
er werd helemaal geen gat mee 
geschoten. Ofwel het kabinet zou 
daar 'nee' op antwoorden. De 
fractie wilde niet een: 'misschien', 
'mits', 'tenzij' ... geen grijze tus
sen-politiek. En eigenlijk vanaf 
het moment dat de premier 'nee' 

· zei op mijn vraag: 'Bent u bereid 
het besluit de afschaffing van het 
reiskostenforfait in te trekken?' 
was 'de race gelopen. Daarom kon 
ik ook in een eerdere fase van het 
debat niet ingaan op het voorstel 

(vervolg op pag. 2) 

_ INHOUDSOPGAVE 

Dit partijblad heeft een 
tweeledig karakter. Door de 
v.al van het kabinet Lubbers 
II zult u op de eerste pagina's 
een overzicht van de gang van 

zaken treffen in het uitvoe
rige interview met Joris 

Voorhoeve, VVD-fractievoor- · 
zitter-in de Twee.de Kamer. 

Elders in dit blad treft u een 
aantal nieuwe data waarop 
bijeenkomsten zijn vastge
steld i.v.m. de Tweede-Ka
merverkiezingen op 6 sep-

tember aanstaande. 
Daarnaast is deze krant ook. 
gericht op de komende Eu: 
ropese Verkiezingen van 15 

juni aanstaande. 
De mededelingen nr. 226 en 

227 zijn inmiddels in het bezit 
van de secretarissen. 

Tot slot: door het gewijzigde 
tijdschema voortvloeiend uit 
de vervroegde Tweede Ka

merverkiezingen zal het vol
gend nummer van Vrijheid & 

Democratie niet op 27 juni 
uitkomen, maar op 11 juli. .. 
Daarin zullen de. kandida~ 

tenlijst voor de Tweede Kamer 
plus de discussies over het 

-concept
verkiezin.gsprogÎ-amma naast 
een beschouwing van de uit
slag van de Europese verkie-· 

zingen worden opgenomen. 

De belastingvereenvou
digings~ ·en verlagingsopera
tie werd afgelopen maand in 

de Senaat behandeld. · 
Woordvoerder John van 

Graafeiland doet hiervan 
verslag. 
pag.4 

Europ~dag in Gelderland 
trok 500 bezoekers. Een 

reportage. 
. pag. 7 

. In de Romeins genummerde 
bijlage treft u de aanvulling 
op de .beschrijyingsbriefvoor 
de BOste A.V. op 26 en 27 mei 
aanstaande plus het ;finan

cieel verslag van de pennil}g
meester. 

VERDER IN DEZE . 
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De voorzitterscolufun op 
pag.3 

Programma congres vim de 
Vrouwen 
pag.7 

Europatoernee 
pag.7 

Lintjesregen trof ook VVD 
pag.lO 

Van A totZ 
pag.l2 



Integriteit van de VVD 
moest overeind blijven, 
(vervolg van pag. 1) 

van' de premier die motie aan te 
houden. Dat betekende immers 
dat deze motie, die het karakter 
had van een motie van afkeuring,· 
boven het kabinet was blijven 
hangen. Dat zou een afblad
deringsproces van het kabinet 
hebben veroorzaakt .. Zo- iets is 
staatsrechtelijk nog nooit ver
toond.' 

Waterdrager 

voor boven de 10 kilometer is ge
baseerd op de tarieven van het 
openbaar vervoer 2e klas. Of het 
nou een sportieveling is die 20 ki
lometer op zijn racefiets naar zijn 
werk gaat, of op zijn brommertje, 
of met de trein of met de auto ... 
allen hebben zij kosten om naar 
hun werk te gaan. Het gaat om de 
standaardaftrek Als die vervaft 
kost dat de mensen al gauw een 
fors bedrag. 

Tabel 

Voorbeeld gevolgen (in guldens per jaar) 
van afschaffing reiskostenforfait voor 
een werknemer zonder reiskostenver
goeding (uitgaande van tariefstructuur 
Oort; premie-opbrengst wel vertaald in 
lager tarief eerste schijD. 

Reisafstand bruto 
loon 

f 30.000 

+ f 34 
- f 240 
- f 339 
- f 522 
- f 709 

bruto 
loon 

f 60.000 

+ f 62 
- f 328 
- f 468 
- f 728 
- f 993 
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lost. Dat geldt ook voor de file
problematiek. Voor die milieu
vervuiling door auto's is maar een 
echte oplossing en dat zijn ka
talysatoren. Dit geldt ook voor het 
vrachtvervoer. Het is 100 maal zo 
effectief als prijsmaatregelen, 
want de mensen stappen niet in 
het openbaar vervoer als ze daar
mee per dag een uur of meer lan
ger onderweg zijn dan met hun 
auto. Dat openbaar vervoer moet 
verbeteren door hogere frequentie 
en betere aansluitingen, zodat 
mensen niet onnodig staan te 
wachten. De fileproblematiek is 
aan te pakken door spreiding van 
werktijden. Een goed parkeer
beleid aan de rand van de steden 
is effectiever dan prijsverhoging 
van autobrandstof. 

Verder moet in de groeikernen 
de werkgelegenheid worden ge
stimuleerd. In die steden moeten 

de Grave rekent dagen voor, mee en 
in de vergaderzaal met Voorhoeve. (Foto: Miehiel Sablerolle) 
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Er zullen nog veel kabinetten 
komen waarin de VVD een groot 
aandeel kan hebben. We moeten 
op langere termijn kijken. Iedere 
politieke partij moet bereid zijn de 

. oppositie in te gaan als dat nodig 
is. Of dat nodig is, weten we pas 

Het was duidelijk dat aan de 
politieke steun van de VVD-frac
tie ten aanzien van het tweede 
coaJitie-kabinet een eind was ge
komen. · Er zijn voorbeelden te 
over waarbij de VVD waterdrager 
was met goede initiatieven en het 
CDA met de eer ging strijken of 
de zwarte piet naar de kleinere 
coalitiepartner speelde. Zo deed· 
het de VVD-fractie pijn om de al
leenstaandentoeslag in de opera
tie-Oort door. het CDA getor
pedeerd te zien. Zo vonden de li
beralen het verbazingwekkend 
premier Lubbers in 'Achter het 
Nieuws' te horen praten over uit
breiding .van de STER-tijd, zodat 
de behoefte ~an commerciële t.v.
zender in een duaal bestel - een 
VVD-wens -wel af zou nemen. Dit 
zijn slechts enkele voorbeelden. 

0-10km 
11-15 km 
16-20km 
21-30 km 
31-40km 
41-50 km 
51-60 km 
meer dan 60 km 

- f 895 
- f 1082 
- f 1106 

- f 1258 
- f 1523 
- f 1558 

Gespannen volgen - op de eerste tribunerij - WO Eerste-Kamervoorzitter David 
Luteijn, WO-voorzitter Ginjaar en CDA-voorzitter Van Velsen de discussie. (Foto: 
Miehiel Sablerolle) . 

. na de formatie. De voorkeur van 
het merendeel van onze achterban 
gaat uit naar samenwerking met 
het CDA. Dat is ook mijn eerste 
voorkeur. Andere mogelijkheden 
sluit ik niet uit, maar mijn eerste 
keus is voortgezette samenwer
king met het CDA. Ik ben ervan 
overtuigd dat de kiezers VVD en· 
CDA weer samen een meerder
heid zullen geven. Dan kan een 
nieuw kabinet worden gevormd op 
basis van een versterkte VVD.' 

En ook nu was er weer zo'n 
merkwaardig element. Joris 
Voor hoeve: 'Ik heb in mijn inbreng 
collega Eert de Vries· nog eens 
herinnerd aan zijn redenering tij
dens de behandeling van de zgn. 
Paasbrief vorig jaar. Hij kwam 
toen t.a.v. het reiskostenforfait 
met precies dèzelfde argumenten 
als de VVD nu en toen ging het 
maar om de helft van het bedrag. 
Nu deed Eert de Vries daar erg 
terughoudend over. Eerst stil en 
later deelde hij wel onze reserves, 
maar hij wilde niet accoord gaan 
met het herroepen van het besluit 
om de reiskostenaftrel\; af te 
schaffen.' 

Automobilisten 
De suggestie dat Voorhoeve de 

automobilisten wilde lijmen, 
maakt hem oprecht kwaad. 'De 
overheid heeft 20 of 30 jaar de 
groei van woonkernen gestimu
leerd om het wonen en werken uit 
elkaar te trekken. Dan kan je niet 
in een paar jaar dat hele beleid 
omdraaien. Die belastingaftrek 

N.B. 
1. Gegevens verstrekt door het minis

terie van Financiën. 
2. Indien de verstrekte vergoedingen 

erbij betrokken worden, treden gro
tere negatieve inkomensgevolgen op. 
Mschaffing van het reiskostenforfait 
betekent immers dat , de door de 
werkgever verstrekte vergoedingen 
belast zullen gaan worden. De ver
goeding die de werkgever nu nog on
belast kan geven is hoger dan de for
fait-bedragen. 

Er zijn erg veel mensen die ver 
van hun werk wonen, die in hun 
buurt" geen werk kunnen vinden. 
En omgekeerd, veel mensen kun
nen ook niet in de omgeving van 
hun werk een· woning vinden. 
Kort geleden werden in Amster
dam bouwplannen voor 750 koop
woningen aangekondigd, daar-

. voor hebben duizenden mensen in 
de rij gestaan. 

Kortere afstand 
Ook Voorhoeve is voorstander 

van kortere afstanden tussen wo
nen en werken. 'De milieuvervui
ling tengevolge . van de automo
biliteit moet zeker worden opge-

woonruimten gerenoveerd wor
·den en veel meer koopwoningen 
worden gebouwd: In een groot 
aantal steden is door socialisti
sche aanpak alleen maar in de 
huursector gebouwd en sociale 
woningbouw gepleegd. Ook de 
criminaliteit in de steden schrikt 
de mensen af. Kortom, het is een 
heel complex van maatregelen om 
de automobiliteit van het woon
werkverkeer terug te dringen. Dat 
kun je niet doen door alleen de 
werkenden financieel af te gaan 
knijpen.' 

Positief over 
milieubeleid 

'V oorhoeve stelt nadrukkelijk 
dat de VVD-fractie de voorgeno
men milieumaatregelen noodza
kelijk vindt. 'We hebben ook geen 
van de milieumaatregelen die ons 
zijn voorgelegd bekritiseerd. We 
hebben ons daar zelfs zeer positief 
over uitgelaten. Het gaat erom 
hoe we de rekening die wè te
zamen moeten betalen, verdelen. 
Moet dat maar een klein groepje 
mensen zijn? Alleen de werken
den? Of moet dat gelijkmatig over 

SURFAKOTE MUURCOATING: 6., 
EEN PANTSER VOOR · ~ 
HUIS EN BEDRIJFSPAND. ~'IJc" __ '"•r·"~''ng 

WEen Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een. verflaag. 

Een huis of bedrijfspand heeft veel 
bescherming nodig. Bescherming . 
teg.en de inwerking van zure regen, 
betonrot en luchtvervuiling. 
Surfakote is een perfecte techniek van 
oppervlaktebehandeling voor buiten
muren eh biedt een huis of bedrijfs
pand een optimale bescherming. 
Surfakote wordt snel en vakkundig 
aangebracht met behulp van hoge
drukapparatuur, is weerbestendig en 
vergt weinig of geen onderhoud. 

·Een laag Surfakote wordt probleem-

loos 10 jaar gegarandeerd. Wie inves
teert in Surfakote, investeert in een 
solide pantser voor zijn huis of 
bedrijfspand. Een investering die altijd 
lonend is.~ 
Surfakote:. ·1• ver[raait,isoleert, beschermt 

If ~ ~ ~~~;~~~~~!~~~;~~·k~~~!~~ don 25 jaar. 
Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V. 
Postbus 232, 4140 AE LEERDAM 
Tel. 03451-1 63 68. Viditel pag. 6170275. 

~ Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. 

[[) Surfakote is 
ruim beproefd, 
wordt al meer dan 
25· jaar met succes 
toegepast. 

~ Surfakote is 
weerbestentlig, 
kan tegen vorst 
en zonnewarmte, 
ademt (TNO-B-
65-1294). 

[§] Surfakote 
vraagt weinig tot 
geen onderhoud. 

[§] Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

(1] Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 

de gehele Nederlandse samen
leving worden gespreid. De VVD
fractie kiest voor dat laatste.' 

Dat houdt dus belastingver
hoging in, wat de PvdA ook wil. 
Voorhoeve: 'Nee, we hebben ook 
in dit debat gezegd dat dankzij het 
beleid van de afgelopen jaren er 
verdere belastingverlagingen in 
aankomst zijn. Ook de collectieve 
lastendruk zal bij ongewijzigd be
leid fors omlaag gaan. De VVD 
is bereid die belastingverlaging te 
verminderen om de rekening van 
het milieu te betalen. Dat was het 
wezen van ons financierings
voorstel. We hebben precies aan
gegeven hoe dat kan. Er is dus 
geen sprake van een keuze voor of 
tegen het milieu. De keuze gaat 
tussen een goed milieubeleid dat 
goed gefinancierd wordt of een 
goed milieubeleid dat slecht ge
financierd wordt.' 

Zorgvuldig 
Terugkijkend op het bewuste 

debat zegt Joris Voorhoeve: 'We 
zijnop twee punten heel zorgvul
dig te werk gegaan. We hebben 
gezorgd dat er niemand werd be
schadigd en niemands gezicht op 
het spel werd gezet. Het debat 
ging puur over een zakelijk me
ningsverschil. Ik heb de premier . 
gecomplimenteerd met de wijze 
waarop hij de moeizame besluit
vórming in het kabinet heeft ge
leid. In dat compliment heb ik zo
wel onze eigen als de CDA-minis
ters betrokken. Het debat was he
lemaal toegespitst op een 
beleidsonderdeel dat de VVD
fractie anders wenste. 

Op 6 september gaan we nu 
naar de stembus voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Ik denk dat 
de VVD daar versterkt uit naar 
voren komt. 

Integriteit 
Het centrale thema dat ons in 

die moeilijke dagen heeft geleid 
was dat de VVD langer mee moet 
dan het kabinet.-Lubbers II. Ons 
belangrijkste criterium was: de 
integriteit van de VVD moet 
overeind blijven. De VVD heeft als 
partij nog veel meer te doen dan 
liet afmaken van het laatste jaar 
Lubbers II. En als onze integriteit 
zou zijn aa,ngetast, dan zouden we 
de slechtste van alle mogelijke 
ontwikkelingen hebben gehad. 
Dat hebben we willen vermijden. 
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POLITIEK ME11989 

De nieuvve kiesvvet 
kolTlt eraan 
door JAN KEES WIEBENGA, WO-Tweede Kamerlid 

Bij de behandeling van een nieuwe kieswet in de Tweede Kamer 
heeft de kiesdrempel waarover de PvdA-fractie struikelde ruim 
de aandacht getrokken. Maar er is over die wet natuurlijk 
veel meer te zeggen. Ook al wordt het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging gehandhaafd en gaat het vooral om een 
modernisering, toch wordt het reilen en zeilen van politieke 
partijen erdoor beïnvloed, bijvoorbeeld bij zaken als verkie
zingsprocedures en de kieskringindeling. Een paar voor de VVD 
belangrijke punten zal ik hieronder de revue laten passeren. 

Nederlanders in het 
buitenland 

Kiesdrempel 

De handhaving van de even
redige vertegenwoordiging is in 
onze ogen een grote waarborg voor 
de deelname van kleine partijen 
aan de volksvertegenwoordiging. 
De VVD heeft in 1976 dan ook 
bezwaar gemaakt tegen een ini
tiatiefvoorstel van de toenmalige 

Mr. Jan Kees Wiebenga, 
Lid WO Tweede-Kamerfractie. 

KVP-fractie om de kiesdrempel te 
stellen op driemaal de kiesdeler. 
Het was onverstandig van de 

PvdA-fractie om deze discussie 
opnieuw op te rakelen, zij het nu 
toegespitst op gemeenten en pro
vincies. Invoering van een onder
grens van eenmaal de kiesdeler 
was in onze ogen slechts denkbaar 
geweest indien daarbij tegelijk 
het huidige stelsel van restzetel
verdeling annex lijstverbinding 
zou worden betrokken. Daardoor 
zou te vergaande behandeling van 
kleine partijen voorkomen kun
nen worden. Maar daar had de 
PvdA-fractie geen oog voor. 

Kieskringindeling 

Aanvankelijk wilde de re
gering de kieskringindeling in
grijpend veranderen. Dat zou voor 
onze partij-organisatie ongetwij
feld gevolgen hebben gehad. Nu 
de kruitdampen zijn opgetrokken 
valt alles erg mee. De drie grootste 
steden blijven gehandhaafd als 
afzonderlijke rijkskieskring. De 
provinciegrenzen worden niet 
overschreden. Alleen in Gelder
land en Noord-Brabant vinden 
enkele gunstige correcties plaats. 
De indeling in statenkieskringen 
wordt voortaan overgelaten aan 
provinciale staten. 

Al met al is de uitkomst van de 
kiesrechtherziening heel behoor
lijk te noemen. Het woord is nu 
aan de Eerste Kamer! • 

Na krachtige aandrang van de 
VVD mogen sinds 1985 de Neder
landers in het buitenland mee
doen aan de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer en het Europees 
Parlement. De deelname uit deze 
groep was laag, mede door de om
slachtige procedure. De nieuwe 
kieswet brengt daarin verbetering 
door een reeks maatregelen, zoals: 
centrale kiezersregistratie, cen
tralisatie van het stemmen per 
brief in Den Haag, grotere in
schakeling van de Nederlandse 
ambassades en eerdere toezen
ding van de stembiljetten. Daar
naast is een VVD-motie aange
nomen waarin de regering wordt 
gevraagd om ook bij de komende 
verkiezingen een goede voorlich
tingscampagne te richten op de 
Nederlandse kiezers in het bui
tenland. Een voorstel van onze 
fractie om de ambassades in te 
richten als briefstembureaus 
wordt door de regering in studie 
genomen. 

Verpleging is onmisbaar 
deel van onze infrastructuur 

Verkiezingen 

Het is de bedoeling om perio
dieke Tweede Kamerverkiezingen 
in de toekomst in beginsel in 
maart te houden, opdat een nieuw 
kabinet de voorbereiding van de 
volgende begroting nog zelf ter 
hand kan nemen. Maar valt de 
periodieke Tweede Kamerverkie
zing in een jaar waarin ook ver
kiezingen voor gemeenteraden of 
provinciale staten worden gehou
den, dan blijft de volgorde zoals 
hij nu is en schuift de Tweede Ka
merverkiezing weer op naar mei. 

Een regeringsvoorstel om in zo'n 
geval eerst de Tweede Kamerver
kiezing te houden haalde het niet. 
Hetzelfde gold voor de gedachte 
van onze partijgenoot burge
meester Scholten om te komen tot 
spreiding van de gemeenteraads
verkiezingen. 

Lijstvolgorde 

Een voor onze partij heel be
langrijke verbetering is de invoe
ring van dè mogelijkheid van cen
trale kandidaatstelling bij de 
Tweede Kamerverkiezingen. De 
centraal in te dienen lijsten moe
ten gelijkluidend zijn met dien 
verstande, dat de laatste vijf 
plaatsen ervan mogen verschillen. 
Het aantal namen mag daarbij in 
het geval van de VVD het dubbele 
bedragen van het aantal VVD-ze
tels in de Tweede Kamer. Of po
litieke partijen van deze mo
gelijkheid gebruik maken moeten 
zij overigens zelf beslissen, want 
de bestaande mogelijkheid om in 
elke kieskring met een (deels) 
Verschillende lijst uit te komen 
blijft gehandhaafd. 

door mr. E. VEOER-SMIT, WO-Eerste Kamerlid 

Een oplossing voor het vraagstuk van de verpleegkundigen in 
opstand zal niet gemakkelijk te vinden zijn. De beloningsach
terstand die de verpleegkundige sector heeft opgelopen is aan
zienlijk. Het gaat bovendien om grote aantallen beroepsbeoe
fenaars, zodat een loonsverhoging al gauw een bedrag van hon
derden miljoenen betekent. 

Toch mag dat de aandacht niet 
afleiden van de wezenlijke, allang 
bestaande problemen, waarmee 
de verpleging te maken heeft. Die 
betreffen bepaald niet alleen de 
honorering, maar ook de werk
druk en de rechtspositie. 

De werkdruk is in de zieken
huizen en verpleeghuizen aan
zienlijk toegenomen, omdat de 
patiënten zo snel mogelijk worden 
ontslagen teneinde de gemiddelde 
verpleegduur te bekorten. Dat 
houdt in, dat de verpleging de 
moeilijkste en veel aandacht ver
gende patiënten "overhoudt". 
Voor de thuiszorg betekent het 
dat het aantal ontslagen patiën
ten dat nog wel zorg nodig heeft 
toeneemt. Dat geldt ook voor het 
aantal ouderen en gehandicapten. 

Mr. E. Veder-Smit, 
lid van de Eerst Kamer WO-fractie. 

Arbeidstijdverkorting 

De arbeidstijdverkorting heeft 
er verder toe bijgedragen, dat 
meer deeltijdwerkers en uitzend
krachten hun intrede hebben ge
daan, met alle organisatorische 
beslommeringen en hogere kosten 
van dien. 

Het gemiddelde bruto jaar
salaris van een gediplomeerde 
verpleegkundige bedraagt 
f 38.000,- per jaar, inclusief de 
onregelmatigheidstoeslag. In de 
verpleeghuizen en zwakzinnigen
inrichtingen, waar het werk in al
lerlei opzichten vaak zwaar en 
frustrerend is, ligt het gemiddelde 
bruto jaarsalaris nog lager, na
melijk op f 33.424,- respectieve
lijk f 36.214,--'-. Als we bedenken 
dat het verpleegkundig beroep 
veel inconveniënten telt en vaak 
een ingreep in het privé-leven be
tekent, is de roep om verhoging 
begrijpelijk. 

Als het beroep zijn aantrek
kelijkheid verliest, zal de ver
pleegkundige sector de slag op de 
arbeidsmarkt verliezen, een ar
beidsmarkt die tot voorbij hetjaar 
2000 toch al veel minder jongeren 
zal opleveren. 

Beroepskrachten
planning 

In de Eerste Kamer heb ik 
daarom bij het beleidsdebat van 
WVC bepleit: 1. te komen tot een 
goede beroepskrachtenplanning 
voor de verpleegkundige en ver
zorgende sector, teneinde een 
duidelijk overzicht van het pro
bleem te krijgen, 2. een oplossing 
te zoeken voor uitsluitend deze 

sector, zoals de Nederlandse 
Maatschappij voor Verpleegkun
de voorstaat; 3. een meerjaren
perspectief te bieden. 

Daarbij zal moeten worden be
keken of aan de arbeidstijdver
korting niet zoveel nadelen 
kleven, dat daardoor alternatie
ven moeten worden gezocht. 

Duidelijkheid 

Van groot belang is tenslotte, 
dat er eindelijk duidelijkheid 
komt in de rechtspositie van ver
pleegkundigen. De wetgeving op 
dit gebied stagneert al jaren, en is 
dringend aan revisie toe. 

De verpleging heeft ons nodig 
en wij hebben de verpleging nodig. 
Zij vormt de basis, waarop het 
hele stelsel van onze gezond
heidszorg rust. Onze samenleving 
moet dat erkennen, ook al heeft 
de verpleging zich in het verleden 
onvoldoende georganiseerd en 
maakt men nu fouten in de pro
test-acties. 

Er zit ook een emancipatie-as
pect aan het hele probleem. Het 
kan van belang zijn voor de toe
komst van meisjes en jonge vrou
wen, om hun aandacht meer te 
richten op exacte vakken en op 
technische beroepen. Dat mag er 
niet toe leiden dat de verzorgende 
beroepen, die nog altijd in meer
derheid door vrouwen worden 
vervuld, door ons worden ver
waarloosd. Ook deze beroepen 
vormen een onmisbaar deel van 
onze infrastructuur. • 

(advertentie) 
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T
oen u in de vorige Vrijheid 
en Democratie deze maan
delijkse column las kon nie

mand nog bevroeden dat weinige 
weken later het Kabinet Lub
bers/De Korte zou zijn gevallen. 
De oorzaak: een diepgaand me
ningsverschil tussen kabinet en 
fractie over de wijze van finan
ciering van het milieubeleid. Niet 
over noodzaak en doelstellingen 
van dat beleid, noch over de om
vang. 

De fractie wist zich in haar opvat
ting unaniem gesteund door Eer
ste Kamerfractie, hoofdbestuur en 
KC-voorzitters. De algemene ver
gadering verwierp overigens nu 
bijna een jaar geleden in Veld
hoven de aanbieding van Liberaal 
Bestek om het reiskostenforfait af 

·te schaffen. 

De Tweede Kamerverkiezingen 
die nu voor 6 september uitge
schreven zijn, maken nogal wat 
organisatorische voorzieningen • 
noodzakelijk. De reeds lopende 
procedures voor het vaststellen 
van kandidatenlijsten en verkie
zingsprogramma zullen volgens 
daarvoor geldende regels belang
rijk moeten worden ingekort; el- · 
ders in dit nummer vindt u daar- · 
over meer gegevens. De bestuur
deren zullen daarbij merken dat 
veel van deze activiteiten nu pa
rallel zullen gaan lopen aan de 
campagne van de Europese ver
kiezingen in de eerste helft van 
juni, en die gestart wordt op de 
Algemene Vergadering op 27 mei 
a.s. in Middelburg. 
En dan volgt dirèêt na d({zorrier" 
vakantie - vanaf medio augustus -
de campagne voor de Tweede Ka
merverkiezingen zelf. 

Er zal van de partij de eerst
komende maanden veel vereist 
worden, organisatorisch, politiek, 
maar ook disciplinair. Reeds eer
der sprak ik met hoofdbestuur en 
KC-voorzitters af dat openbare 
uitlatingen in persoonlijke zin 
over onze politici uit den boze zijn; 
ik· richtte mij in gelijke zin tot 
Eerste en Tweede Kamerfractie. 
Belangrijk is dat wij voor onze 
kiezers duidelijk, eerlijk en her
kenbaar zijn. Dat we in klare be
woordingen aangeven welke onze 
doelstellingen zijn, hoe wij de 
hoofdlijnen van het beleid van de 
afgelopen jaren willen voortzet
ten. 
Wanneer wij ons daarbij eensge
zind achter (nu nog beoogd) lijst
trekker Joris Voorhoeve opstellen 
kunnen wij vol vertrouwen de ko
mende verkiezingen tegemoet 
zien. 
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Vereenvoudiging heeft 
de toeko m.st door JOHN VAN GRAAFEILAND, VVD-Eerste-Kamerlid 

1. Temidden van 
architecten en 
metselaars 

Na al hetgeen collega Frank de 
Grave "van de overzijde" heeft 
gezegd, geschreven en toegelicht 
over de "Oort"-operatie acht ik 
mij ontslagen van de plicht nog 
eens uit te leggen waar het om 
gaat. Voor deze bijdrage is het 
voldoende te weten dat per 1-1-
1990 de meest omvangrijke be
lastingverlaging (4,1 miljard gul
den) van na de oorlog wordt ge
realiseerd. Daarenboven wordt 
een belangrijke vereenvoudiging 
in de belastingsystematiek be
reikt. 

De optiek, van waaruit in de 
Senaat naar wetsvoorstellen 
wordt gekeken is een wat andere 
dan die in de Tweede Kamer. 
Onze primaire taak is te letten op 
zorgvuldigheid en uitvoerbaar
heid van wetgeving, de interne 
consistentie en eventuele samen
hang met andere wetgeving. De 
hoofdzaken staan dus centraal 
maar soms word je gedwongen 
details in het oog te houden. Dat 
komt omdat de maatschappij 
soms pas "wakker wordt" en zich 
de gevolgen realiseert nadat een 
wetsvoorstel de Tweede Kamer is 
gepasseerd of omdat er door 
amendering zodanig veel wij
zigingen op het oorspronkelijk 
voorstel zijn aangebracht dat dit 
geweld wordt aangedaan. 

Beide deden zich voor. Ik be
doel het "te laat wakker worden" 
en een stortvloed van amen
dementen. Daarenboven recht
vaardigde het belang van de 
operatie op zich al een tamelijk 
grondige belangstelling voor de 
voorstellen en dat is in de Senaat 
ook gebeurd. Daarbij is niet alleen 
gekeken naar de originele. ar
chitectuur van het gebouw zoals 
door "Oort" aanbevolen, maar 
vooral ook naar de aanbouwsels 
en tussenmuren, die door de ar
chitecten in de Tweede Kamer zijn 
opgetrokken. 

Overigens stond vrijwel bij 
voorbaat vast dat onze fractie met 
de wetsvoorstellen zou instem
men. Daar stond de gigantische 
belastingvermindering borg voor: 
een groot succes voor het optreden 
van de fractie van de Tweede Ka
mer en staatssecretaris Koning! 
Hier en daar beviel ons echter de 
architectuur en/ofhet metselwerk 
niet. Eendrachtige samenwerking 
in de Senaat heeft er zelfs toe 
kunnen leiden dat een wel erg le
lijk uitbouwsel min of meer geheel 
is afgebroken. 

2. Waarom is 
belasting
vermindering nodig? 

Wij leven in Nederland niet op 
een eiland en dat betekent dat wij 
er, gegeven onze open economie, 
wijs aan doen acht te slaan op 
hetgeen om ons heen gebeurt. 
Welnu, in veellanden om ons heen 
zijn of worden besluiten genomen 
om de belasting te verlagen, zowel 
voor particulieren als voor onder
nemers. 

Internationaal gezien is het 
absoluut noodzakelijk om ook in 
ons land de belastingen te verla
gen. Het spreekt voor zich dat 

Nederland zich uit concurrentie
overwegingen niet kan permit
teren al te zeer uit de pas te lopen 
met ·het buitenland. Als wij ons 
niet aanpassen zal het resultaat 
een afbrokkelende werkgelegen
heid zijn en geen verder herstel 
van de economie want, zoals een 
Amerikaanse minister van fi
nanciën een paar jaar geleden zei: 
"wie zou willen investeren of wo
nen in een land met hoge belas
tingen". 

1988 bracht m Nederland de 
eerste echte structurele belas
tingverlaging na de bevrijding, nl. 
van 1,7 miljard. Al de vorige be
lastingverlagingen waren in feite 
inflatiecorrecties. Staatssecre
taris Koning had voor ogen vooral 
de tarieven voor de midden- en 
hogere inkomens te verlagen 
maar dat plan vond geen genade 
bij het CDA, met als gevolg dat % 
deel van die belastingverlaging 
ging naar de onderste delen van 
de tariefschaal, d.w.z. er was 
sprake van een verdergaande ni
vellering. 

Ook in 1990 zal dat het geval 
zijn. De VVD-fractie in de Senaat 
is vooral ingegaan op het nivel
lerende effect (en dat dus voor de 
zoveelste keer) dat van de verde
ling van de 4,1 miljard uitgaat, 
een effect dat ook erkend wordt 
door de beide bewindslieden. Het 
CDA stelde ook nu weer voor het 
welslagen van de operatie de eis 
dat de hogere inkomensgroepen 
hun eigen tariefsverlaging zouden 
moeten opbrengen o.m. door het 
wegvallen van een ruim aantal 
aftrekposten, dat vooral door deze 
categorie voor de uitoefening van 
hun functie wordt benut 
(studeerkamer e.d.). Het moge 
dan zo zijn dat van de VVD die 
medewerking politiek nodig was, 
doch naar de mening van de 
Senaatsfractie is het niet te ver
dedigen dat bijvoorbeeld de inko
mensgroep van 60-80 duizend er 
al heel snel reëel op achteruit 
gaat. Dit doordat het wegvallen 
van de aftrekposten onvoldoende 
wordt gecompenseerd door de ge
volgen van de tariefsverlaging. De 
bewindslieden hebben toegezegd 
dit, doch ook enkele andere on
bedoelde nivellerende effecten in 
de evaluatie van de "Oort"-opera
tie. te betrekken. De toekomst zal 
leren of het wat uithaalt. Voor dit 
moment is het te beschouwen als 
minder goed metselwerk dat 
voorkomen had kunnen worden 
door een langere schijf c.q. een la
ger tarief. 

3. Waarom is 
vereenvoudiging 
nodig? 

Een overheid zit krap bij kas 
en verzint een belasting. In het 
begin komt er aardig wat binnen 
maar dan vinden de burgers de 
mazen, de overheid gaat die ma
zen dichten, waarmee het inge
wikkelder wordt. De opbrengst 
slinkt toch. Er wordt een nieuwe 
belasting bedacht enz. De Neder
landse overheid toonde en toont 
op dit terrein haar inventieve 
kant. We kennen tientallen be
lastingen, rechten, heffingen, 
verplichte volks- en werknemers
verzekeringen, kortom een gi
gantisch aantal sporen waarlangs 
geld naar de overheid stroomt. 

Ook na het invoeren van de 
voorstellen van de commissie 
"Oort" zullen er nog vele moeilijk 
begaanbare en kronkelige kar
resporen blijven, maar als je er
gens begint te verbeteren en pro
beert er een goed berijdbare weg 
van te maken dan is de loon- en 
inkomstenbelasting uiteraard een 
goed begin, omdat vrijwel ieder
een dit spoor een stukje moet 
afleggen en omdat dit spoor vol
strekt onbegaanbaar geworden 
was: gecompliceerd, onsamen
hangend en onbegrijpelijk, met 
een plattegrond die zodanig inge
wikkeld is dat het veel weg heeft 
van een doolhof. 

Met de huidige voorstellen 
wordt in dit opzicht een eerste 
stap gezet, gebaseerd op de po
litiek van het haalbare. Het blijft 
echter nog knap ingewikkeld en 
men hoeft niet de illusie te hebben 
dat het invullen van een inkom
stenbelastingformulier ooit een 
fluitje van een cent wordt. Verde
re vereenvoudiging zal noodzake
lijk zijn, een noodzaak die ook 
door de bewindslieden wordt on
derkend. 

Allerwegen werd dus om 
vereenvoudiging geroepen maar 
als politici dat doen wil dat nog 
niet zeggen dat men zich bij voor
baat aan de gevolgen daarvan de 
vingers zou willen branden. Een 
onafhankelijke commissie dus 
onder leiding van de heer Oort 
maakte in hoog tempo een rapport 
dat gelukkig niet is "doodgeknuf
feld" en bezweken aan de bezwa
ren die tegelijkertijd met uitingen 
van lof werden rondgestrooid. 

Op zichzelf is het logisch dat 
een operatie die in het spannings
veld staat tussen rechtvaardig
heid en doelmatigheid veel reac
ties oproept, met name van doel
groepen. Hoe meer er verschui
ving plaatsvindt in de richting 
van doelmatigheid, hoe minder 
fijnmazig de meting. De jaren ze
ventig hebben zich op het gebied 
van inkomstenbelasting geken
merkt door complexe regelingen 
die de rechtvaardigheid behoor
den te dienen en ons steeds verder 
van de eenvoud verwijderden. Er 
zijn tal van beslissingen op on
derdelen genomen met, terwille 
van de rechtvaardigheid, vele be
palingen, waarvan het gerecht
vaardigde gebruik oncontroleer
baar is geworden. Dat leent zich 
dus voor onbedoeld gebruik, waar 
de rechtvaardigheid ook weer niet 
mee gediend is. 

Daar kwam natuurlijk nog bij 
dat een voortdurende stijging van 
de gemiddelde marginale druk 
noodzaakte de draagkracht steeds 
fijnmaziger te meten met alle 
verbijzonderingen van dien. Elk 
voor zich zijn de afwegingen die 
in de jaren zeventig door kabinet 
en parlement zijn gemaakt heel 
goed verdedigbaar, doch in totali
teit genomen is er een belasting
systematiek ontstaan die zichzelf 
in de staart bijt: veel conflic
terende doelstellingen waarbij 
elke poging tot verbetering al 
gauw verstrikt in een wirwar van 
regelingen. 

Naast het type vraagstukken 
van rechtvaardigheid en doel
matigheid is er in de jaren zeven
tig onvoldoende weerstand ge
boden tegen acties om niet fiscale 

doelen via het belastingstelsel te 
bereiken. Belastingwetgeving is 
niet bedoeld om gedrag te beïn
vloeden en wij zullen de preten
ties voor wat door middel van een 
belastingstelsel aan maatschap
pelijke doeleinden kan worden 
gerealiseerd stevig moeten inper
ken. Wij hebben erop gewezen dat 
ervoor moet worden gewaakt dat 
er wederom processen op gang 
komen waarbij er ieder jaar weer 
even wat "ingefrommeld" wordt, 
hoe aardig, geïsoleerd gezien, 
een specifieke faciliteit ook lijkt 
te zijn. We moeten ons realiseren 
hoe gevaarlijk het is faciliteiten 
voor doelgroepen te bedenken, 
want iedere politieke partij heeft 
zo zijn eigèn voorkeuren en bin
nen de kortste keren zijn we weer 
verzeild in een dikke brij van re
gelingen en uitzonderingen. Wij 
hebben erop aangedrongen dat in 
de afweging van deelbelangen het 
effect op een doorzichtig en effi
ciënt belastingstelsel een zeer be
langrijke rol speelt. 

John van Graafeiland 
WO-Eerste Kamerlid 

Hetgeen de commissie "Oort" 
in het kader van vereenvoudiging, 
fraudebestendigheid en dui
delijkheid heeft aangeleverd kan 
in hoge mate de toets der kritiek 
doorstaan. Dat geldt aanzienlijk 
minder voor de wetsvoorstellen 
die de belastingvermindering 
omvatten en gemeenlijk als 
"Oort" II en "Oort" III door het 
leven gaan. Met name de intro
ductie van het begrip "gemengde 
kosten" is in strijd met zowel het 
beginsel van de vereenvoudiging, 
de fraudebestendigheid als de 
duidelijkheid. De bewindslieden 
realiseren zich dat ook wel: er 
worden tientallen extra belasting
ambtenaren belast met de con
trole op de slechts gedeeltelijk af
trekbare kosten. 

Ook de commentaren op dit 
deel van de wetsvoorstellen liegen 
er niet om. In de diverse "Oort
specials" die intussen zijn ver
schenen wordt tot op het belache
lijke toe aangegeven welke pro
blematiek door de introductie van 
dit begrip op tafel is gekomen. In 
de Senaat is een en ander met 
buitengewoon gemengde gevoe
lens gevolgd. Er is een nieuwe 
bron van problemen aangeboord 
en te voorspellen is dat dit veel 
ellende gaat betekenen. Hierom
trent is door de bewindslieden 
toegezegd dat een en ander deel 
zal uitmaken van de evaluatie en 
waar nodig wordt aangepast. Ook 
hier een stukje metselwerk waar
voor in de Senaat weinig waar
dering bestond. 

4. Een uitbouwseltje 
aangepakt 

4 

De meeste commotie is echter 
ontstaan doordat in de Tweede 
Kamer op een moment dat de de
batten al wat verder waren 
voortgeschreden vermoeid
heidsverschijnselen? - een amen
dement Vreugdenhil c.s. met al
gemene stemmen werd aange
nomen. Dit amendement leidde 
ertoe dat bij storting op aandelen 
van een Nederlandse vennoot
schap van aandelen in een bui
tenlandse vennootschap voor de 
door deze op dat tijdstip in het 
buitenland gemaakte winsten een 
Nederlands dividendbelasting
claim werd gecreëerd van in be
ginsel 25 % en met een terugwer
kende kracht tot 1 januari 1946. 
Een beetje moeilijk verhaal maar 
het moet maar even. 

Door dit amendement werd een 
claim gelegd op in het buitenland 
gemaakte winsten waardoor de 
betrouwbaarheid van de Neder
landse belastingwetgeving flink 
in het geding kwam. Daarnaast 
vonden wij het hoogst bedenkelijk 
dat een dergelijke aangelegenheid 
"even" bij amendement werd ge
regeld, waardoor de normale wet
gevingsprocedure werd omzeild 
en dat ter gelegenheid van een 
wetgevingsoperatie waar het in 
feite niets mee te maken had. 
Tenslotte zij vermeld dat er voor 
de Hoge Raad nog een cassatie 
loopt over de beslissing van het 
Hof in Den Haag dat dividend
belasting in deze gevallen niet 
mag worden geheven. Kortom, 
indien de Eerste Kamer dit zou 
hebben geaccepteerd zou haar ei
gen bestaansrecht flink ter dis
cussie heben kunnen komen, en 
terecht. 

Ook in dit geval heeft de Se
naat in eendrachtige samenwer
king bereikt dat de bewindslieden 
als standpunt hebben ingenomen 
dat het amendement geen toe
passing vindt op vóór de inbreng 
in het buitenland ontstane reser
ves, waardoor een over zijn doel 
schietend en ook volstrekt on
redelijk element uit het amen
dement werd geloodst. Daaren
boven is een door de VVD en CDA 
ingediende motie (Van Graafei
land/Christiaanse) door de Senaat 
breed ondersteund, waarvan de 
inhoud erop neerkomt dat de 
eventuele toepassing van de Wet 
op de Dividendbelasting 1965 
eerst van toepassing is voor aan
delenfusies welke plaatsvinden 
na plaatsing van de betrokken 
wetsontwerpen in het Staatsblad. 
Als gevolg hiervan is de Senaat 
ook heel duidelijk over de vraag 
hoe ze denkt over de eerbiedigen
de werking van bestaande wet
geving in dit geval. 

5. Epiloog 
Ook naar de mening van de

genen die in het belastingveld 
werkzaam zijn heeft de behande
ling van de voorstellen "Oort" in 
de Senaat met betrekking tot een 
groot aantal aspecten meer dui
delijkheid opgeleverd. Ook kon 
duidelijk worden aangescherpt 
wat de inhoud zal gaan worden 
van de evaluatie van de totale 
operatie die in 1991 aanvangt. 

Hoewel de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal niet het recht 
van amendement kent zijn er toch 
wel een paar mogelijkheden wet
geving aan te passen. In het kader 
van het amendement Vreugdenhil 
is van die mogelijkheden op ge
paste wijze gebruik gemaakt en 
zijn grote ongelukken voorkomen. 

Architect is een vak, metselaar 
ook; daar zullen we het maar bij 
laten. • 
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VVD-notitie behelst 
onvrede over rechtspositie 
lokale en regionale politici 
door RENY DIJKMAN 

Op 20 april heeft het VVD 
Tweede Kamerlid mr. Herman 
Lauxtermann aan de minister 
van Binnenlandse zaken, drs. 
C. P. van Dijk, een notitie aan
geboden. "De bestuurder be
taald" heet dit rapport. Het is 
in feite een tegennotitie op het 
door Binnenlandse Zaken aan 
de Tweede Kamer gestuurde 
rapport ·"Materiële rechtspo
sitie staten- en raadsleden, 
gedeputeerden en wethou
ders". 

In Vrijheid en Democratie van 
februarijl. (pagina 8) fulmineerde 
Lauxtermann tegen de magere 
inhoud en mondjesmaat gedane 
toezeggingen in het ministeriële 
schrijven. Al sinds 1984 zet het 
liberale Kamerlid zich in voor een 

. betere materiële en rechtspositie 
van lokale en provinciale politici. 

Kwaliteit 
De VVD-fractie maakt zich 

zorgen over de onderwaardering 
· van deze functies. "Wij achten die 

tekortkomingen niet redelijk te
gen de achtergrond van het vele 
en ,belangrijke werk dat die bec 
stuurders verrichten," schreef 
Lauxtermann de minister. De 
VVD verwacht dat- indien er geen 
verbeteringen worden aange
bracht- het in de toekomst steeds 
moeilijker zal zijn om bekwame 
bestuurders te vinden. De regio-

. nale en lokale bestuurstaken 
worden steeds complexer. Een 
voortdurende onderwaardering 
zou volgens de VVD kunnen lei
den tot uitholling van ons open
baar bestuur, doordat er leegloop 
ontstaat. 

Overleg 
De VVD vraagt de minister om 

in samenspraak met het Inter
provinciaal Overleg en de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten 
de voorstellen uit "De bestuurder 
betaald" te behandelen. Zij heeft 
in haar notitie een samenhangend 
stelsel van rechtspositieregelin
gen ontwikkeld. 

Provinciebestuurders · 
Ten aanzien van de provincie

bestuurders komen de liberalen 
met de volgende voorstellen: 

- koppeling van het salaris van 
gedeputeerden aan dát van de 
Commissarissen van de Konin
gin (80 %); 

- deze salarissen mogen niet la
ger zijn dan die van provinciale 
ambtenaren; 

- voorlopig nog geen verschil in
bouwen op basis van bestuurlij
ke zwaarte, zoals de regering 
voorstelt; 

- enkele, vooral technische wij
zigingen van de pensioenrege
lingen van gedeputeerden; 

- verbetering van de wachtgeld
regeling voor gedeputeerden; 

- een uniforme regeling van on
kostenvergoedingen voor ge
deputeerden; 

- koppeling van de vergoeding 
voor sta tenleden aan het salaris 
van gedeputeerden (20 %); 

- openstelling van de Algemene 
Pensioenwet Politieke (APPA) 
voor statenleden (pensioen- en 
wachtgeld); 

- uniforme regeling van onkos
tenvergoedingen voor staten
leden. 

Gemeentebestuurders 
- Koppeling van de sal?rissen van 

wethouders aan die van de bur
gemeesters (80 %); 

- salaris van wethouders (naar 
rato) niet lager dan die van ge
meenteambtenaren; 

- voltijdssalaris voor wethouders 

van gemeenten boven de 18.000 
inwoners; 

- pensioen- en wachtgeldregelin
gen: als voor gedeputeerden; 

- koppeling vergoeding raadsle
den aan salarissen wethouders 
met een oplopend percentage 
naar gelang van de grootte van 
de gemeente; 

- openstelling APPA voor rÇJ.ads
leden; 

.- uniforme onkostenreg~ling voor 
raadsleden. 

Kosten 
De VVD heeft berekend dat 

haar "wenspakket" ongeveer 14 7 
miloen gaat kosten. Herman 
Lauxtermann is nuchter genoeg 

Arbeidsvoorwaarden 
verpleegkundigen 
door JOHAN HOMMES 

Volgens VVD-woordvoerder 
Margreet Kamp is de Tweede 
Kamer op dit moment niet aan 
zet in het conflict over de 5 % 
loonsverhoging voor· de ver
pleegkundigen. Zij verklaarde· 
dit in het Kamerdebat, dat 
werd gehouden naar aanlei
ding van de stagnatie in het 
overleg tussen ziekenhuizen 

om zich te realiseren dat al deze 
maatregelen niet van vandaag op 
morgen kunnen worden inge
voerd. Stap voor stap zou echter· 
wel kunnen. De kosten zouden ten 
laste moeten komen van het Pro
vinciefonds en het Gemeen
tefonds. Deze fondsen zouden 
daartoe een extra aanvulling 
kunnen krijgen van Binnenlandse 
Zaken. Wel hoopt hij dat na ja
renlang gepraat, na aangenomen 
maar nimmer uitgevoerde moties 
over deze zaak, nu eindelijk eens 
schot in de zaak komt. "We moe
ten beseffen dat een goed werken
de democratie begint bij een be
kwaam bestuur," aldus Herman 
Lauxtermann. .,._. 

en verpleegkundig personeel 
over de arbeidsvoorwaarden 
en de acties diè daarop volg
den. 

De wet voorziet in onderhan
delingsvrijheid van sociale part
ners, dus in open en reëel overleg. 
De onderhandelingen mogen ech
ter niet leiden tot een aantasting 
van het voorzieningenniveau. De 
financiële ruimte voor de arbeids
voorwaarden wordt door het ka
binet en in het bijzonder door de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid vastgesteld. De 
hele Kamer, inclusief de oppositie, 
heeft eind 1988 ingestemd met de 
door het kabinet voor 1989 be
schikbaar gestelde gelden. 

Fraude in de sociale 

De VVD was tijdens het debat 
op 19 april van mening dat nog 
onvoldoende tussen werkgevers 
en werknemers was onderhan
deld. Bovendien bleken de vak
bonden en de Organisatie Ver
pleegkundigen en Verzorgenden 
in Opstand (VVIO) uiteindelijk 
een verschillende koers te varen. 
De eerste gingen de onderhan
delingen in met een looneis van 
1,5 %; de VVIO wenst 5% loons
verhoging. De vakbonden ver
hoogden hun eis toen ook tot 5 %. 
Geluiden uit de vakbonden die 
aangaven dat er ook met minder 
genoegen zou worden genomen 
leidden een week later tot een 
breuk tussen beide belangenor
ganisaties. De werknemersor
ganisaties bevonden zich tegen
over een werkgeversdelegatie die,· 
niet uitgaande van de werkelijk 
vastgestelde ruimte, zich bij het 
kabinet sterk wilde maken voor 
een verbetering van 2,85 %. Het 
kabinet meende deze eis niet te 
kunnen honoreren op gror{d van 
doelstellingen die de VVD-fractie 
ten volle steunt; het saneren van 
de overheidsuitgaven, en daar
door het terugdringen van de col
lectieve lastendruk. Door het voe
ren van een stringent begratings
beleid kan nieuwe werkgelegen
heid worden geschapen. Het 
onlangs gepubliceerde rapport 
van het Centraal planbureau over 
1989 geeft nog eens . aan hoe be
langrijk loonmatiging is. zekerheid 

door MARCEL GERRITSEN 

"Indien er misbruik van sociale uitkeringen wordt gecon
stateerd, moeten de betrokken organen snel en duidelijk rea
geren, maar vooral van belang is dat er áltijd moet worden 
gereageerd," aldus VVD-woordvoerder Robin Linschoten tij
dens een overleg van de bijzondere commissie ISMO (lnte:f
departementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik). 

Tijdens dit overleg zijn de 
nieuwe vervolgingsrichtlijnen so~ 
ciale zekerheid aan de orde geko
men. Robin Linschoten is van me
ning dat deze richtlijnen niets 
veranderen aan het feit dat de ene 
gemeente wel zal reageren op 
misbruik en fraude terwijl een 
ari.dere gemeente dit niet doet. 

Minister vanJustitie, Korthals 
Altes, heeft dit bevestigd maar er 
daarbij op gewezen dat volstrekte 
gelijkheid niet te realiseren zal 
zijn. Het volgens Robin . Lin
schoten ongewenste gevolg hier
van is dat gemeenten alleen dán 
een\ administratieve sanctie toe
passen indien zij dat wenselijk 
vinden. 

"Veel gemeenten voelen zich 
veel eerder hulpverlener dan po
litieagent." Dat zal er uiteindelijk 
toe leiden dat in een aantal geval
len waarin fraude of misbruik 
wordt vastgesteld, de overheid 
hier niet op reageert. Minister 
Korthals-Altes heeff echter ver
zekerd dat afwijking van de richt
lijnen dopr gemeenten uitsluitend 
plaats kan vinden door motieven 
en gronden die gelegen zijn in het 
individuele geval. 

Robin Linschoten heeft daarop 
de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en W ~rkgelegenheid laten 
weten hem te zullen helpen 
herinneren aan deze uitspraak 
van de minister van Justitie. :,Het 

kanniet zo zijn dat eengemeente 
niet volgens de nieuwe richtlijnen 
handelt met als reden een soort 
van collectieve verontwaardiging 
met betrekking tot het sanctie
beleid," aldus Robin Linschoten. 

Loonbeslag 
Een andere belangrijke rege

ling die in de kamer is besproken 
betreft het beslag op loon of op 

sociale uitkeringen. Doel van dit 
wetsvoorste~, dat reeds in 1983 is 
ingediend en waarvan de behan
deling nu pas heeft plaatsgevon
den, is . dat het niet langer uit
maakt voor de verplichtingen van 
een schuldenaar tot het betalen 
van schulden, wat de bron van het 
inkomen is. Het zal door deze re
geling mogelijk zijn dat beslag op . 
een sociale uitkering wordt gelegd 
tot 90% van het sociaal mi
nimum. 

Volgens VVD-woordvoerder 
Benk Korthals kan dit belangrijke 
maatschappelijke gevolgen heb
ben. "Er zijn incassobureaus die 

. eèn grote stapel vonnissen in hun 
bureauladen hebben liggen, op 
grond waarvan zij tot beslag zul-
len kunnen overgaan." Om· nu te 
vermijden dat. deze regeling voor 
het beslag op loon of sociale uitke
ring tot desastreuze gevolgen 
leidt, hebben diverse fracties 
voorstellen gedaan om een over
gangsbepaling op te nemen, zodat 
voorkomèn wordt dat schulden uit 
het verre verleden alsnog worden 
verhaald. Gevolg van deze alge
mene regeling is nu dat het prin
cipe dat een ieder gehouden is zijn 
schulden te betálen ook voor ie
dereen zal gelden. 11 

Loon naar prestatie 

De VVD vindt dat de onder~ 
handelingen moeten worden her
vat. Hierbij zijn door Margreet 
Kamp een aantal suggesties 
geopperd. Allereerst is het niet 
noodzakelijk dat het beschikbare 
geld gelijkmatig wordt verdeeld. 
Sommige verpleegkundigen moe
ten meer kunnen krijgen dan an
dere. Dus loon naar presttrtie. Een 
evaluatie van het in. 1986 inge
voerde . functiewaarderingssys
teem is volgens de VVD gewenst. 
Bekeken moet worden of de 
zwaarte van de functies en de 
daarbij behorende beloning op een 
juiste manier op elkaar aanslui
ten. 

Een verlaging van de pen
sioenpremie om daardoor meer 
loonruimte te scheppen is voor de 
VVD bespreekbaar. Er is immers 
de laatste jaren meer premie op
gebracht dan noodzakelijk was. 
Wel moetel1 we ons realiseren dat 
dit geld van de verpleegkundigen 
zelf is. Ook de mogelijkheid van 
een versnelling van de vermin
dering van overtollige zieken
huisbedden kan volgens de VVD 
enig soelaas bieden. • 
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Drs. Gijs de Vries, WO-lijsttrekker voor het Europees Parlement (foto: Meijer). 

Door drs. Gijs M. de Vries 
WD:-Iijsttrekker voor het Europees 
Parlement 

Wij leven in een mooi land. Bui: 
tenlanders die Nederland bezoe
ken worden steevast verrast door 
natuurgebieden als De Biesbosch 
of de Waddenzee, duinen en ri-

vierlandschappen, de tuinen en 
parken in onze steden. Veel Ne
derlanders dragen zelf bij aan de 
zorg voor onze natuur via organi
saties als de Vogelbescherming, 
het Wereld Na tuurfonds of de 
Vereniging tot Behoud van Na
tuurmonumenten. Zij verwachten 
van hun politici dezelfde inzet. In 

MEI1989 

Den Haag, maar ook in Europa. 
Vervuiling stoort zich nu eenmaal 
niet aan grenzen. De EG moet de 
komende jaren meer doen voor 
óns milieu: hogere normen ·voor
schrijven, schone produktie fis
caal stimuleren, milieucrimina
liteit hard aanpakken en werken 
aan wereldwijde afspraken en 

nal~ving daarvan. 

Wij leven in eengelukkig land: een 
land van vrede en welvaart, 
vrijheid en democratie. Toch moet 
nog veel gebeuren. In Den Haag, 
maar ook in Europa. Voor steeds 
meer binnenlandse vraagstukken 
zijn Europese oplossingen nodig. 
Om wie kan en wil werken meer 
kansen te geven, is meer econo
mische groei nodig. Voltooiing van 
een Europese markt is daarvoor 
onmisbaar. En om de grote inter
nátionale misdaad te bestrijden is 
meer · Europese samenwerking 
nodig van politie en justitie. 

Wij leven ook in een duur land. De 
druk van de belastingen en pre
mies is nergens in Europa zo hoog 
als bij ons. Het kabinet heeft al 
veel gedaan om ·de lasten van 
burgers en bedrijven te verlich
ten: verfaging van de vennoot
schapsbelasting en de BTW, 
overheveling van ·de kinderbij
slagpremies van bedrijven naar 
de overheid, lagere loon- en in- .. 
komstenbelasting. 
De EG kan helpen om tot verdère 
lastenverlichting te komen. Er 
moet een eind worden gemaakt 
aan de subsidiewedloop tussen de 
Europese overheden bij het geven 
van bedrijfssteun. 
Europese aanbesteding van over
heidsopdrachten zal leiden tot 
verdere besparingen. Een Eu
ropese hervorming van de indi
recte belastingen betf)kent voor 
ons een lagere BTW. 

Geen smeltkroes 

Op deze en andere terreinen 
zijn Europese maatregelen nodig. 
Maar de EG moet niet te veel wil
len regelen. Onderwijs, volks-
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gezondheid en sociale zekerheid 
moeten niet worden geünifor
meerd. Dat zou voor landen als 
Nederland een achteruitgang in" 

· houden. Wel moet de EG minder 
ontwikkelde lidstaten helpen hun 
achterstand in te lopen. De VVD 
wil de nationale culturen van Eu
ropa niet maken tot een smelt
kroes, maar tot een mozaïek. 
Hierin vormen afzonderlijke de
len tezamen een hecht verband. 

Invloed 

Op dat Europa, dat onze toe
komst steeds meer bepaalt, moe
ten wij als burgers invloed kun
nen uitoefenen. Het Europese 
Parlement is ae laatste jaren 
aanzienlijk sterker geworden. Op 
15 juni, de dag van de Europese 
verkiezingen, helpt uw stem niet 
alleen een politieke partij, maar 
ook de kracht van de Europese 
democratie. 

Een Europa van v:r;ije mensen, 
die verantwoordelijkheid aan
vaarden voor zichzelf en voor el
kaar, en die via een sterk Eu: 
ropees Parlement meer greep 
willen krijgen op hun toekomst: 
dat is waar wij als VVD graag uw 
steun voor vragen. • 

*** *EP*-* PE* 
***** 

Ga op 15 jUni stennnen! door staat Nederland er in 1989 
veel beter. voor dan in 1982. De bij 
dit artikel afgedrukte tabel vat de 
vooruitgang kort samen. 

Ga dus op 15 juni naar de 
stembus. Maak gebruik van uw 
fundamentele recht als kiezer het 
beleid in Europa mee te bepalen. 
Wie een krachtig Nederland in 
een dynamisch Europa wil, doet 
er verstandig aan op 15 juni op de 
VVD te stemmen. • 

Door dr. ir. Joris J.C. Voorhoeve 
Voorzitter I weede-Kamerfractie WO 

Op 15 juni kiest Nederland de 
25 Nederlandse leden van het 
Europees Parlement. Die ver
kiezingen zijn belangrijk! Het 
Europees Parlement neemt 
besluiten die de toekomst van 
Europa beïnvloeden en de 
plaats van ons land "daarin. 
Denk niet, dat het Europees 
Parlement ver weg is en wek 
nig invloed op uw leven heeft! 
Onze toekomst hangt a_fvan de 
plaats van ons land in Europa. 
Het soort samenleving dat wij 
Nederlanders met elkaar op
bouwen, wordt niet- alleen 
door de nationale. politiek be
paald, maar ook door de Eu
roJ.>eSe. 

Liberale samenleving 
De Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie wil een liberale sa
menleving. Dat is een maat
schappij waarin mensen de 
vrijheid krijgen om zelfstandig en 
verantwoordelijk. te handelen. 

Mensen moeten de ruimte krijgen 
om zich te ontplooien, al hun ta
lenten tot ontwikkeling te bren
gen, hun eigen leven naar beste 
weten vorm en inhoud te geven· 
en voor hun gezin of partner te 
zorgen. 

Als mensen vrij zijn en verant
woordelijk handelen leveren zij 
ook de beste bijdrage aan de voor
uitgang van de hele samenleving. 

Sterke positie 

De VVD wil dat Nederland een 

sterke positie in Europa inneemt 
en dat het liberalisme in Europa 
blijft groeien. Vijf van de 25 Ne
derlandse leden van het Europar
lement zijn van de VVD. Zij wer
ken in het Europarlement voor 
dezelfde idealen als de VVD-leden 
van de Eerste en Tweede Kanier 
in Den Haag en de VVD-verte
genwoordigers in de staten van 
uw -provincie en de raad van uw 
gemeente. 

Dr. ir. J.J.C. Voorhoeve (foto: Theo Meijer) 

De VVD heeft een Europees 
programma en ·een nationaal pro
gramma. In beide staan de veilig
heid en vrijheid van de mens cen
traal. Harde bestrijding van 
criminaliteit, krachtige aanpak 
van milieuvervuiling, vermin
dering van werkloosheid, verbe
tering van de inkomens door eco
nomische groei en verlaging van 
de belastingen en premies zijn een 
aantal belangrijke doeleinden. 

Herstel economie 

Door het beleid dat de VVD 
sinds 1982 samen met het CDA 
heeft gevoerd, heeft de economie 
zich in on·s land hersteld. Daar-

Concrete resultaten 
Financieel-economische ontwikkelingen tijdens de kabinetten Lubbers
Van Aardenne en Lubbers-De Korte 

Collectieve 
uitgavenquote* 

Begrotingstekort 
(%NI) 

Collectieve 
lastendruk(% NI) 

Werkgelegenheid· 
(personen) 

Werkloosheid 
(geregistreerd incl. 
bestandsvervuiling) 

Werkloosheid** 
(CBS, geregistreerd 
op bestands
vervuiling) 

Economische groei 
(jaargem.) 

·82 86 89 90 

69,2 66,7 63,2 ± 62,5 
(N.B.: daling 82-89: 6% + f 24 miljard) 

9,4 6,4 6,0 5,25 
(N.B.: daling ondanks vermindering sinds 1985 van de 

aardgasinkomsten met 3,5% NI = f 15 miljard) 

53,2 52,9 52,9 ± 52 
(lastenverlichting Oort: f 4,2 miljard, 
VPB van 48% naar 35% 
BTW van 20% naar 18,5% 

5.040.000 5.150.000 5.505.000 
(N.B.: stijging van 465.000 van 1983 Urn '89) 

655.000 710.000 670.000 
(Dieptepunt: 840.000 werklozen in '84) 

430-455.000 

• 80-82 83-88 89 90 

-0,4% 2,2% 3% 2,5% 

* Overheidsuitgaven als percentage van het nationaal inkomen. 
** De feitelijke werkloosheid is veel lager dan uit de bestanden van de arbeids

bureaus zou blijken. Veel mensen die als werkzoekende bij de arbeidsbureaus. 
staan ingeschreven hebben namelijk al werk of zijn niet (meer) voor de arbeids
markt beschikbaar. 
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Europa Tournee in 
Nederland *** *~~* * ~~* 

***** De VVD trekt het land in. In de periode van 29 mei tot en mei 
13 juni zullen we ons gezicht in alle provincies laten zien. Naast 
de vrouwenconferentie en 'gewone' spreekbeurten, zulien we 
met een bescheiden karavaan naar de mensen toegaan. In over
leg met kamercentrales en ondercentrales is in alle provincies 
een plaats gekozen waar we tijdens een 'Mobiel spreekuur' én 
een 'Europese Cirkel'-avond zullen uitdragen, waar we voor 
staan. Europese, landelijke en regionale politici werken hier-

aanm~*** 

*EP* 
*PE* 
***** 

Verkiezing 
EP op 15juni 

Het is alweer kort dag, als u 
dit leest; op 15 juni worden onze 
Euro-parlementariërs gekozen. In 
de laatste weken voor de verkie
zingsdag willen we proberen zo
veel mogelijk mensen te bereiken 
om te laten horen en zien waar wij 
als VVD voor staan; met name in 
Europees verband. Want al wordt 
het steeds duidelijker dat er op 
Europees niveau zaken worden 
geregeld, die ons allen aangaan, 
in de beleving van veel mensen 
blijkt de realiteit van een verenigd 
Europa nog erg ver weg te staan. 
In deze tournee willen we mensen 
ervan overtuigen, dat ~temmen 
belangrijk is op de 15e, dat de 
open grenzen straks nog niet be
tekenen dat onze liberale ideeën 
dan automatisch in Europa ver
spreid worden. Nee, daar zullen 
we voor moeten kiezen. Op de 
VVD en op de ~5e. 

Programma 
De belangrijkste onderwerpen, 

waar in onze campagne voor ge
kozen is, zijn MILIEU, WERK
GELEGENHEID, CRIMINALI
TEIT en VEILIGHEID, met 
daarnaast de mogelijkheid om in 
te tekenen op meer ALGEMENE 
ZAKEN. 
Wat kunnen ofliever: wat moeten 
de consequenties van een Eu
ropees beleid zijn, voor onze eigen 
woonc en werksituatie? De idee 
achter deze tournee is dat de·po
litici ons nu eens niet komen uit
leggen wat goed voor ons .is, al 
hebben ze zeker zo hun eigen op
vattingen daarover en zullen ze 
die niet onder stoelen of banken 
steken, maar vooral ook om te 
luisteren. Te luisteren naar op
vattingen, zorgen, vragen en pro
blemen die in het land, bij u dus, 
leven. Zaken die door u en an
deren kunnen worden aangedra
gen tijdens spreekuur en avond
programma. 

*** *EP* 
*PE * 
** ** -* 

Mobiel spreekuur 
Een verplaatsbaar kantoor met 

een drietal spreekkamers zal de 
plaats zijn waar mensen en kleine 
groepe'n persoonlijk te woord 
worden gestaan. Dit kantoor is 
geopend van 's middags 13.00 uur 
tot 17.00 uur en groepen, organi
saties, personen in de regio zijn 
uitgenodigd ·daar te gast te zijn 
met hun vragen en opmerkingen. 
Men krijgt daarvoor telkens een 
half uur. De vragen zijn tevoren 

geïnventariseerd en een . tijd
schema is afgesproken, omdat 
daardoor de punten die in ieder 
gesprek aan de orde komen, te
voren kunnen worden voorbereid. 
We willen namelijk dat vragen die 
worden gesteld, ook beantwoord 
worden. 

Dat deze vragen soms plaatse
lijk ingekleurd zullen zijn voor 
een landelijk of Europees politi
èus, hopen we in voldoende mate· 
te ondervangen door aanwezig
heid en inschakeling van regio
nale en/of plaatselijke VVD-po
litici. Uiteindelijk op een spreek
uur komt men om duidelijkheid, 
om antwoorden op vragen. Of er 
nog ruimte is voor u binnen dit 
spreekuur? Dat weet de LPCcer 
van uw centrale. 

*** *EP* * PE * 
***** 

De 'Europese Cirkel': 
avonden 

Op dezelfde dag dat in een pro
vincie het spreekuur wordt ge
houden is er 's avonds vanaf20.00 
uur een avondbijeenkomst. Tij
dens deze bijeenkomst zullen onze 
eèrste drie kandidaten voor het 
Europees Parlement een korte 
inleiding houden. Direct daarna 
zullen de heren Voorhoeve en De 
Korte, èn een bijzondere gast 
spreken. Het zullen korte inlei~ 
dingen zijn, zo is afgèsproken. In 
de royale pauze kunnen dan in
formele gesprekken plaatsvinden 
en kunnen vragen worden inge
diend, die men graag door de 
sprekers beantwoord ziet (hoort). 
Als gespreksleider zal optreden 
mevr. Alie van Wijngaarden. Ook 
zult u de nieuwe video-presentatie 
van de VVD kunnen zien. Dat u 
allen van harte welkom bent, 
spreekt vanzelf; sterker nog: wij 
rekenen op uw komst! 

Aan de media is natuurlijk ook 
gedacht. Na afloop van het mobie
le spreekuur zullen we de verte
genwoordigers ervan in ons kan
toor ontvangen. De ideeën, vragen 
en ervaringen uit de regio, zoals 
die zijn opgedaan, kunnen dan 
worden doorgegeven. En moeilijke 
vragen beantwoord. 
Ook willen we de telefoon als me
dium benutten om zoveel mogelijk 

. mensen te bereiken. In een aantal 
regio's zal geprobeerd worden de 

·telefoon nu eens actief te hanteren, 
dus niet om aan te nemen, maar te 
bedienen om mensen te informeren 
over onze komst. Ze te vertelleq, 
over onze ideeën en ze uit te no
digen om te komen .luisteren en 
discussiëren. Heeft men goed ge
luisterd, dan ligt ook lid worden 
van de WD voor de hand ... 

Waar komen we, 
wanneer? 

De offlciëhi start yan onze 
campagne vindt plaats in Middel
burg. Op 26 mei vindt daar de al
gemene ledenvergadering plaats 
en aansluitend zal de volgende 
ochtend om 10.00 uur, op 27 mei 
dus, de campagnestart gegeven 
worden. 
En daarna is de route als volgt: . 
Maandag 29 mei 
Provincie Utrecht 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur - Vreeburg, 
Utrecht. 
20.00 uur 
Europese cirkel - De Biltse 
Hoek, De Bilt. 

Dinsdag 30 mei 
Provincie Limburg 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur - Vrijthof, 
Maastricht. 
20.00 uur 
Europese cirkel - De Postkoets, 
Horn. 

Woensdag 31 mei 
Provincie Zuid-Holland 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur -
Schouwburgplein, Rotterdam. 
20.00 uur 
Europese cirkel - De Willem, 
Papendrecht. 

Donderdag i juni 
Provincie Overijssel 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur - Markt, 
Almelo. 
20.00 uur 
Europese cirkel - Christelijke 
MTS, Almelo. 

Vrijdag 2 juni 

Provincie Brabant 
13.00 uur t~> 

Mobiel spreekuur - Markt, Den 
Bosch. 
18.00 uur 
Europese cirkel c Turfschip, 
Breda. 

Maandag 5 juni 
Provincie Groningen 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur - De Bolder, 
Delfzijl. 
20.00 uur 
Europese cirkel- De Bolder, 
Delfzijl. 

Dinsdag 6 juni 
Provincie Gelderland 
13.00 uur 
Mobtel spreekuur - Arnhem. 

.20.00 uur 
Europese cirkel - Hotel Erica, 
Berg en Dal. 

Woensdag 7 juni 
Provincie Flevoland 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur -
Stadhuisplein, Lelystad. 
20.00 uur . 
Europese cirkel - Gem. Centrum 
AGORA, Lelystad. 

Donderdag 8 juni 
Provincie Drenthe 
14.00 uur 
Mobiel spreekuur - Kerkplein, 
Meppel. 
20.00 uur 
Europese cirkel - Ogterop, 
MeppeL 

Vrijdag 9 juni 
Provincie Noord~Holland 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur- Plein 1960, 
Amstelveen. 
20.00 uur 
Europese cirkel - Het Raadhuis, 
Hoofddorp. 

Maandag ·12 juni 
Provincie Zeeland 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur - Grote Markt, 
Goes. 
20.00 uur 
Europese cirkel - Prins van 
Oranje, Goes. 

Dinsdag 13 juni 
Provincie Friesland 
13.00 uur 
Mobiel spreekuur - Nieuwestad, 
Leeuwarden. 
20.00 uur 
Europese cirkel - Oranje Hotel, 
Leeuwarden. 

Tenslotte 
Wij hopen u op deze dagen, in 

uw eigenprovincie, te ontmoeten; 
zeker op de 'Europese Cirkel'
avond. Brengt 1.). geïnteresseer
den in het Europa '92 en het Eu
ropa daarna vooral ook ·mee, wan:t 
open grenzen is natuurlijk maar 
één stap naar een verenigd Euro
pa. 
Tot binnenkort! 

H.M.G. DITIMAR, 
(Campagne-leider) I 

Vrouwen 
in Europa: 
Arnhem 3 juni 

· In tegenstelling tot eerdere 
berichten zal mevr. Smit-·· 
Kroes wegens verblijf in het 
buitenland helaas niet aan
wezig kunnen zijn op de VVD
ca:Iilpagnedag in Musis Sa
crum Arnhem op 3 juni. Het 
enigszins gewijzigde pro
gramma ziet er als volgt uit: 

10.00 uur 
Ontvangst met koffie; infostands. 
10.30 uur 
Opening door drs. M. de. Vries, 
voorzitter Organisatie Vrouwen 
in de VVD. 
Inleidingen over de positie van de 
vrouw in Nederland en andere 
Europese lidstaten door 

mr. J. Larive (NE), Liberale 
Europarlementariër 

- mevr. M. v. Alemann (DU), se
cretaris-generaal van de Eu
ropese Liberalen 

- mevr. A. Neyts (BE), voorzitter 
van de PVV, de Belgische Li
berale Vrouwenorganisatie. 

11.30 uur 
Muzikaal intermezm door 'Frou
folk', jonge vrouwen die instru-. 
inenten bespelen en zingen over 
voor vrouwen herkenbare situa
ties. 
12.00 uur 
Uitgebreid Europees lunchbuffet. 
13.00 uur 
Staatssecretaris drs. N. Ginjaar
Maas over onderwijs en beroeps
keuze in Europees perspectief. 

13.30 uur 
Forumdiscussie over vrouwen op 
de Europese arbeidsmarkt; fo
rumleden zijn: 
- mevr. B. Hovers-v. Lierop, Za

kenvrouw van hetJaar en VVD
raadslid in Beesel 

- drs. A. Nijs, econoom en werk
zaam bij het KNOV 

- drs. H. Lange, senior-advi~eur 
bij GITP Management Advl.es 
en deskundige in Human Re
sources Management 

- drs. R. Vernooy, directeur 
Stichting Kinderopvang Neder
land. 

14.30 uur 
drs. Gijs de Vries, VVD-lijsttrek
ker voor het Europees Parlement. 
v.a. 15.00 uur 
Wandelgangen. 

Dagvoorzitter is Leontien Ceu
lemans, o.a. bekend van European 
Business Weekly. 

Prijs per persoon bij voorinschrij
ving f 18,-, aan de zaal f 20,-. 
Hierbij is de lunch en koffie/thee 
inbegrepen. 
Ook mannen en niet-VVD'ers 
zijn uiteraard van harte wel-

. kom. 

Programma voor partners en kin
deren van congresgangers: 
10.30 uur: 
Vertrek met een VVD-trolleybus 
vanaf Musis Sacrum naar Bur-

.. gers' Bush, Zoo en Safaripark. 
15.00 uur: 
Terugkeer met VVD-trolleybus 
naar Musis Sacrum. 

Prijs per persoon incl. vervoer 
en entree: volwassenen f 13,- en 
kinderen f 9,-,. 

Voor de allerkleinsten is 
(gratis) kinderopvang in Musis 
Sacrum. mogelijk. 

· Telefonische en schriftelijke op
gave voor congres· en partnerpro- ·· 
gramma bij het secretariaat Or
ganisatie Vrouwen in de VVD, 
Postbus 30836, 2500 GV Den 
Haag, tel.: 070 - 613042. 

Inschrijfgeld storten op giro 
5048 Den Haag; t.n.v. VVD-Ver
kiezingsfonds o.v.v. Euro-con
gres. • 

Inschrijving Euro-congres 
Arnhem 3 juni 1989 
Sturen naar: Secr. Org. Vrouwen in de VVD 

Postbus 30836 
2500 GV Den Haag 

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

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

Postcode: ................ Woonplaats: .................................................................... . 

Telefoonnummer: ····················'··································'······································· 

• neemt met ....... personen à f 18,- deel aan het Euro-congres in Arnhem. 
• geeft.~ ..... volwassenen (à f 13,-) en/of ....... kinderen (à f 9,:-) op voor het 

partnerprogramma in Bu~gers' Bush. 
• geeft .... : .. kinderen op voor de kinderopvang in Musis Sacrum. 



EUROKATERN MEI1989 

Europadag in Gelderland 
trok 500 bezoekers 
De ruim 500 bezoekers die de Europa-gezinsmiddag op 22 april 
in hotel De Branding bezochten hebben zich geen ogenblik 
hoeven te vervelen. Een wervelende presentatie·van zang, dans, 
hapjes en sprekers voor de volwassenen. De kinderen konden 
zich uitleven op een groot luchtkussen en in het zwembad. De 
manifestatie stond ·in het teken van vele primeurs, zoals de 
uitgave van een fraudebestendig paspoort. En - zowaar - de 
eerste ecu's (Europese munteenheid) als enig 'wettig' betaal-

. middel. Op uiterst originele wijze is de Gelderse kamercentrale · 
naar buiten getreden. 
Had men oorspronkelijk gerekend op zo'n 50 man voor de bar
becue, op 21 april bleek dat de voedingscapaciteit met ruim vijf 
moest worden vermenigvuldigd. 

barbecue, maar ze ook als curio
siteit mee naar huis namen. Tij
dens deze Eurohappening kon al
leen met ecu's worden betaald. 

Voetbalkaartjes 
De twee toegangsbewijzen voor 

de wedstrijd Nederland-Duits
land waren wel echt. Ze werden 
gewonnen door Ginie van Beek uit 
Wilp. Ginie had dus - zoals vele 
anderen - alle landenstands be-

LPC-er Rein Verdijk en met 
hem het hele kc-bestuur plus alle 
ondercentrales hebben hun in
spanningen en de immense hoe
veelheid tijd die alle voorberei-

Via de kraam van Luxemburg kwam men binnen. Het echtpaar Ter Horst-Van Eek 
fungeerde als grenswisselkantoor. Op de achtergrond Rein Verdijk, de organisator, 
met 29 dingen tegelijk bezig. Naarmate de middag vorderde verdwenen zijn zorgelij
ke trekken. 

. dingen in beslag namen ruim
schoots beloond gezien. 

Binnenkomers kregen een 
fraudebestendig Europees pas
poort overhandigd. Uitgegeven · 
do9r de kamercentrale Gelder-

land. Minister van den Broek zou 
er jaloers op zijn geweest. De uit
gave van ecu's met daarop de por
tretten van onze Europarlemen
tariërs was zo'n succes, dat velen 
ze niet alleen aanschaften ter be
taling van de consumpties .en de 

Groot was de belangstelling voor de "Franse" schilders. Toekijkend v.l.n.r. Florus 
Wijsenbeek en zijn zoon Siep, Marian Hooghuis-Zoet, Christiaan Laffree, Jan 
Mulder en Robert Jan Goedbloed. 

zocht en met kennis en behendig
heid deze begeerde hoofdprijs in 
de wacht gesleept. Ze kreeg de 
kaartjes uit handen van Jan Wil
lem Verlinden, burgemeester van 
Renkum en oud-kc-voorzitter. 

Er was een officieel program
ma, waarvan men kon volgen wat 
men wilde. Zo spraken de Eu" 
rokandidaten Christiaan Làffrée, 
Jan Mulder en Florus Wijsenbeek. 
Joris Voorhoeve ontving uit han
den van een Nijmeegse werk
groep de nota: "Werk( en) een ex
periment met een uiterste. in
spanningsverplichting". Op zijn 
beurt gç.tf de VVD Tweede-Ka
merfractievoorzitter het PvdA
raadslid en lid van de werkgroep 
Sylvie Welter een boeket bloemen 
ter ere van haar verjaardag. 

Alle twaalf ondercentrales 
hadden een lidstaat geadopteerd. 
In al die kraampjes viel er dus iets 
te doen, . te proeven, te zien of te 
horen en natuurlijk informatie in 

De Bacchus dweilband in actie. 

te winnen. Bij de Griekse stand 
moest men de olympische ringen 
rond een paal werpen. De Franse 
stand was bemand door kundige 
amateurschilders van het Pau
lusgilde uit Winssen. De dan
seressen kwamen uit Ulft, maar 
waren van Spaanse origine. Ook 
de muziek was zeer uiteenlopend. 
Guus Essers luisterde de spre
kerszaal op met een deel van zijn 
band. Buiten speelde de lang
zamerhand intern zo geliefde 
( dweil)Bacchusband, afgewisseld 
door de Rheindörffer Kapelle en 
een doedelzakspeler.·Thee, koffie, 
Bailey's Irish Cream of een echt 
stuk- Engelse cake .. ~ het was er 
allemaal. Men kon zowel naar de 

8 

serieuze politiek luisteren als de 
visa-stempels in het paspoort 
verzamelen. Men kon ook beide 
doen, want lang werd er nie't ge
sproken. 

En de kinderen? Die waren 
niet uit het zwembad te trekken 
en op. het luchtkussen bleven ze 
hangen tot de laatste druppel 
lucht eruit was geperst. 

"We hebben er vooraf echt wel 
even tegen aangekeken," vertelde 
Rein Verdijk achteraf, "want het . 
is natuurlijk een hele organisatie., 
Maar iedereen heeft heel enthou
siast meegewerkt. Bovendien 
kregen we· ook nog behoorlijk veel 
steun van sponsors zodat deze 
grote manifestatie ook financieel 
goed is geslaagd." 

KC-voorzitter Huihers kon om 
16.30 uur - voor de aanvang van 
de barbecue - de officiële manifes
tatie dan ook met voldoening af
sluiten. Voor velen is "Europa" 
weer iets bekender geworden en 
naderbij gekomen. 

Er blijft een kwellende vraag 
over: "Rein Verdijk, wat verzin je 
voor de komende Tweede Kamer
verkiezingen?" • 

-.:/•*** 
*;ti* 
** ** * 



Gijs de Vries, 
Liberaal in 
Euro 

***** *EP* 
*PE* 
*** Gijs de Vries, WO-lijsttrekker EP. 

(Foto: Theo Meijer) 

'Voor Nederland wordt de Europese Gemeenschap snel belang
rijker. Hoe de EG zich moet ontwikkelen wordt dus een politiek 
vraagstuk van de eerste orde. Het is fascinerend werk om onze 
liberale idealen in die EG uit te dragen en ervoor te zorgen dat 
de democratische controle in Europa wordt versterkt!' 

Gijs de Vries over veel bestuurlij
ke ervaring. Hij is vijfjaar lid van 
het Europees Parlement, waar hij 
o.a. voorzitter was van de EP
werkgroep mediabeleid. Gijs de 

Mt:l ll::Jöl::J 

De Internationale privé-opleid' 1g 
voor dienstverlening en toerisme in 

binnen- en buitenland. 
Nummer één in Europa sinds 1964, 

met 22 scholen ter wereld. 

Open dag 
14 juni a.s. 

Bel even als je komt 

Ons programma begint om 11.00 uur 
precies en duurt ongeveer twee uur. 

Eerstvolgende informatiedagen: 

19 juli en 26 augustus 1989. 

Den Haag,.Javastraat 68, 
1070] 63 04 23/63 44 82 

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 2a, 
1085]433526/451942 

Vries was voorzitter van de JOVD 
en van de Europese federatie van 
liberale jongeren. 

Zijn werk in Straatsburg en 
Brussel belet hem niet om vaak in 
Nederland te zijn. Niet voor niets 
houdt hij - samen met Florus 
Wijsenbeek - kantoor in Den 
Haag. Ook is hij adviseur van 
'Artsen Zonder Grenzen' en van 
de Nederlandse afdeling van Am
nesty International. 

Tijdens een vakantie, vliegreis of verblijf in een hotel werd je interesse mis
schien al gewekt door de steward of stewardess die jou in het vliegtuig op je 
gemakstelde of door de receptionistvan het hotel waar je logeerde. Misschien 
gaf de gids wel een boeiende rondleiding of leek het werk van de informatrice 
je spannend. Maar hoe kom je aan dit soort leuke banen? 

Op de Open Dagvan de Ecole Internationale Tunon kom je dat te weten. 
Want dat is de enige internationale opleiding voor dergelijke functies. Afhan
kelijk van je vooropleiding kun je al na één of twee jaar studie aan de slag. 
Op zo'n Open Dag kun je van leerlingen, oud-leerlingen en docenten alle in
formatie krijgen. Dus als 
je graag met mensen 
omgaat, je talen wilt spre
ken en de wereld zien, 
kom dan naar de Ecole 
Internationale Tunon. 

Dè opleiding voor internationale dienstverlening en toerisme. 

'Europarlementariërs moeten 
zich in eigen land laten zien. Ik 
zou niet graag willen vervreem
den. Daarom zijn mijn vrouw en ik 
ook hier blijven wonen. Dat heeft 
nog een groot voordeel: als het 
even kan gaan we er samen op uit, 
wandelen of fietsen, om onbeken
de stukjes Nederland te verken
nen. Heerlijk land! Laten we er
voor zorgen, in Den Haag en in 
Brussel, dat dit zo blijft voor deze 
en komende generaties!' • 

VERZAMELEN 

D
it is het laatste partijblad 
voor de Europese verkie
zingen op 15 juni. In een 

samengevoegd juni-julinummer 
rond de llde juli treft u de resul
taten van de stembusuitslag plus 
nadere gegevens over de Tweede 
Kamerverkiezingen op 6 septem
ber. 

Aan het woord is drs .. Gijs de 
Vries, onze VVD-lijsttrekker bij 
de Europese verkiezingen. De 
laatste jaren heeft hij in het Eu
ropees . Parlement zijn sporen 
vooral verdiend op financieel-eco
nomisch terrein. Sinds 1985 is hij 
ondervoorzitter van de groep Eu
roparlementariërs die specialist 
zijn op het gebied van de interne 
markt. In ons land adviseert hij 
de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf over EG-vraagstuk
ken. Daarover publiceerde hij in 
1988 een boek, 'Nederlandse be
drijven en de Europese markt' dat 
een handleiding biedt aan het 
Nederlands bedrijfsleven met het 
oog op de open grenzen van 1992. 

Voorzitterswisseling bij 
LIGN 

Misschien is het wat overbodig 
om nog eens te benadrukken hoe 
belangrijk het is de ingesloten 
VVD-affiche een prominente 
plaats op een van uw buitenramen 
te geven. De eerste "plakkers" 
kunnen voor een sneeuwbaleffect 
zorgen. Een dergelijk effect is -
daar is door bestuur en kader 
voortdurend op gewezen - bijzon
der belangrijk. De plakbandvlek
ken op uw ruit kunt u nadien 
makkelijk met aceton verwij
deren. 

'V oor Nederland biedt 1992 
veel voordelen,' aldus Gijs de 
Vries. 'Maar dan moet in Europa 
wel dezelfde liberale wind waaien 
als in ons land: lastenverlichting 
voor burgers en bedrijven, en 
minder maar betere overheidsbe
moeienis.' 

Bestuurlijke ervaring 

Ondanks zijn leeftijd beschikt 

Bij de Liberale Internationale Groep Nederland heeft een voor
zitterswisseling plaatsgevonden. Mr. Henk Talsma nam op 20 
april afscheid en drs. Luigi van Leeuwen volgde hem op. De 
laatste, thans burgemeester te Zoetermeer, zette Henk Talsma 
uitvoerig in het zonnetje voor diens vele werk voor de VVD 
zowel nationaal als internationaal. 

"U bent een standvastig man; 
Hollander en Fries, die zich zeer 
in het internationaal milieu thuis 
voelt. U heeft aan de wieg gestaan 
van de ELD, zoals u in 1946 in 
Leiden de Partij van de Vrijheid 
hebt helpen oprichten. Als pen-

ningmeester van de Liberal In
ternational heeft u ons menig
maal verslag gedaan van het rei
len en zeilen van onze internatio
nale organisatie. Liberalen zijn 
wereldburgers; zij voelen zich be
trokken bij het wel en wee van de 
wereld. We doen dat op onze eigen 
degelijke wijze. Human rights, 
het milieu, de schuldenproble
matiek. We zijn daarbij realis
tisch, maar we zijn bijna altijd de 
eersten die zo'n onderwerp op de 
politieke agenda plaatsen." 

Ook het nationaal optreden 
van Talsma, werd door Luigi van 
Leeuwen gememoreerd. Voorzit-

ter van de afdeling Enschede in 
1959; voorzitter in Gorssel in 
1989. Vele jaren lid van het 
hoofdbestuur van de partij, waar
van negen als vice-voorzitter. 
Talsma is lid van het curatorium 
van de Teldersstichting, waarvan 
hij ook een tijd directeur is ge
weest. "Het was daar dat onze 
vriendschap en samenwerking 
begon," aldus Van Leeuwen. Hij 
kenschetste de scheidende voor
zitter als "Een oprecht liberaal, 
eerlijk en gedegen. Een man waar 
de partij steeds op heeft kunnen 
rekenen." Henk Talsma werd door 
Luigi van Leeuwen namens het 
hoofdbestuur voor al zijn verdien
sten gehuldigd. Voor mevrouw 
Talsma, die haar man zo vaak 
voor de partij moet missen - nog 
steeds want hij is senator -, was 
er een bloemenhulde. • 

Oe gaande en komende voorzitter. Links Henk Talsma, rechts Luigi van Leeuwen. 

27 April werd de nieuwe Emancipatieraad geïnstalleerd voor een periode van vier 
jaar. Het voorzitterschap van de Emancipatieraad bleef in WO-handen: van Dian 
van Leeuwen-Schut naar Greetje den Ouden-Dekkers. 
De overige WO-plaatsen worden bezet door Joan van Dijk en Anne Lize van der 
Stoel. 
Op de foto: Dian van Leeuwen overhandigt namens de 'oude' raad een aquarel van 
de Amsterdamse kunstenares Lottie Buit aan de 'nieuwe' raad in de persoon van 
Greetje den Ouden-Dekkers. De aquarel symboliseert het doorbreken en doorzetten 
van de emancipatie tussen gevestigde machtsblokken. 
(Foto: Theo Meijer) 

(fotostudio Van Roekef en 

Een grote opkomst van VVD
stemmers kan onze partij een ex
tra zetel bezorgen in het Eu
roparlement. De opkomst van de 
vorige Euro-verkiezingen was 
slechs 50,8 %. Indien deze op
komst wederom aan de lage kant 
is, maar de VVD ziet kans haar 
sympathisanten te bewegen om te 
gaan stemmen, kan een grote 
komst van liberalen de VVD voor
deel op leveren. 

Wat kunt u nu doen om die 
partij die u toch dierbaar is - an
ders was u geen lid - te helpen? 
Het kost u een geringe inspan
ning. Kijk eens in uw buurt rond. 
Wie is wel VVD-sympatisant, 
maar heeft geen tijd of zin om die 
donderdag te gaan stemmen? U 
mag namelijk voor 2 andere per
sonen stemmen, indien deze 
stemmen worden uitgebracht op 
hetzelfde stembureau. Hun 
oproepkaart door hen als machti
ging ingevuld en aan u gegeven 
maakt het mogelijk dat u tegelijk 
met uw eigen stem nog twee an
dere stemmen kunt uitbrengen. 
Controleert u wel even of de num
mers van het stembureau over
eenstemmen. 

Indien alle VVD-leden die 
kleine moeite nemen, kan er een 
prachtige uitslag komen voor de 
VVD. Een uitslag, zoals u weet, 
voor uiterst belangrijke verkie
zingen, die tevens de prelude vor
men tot, maar ook een graadmeter 
zijn voor de Kamerverkiezingen in 
september. 

Het dinsdagmiddagspreekuur 
gaat door. Van 14.30 uur- 18.30 
uur kunt u op nummer 070-
613085 elke dinsdagmiddag met 
mij bellen over het blad en par
tijzaken die u bezighouden. 

RENY DIJKMAN • 
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Arbeidsvoorzienings- Lintjesregen trof ook VVD 
belel. d Door DRS. LEN REMPT-HALMMANS DE JONGH, 

WO Tweede-Kamerlid 
Koninginnedag is niet onop
gemerkt aan de liberalen voorbij 
gegaan. Op donderdag 27 april 
ontvingen de Tweede-Kamer
leden Reinier Braams, Loek Her
mans en Erica Terpstrade konink
lijke onderscheiding Ridder in de 
Orde van .de Nederlandse Leeuw. 
Tijdens een gezellige bijeenkomst 
in de Schrijfkamer van het Twee
de-Kamergebouw sprak fractie
voorzitter Joris Voorhoeve hen 
warm toe. De drie nieuwe Ridders 
kregen een fles champagne en de 
dames Hermans, Braams en de 
moeder van Erica een fraai boeket 
bloemen. 

De regering ziet dit beleid als 
onderdeel en instrument van 
een breder arbeidsmarkt
beleid, dat gericht is op een 
optimale afstemming van 
vraag en aanbod op de ar
beidsmarkt. 

Gezien de hoge werkloosheid 
enerzijds en de vele onvervulbare 
vacatures anderzijds is deze doel
stelling, die tot op heden uitslui
tend de verantwoordelijkheid van 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is, nog lang niet 
bereikt. Minister de Koning 
meent dat mede-verantwoorde
lijkheid van belanghebbenden, de 
werkgevers- en werknemersor
ganisaties, voor het opstellen en 
het uitvoeren van het arbeids
voorzieningsbeleid een oplossing 
zou kunnen zijn. Alle frakties in 
de Tweede Kamer zijn het er mee 
eens dat deze zgn. "tripartisering" 
( = gelijke verantwoordelijkheid 
van overheid en sociale partners) 
zowel op centraal als regionaal 
niveau, in principe een goed model 
zou kunnen zijn om dit probleem 
bij de wortel aan te pakken. 
Daartoe zal een zelfstandige pu
bliekrechtelijke arbeidsvoorzie
ningsorganisatie worden inge
steld, die jaarlijks gegarandeerd 
over bijna f 2 miljard kan be
schikken. 

Marginale toetsing 
Waar alweer de gehele Kamer 

tegenaan hikt is echter, dat de 
minister in het desbetreffende 
wetsvoorstel stelt dat hij uitein
delijk de verantwoordelijkheid 
voor dit volgens de VVD buiten-, 
gewoon belangrijke beleidsterrein 
behoudt, maar dat hij in de prak
tijk de instrumenten mist om dat 
waar te maken. Kort gezegd: hij 
kan besluiten van het centrale 
bestuur, die hem niet bevallen, als 
het echt moet op de een of andere 
manier wel tegenhouden. Drin
gend gewenst beleid kan hij ech
ter niet bevorderen. Ook niet als 
de sociale partners door uiteenlo
pende (maatschapij) opvattingen 
of uitgangspunten niet tot be
sluitvorming zouden kunnen ko
men. Het is duidelijk dat het par
lement er op deze wijze al he
lemaal niet aan te pas komt, zelfs 
al krijgt het jaarlijks braaf het 
zgn. "meerjarenbeleids-plan" van 
het centraal bestuur toegestuurd. 
Een plan dat overigens ook door 
de minister alleen voor kennis
geving moet worden aangenomen. 
Hij kan wat tegensputteren, maar 
het centrale bestuur hoeft daar 
geen rekening mee te houden. 
Zelfs de begroting wordt alleen 
maar marginaal getoetst zodat er 
alleen wordt gekeken of de uitga
ven door de inkomsten worden 
gedekt. 

Oplossingen 

In andere landen waar met 
deze tripartisering wordt gewerkt 

' Drs. N. Rempt-Halmmans de Jongh. 

hebben regering en parlement 
veel meer invloed. Een probleem 
is nu dat kabinet en sociale part
ners eensgezind elke verandering 
van het wetsvoorstel, waarover zij 
zoveel jaar met elkaar hebben ge
stoeid, afwijzen en dreigen met 
het intrekken van het wetsvoor
stel zodat zij het spel niet langer 
meespelen. 

Het parlement voelt er echter 
niets voor om zich dat te laten 
aanleunen en zoekt naar oplos
singen. 
Er zijn een paar mogelijkheden: 
- de minister krijgt een aanwij

zingsbevoegdheid. Daar voelen 
betrokkenen niets voor uit 
angst dat partijen zich bij voor
baat achter de minister zullen 
verschuilen; 

- er komen criteria in de wet die 
mogelijk worden toegespitst in 
een AMvB waarbinnen het be
stuur zich moet bewegen; 

- het meerjarenbeleidsplan 
wordt, zoals oorspronkelijk de 
bedoeling van de desbetreffende 
SER adviezen was, ter goed
keuring aan de minister voor
gelegd. Voor een evt. afwijking 
moet deze zich bij het parlement 
verantwoorden. 

De VVD fraktie heeft vooralsnog 
een voorkeur voor de laatste mo
gelijkheid. Wij hopen echter dat 
Kamer en minister er in wezenlijk 
"gemeen overleg" kunnen uitko
men. 

In deze beschouwing heb ik mij 
beperkt tot de harde kern van de 
onenigheid tussen minister en 
parlement. Buiten beschouwing 
bleef de vrij centralistische opzet, 
het buitenspel laten van provin
cies, de problemen met scholing 
en voorlichting etc. Maar ook 
daaraan zal bij de plenaire be
handeling de nodige aandacht 
worden gegeven. • 

De volgende ochtend werd ook 
VVD-senator Henk Heijne Mak
kreel met deze Koninklijke on
derscheiding verrast. 

Henk Heijne Makkree/, Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

De hoogste onderscheidingen 
gingen naar Hans Wiegel, oud
VVD lijsttrekker, oud-vice 
premier en oud-minister van Bin
nenlandse Zaken, thans Commis
saris der Koningin in Friesland, 
tevens erelid van de VVD, en naar 
Chris van der Klaauw, thans am
bassadeur te Lissabon, in het ka
binet Van Agt-Wiegel minister 
van Buitenlandse Zaken. Beide 
heren werden benoemd tot com
mandeur in de Orde van Oranje 
Nassau. • 

Het lustrumcongres ter gelegenheid van het veertigjarig be
staan van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 
wordt op zaterdag 24 en zondag 25 juni gehouden in de Ko
ningshof te Veldhoven. Het programma ziet er als volgt uit: 

·Zaterdag 24juni 
10.30-11.30 uur 
11.30-11.35 uur 
11.35-12.00 uur 

12.00-12.30 uur 

12.30-14.30 uur 

14.30-15.00 uur 
15.00-16.30 uur 
16.30-17.30 uur 
17.30-20.00 uur 
20.00-20.15 uur 
20.15-20.30 uur 
20.30-20.50 uur 

20.50-21.10 uur 
21.10-21.30 uur 

21.30-21.50 uur 

21.50-22.00 uur 
22.00-22.45 uur 

23.00 -....... . 

aankomst in de Koningshof 
Welkomstwoord Mark Rutte, voorzitter JOVD 
Openingsrede dr. ir. Joris Voor hoeve, voorzitter VVD
Tweede Kamerfractie 
Rede drs. Ed Nijpels, minister van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
Vijf workshops met deskundige inleiders over: 
- partijstrategieën (het PvdA-rapport "Bewogen Be

weging" en de D66 rapportage "2001"); 
- economische politiek in de jaren negentig; 
- liberale filosofie 
- onderwijs; 
- Latijns-Amerika. 
Pauze 
Voortzetting workshops 
Borrel en presentatie JOVD-promotiefilm 
Diner 
Voorzittersrede Mark Rutte 
Rede mr. Molly Geertsema, ere-voorzitter JOVD 
Rede Wim Kok, voorzitter PvdA Tweede Kamer
fractie 
Pauze 
Rede drs. Wim Deetman, minister van Onderwijs en 
Wetenschappen 
Rede drs. Erwin Nypels, ere-lid JOVD en lid D66 
Tweede Kamerfractie 
Pauze 
Huldiging mr. Jan van der Laag, Jules Maatenen 
Ada den Ottelander tot "lid van verdienste" 
Disco-ellende en jazz-band, kortom: het feest! 

ZWEEDSE 
verzekeringsgroep 

is geïnteresseerd in de aankoop van grote en kleine 
CG-portefeuilles- kantoren, winkels (A1), 

grachtepanden -ook grote objecten, vlotte 
afwikkeling. 

Drs A. V. v. Leeuwen, tel. 020-6644015, fax: 020:716152, 
postbus 7426,1007 JKAmsterdam. 

RESTAURANT 
Kloksteeg 3 Leiden Telefoon 071 123053 

Zondag25juni ~~~ 
10.30-12.30 uur Brunch I 
11.30-13.30 uur Algemene Ledenvergadering 
13.00-14.00 uur Voetbalduel tussen het JOVD-hoofdbestuur en een 

selectie van de VVD Tweede-Kamerfractie 
14.00-14.30 uur Pauze 
14.30-16.00 uur Forum van vier oud-voorzitters uit de jaren vijftig, 

zestig, zeventig en tachtig 
16.00-16.30 uur Msluitende borrel 

Deelname aan het lustrumcongres kost f 100,- (incl. overnachting, 
diner, feest en brunch + congresbundel). Alleen overnachting en brun
chen kost f 85,-. Bezoeken is uiteraard gratis. Voor verdere informatie 
bellen met Constantijn Dolmans. Tel. 020-242000/071-141293. 

BON 

NEE! 
Dat JOVD-lustrumcongres wil ik niet missen. Ik teken voor 
0 pakket 1 (overnachting, feest, brunch, congresbundel-f 100,-) 
0 pakket 2 (overnachting+ brunch- f 85,-) 
en maak het genoemde bedrag over op postbank 5467270 (JOVD
activiteitenrekening te Amsterdam). 

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats: ............................................................................... . 

Telefoon: 

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

Stuur de bon op naar het Algemeen Secretariaat van de JOVD, Prins 
Hendrikkade 104, 1011 AJ Amsterdam. 



Tussen hoop en 
vrees 
Beschouwingen over de veiligheid 

-~ .. -..~ van West-Europa 
(Geschrift no. 68 van de Teldersstichting) 

De-veiligheid van West-Europa 
is niet gediend met het losser ma
ken v:an de bondgenootschappe
lijke band· met de Verenigde 
Staten. Onder ieder scenario van . 
wapenbeheersing blijft West-Eu
ropa - door politieke verdeeldheid 
en militaire versnippering 
zwakker dan de Sov:jetunie. In dit 
licht bezien dient het voortbe
staan van de Amerikaanse veilig
heidsgarantie het strategisch 
uitgangspunt te zijn van ons vei
ligheidsbeleid. 

Dit is de rode draad in de jong
ste publikatie van de Prof. Mr. 
E.M. Teld.ersstichting, het we
tenschappelijk bureau van de 
VVD. In het rapport spreekt een 
werkgroep onder leiding van mr. 
M. Patijn zich onder meer uit over 
de volgende onderwerpen: 

De verhouding van West-Europa 
tegenover de twee supermachten 

- Hoewel zowel het nieuwe 
denken als het nieuwe handelen 
in de Sov:jetunie over het geheel 
genomen positiefbeoordeeld moet 
worden, vormen de ontwikkelin
gen aldaar vooralsnog geen aan
leiding voor radicale koerswijzi
gingen in het Westeuropese vei
ligheids- of Oosteuropabeleid. 
Gewenst blijft een zakelijke en 
pragmatische Ostpolitik, waarin 
de nadruk ligt op het intensiveren 
van de economisèhe en culturele 
betrekkingen en geprofiteerd 
wordt van de toegenomen kansen 
op verbetering van de samenwer
king met de Sov:jetunie en Oost
Europa. Voor grootschalige fi
nanciële hulp aan Gorbatsjov c.s. 
is in zo'n politiek geen plaats. 

- Van groot belang is dat de 
fricties vanWest-Europamet zijn 
voornaamste bondgenoot, de Ver
enigde Staten, binnen de perken 
worden gehouden. Een middel 
daartoe is onder meer het verbe
teren van de samenwerking out
of-area. West-Europa kan in een 
enkel geval de Amerikanen mi
litair bijstaan, zoals in de Perzi
sche Golf, en moet hun verder 
politiek in het algemeen meer 
steun geven. 

- Bij de onderhandelingen in 
Wenen over conventionele strijd
krachten dient de Sov:jetunie haar 
grote overwicht aan tanks, artil
lerie e.d. prijs te geven. De onder
handelingen mogen niet leiden tot 
het geheel verdwijnen van Ame
rikaanse troepen uit Europa. 

Europese veiligheidssamen
werking 

- Door materieelsamenwer
king te verbeteren, taakverdeling 
te verbeteren en het onderling 
overleg te intensiveren, kunnen 
de Westeuropese landen komen 
tot een efficiëntere defensie. De 
Europese veiligheidssámenwer
king dient evenwel niet gezien te 
worden als een (partieel) sub
stituut voor de (nucleaire) be
scherming door de Verenigde 
Staten en mag een onthechting 
van de VS niet in de hand werken. 

- Hoewel op lange termijn de 
Europese Politieke Samenwer
king wellicht het beste forum voor 
de ontwikkeling van een nauwere 
veiligheidssamenwerking is, kan 
men zich, met het oog op de ver-

deeldheid met betrekking tot vei
ligheidsvraagstukken binnen de 
Europese Gemeenschap, voorlo
pig beter richten op de in 1984 
"gerevitaliseerde" Westeuropese 
Unie, die politiek en institutioneel 
versterkt dient te worden. 

De rol van de kernwapens 
- Een goed veiligheidsbeleid 

betekent het nemen van maatre
gelen die de toestand van weder
zijds verzekerde vernietiging 
stabiliseren en de afschrikkende 
werking van het onmisbare kern
wapen versterkèn. Zulke maatre
gelen omvatten: h~t verbieden 
van anti-raketsystemen, beper
king van het aantal_ tirst-strike
wapens en vermindering van de 
kwetsbaarheid van de overgeble
ven kernwapens, terugdringing 
van MIRVing en het aan banden 
leggen van ASAT- en ruimtewa
pens. SDI ondermijnt het af
schrikkingssysteem en dient der
halve te worden afgekeurd. 

- Essentieel voor de veiligheid 
van West-Europa is. de mogelijk
heid van de NAVO om op eventu
ele agressie flexibel te reageren. 
Dit impliceert dat de NAVO moet 
kunnen beschikken over een be
perkt aantal tactische kern
wapens; . aanvaarding van een 
"derde nul" -optie dient bijgevolg 
krachtig bestreden te worden. Het 
aantal tactische kernladingen in 
West-Europa kan wel worden te
ruggebracht, maar de resterende 
SNF-wapens dienen van goede 
kwaliteit te zijn; verhouding van 
de Lance door een meer adequaat 
wapensysteem is daarom ge
wenst. 

- Nu Ground Launches Cruise 
Missiles bij verdrag verboden zijn, 
is de·lacune die bestaat tussen de 
SNF-wapens en de strategische 
systemen vrij groot. Verstandig is 
het dan ook, om het NAVO-ver
mogen tot een flexibele response te 
vergroten door tactische jacht-

. vliegtuigen uit te rusten met 
stand offmissiles. Tevens zou on
derzocht moeten worden of de af
schrikking geen dienst bewezen 
wordt door aan de SAéEUR een 
paar honderd Sea Launches 
Cruise Missiles toe te wijzen. 

De Nederlandse defensie-inspan
ning 

- Wil Nederland een goede 
bondgenoot blijven, dan zal het 
een zodanige groei van het defen
siebudget moeten realiseren dat 
de vervulling van de afgesproken 
taken op geloofWaardige wijze kan 
blijven plaatsvinden. Als de 
noodzakelijke groei van het bud
get onverhoopt zou uitblijven, zou 
ons land waarschijnlijk het best 
d~ nadruk kunnen leggen op zijn 
taken in de Centrale Sector. Dit 
impliceert dat besparingen, in 
overleg met de bondgenoten, 
vooral bij deeltaken van de ma
rJ.ne gezocht zouden moeten wor
den. 

- Om de kosten van zijn defen
sie te drukken, moet Nederland 
zich inspannen om te komen· tot 
een doelmatiger bedrijfsvoering 
(bijv. door middel van privatise
ring), herverdeling van taken en 
materieelsamenwerking. Nood
zakelijk is een internationali
sering en liberalisering van de 

Bij het ter perse gaan van dit blad bereikte de redactie het bericht dat de minister van Verkeer 
en Waterstaat, drs.Neelie Smit-Kroes, haar kandidatuur voor de Tweede-Kamerverkiezingen 
intrekt. 

I I 

Neetie Smit-Kroe!$ {Foto: Hans Kouwenhoven). 

Verklarin,g 
Het hoofdbestuur vcin de VVD heeft heden bericht ontvangen van de Minister 
van Verkeeren Waterstaat, mevrouw drs. N. Smit-Kroes, dat zij zich terugtrekt 
van de groslijst voor de komende Tweede-Kamerverkiezing. Mevrouw Srnit 
verklaart.daarbijdat.zij haarpolitieke loopbaan wenst te beëindigen. 

Het hoofdbestuur betreurt haar besluit tn hoge mate, temeer dac;tr mevrouw 
$mit gedurende een periodevan_ÇLchtûenjÇLren zowel de partijals het 
.libiraUsme in Nederland een grote dienst heeft bewezen. 

Niettemin respecteert het hoofdbestuur de genomen·besli$sing. Hèt 
hoofdbestuur stelt het. voorts op prijs te vetklaren dat mevrouw Smit geheel 
op e,îgen initi(Ltief dit besluit heeft genomen, daarbij is op generlei wijze druk· 
op haar uitgeoefend bij het nemen. van voornoemde beslissing. · 

structuur van de defensie-indus
trie en het aankoopbeleid aan
gaande defensiemateriaaL In
schakeling van de Nederlandse 
industrie moet vooral gezocht 
worden in deelname in inter
nationale consortia wat betreft die 
onderdelen waarvan internatio
naal erkend wordt dat onze be
drijven voorop lopen. V oor zover 
wapensystemen geheel in het 
buitenland worden besteld, be
hoort de Nederlandse regering bij 
het stellen van compensatie-eisen 
terughoudendheid te betrachten. 
Tevens dient zij te waken voor een 
te innige verstrengeling van de 
vaderlandse defensie-industrie en 
de overheid. 

- Om het gevaar va~ een drei
gend tekort van dienstplichtigen 
te bezweren, dient het vrijstel
lingsbeleid stringenter te worden 
en moeten er meer vrouwen bij 
de krijgsmacht betrokken worden. 
Verlenging van de dienstplicht 
komt niet in aanmerking. Wèl kan 
de dienstplicht, door invoering 
van het systeem van dienstver
vulling naar keuze, variabel wor
den gemaakt. 

Prijs f 25,-. 
Postgiro 3349769, t.n.v. Prof. Mr. 
E.M. Teldersstichting, Koningin
negracht 55a, 2514 AE 's
Gravenhage. Onder vermelding 
van geschrift nr. 68. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W.J.A. van den Berg. 

Liberaal Reveil 
Themanummer: Europa 

Eind mei zal Liberaal Reveil 
geheel gewijd zijn aan Europa in 
het kader van de Europese Ver
kiezingen 1989. Ook zal een toe
komstvisie worden gegeven op dat 
Europa na 1992. 

Verder komt aan de orde welke 
invloed Nederland kan hebben op 
verschillende · beleidsterreinen 

Aanmeldingsbon 

zoals landbouw, economie en de 
media. 

Een abonnement op Liberaal 
Reveil (6 nrs. per jaar) kost 
f 42,50. . 

Jongeren onder de 27 jaar 
kunnen zich voor f 30,- abon
neren. 

Een los nummer kost f 9,50. 

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

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

Postcode: ................... Woonplaats: .......................................... : ......... . 

Leeftijd: ................................................................................................. . 

Ik wil een abonnement op Liberaal Reveil. 

Inzenden naar: 
mevr. M.P. Bijlsma-Moene 
Abel Tasmanplantsoen 20 
2253 KA Voorschoten. 

Voor het Europanummer kunt u 
volstaan door overmaking van 
f 9,50 op giro: 240200 t.n.v. Stich
ting Liberaal Reveil, Voorschoten. 



De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder
schrijft. 

Frank-Lizzy-Sammy 
en de fans 

Men kan sympathie koesteren voor 
de fan, die aan het hek van het 
vliegveld staat te wachten in de 
hoop een glimp van zijn idool op 
te vangen; misschien zelfs een 
handtekening of tenminste een 
knikje te krijgen. 
Ook kan men zich voorstellen dat 
fans zo'n f 100,- of zelfs meer 
willen missen om een optreden van 
een huns inziens wereldspektakel 
niet te missen. 
Ook is het zelfs voorstelbaar dat 
een groep mensen met een bepaald 
type een reeks tafels afhuurt, niet 
zozeer om dat idoolspektakel te 
belèven, maar om .bijvoorbeeld de 
pers of tv te halen met hun "ge
nodigden" aan hun tafel. 
Dat die tafels voor tenminste de 
helft van de kosten toch door het 
Nederlandse volk wordt. opge
bracht via belastingaftrek - re
laties toch - is in het algemeen wel 
bekend en duidelijk. 
Dat er dan ministers plus aan
hang zijn die zich in de "relatie
sfeer" mede op kosten dus van het 
Nederlandse volk, laten fêteren, 
dat is toch niet zo goed. voor te 
stellen. In de democratie van 
Frank-Lizzy-Sammy geldt zulks 
als ongehoord, als onmogelijk 
zelfs. 
Daar wordt poenigheid bij politie
ke ambtsdragers op ministerieel 
niveau echt niet geaccepteerd. · 

Willem J. Jansen 
Amst~rdam 

SHELL uit Zuid-Mrika 

Moedeloos word ik van de anti
SHELL-hetze in ons land. SHELL 
is een van de weinige bedrijven 
in Zuid-Afrika die ·de apartheid 
aldaar - in pagina grote adver
tenties - veroordeelt. De zwarten 
die daàr werken willen voor geen 
prijs dat hun baas vertrekt uit 
Zuid-Afrika. 
De Nederlandse overheid echter 
steunt d.m.v.· het geven van sub
sidie het Komitee Zuidelijk Afrika. 
Het comite: 
- dat de actie "SHELL uit Zuid

Afrika': . coördineert en waarin 
het ANC vertegenwoordigd 
wordt door antropoloog/ 
wapensmokkelaar Klaas de 
Jonge; 

- dat zich niets aantrekt van die
zelfde Nederlandse overf:wid be
treffende een onrechtmatige 
blokkade van het SHELL-labo-

- ratorium; 
- dat geen afstand neemt van ge-

welddadige acties zoals het 
doorsnijden van slangen bij 
SHELL-benzinestations. 

Wordt het daarom niet eens tijd 
voor stopzetting van subsidie zo
lang het Komitee Zuidelijk Afrika 
geen afstand neemt van geweld
dadige acties? 

P. de Groot 
Santpoort Zuid 

In deze rubriek worden alleen 
aan..kondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor ·iedereen toegankelijk) 

-waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

lVI CI I tiOtl 

DOORWERTHIRENKUM - 18 
mei. Drs. F.A. Wijsenbeek. Park

. hotel de Branding. 20.00 uur. Eu
ropa 1992. 

DRONTEN/JOVD FLEVOLAND 
, - 9 juni. R.L.O. Linschoten. Rest. 
De Wisent. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

ENKHUIZEN - 1 J;ini. Drs. F.W. 
W eis glas. Hotel rest. Die Port van 
Cleve. 21.00 uur. Actuele poli
tiek/Europese politiek. 

LUXEMBURG - 19 mei. Mr. 
J.G.C. Wiebenga. Aerogolf
Sheroton Hotel. 20.30 uur. Zorgen 
aan de Grens. 

MEPPEL - 29 mei. Ir. H.E. 
Clevering. Marktcafé Nijmeijer. 
20.00 uur. Europese Verkiezin
gen. 

MIJDRECHT/RONDE VENEN -
17 mei. J.D. Blaauw. Bowling
Party-Centrum. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 
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VEENDAM- 9 juni. A. Jorritsma
Lebbink. "Veenlust". 20.30 ur. 
Algemene Politiek . 

DE WAAL/TEXEL - 12 juni. Drs. 
L.M.H.A. Hermans. Hotel Rebec
ca. 20.15 uur. Actuele politiek. 

WILP/OC APELDOORN- 22 mei. 
Ir. J. Mulder. Cafe-rest. Bosgoed. 
20.00 uur. Europa/Europese 
landbouw problematiek. 

AALSMEER - 24 mei. J. Maaten. 
Rest. Chalet Hornmeer. 20.45 
uur. Europa en Europese Verkie
zingen. 

ETTEN/OC MONTFERLAND - . NIEUWEGEINIOC WEIDEGE-
18mei.Mr. H.R. Nord. Zaal Kost, BIED - 19 mei. Mr. F.H.G. de 
Etten. 20.00 uur. Liberalen in Grave. Wijk Activiteitencentrum 
Europa. De Baten. 20.00 uur. Plan Oort/ 

WOUDENBERG - 22 mei. J. 
Franssen. Hotel Schimmel.· 20.30 
uur. Onderwijs/actuele politiek. 

ULFT - 11 juni. Drs. R.J. Goed
bloed. De Smeltkroes. 11.00 uur. 
Forumdiscussie in het kader van 
de Europese Verkiezingen. ALMELO - 22 mei. Mr. F. Kort

hals Altes/Drs. R.J. Goedbloed.· 
Postiljon Motel Almelo. 20.30 uur. 
De Europese eenwording (en de 
gevolgen op het gebied vanjustitie 
en politie). 

AMSTERDAM/BUITENVEL
DERT - 22 mei. Dr. Ir. J.J.C. 
Voorhoeve. ROSARIUM-RES
TAURANT. 20.15 uur. Actuele 
politiek. 

BOD EG RA VEN - 25 · mei. Drs. 
Chr. R.J. Laffrée. Rest. Bar. 't 
Wagenwiel. 20.30 uur. Europa. 

GENEMUIDEN - 23 mei. Mevr. 
A.J. Jorritsma-Lebbink. Ge-
meentehuis. 20.00 uur. Forum
discussie. 

'S-GRA VENRAGE - 18 mei. Drs. 
R.J. Goedbloed. Paviljoen Rigter. 
20.00 uur. Europa. 

HARLINGENIOC FRANEKER -
29 mei. A.J. Jorritsma-Lebbink. 
Soc. Cult. Centrum Trebol. 20.00 
uur. In het kader van de Europese 
Verkiezingen. 

HEERENVEEN - 24 mei. A.J. 
Evenhuis. Posthuis-Theater. 
20.30 uur: Actuele politiek. 

Montijn/Actuele politiek. 

OLDEMARKT/STEENWIJK 
E.O. - 22 mei P.M. Blauw. Cafe
rest. Hof van Holland. 20.00 uur. 
Landbouwp.roblematiek. 

OSS- 9 juni. Mr. F.H.G. de Grave. 
Wilhelmina Hotel. 20.30. uur. Ac
tuele politiek. 

RHEDENNELP/ROZENDAAL -
9 juni. Mevr. S. van Heemskerck 
Pillis-Duvekot. Gemeentehuis. 
20.00 uur. Forumdiscussie Euro
pa. 

RINSUMAGEEST/OC DOK-
KUM - 29 mei .. Drs. J.F. Scher
penhuizen. Rest. Het Rechthuis. 

ZEIST - 8 juni. Drs. F.W. Weis
glas.· Foyer van Boschlust. 20.00 
uur. Forumdiscussie Europa. 

ZEVENBERGEN - 22 mei. Mr. 
F.H.G. de Grave. Hotel van de 
Hooft. 20.00 uur. Actuele politiek. 

ZOETERMEER - 8 juni. J. Frans
sen. Kruispunt. 20.00 ·uur. On
derwijs/Actuele politiek. 

ZWIJNDRECHT - 9 juni. Drs. 
Chr. R.J. Laffrée. Theater de Uit
stek Walburg. 20.00 uur. Forum
discussie in het kader van Europa. 

• 
BERGUMITIETJERKSTERA
DEEL - 1. juni. P.M. Blauw. 
Glinstra State. 20.00 uur. Fo
rumdiscussie. Làndbouw/EG/Eu
ropese Markt. 

HILVERSUM - 5 juni. J. Frans- 20.00 uur. In het kader van de 
sen. Hof van Holland. 20.00 uur.- Europese Verkiezingen.
Onderwijs/Actuele politiek. 

BRUNSSUM - 5 juni. Mevr. E.G. 
Terpstra. Hotel Kerkeveld. 20.00 
uur. Ouderenbeleid, vergrijzing in 
Nederland. 

BRUSSELIOC BRUSSEL/LU-
XEMBURG - 26 mei. Mevr. Drs. 
N.J. Ginjaar-Maas. Hotel Char
lemagne. 12.45 uur. Het Onder
wijs in Europa na 1992. 

COEVORDENIOC HOOGEVEEN 
29 mei. Ir. J. Mulder. Rest. Am
bergen. 20.00 uur. De Ned. On
dernemer in Europees perspec-
tief. · 

CUYK/OC NOORDOOST BRA
BANT- 17 mei. A.A.M.E. van Erp. 
Hotel café de Korenbeurs. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

DEVENTERIOC ZUID WEST 
SALLAND - 29 mei. Mr. G.B. Nij
huis. Wapen van Deventer. 20.00 
uur. De toekomst van de gezond-

. heidszorg. 

DONKERBROEK/Oè HEEREN
VEEN- 5 juni. Mevrouw A.J. Jor
ritsma-Lebbink. 't Witte huis. 
20.00 uur. In het kader van de 
Europese Verkiezingen. 

HOOGEVEEN- 12 juni. A.A.M.E. 
van Erp. Gafe Cheers. 20.00 uur. 
Midden- en Kleinbedrijf. 

HORST/KC LIMBURG - 19 mei. 
Dr. Ir. J.J.C. Voorhoeve. 't Gast
hoes, Horst. 20.00 uur. Actuele· 
politiek. 

HUISDUINEN/AFD DEN HEL
DER - 22 mei. Drs. Chr. R.J. Laf
frée. cafe/rest. De Branding. 20.00 
uur. Forumdiscussie Europa 
1992. 

LEERSUM - 22 mei. H.F. Dijk
stal. Hotel Vogelesang. 20.45 uur. 
Over de bestrijding van crimi
naliteit en over de actuele po
litiek. 

LEIDEN - 1 juni. Ir. J. Mulder. 
StadsgehoorzaaL 20.00 uur. Fo
rumdiscussie in het kader van 
Europa. 

LOOSDRECHT/JONGEREN
CONTACT - 19 meL J. Frans
sen. Pandahallen. 20.00 uur. 
Studiefinanciering/forumdiscus
sie. 

KLEIN - OEVER 

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

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

Lid Romantische Restaurants 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 

AA 
~~~~ 

Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

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

SON EN BREUGEL/KC s'HER
TOGENBOSCH - 10 juni. A.J. 
Evenhuis. De Bonkelaer. 10.00 
uur. De Economie van Oostelijk 
Noord Brabant en het Europa na 
1992. 

TER APELJOC EMMEN/WES
TERWOLDE - 23 mei. P.M. 
Blauw/Ir. J. Mulder e.a. Hotel 
Boschhuis. 20.00 uur. Forumdis
cussie Eemsdollardgebied. 

. TE HUUR 

Kleine mooi gem. 
kantoorruimte 
(b~letage). 

Goed gelegen-aan de 
Keizersgracht 
te Amsterdam. 

Tel.: 020-255530 of 272562. 

GENIET VOLOP IN UW 
OPEN VERANDA MET 

'\\lft . 

ZONNERANDA® 
I /I\'' ' 

Dat is een gesloten veranda + open pergola vo.or de prijs 
van één. Een druk op de knop en- zoef!· het dak glijdt open. 

Geen sauna temperaturen meer. . 
Goedkoper dan een gewone veranda + zonwering: 

Wierts 
Verandabouw 
Tel.: 04951-26665 
M odelveranda: 
Prinsenhof 2 Weert 
Geopend: ma. t/m zat. 10.00-16.00 uur 
zondag 14.00-17.00 uur 



Toelichting: 
1. Een goede en efficiënte wer
king van het secretariaat is van 
lev~nsbelang voor de partij. De 
noodzakelijke bezuinigingen bin
nen de partij en dus ook op het 
algemeen secretariaat, zullen de 
werkdruk ook op het algemeen 
secretariaat verhogen. Een cu
mulatie van functies is alleen 
daarom al ongewenst. 
2. Gezien de vele vertrouwelijke 
zaken, alsmede de opstelling van 
voorbereidende stukken (al dali 
niet met een embargo) maakt, dat 
de mogelijkheid zou kunnen be
staan dat een zekere voorkennis 
vroegtijdig bij andere besturen 
terecht komt (kc.'s, oc.'s, afdelin
gen, commissies etc.) .. 

Advies hoofdbestuur: 
De motie gaat uit van een onei
genlijke situatie. De werkdruk is 
naar opvatting van het hoofdbe
stuur inderdaad zeer hoog, maar 
mag dat individuele rechten be
knotten? Deze eventuele cumula
tie van functies is ter beoordeling 
van werknemers zelf zoals dat ook 
geldt in veel situaties voor par
tijleden bij zich kandidaatstellen 
e.d. 
Voorkennis is voorts nimmer door 
medewerkers gebruikt.- Het 
hoofdbestuur ontraadt dan ook 
deze motie. 

28. Motie: kamercentrale 
Leiden 
Betreft: Sc 

Tekst: . .,. 
De algemene vergadering van de 
kamercentrale Leiden in verga
dering bijeen op 4 april 1989; 
overwegende, dat het een goede 
zaak geacht wordt om de beper
kende bepaling, dat 'medewerk
(st)ers van het algemeen secre
tariaat van de VVD geen deel mo- · 
gen uitmaken van enig vertegen
woordigend lichaam, te schrap
pen; 
dat dit evenwel niet geldt voor be
stuursfuncties binnen de VVD
partijstructuur; 
dat de activiteiten van de diverse 
bestuurlijke niveaus vaak sa
me_nkomen bij het algemeen se
cretariaat en daar van advies c.a. 
moeten worden voorzien; 
dat daardoor de medewerk(st)ers 
van het algemeen secretariaat in 
een moeilijke en ongewenste dub
belrol kunnen geraken; 
besluit: 
de 42ste jaarlijkse algemene ver
gadering van 26/27 mei 1989 te 
Middelburg te verzoeken uit te 
spreken, dat artikel 68.8 hr niet" 
geheel wordt geschrapt, doch 
wordt gewijzigd als volgt: "De 
medewerk(st)ers van het alge
meen secretariäat mogen geen 
bestuursfuncties in de VVD ver
vullen"; 
en gaat over tot de orde van de 
dag. 

Toelichting: 
Tekst spreekt voor zichzelf. 

Advies hoofbestuur: 
Zie onder 25. 

AGENDAPUL'I" 10: 
Bespreking van het beleid van 
het hoofdbestuur. 

29. Motie: kamercentrale Lei
den (aangehouden door de 

- 41ste jaarlijkse algemene ver
gadering)· 

Tekst: 
De algemene vergadering van de 
kamercentrale Leiden in verga
dering bijeen op 12 maart 1988; 
overwegende, 
dat uit de voorgestelde wijzigin
gen van de statuten van de VVD 
blijkt dat door het hoofdbestuur 
gekozen is voor of een benoemd 
algemeen secretaris/lid van het 

hoofdbestuur (artikel 23.2.4) of 
een bezoldigd algemeen secreta
ris/niet-lid van het hoofdbestuur 
(artikel 26, leden 1 t/m 4); · 
dat het voor een goed functioneren 
van enerzijds het hoofdbestuur en 
anderzijds het partijbureau wen
selijk wordt geacht een twee
deling aan te brengen; 
besluit: · 
de 41ste jaarlijkse algemene le
denvergadering van 27/28 mei 
1988 te Veldhoven tè verzoeken 
om te besluiten tot het benoemen 
van een algemeen secretaris/lid 
van het hoofdbestuur en dit 
hoofdbestuur op te dragen over te 
gaan tot het aanstellen van een 
bezoldigd directeur van het par
tijbureau met als cons-equentie 
wijziging van de artikelen 23.5 26 
leden 1 t/m 4 en 28.2: 
en gaat over tot de orde van de 
dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ·is de mening 
toegedaan dat deze motie dient te 
worden aangehouden totdat de 
vraagstelling inzake het betaald 
voorzitterschap tot een afronding 
is gekomen. Thans is daar nog 
geen mededeling over te doen. Het 
nieuw aan te treden hoofdbestuur 
zal met voorstellen komen die dan 
behandeld worden op de 42ste 
jaarlijkse algemene vergadering 
in 1990. 

30. Motie: afdeling Hengelo 

Tekst: 
De afdeling Hengelo geeft het 
hoofdbestuur in overweging, in de 
toekomst de landelijke verga
deringen, bij wijze. van proef, op 
een centraal punt in het land te 
houden. 
Gedacht wordt aan een knoop
punt van spoorlijnen en autowe
gen met voldoende parkeer-facili
teiten. 

Toelichting: 
Het destijds genomen besluit om 
de' landelijke vergadering rou
lerend-regionaal te organiseren is 
o.i. in de praktijk bezwaarlijk ge
bleken. 
Leeuwarden, Veldhoven en Mid
delburg zijn lastiger dan driemaal 
Utrecht. 

Advies hoofdbestuur: 
Het houden van algemene verga
deringen in de regio's (het betreft 
hier voornamelijk jaarlijkse alge
mene vergaderingen) heeft zowel 
een financiële als een intern par
tij-politieke achtergrond. Aan het 
houden van zo'n vergadering in de 
regio Utrecht zijn zeer hoge kos
ten verbonden. De lokaties in de 
niet-centraal gelegen gebieden 
zijn in -het algemeen voordelig. 
Voorts is het voor een kamercen
trale interessant en stimulerend 
als inllet gebied een vergadering 
wordt gehouden. In een roulatie
systeem komen op die wijze in een 
periode van 18 jaren de meeste 
kamercentrales aan de beurt. 

AGENDAPUNT 14: 
Bespreking van het beleid van 
de Kamerfracties en van de 
VVD-leden in het Europees 
Parlement 

31. Motie: afdeling 
Hoogezand Sappemeer 

Tekst: 
Kan de fractie medewerken tot 
wijziging van de pensioen- en 
spaarfondswet, zodat de gepen
sioneerden een . zelfstandig recht 
op medezeggenschap in hun pen
sioenbestuur verkrijgen. 

Advies hoofdbestuur: 
Deze motie zal worden voorzien 
van een advies van de zijde van 
de Tweede-Kamerfractie. 

ME11989 

32. Motie: briefnr. 805110 
afdeling Ruinen e.o. 
Betreft: algemeen 

Tekst: 
"De afdeling Ruinen e.o. van de 
VVD, in vergadering bijeen op 3 
maart 1989, spreekt uit, dat zij 
zeer gegriefd is over de manier 
waarop de ministers Nijpels en 
Smit-Kroes zich bij herhaling in-

zake de milieuproblematiek een
zijdig negatief in de richting van 
de landbouw plegen uit te laten. 
De landbouw is zich haar verant
woordelijkheid in· deze goed be
wust, maar zij hoeft niet als 
hoofdveroorzaker aangemerkt te 
worden. 
De vergadering wenst, dat de ver
antwoordelijke bewindslieden 
zich van deze eenzijdige kritiek 
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onthouden en zich in hun uit
spraken evenwichtiger opstellen, 
en gaat over tot de orde van de 
dag". 

Advies hoofdbèstuur: · 
Als politiek verantwoordelijke in
stantie binnen de VVD zal de 
Tweede-Kamerfractie bij het be
leid van genoemde fractie zich 
uitspreken over de motie. 

Beschrijvingsbrief 
Buitengewone Algemene Vergadering 
(Biste algemene vergadering) 
te houden op vrijdag 23 en zater
dag 24 juni 1989 in De Flint te 
Amersfoort (dr. A. Knijperlaan 3). 

AGENDA: 

vrijdag 23 juni, aanvang 13.00 uur 

1. Opening. 

2. Behandeling concept 
Samenwerkingsovereen
komst (SWO) tussen VVD 
enJOVD -

Behandeling van 13.00 - 14.00 
uur. 
N.B. Dit concept wordt met de 
amendementen c.q. moties toe
gezonden aan de besturen van af
delingen en centrales. 

3. Vaststelling verkiezings-
programma 1989~1993. _ 

Behandeling van 14.00 - 18.00 
uur. 
N.B. De op het ontwerp-program
ma ingediende amendementen 
c.q. moties worden, na selectie, 
toegezonden aan de besturen van 
afdelingen en centrales. Tevens 
wordt een overzicht gegeven van 
de procedure van de behande
ling.*) 

vrijdag 23 juni, aanvang 19.30 uur 

4. Voortzetting van de behan
deling van agendapunt 3. 

Behandeling van 19.30 - 22.30 
uur. 

zaterdag 24 juni, aanvang 9.30 
uur 

5. Voortzetting van de behan
deling van agendapunt 3. 

Behandeling van 9.30- 13.00 uur. 

zaterdag 24 juni, aanvang 14.00 
uur 

6. Voortzetting van de behan
deling van agendapunt 3. 

Behandeling van 14.00 - 17.30 
uur. 

7. Eindstemming. 

8. Sluiting (18.00 uur). 

*) 

Namens het hoofdbestuur 
van de VVD, 

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

Procedure van de behande
ling 
1. De commissie Toxopeus zal de 
ingezonden amendementen c.q. 
moties van afdelingen en centra
les selecteren, zodat circa 400 
exemplaren aan de algemene ver
gadering ter behandeling worden 
voorgelegd. Alle afdelingen en 
centrales behouden overigens 
"claim-recht" t.a.v. die niet-ge
selecteerde amendementen en 
moties waarvan zij menen dat 
deze toch op de vergadering be
handeld dienen te worden. 

2. De leden van de commissie 
Toxopeus zullen ter vergadering 
adviseren met betrekking tot 
amendementen c.q. moties. Hun 
schriftelijk advies zal bij de aan
vang van de vergadering beschik-
baar zijn. · · 

3. Als de tijd, gereserveerd voor 
de behandeling van een hoofd
stuk, wordt overschreden, dan 
worden de resterende amen
dementen c.q. moties verwezen 
naar de leden van de commissie 
Toxopeus. 

4. Als de behandeling van een 
hoofdf'!tuk · voortijdig wordt afge
rond, dan zal met de behandeling 
van heirvolgende hoofdstuk eer
der wórden aangevangen. 

5. Het hoofdbestuur maakt even
tueel gebruik van de mogelijkheid 
nota's van wijziging in te dienen. 
Deze nota's worden t.z.t. aan de 
afdelingen en centrales toegezon
den. 

6. Het tijdschema voor de behan
deling van het, concept verkie
zingsprogramma is als volgt: 
vrijdagmiddag - 4 uren: hfd. 2 en 
een deel van hfd. 3 
vrijdagavond - 3 uren: een deel 
van hfd. 3, hfd. 4, en een deel van . 
hfd. 5 
zaterdagmorgen - 3Yz uur: een 
deel van hfd. 5, en hfd. 6 
zaterdagmiddag - 3Yz uur: hfd. 7 
en de inleiding 
Totaal14 uren beschikbaar. 

N.B.1: 
De aandacht van de afdelingen 
wordt gevestigd op art. 20 van de 
statuten en op art. 49.1 t/m 49.4 
van het huishoudelijk reglement 
van de partij, die als volgt luiden: 

20.1. Het stemrecht in de alge
mene vergadering wordt uitgeoe
fend door afgevaardigden van de 
afdelingen. 

20.2. Voor iedere vijftig leden van 
een afdeling per 1 januari onder
scheidenlijk 1 juli van het lopende 
jaar. wordt een stem uitgebracht; 
daarbij wordt het aantal leden 
van elke afdeling naar boven af-

gerond tot vijftig of een veelvoud 
daarvan. 

20.3. Voor afdelingen die na 1 ja-
. nuari onderscheidenlijk 1 juli van 
het lopende jaar zijn opgericht .of 
waarvan de grenzen na die. data 
zijn gewijzigd, wordt het aantal 
stemmen op de in artikel20.2 be
paalde wijze vastgesteld .op 
grondslag van het aantal leden 
dat een week voor de dag van de 
vergadering tot de afdeling be
hoort. · 

20.4. De aspirant-leden worden 
voor de bepaling van het ledental 
van een afdeling als bedoeld in 
artikel 20.2 en 20.3 buiten be
schouwing gelaten. 

20.5. De afgevaardigden van een 
afdeling worden benoemd door de. 
ledenvergadering van die afde
ling. 

20.6. Iedere afgevaardigde stemt 
in de algemene vergadering zon
der last, naar vrije overtuiging. 

49.1. Bij benoeming van afge
vaardigden als bedoeld in artikel 
20.5 van de statuten, benoemt de 
ledenvergadering een of meer 
plaatsvervangers, al dan niet per 
afgevaardigde. 

49.2. Indien de ledenvergadering 
meer dan een afgevaardigde be
noemt, 'kan zij tevens vaststellen 
hoeveel stemmen iedere afge
vaardigde met inachtneming van 
het in artikel 20 van de statuten 
bepaalde aantal stemmen ter al
gemene vergadering zal uitbren
gen; toezicht op de naleving van 
zodanig besluit berust bij de afge
vaardigden van de afdeling zelf. 

49.3. Afgevaardigden kunnen 
hun vertegenwoordiging over
dragen aan . andere afgevaardig
den van dezelfde of van een ande~ 
re afdeling. 

49.4. De voorzitter kan van ie
dere afgevaardigde verlangen dat 
deze zijn bevoegdheid aantoont, 
bij gebreke waarvan de betrokken 
afgevaardigde geen stemmen 
meer mag uitbrengen. 
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Beschrijvingsbrief 
. Buitengewone Algemene Vergadering 
(82ste algemene vergadering) 
In verband met de kandidaatstel
ling voor de tussentijdse Tweede 
Kamerverkiezing houdt de VVD 
op zaterdag 1 juli 1989 een bui
tengewone algemene vergadering 
in de Schouwburg. "Gooiland" te 
Hilversum. 

De vergadering, die uitsluitend 
toegankelijk is voor partijleden, 
vangt ;s middags om 13.00 uur 
aan. De inschrijving van de afge:
vaard1gden*) begint Óm 10.00 uur, 
aangezien deze de nodige tijd zal 
vergen. Voorts ontvangen de af
gevaardigden vanaf dat moment 
de kandidatenlijst zoals vastge
steld door de Verkiezingsraad. 
De mogelijkheid bestaat dat de 
vergadering tot in de avond zal 
voortduren! 

De agenda luidt: 
1. Opening door de onder-voor
zitter; 

2. Behandeling van ingekomen 
stukken. 
N.B. Voor zover de ingekomen 
stukken betrekking hebben op een 
of meer van de na te noemen 
agendapunten zullen zij bij de be
handeling van de desbetreffende 
agendapunten aan de orde wor
den gesteld. 

3. Zo nodig: 
a) Gelegenheid voor zittende le
den (bewindslieden en Tweede 
Kamerleden) om in de algemene 
vergadering ieder afzonderlijk het 
woord te voeren, voor zover zij 
zich, overeenkomstig artikel 16.5 
juncto artikel 5.1 van het regle
ment op de kandidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, bereid hebben 
verklaard een kandidatuur voor 
een verkiesbare plaats in overwe
ging te nemen, en voor zover zij 
voor de aanvang van de verga
dering-aan het hoofdbestuur heb
ben medegedeeld dat zij in de al
gemene vergadering het woord 
wensen te voeren; 

echter met dien verstande dat 
één afgevaardigde ingevolge 
art. 10 TKten hoogste vijftien· 
stemmen namens ten hoogste 
zes afdelingen mag uitbren
gen. Er zal ingevolge art. 19.3 
TK besloten worden met twee 
derden van de uitgebrachte 
geldige stemmen. 

De stemprocedure voor het de
fiiütief vaststellen van de lijst is 
conform de uitspraak van de 73ste 
algemene vergadering op 1 febru
ari 1986 de volgende: 
1. Als om een stemming wordt 

gevraagd is de eerste stem
ming een vrije stemming tus
sen in principe alle kandida
ten; 

2. Als de door de verkiezingsraad 
gestelde kandidaten een derde 
+ één van de geldig uitge
brachte stemmen verkrijgt 
blijft die kandidaat op de be
treffende plaats staan; 

3. Als de door de verkiezingsraad 
gestelde kandidaat niet de een 
derde + één van de geldig uit-

gebrachte stemmen verkrijgt 
dan volgt eerst een stemming 
tussen de overige kandidaten 
waarop gestemd is om uit te 
maken wie in de finale stem
ming naast de door de verkie~ 
zingsraad gestelde kandidaat 
in stemming wordt gebracht; 

4. In de finale stemming moet 
deze overige kandidaat twee 
derden van de geldig uitge
brachte stemmen behalen an
ders blijft de door de verkie
zingsraad gestelde kandidaat 
op die plaats staan; 

5. Voor tussenstemmingen geldt 
niet de gekwalificeerde twee 
derden vereiste meerderheid 
van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

MODEL I 

Ondergetekende voorzitter/secretaris* van de afdeling: 

verklaart hierbij (conform art. 49.4 hr.) dat door de ledenvergadering 
van zijn afdeling de volgende afgevaardigde(n) naar de 81ste/82ste AV* 
werd(en) benoemd: 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

.: ............................................ Ül89 

Ondertekening: 

MODELil 

Ondergetekende, afgevaardigde van de afdeling: 

draagt hierbij (conform art. 49.3 hr.) over aan: 

afgevaardigde van de afdeling ................................................................... . 
t.b.v. het uitbrengen van stemmen op de 81ste/82ste AV*. 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 

........................ ; .................... 1989 

Ondertekening: 

IV 

b) Gelegenheid voor degenen die 
na de Tweede Kamerverkiezing 
van 21 mei 1986 voorzitter van, de 
Tweede Kamerfractie zijn ge
weest, inlichtingen te verstrekken 
(overeenkomstig artikel 19.2, 
juncto artikel 18.2 van het regle
ment op de kandidaatstelling voor 
leden van de Tweede Kamer der 
Staten -Generaal). 

4. Vaststelling van het nader 
technisch advies van de in te die
nen kandidatenlijsten eri in het 
bijzonder vim een schema van 
combinaties van kieskringen, 
overeenkomstig artikel 19.3 van 
genoemd reglement. 

Schema Tweede Kamerverkiezing 
1989· 

5. Vaststelling van de in de ver
schillende kieskringen in te die
nen kandidatenlijsten, overeen
komstig artikel19.3 van genoemd 
reglement. 

6. Sluiting door de onder-voor
zitter. 

Namens het hoofdbestuur 
van de VVD, 

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

*) De artikelen' 20 statuten van 
49.1 t/m 49.4 hr. zoals deze 
vermeld zijn onder de be
schrijvingsbrief voor de 81ste 
algemene vergadering zijn van 
overeenkomstige toepassing, 

17 mei: leden zijn geïnformeerd 
door middel van publikatie in 
Vrijheid en Democratie van o.a. 
dit schema. 

Op 17 mei: alle processen-verbaal 
met de advieslijsten van de afde
lingen bij het algèmeen secre
tariaat binnen. 

29 mei: hoofdbestuursverga
dering. 
Amendementen c.q. moties van 
afdelingen en centrales e.a. bij het 
algemeen secretariaat binnen. 

Zaterdag 10 juni: alle kamercen
trales vergaderen om advies-kan
didatenlijst op te stellen. 

10 en 11 juni: opgave van deze lijst 

per telefax aan nr. 070-608276 of 
telefonisch 070-613000. 

Op 12juni: alle processen-verbaal 
van de kamercentrales bij het al
gemeen secretariaat binnen (per 
expresse). 

12 en 19 juni: hoofdbestuursver
gadering ter vaststelling: 
a) ontwerp van het hoofdbestuur; 
b) lijsten van gewogen gemiddel

de; 
c) vaststelling combinaties van . 

rijkskieskringen. 

Woensdag 21juni: toezending aan 
besturen afdelingen en kamer
centrales en de leden van de Ver
kiezingsraad. van de stukken, on
der a, b en c genoemd. 

V-rijdag 23 en zaterdag· 24 juni: 
81ste algemene vergadering in De 
Flint te Amersfoort ter. vaststel
ling van het verkiezingsprogram
ma. 

Vrijdag 30 juni: Verkiezingsraad 
in Schouwburg Gooiland. te Hilc 
versurn ten behoeve van de kan
didaatstelling (aanvang 14.00 
uur). 

Zaterdag 1 juli: buitengewone al
gemene vergadering (82ste alge
mene vergadering) in Schouw
burg Gooiland te Hilversum ten 
behoeve van de kandidaatstelling. 

Vanaf 7 juli: verzenden bereid
verklaringen + verklaringen van 
bewilliging. · 

14 juli: door algemeen secre
tariaat te ontvangen bereidver
klaringen + verklari:p.gen van be
williging. 

Vanaf 14 juli: opmaken lijsten+ 
verklaringen van bewilliging ver
zenden naar indieners (21 juli 
voltooid). 

Vanaf 21 juli: verzamelen hand
t~:Jkeningen kiezers door lijstin
dieners. 

25 juli: dag der kandidaatstelling. 

26 augustus: demonstratieve bij
eenkomst. 

6 september: dag der stemming; 
uitslagenavond. 
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de ·eerste helft van juni 

ver. kiezino-sproo-ranuna ~~f~=iÈ~:Ë . el e.a. I verbonden. (De alge-

Tw d K 
mene verga.dering heeft · · . 1989 in 1988 uitgesproken dat . . ee e ~lller . !:~~c:!:de:c;ee~Qu;!:~ 
behoudens die t.b.v. een 
T~eede ' Kamer-

1. PROCEDURES 

Op 6 september a.s. zal een tus
sentijdse verkiezing ~an leden 
van de Tweede Kamer worden ge-' 
houden. In verband met de korte 
tijd waarin een en ander moet 
worden gerealiseerd, heeft het 
hoofdbestuur in zijn vergadering 
van 8 meijl. gebruik gemaakt van 

· de bevoegdheid, zoals omschreven 
in artikel 24.1 TK (9e Jaarboek, 
blz. 346), om een verkorte proce
dure vast te stellen. In een bijlage 
publiceert het hoofdbestuur de 
hoofdlijnen van deze procedure. 
Omdat de procedure t.b.v. de pe
riodieke . Tweede Kàmer\rerkie-

zing 1990 reeds in een ver gevor
derd stadium is, heeft het hoofd
bestuur besloten wel een verga
dering van de verkiezingsraad te 
beleggen (en wel op 30 juni a.s.) 
maar deze aan de vooravond van 
de 82ste algemene vergadering te 
doen plaatsvinden. · 
De in het reglement TK ;;tange
geven termijnen, handelingen, 
tijdstippen en lengte van de pro
cedure (zoals vermeld in de ar
tikelen 18 en 19 TK) worden met 
een beroep op artikel 24.1 TK der
halve gewijzigd. T.b.v. de afge
vaardigden naar de 82ste algé
mene vergadering is de voorlopige 
lijst van kandidaten, zoals vast
gesteld door de verkiezingsraad, 
vanaf 10.00 uur op 1 juli bèschik
baar. 

De 82ste. algemene vergadering, 
die op zaterdag 1 juli a.s. om 13.00 
uur aanvangt, zal ingevolge art. 
19.3 en 19.4 TK besluiten met een 
meerderheid van twee derden van 
de uitgëbrachte geldige stemmen, 
bij gebreke van zodanige meer· 
derheid blijft het besluit van de 

verkiezingsraad in stand en wordt 
dit onherroepelijk. 
Op 23 en 24 juni wordt de 81ste 
algemene vergadering gehouden 
die de definitieve tekst van het 
verkiezingsprogramma zal vast
stellen. Aan die vergadering zul
len circa 400 amendementen en 
moties ter behandeling worden 
voorgelegd. De commissie Toxo
peus, onder vigeur van het hoofd
bestuur, zal de tot 29 mei door.de 
afdelingen, eventueel de centra
les, bijzondere .groepen en com
missies van advies (ex. art. 60 hr.) 
ingezonden amendementen c.q. 

moties selecteren om de meest 
fundamentele amendementen en 
moties ter besluitvorming aan de 
vergadering· voor te leggen. De 
procedure ingevolge art. 48 hr. (de 
bijzondere besluitvormings
procedure) zal dus niet verder ge
volgd worden! Afdelingen en de 
andere instanties hebben echter 
het recht om "hun" amendement 
c.q. motie, mits zij daartoe vóór de 
aanvang van de vergadering om 
verzoeken, in behandeling te doen 
nemen. 
De periode van behandeling en 
daarmee inzending wordt ver
lengd tot 29 mei! Ook kamercen
trales en ondercentrales die te
vens afdeling zijn dienen dan te 
vergaderen. · 

Tussen 29 mei en 10 juni zal ver
volgens de commissie Toxopeus 
selecteren en ·adviseren, waarna 
de 400 te behandelen. amen
dementen c.q. moties nog tijdig 
worden toegezonden aan de be
sturen van afdelingen en centra
les ter behandeling in de 81ste al
gemene Vergadering. Het dan 

vastgestelde programma zal in 
juli worden gepubliceerd. 
Het hoofdbestuur zal zo spoedig 
mogelijk alle handelingen, die 
verband houden met de te voeren 
campagne, neerleggen in de zgn. 
"campagnebrief', die dan aan de 
besturen van afdelingen en cen
trales zal worden toegezonden. 
Het hoofdbestuur doet een drin
gend beroep op de besturen van 
afdelingen en centrales alles in 
het werk te stellen om èn inzake 
de kandidaatstelling èn inzake de 
te voeren campagne het beleid van 
het hoofdbestuur te ondersteu
nen. 

verkiezing.) 

Kandidaatste11ing 
gemeenterade~. 

1990 
Leden van de VVD kunnen bij hun 
afdelingsbestuur vóór 20 septem
ber namen noemen van personen 
die zij voor hun gemeenteraad 
kandidaat wensen te zien. 

Voor 20 september: 
voordracht van voorlopige kan
didaten. 
Voor 23 september: 
toezending in te vullen gegevens
formulieren aan besturen en af
deling c.q. kandidaatstellings
commissie. 
Voor 23 oktober: 
opmaken groslijst. 
1 - 15 november: 
oproeping tot kandidaatstellings
vergaderin:g met groslijst en be
stuursadvies uitnodiging ·aan 
(ex)-fractievoorzitters; medede
ling aan voorlopige kandidaten 
(woord voeren, geven van inlich
tingen). 
1 - 16 november: 
eventueel initiatief-adviezen van 
leden als bestuur van de afdeling 
geen advies heeft opgesteld. 
16-30 november: 
kandidaatstellingsvergadering( en). 
10 - 24 december: 
machtiging hoofdbestuur tot ge- . 
bruik van de naam VVD; verzoek 
aan centraal stembureau. van de 
gemeente inzake plaatsen naam 
boven lijst. · 
6 februari 1990: 
dag van de kandidaatstelling. 
2). maart 1990: · 
dag van de stemming. • 

*) Het reglement GR is opge
nomen in het 9e Jaarboek blz. 355 
e.v:. 

Uit de mededelingen van 
het .hoofdbestuur nr. 226 
Tweede-Kamerverkiezing 

Van het lid van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal, de heer 
drs. J.F. Scherpenhuizen, heeft 
het hoofdbestuur beriéht ontvan
gen dat hij niet meer in aanmer
king wenst te komen voor een 
hernieuwde kandidatuur bîj de 
komende verkiezingen. 

Aanvulling 
beschrijvingsbrief 42ste JA V 

De aandacht van afdelingen eri 
centrales wordt gevraagd voor het 
feit dat mevrouw I. van Assen 
(kandidaat voor het nieuwe 
hoofdbestuur dat op, 26 mei a.s. 
zal aantreden) door een recente 
verandering van werkkring ge-

noodzaakt is van verkiezing àf te 
zien. Daarmee ontstaat op de ko
mende algemene vergadering een 
vacature. Gelet op de statutaire 
en reglementaire bepalingen zal 
deze eerst op een volgende alge
mene vergadering na 1 juli a.s; 
worden vervuld. De termijnstel
lingen zullen na 31 mei a.s. wor
den vastgesteld. 

Leidraad vvP
Gemeenteprogramma 1990 

Op 22 april jl. heeft de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden 
de leidraad VVD-Gemeentepro
gramma 1990 vastgesteld. In sa
menwerking met de Haya van So
merenstichting is deze leidraad 

vanafhalfmei a.s. in druk gereed 
om te worden gebruikt als mate
riaal t.b.v. cursussen voor raads
leden en aspirant-raadsleden. 

Ook overige belangstellenden 
kunnen deze leidraad bestellen 
door f 10,- over te maken op gi
ronummer 40.18.232, t.n.v. VVD
informatierekening te Den Haag 
onder vermelding van: 'Leidraad 
VVD-Gemeenteprogramma 1990. 
Tevens is voor het opstellen van 
een eigen programma van de af
delingen bij de komende raadsc 
verkiezingen deze leidraad · on
ontbeerlijk! De leidraad kan ook · 
worden afgehaald bij het alge
meen secretariaat, .Koninginne
gracht 57te Den Haag, tegen be-
taling van f 7,50 • · 
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Financiële stukken 

Drs. P. Ressenaar, 
Penningmeester 

1. Algemeen 

Overeenkomstig artikel 30 van de 
statuten van de partij wordt hier
bij de rekening en verantwoording 
voor het in 1988 gevoerde· finan
ciële bestuur ter goedkeuring 
aangeboden. Voorts worden de 
begratingsbedragen voor 1989 ter 
kennisneming weergegeven. 

Het financiële beleid in het afge
lopen· jaar en in 1989 is geheel 
gebaseerd op de beleidslijnen die 
zijn uitgzet in het kader van de 
meerjarenramingen, opgenomen 
in de beschrijvingsbrief voor de 
41e jaarlijkse algemene verga
dering. 
Zonder beleidsingrepen zou er een 
jaarlijks tekort van gemiddeld 
f 1.4 mln. ontstaan zijn over de 
periode 1987 tot 1990. 

De effecten van de contributie
verhogingen zijn pas voor het 
eerst in de begroting 1989 zicht
baat. In de begroting 1988 kon het 
exploitatietekort, ter grootte van 
f 935.000;- in 1987, uitsluitend 
door bezuinigingen worden aan
gepakt. 
Het feitelijke exploitatietekort in 
'19,88 bedroeg uiteindelijk 
f 536.000,- t.o.v. een begroot ex
ploitatietekort van f387.000,-,, 
een overschrijding derhalve van 
ca. f 150.000,-. 

Aan de ene kant vielen in 1988 de 
contributie-inkomsten duidelijk 
tegen en bovendien bleek dat de 
inkrimping van het personeels
bestand niet zo snel verliep als in 
eerste instantie was gepland. 
Om e.e.a. weer op de lijn van de 
meerjarenramingen te krijgen is 
er derhalve een tweede bezui
nigingsronde voorbereid in het 
najaar van 1988, waardoor in to
taal zo'n f 500.000,- extra wordt 
bespaard in 1989 t.o.v. de realisa
tie 1988 (èxclusiefverkiezingen). 
Ervan uitgaande dat wij de be
groting 1989 kunnen waarmaken, 
zijn wij dan weer op de goede weg. 
:Qankzif een positief exploitatie
resultaat van- ruim f 0.4 mln. 
wordt het cumulatieve financie
ringstekort zelfs nog iets sneller 
afgebouwd dan in de meeljaren
raming was voorzien. 
Dit vereist echter een zeer strakke 
begrotingsdiscipline, waar ook in 
de verkiezingsjaren de hand àan 
gehouden zal moeten worden. 
Dat kan ook, want inmiddels heb
ben wij wel een verkiezingsfonds 
opgebouwd, waar wij mee uit de 
voeten kunnen. Maar ook dit ver
kiezingsfonds heeft natuurlijk 
zijn beperkingen. 

'Kortom wij zijn op de goede weg, 
maar het blijft oppassen geblazen! 

Financieel 
verslag 
2. BALANS (x f 1000) 

ACTIVA 
Thorbeckehuis 
Overige duurzame activa 
Voorraad propagandamateriaal 
Transitoria en geldmiddelen 

TOTAAL 

PASSIVA 
Ve~enigingsvermogen 
Verkiezingsfonds 
Voorziening onderhoud gebouwen 
Transitoria 

TOTAAL 

31112/87 

730 
168 
151 

2.020 

3.069 

- 108 
350 

70 
2.757 

3.069 

mutatie 

- 68 
20 

+924_ 

+836 

-536 
+650 
+ 9 
+713 

+836 

_3. BEGROTING 1988 en 1989 en REALISATIE 1988 (x f 1000) 

BATEN 

Contributie HB 
Bijdrage voorV & D 
Intrest 
Diverse giften 
Overige inkomsten 
Financiële acties 
Bijdrage verkiezingsfonds 

TOTAAL BATEN 

LASTEN 

A. Personeelskosten 
B. Reis- en verblijfkosten 
C. Vergaderkosten 
D. Huisvestingskosten 
E. Kantoorkosten 
F. Administratie 
G. Partij-orgaan 
H. Subsidies 
I. Buitenland 
J. A V, partijraden, cie's 
K. Voorl. en prop. 
L. Propagandamateriaal 
M. Samenwerkingsovereenk. 
N. Verkiezingen 

· 0. Diversen 

saldo 

Haya van Somerenstichting 

TOTAAL LASTEN 

saldo van baten en lasten 
baten en lasten voorgaande jaren 
Res. verkiezingsfonds 

EXPLOITATffiRESULTAAT 
CUM. FINANCffiRINGSTEKORT 

begroting 
1988 

1.307 
900 

20 
75 

300 

2.602 

begroting 
1988 

1.022 
-45 
110 

89 
331 
255 
601 
149 
85 
75 
75 

9 

2.846 

- 177 

2.669 

67 
30 

350 

- 387 
-1.002 

4. TOELICHTING OP DE INKOMS·.f'EN (x f 1000) 

aantal inningen 

Contributie: 
Bovenreglementair 
Benedenreglementair 

Totaal ontvangen 

M: Aandeel V & D 
extra afdelingen 
extra HB ** 

TE VERDELEN 

Hoofdbestuur (44 %) 
Kamercentrales (13 %) 
Ondercentrales ( 4 %) 
Mdelingen (39 %) 

TOTAAL VERDEELD 

** 1988: uitsluitend financiële aktie 
1989: uitsluitend contributieverhoging 

be[!.Toting 
1988 

75.000 

546 
+ 46 

4.370 

900 
200 
300 

2.970 

1.307 
386 
119 

L158 

2.970 

realisatie 
1988 

1.242 
857 

30 
109 
377 
235 

2.850 

realisatie 
1988 

1.098 
48 

140 
68 

386 
280 
648 
140 
69 
70 
71 
18 
11 

3.011 

- 214 

2.797 

+ 53 
60 

650 

- 536 
-1.151 

realisatie 
1988 

71.500 

458 
+ 40 

4.102 

857 
183 
235 

2.827 

1.242 
367 
113 

1.105 

2.827 

31/12/88 

730 
100 
131 

2.944 

3.905 

- 644 
1.000 

79 
3.470 

3.905 

begroting 
1989 

2.319 
803 

10 
300 

350 

3.782 

begroting 
1989 

782 
37 
98 
67 

286 
185 
412 
468,5 

85 
95 
20 
60 

9 
375 

2.859,5 

0 

2.859,5 

+ 922,5 

500 

+ 422,5 
- 728,5 

begroting 
1989 

250 
+ 50 

4.800 

803 
200 

. 1.158 

2.639 

1.161 
343 
106 

1.029 

2.639 

5. HAYA VAN SOMERENSTICHTING (x f 1000) 

Inkomsten 

Subsidie VVD 
Subsidie BIZA 
VVD-Expresse 

TOTAAL INKOMSTEN 

Uitgaven 

Personeelskosten 
ReisN erblijf/V ergaderkosten 
Kantoorkosten 
Huisvestingskosten 
Ledenadministratie 
VVD-Expresse 
Cursussen 
Propaganda, publiciteit 
Diversen 
Partijcommissies 

TOTAAL UITGAVEN 

6. TOELICHTING OP DE LASTEN 

A. PERSONEELSKOSTEN (x f 1000) 

Doorbelasting Haya v. S. 

TOTAAL 

begroting 
1988 

182 
299 
125 

606 

211 
23 
74 

7 
8 

141 
32 
60. 

pm 
50 

606 

begroting 
1988 

1.022 

1.022 

B. REIS- EN VERBLIJFKOSTEN. (x f iOOO) 
C. VERGADERKOSTEN (x f 1000) 

Reis- en verblijfkosten 
Vergaderkosten 

TOTAAL 

Doorbelasting Haya v S. 

TOTAAL 

begroting 
1988 

45 
110 

155 

.155 

D. HUISVESTINGSKOSTEN (x f 1000) 

Doorbelàsting Haya v. S. 
·' 

TOTAAL 

E. KANTOORKOSTEN (x f 1000) 

Doorbelasting Haya v. S. 

TOTAAL 

F. ADMINISTRATffi (x f 1000) 

Doorbelasting Haya v. -8. 

TOTAAL 

G. PARTIJ-ORGAM~j' (x f 1000) 

Kosten 
Aandeel in kosten secretariaat 

TOTAAL 

H. SUBSIDIES (x f 1000) 

Teldersstichting 
Org. Vrouwen in de VVD 
JOVD 
Nw. afdelingen 
Overige subsidies 
Ver. Staten en Raadsleden 
Haya v. Somerenstichting 

TOTAAL-

begroting 
1988 

89 

89 

begroting 
1988 

331 

331 

begroting 
1988 

255 

255 

.begroting 
1988 

601 
299 

900 

begroting 
1988 

100 
30 
10 
2 
7. 

149 

realisatie 
1988 

141 
299 

75 

515 

231 
28 
46 

6 
8 

82 
20 
59 

7 
28 

515 

realisatie 
1988 

1.098 

1.098 

realisatie 
1988 

48 
140 

188 

188 

realisatie 
1988 

68 

68 

realisatie 
1988 

386 

386 

realisatie 
1988 

280 

280 

realisatie 
1988 

648 
315 

963 

realisatie 
1988 

100 
30 
10 

18 
- 18 

140 

VI 

begroting 
1989 

299 
299 

598 

210 
25 
75 
13 

. 15 

50 
110 

5 
50 

598 

begroting 
1989 

992 
210 

782 

begroting 
1989 

40 
100 

140 

5 

135 

begroting 
1989 

80 
13 

67 

begroting 
1989 

300 
14 

286 

begroting 
1989 

200 
15 

185 

begroting 
1989 

412 
288 

700 

begroting 
1989 

75 
65 
10 

2 
10 

7,5 
299 

468,5 



I. BUITENLAND(x f 1000) 

begroting realisatie begroting 
1988 1988 1989 

Dèelname congressen 17 9 17 
Contrib. ELD 27 26 27 
Contrib. LI 28 26 28 
Overige 13 8 13 

TOTAAL 85 69 85 

J. AV-, PARTIJRADEN EN VIE (x f 1000) 

begroting realisatie begroting 
1988 1988 1989 

40-jarig bestaan 75 70 
Buitengewone A.V. (3) 100 
Partijraden 24 7 21 
Themacongressen 6 3 
Div. Cies 20 21 21 

T'OTAAL 125 98 145 

Doorbelasting Haya v. S. 50 28 50 

TOTAAL 75 70 95 

K. VOORLICHTING EN PROPAGANDA (xf'1000) 

begroting 
1988 

realisatie - begroting 
1988 1989 

75 71 70 
Doorbelasting Haya v. S. 50 

TOTAAL 75 71 20 

L. PROPAGANDAMATERIAAL (x f ~000) 

begroting 
1988 

realisatie 
1988 

-1- 18 

M. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (x f 1000) 

begroting realisatie 
1988 1988 

9 11 

N. VERKIEZINGEN (x f 1000) 

begroting realisatie 
1988 1988 

begroting 
1989 

~!- 60 

begroting 
1989 

9 

begroting 
1989 

375 

MEI1989 

Europese 
Calllpagne 

VIl 

Manifestatie te 

Zaterdag 27 mei 1989 

De nationale politiek vraagt 
veel aandacht, toch start de 
VVD op deze laatste zaterdag 
in mei officieel de campagne 
voor de Europese verkiezin
gen, waarvoor we op 15 juni 
a.s. naar de stembus gaan. 

Steeds hebben wij gezegd dat 
de Europese Campagne er een 
met nationale componenten zou 
zijn. De nationale componenten 
zullen nu misschien nog méér 
aandacht vragen, maar daarom 

. gaat het niet aan, dat wij voorbij 
zouden stappen aan deze derde 
rechtstreekse Europese verkie
zingen. Die verdienen dat we met 
elkaar tot een goede manifestatie 
komen, waaruit blijkt dat de VVD 
zal knokken voor een goed resul
taat op 15 juni. 

In de allereerste plaats na
tuurlijk om zoveel mogelijk li
beralen in het Europese par
lement te krijgen; extra reden 
daarbij vormt nu ook de dubbele 
graadmeter die deze verkiezing -
zeker in het zicht van de huidige 
nationale ontwikkelingen - zal 
vormen voor de stand van zaken 
binnen de Nederlandse grenzen. 

Het programma voor 
de dag· 

Tot het laatst toe willen we de 
actualiteit kunnen inpassen, toch 
is het goed voor een ieder te weten 
hoe de dag er in grote lijnen uit 
gaat zien. 

Tussen 10.00 en 10.45 uur 
wordt er bij goed weer zo mogelijk 
buiten, Zeeuwse koffie geschon
ken. Dat betekent Zeeuwse koffie 

· met Zeeuwse lekkernij en Zeeuw
se muziek daarbij. 

Vanaf 10.45 tot 10.50 uur ge
ven we u een overzicht van de dag. 

Van 10.50 tot 11.05 uur: 
partij-voorzitter Ginjaar. 

Van 11.05 tot 11.20 uur: 
aanbeveling door vice-premier 
Rudolf de Korte. 

Van 11.20 tot 11.40 uur: 
hommage aan onze "monsieur 
Europe", Hans Nord. 

Van 11.40 tot 11.55 uur~ 
visies gegeven door VVD fractie
voorzitter Eerste Kamer, David 
Luteijn. 

Van 11.55 tot 13.15 uur pauze. 
Daarin ·zullen Zeeuwse presen
taties uw aandacht vragen, onder 
andere ringsteken te paard op het 
voorplein en lopende lunch. De 
kamercentrale Zeeland en de af
deling Middelburg hebben hier 
een actieve participatie in. 

Van 13.15 tot 13.35 uur: 
de campagnespeech 1989 door 
VVD-Euro-lijsttrekker Gijs de 
Vries. 

Van 13.35 tot 13.55 uur: 
presenteren we de campagne-vi
deo 1989 met daarin onze drie zit
tende Europarlementariërsi-kan
didaten Gijs de Vries, Jessica La
rive en Fiorus Wijsenbeek. 

Van 13.55 tot 14.20 uur: de na
tionale component van deze cam
pagne door VVD-Tweede-Kamer 
fractie-voorzitter Joris Voorhoe
ve. 

· Na die tijd is er nog volop ge
legenheid op informele wijze met 
elkaar te overleggen, van gedach
ten te wisselen of het fraaie Mid
delburg aan een nadere onder
zoekswandeling te onderwerpen. 

Het lijkt me zeker op dit mo
ment, waarin de partij zo in be
weging is en waarin de gemoe
deren van velen worden beroerd, 
belangrijk om met elkaar op een 
serieuze, opgewekte en zakelijke 
wijze te kijken naar hoe we deze 
campagne zullen inzetten. 

Zorgt u als actieve VVD-er voor 
een grote opkomst en laat Neder
land zien dát de VVD op deze dag 
haar verkiezingscampagne be
gint. 

We zien elkaar iJl Middelburg! 

Door H.M.G. DITTMAR, 
Campagne Manager 

·-- ----- I.v.m. de op 10 meijunigeplande KC-vergaderingen 
over de advies-kandidatenlijst Tweede Kamer kan 
de jongeren debatingday niet plaatsvinden. 



·Een van 
Trida's I. T.P. 
projekten in Pals: klasse 

Sfeervol, 
stijlvol, waardevol: 

een goede investering 

Ontdek de zonnige, zalige rust van· Pais 
makkelijk en snel bereikbaar vanuit Nederland - aan de andere Costa Brava 

Een oase van zon en rust 
Even over de Franse grens ligt het plaatsje 

Pais, parel aan de CostaBrava.Het oude stadje, 
eenjuweeltje vanmiddeleeuwse bouwkunst, is 
geheel gerestaureerd in 'Romaanse stijl. 

Maar ook het nieuwe Pais onderscheidt zich 
door zijn stijlvoUe, voorname am;lleg. Ze~den 
zag u zo veel groen, zoveel ruimte en onderging 
u (en dat aan de Costa Brava!) zoveel zalige 

. rust! 

Een heerlijk leventje 
Ga daarbij uit van een verrukkelijk klimaat "' 

zonnig en warm, maar net niet tè- en lig en luier 
op het brede en schone strand ( 6 km lang!), 
zwem en duik in de helderblauwe zee of zeil en 
surfen weetwaarom uhiervaakenlangwiltzijn 
of zelfs voor altijd wilt wonen. 

·Schitterende natuur 
En alsofhet niet op kan, biedt het achterland 

van Pais u een schitterend natuurgebied, w.o. 
de Pyreneeën (ook voor wintersport!), tal van 
pittoreske stadjes en dorpjes, de wereldstad 

Barcelona (O.S. 1992!) op minder dan een uur Snel bereikbaar 
rijden, en tenslotte ook nog ... 

Golfers paradijs 
Direkt achter het strand treft u Pais' trots: de 

fraai aangelegde, exclusieve, internationale 
golfbaan (18 holes), een waar paradijs voor de 
golfliefhebber. 

Klasse te koop: betaalbaar 
In dit wondermooie gebied bouwt I.T.P., een 

Nederlands-Spaanse projektontwikkelaar, al 
vele jaren de meest luxueuze villa's en apparte
menten van een klasse, zoals u die zelfs in 
Nederland zelden ziet. 

·Eigen zwembad 

Vanuit Nederland is Pais makkelijk en snel 
bereikbaar. Met de auto rijdt u over louter. snel
wegen via Luxemburg en Lyon/Narbonne. Of 
per vliegtuig naar Gerona of Barcelona. Zo is 
zelfs een weekje er tussenuit qua reistijd geen 
probleem. 

Informatiemap of video thuis 
Een map met diverse folders in kleur en een 

info-bulletin met gegevens over kosten, prij
zen, vaste lasten, belastingen enz. ligt voor u 
klaar. Ook tonen wij u desgewenst thuis een 

. videoband in kleur. Alles is uiteraard vrijblij
vend .. Weekend-bezichtigingsvluchten kosten 
I 521,- p.p. all-in. 

Reeds velen gingen u voor - laat ook u uw 
droom werkelijkheid worden in Pais? -------------------- -~ 
BON VOOR INFORMATIE: 
0 Stuur mij vrijblijvend uw info-map 

0 Belt u mij vrijblijvend voor een 
video-demonstratie thuis. 

Rondje zwart maken wat u wenst 

~ 
m 

e 
B 
g 
m 

Naam .................................... m 
I 

Adres : .......... · ........................ : 

I 
Postcode: ............................. · · · · · 1 

g 

Luxueus qua lokatie en aanleg, qua ruimte en Plaats · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 

indeling (komplete, moderne keukens en sani- : Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
tair, royale balkonterrassen, sommige met 1 1 eigen zwembad!) en bouwtechnisch van het 1 Invullen, uitknippen en in envelop opzen~en aan: 11 hoogste niveau. 1 TRIDA B.V., Reerenweg 60, 1851 KS Hezloo. 1 

E d b d. b alb . . ~ Bellen kan ook: 1 _ n at oven Ien voor zeer eta are pnJ- ~ 072- 332424, na 19.00 uur 072 -115077. V 
zen (al vanaf ca I 140.000,-). I.!;------------------ -• 



MEI 1989 

g 
Beschrijvingsbrief 
42ste Jaarlijkse Algemene Vergadering 
(BOste algemene vergadering) 

Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 10 april1989 op de beschrij
vingsbrief voor de BOste algemene vergadering (te houden op 
vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 1989 in de Schouwburg te Middel
burg), gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1373 van 
februari 1989, moties en amendementen binnengekomen die in 
deze aanvulling nader worden vermeld. 

De vergadering zal beginnen op: 
vrijdagmiddag 14.00 uur 
vrijdagavond 19.30 uur 
zaterdagmorgen 10.00 uur. 

AGENDAPUNT 5: 
Voorstel van het hoofdbestuur 
inzake de hoogte van de con
tributie 1990 ingevolge 64.1 hr. 
en de verdeling van de contri
butiegelden ingevolge art. 66.1 
hr. 
1. Motie: afd/oc. Rijswijk 

. Tekst: 
Overwegende dat 
- de financiële situatie van het 
centraal apparaat nog niet opti
maal is; 
- een schoksgewijze contributie
verhoging leidt tot schoksgewijze 
daling van het ledental; 
stelt voor de hoogte van de contri
butie jaarlijks te wijzigen aan de 
hand van de landelijke loonindex. 

Toelichting: 
Uit bijlage D agendapunt 9 van de 
beschrijvingsbrief voor de 41ste 
JAV (27-28 mei '88), blz. 26 punt 
5: 
"Er ontstaat dan een beperkte 
ruimte voor het opbouwen van 
enige reserve om financiële te
genvallers op te kunnen vangen. 
Overigens moet allereerst het cu
mulatieve financieringstekort 
worden weggewerkt voordat aan 
de opbouw van enige reserve kan 
worden begonnen. Het_ gaat der
halve om een meerjarenprogram
ma, waarop, externe omstandig
heden zeker hun invloed zullen 
doen gelden. Een daling van het 
ledenbestand beneden de 75.000 
zou onmiddellijk een verlaging 
van de geraamde inkomsten in
houden, die dan moet kunnen 
worden opgevangen." 
Daar het huidige ledental onder in 
het bovenstaand citaat genoemd 
aantal ligt, is het onvermijdelijk 
dat" de verlaging van de inkom
sten, die deze daling met zich 
meebrengt, moet worden opge
vangen. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur zal eind dit jaar 
de contributieproblematiek eva
lueren. Daarbij zal ook de wen
seiijkheid van jaarlijkse indexe
ring worden nagegaan. Hoewel 
het hoofdbestuur sympathiek 
staat tegenover het voorstel en 
het zeker de overwegingen onder
schrijft, ontraadt het daarom 
thans de aanvaarding van deze 
motie. 

2. Motie: afdeling Enschede 

Tekst: 
De algemene vergadering van dt. 
VVD, in vergadering bijeen op 26 
mei 1989 te Middelburg, gelet op 
het voorstel van het hoofdbestuur 
om de hoogte en de verdeling van 
de contributie voor 1990 ongewij
zigd te laten, overwegende, dàt de 

huidige contributieregeling onder 
meer is gebaseerd op een veron
dersteld verband tussen leeftijds- -
categorieën en draagkracht, dat , 
de maatschappelijke betekenis 
van de gehanteerde grenzen tus
sen de categorieën afneemt, ter
wijl hun betekenis voor de te be
talen jaarlijkse bijdrage aan de 
VVD sterk is toegenomen, dat in 
vergelijking met andere grote 
partijen de contributie van de 
VVD voor studerende jongeren 
extreem hoog is zodat dit leidt tot 
ledenverlies en geen geld oplevert, 
verzoekt het hoofdbestuur na te 
gaan hoe een doelmatiger en bil
lijker contributieregeling . tot 
stand kan komen, en gaat over tot 
de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Daar zeker veel jongeren (ca. %) 
zich bevinden in de categorie ge
zinsleden waarvan de hoogte van 
de contributie f 20,- is (zie 41ste 
jaarverslag, paragraaf 11) ziet het 
hoofdbestuur thans geen reden 
om tot een afwijkende contributie 
voor jonge leden te komen. Wel 
zegt het hoofdbestuur toe de ge
hele contributie-problematiek 
aan een nader onderzoek te on-

. derwerpen. 

3. Amendement: afdeling 
Enschede . 

Tekst: 
Aanvullen: 
Ten àanzien van· het bedrag 
waarmee de contributie in 1989 
verhoogd is, zal bij de gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van de 
jaarlijkse bijdrage op grond van 
artikel 65.8 huishoudelijk regle
ment niet gelden dat het bestuur) 
van de afdeling deze moet vol
doen. 

Toelichting: 
Letterlijke handhaving van de 
oude bepaling onder het nieuwe 
contributieregiem heeft het on
bedoelde gevolg dat een behoorlij
ke vrijstelling de afdeling op 
enórme kosten ten gunste van het 
hoofdbestuur jaagt als zij in het 
belang van de partij leden tracht 
te behouden. 

Advies hoofdbestuur: 
Het verlenen van de vrijstelling 
is, gelet op artikel 65.8 hr., ter 
competentie van het afdelings
bestuur. Het spreekt naar de op
vatting van het hoofdbestuur voor 
zich dat de aan die handeling ver
bonden derving van inkomsten 
ten laste komt (blijft) van de des~ 
betreffende afdeling. Als het 
hoofdbestuur de vrijstelling ver
leent dan is deze ten laste van het 
hoofdbestuur. 

AGENDAPUNT 6: 
Voorstel van het hoofdbestuur 
irizake besluitvorming t.a.v. 
een aantal beslispunten m.b.t. 
positie en functie van de on
dercentrales. 

4. Motie: kamercentrale Den 
Helder 
Betreft: 6.1 en 6.2 

Tekst: 
De 42ste jaarlijkse algemene ver
gadering van de VVD, bijeen op 
26 en 27 mei 1989 te Middelburg; 
overwegende: 
dat bestuurlijke organisatie 
(waarvan sprake bij punt 6.1) en 
invulling van taken (waarvan 
sprake bij punt 6.2) niet los te zien 
zijn van elkaar, . 
overwegende: 
dat indien bij de behandeling van 
6.1, beslist wordt conform de 
strekking van 6.1, de bespreking 
van 6.2 niet meer buiten dat 
reeds, vrij absoluut vastgestelde, 
kader te voeren valt, voorts over
wegende: 
dat bij behandelingvan 6.2 en 6.1, 
dit verschijnsel zich in veel min
dere mate. voordoèt, 
spreekt als haar mening uit: 
dat in het belang van de zuiver
heid van het voeren van deze dis
cussie, agendapunt 6.2 behandelt 
dient te worden voordat 6.1 aan 
de orde komt, en gaat over tot de 
orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur stemt met het 
voorstel van de kamercentrale 
Den Helder in. 

5. Motie~ kamercentrale Den 
Helder 

Tekst: 
De 42ste jaarlijkse algemene ver
gadering van de VVD, bijeen op 
.26 en 27 mei 1989 te Middelburg; 
constaterende:· 
het feit dat de 41ste jaarlijkse al
gemene VEirgadering te Veldhoven 
motie 1249 van de kamercentrale 
Den Helder over de positie en 
functie van de ondercentrales 
heeft aangenomen, constateren
de: 
dat deze· motie meer inhield dan 
slechts de bedoeling dè ondercen
trales àls "instantie te hand
haven'', 
constaterend-e: 
dat op deze vergadering geen mo
ties strijdig met bovengenoemde 
motie zijn aangenomen, 
voorts constaterende: 
dat de buitengewone algemene 
vergadering op 4 maart jl. te. 
Màassluis de motie van de ka
mercentrale Dordrecht heeft 
aangenomen die tevens de positie 
en de functie van de ondercentra
les behelsde, 
tevens constaterende: 
dat desgevraagd deze motie dien
de te worden opgevat als een im
pliciete ondersteuning van de 
motie Den Helder (nr. 1249) zoals 
hierboven genoemd, 
spreekt als haar mening uit: 
dat zij geen reden ziet terug te 
komen op beide moties, zodat de 
beslispunten 6.1, 6.2 en 6.3 kun
nen komen te vervallen, en gaat 
over tot de orde van de dag.· 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt deze 
motie. De beslispunten 1, 2, en 3 
bevestigen niet alleen de positie 
van de ondercentrales (inderdaad 
reeds door de 79ste A V aanvaard) 
maar legt ook bevoegdheden tot 

aanvulling in de taakstelling bij 
de desbetreffende kamercentrale. 
Aanvaarding van de motie tast de 
voorgenomen verzelfstandiging 
van de kamercentrales met hun 
ondercentrales en afdelingen in 
bestuurlijk verband aan. 

6. Motie: kamercentrale Den 
Helder 

Tekst: 
De 42ste jaarlijkse algemene ver
gadering van de VVD, bijeen op 
26 en 27 mei 1989 te Middelburg; 
constaterende: 
het feit dat de 41ste jaarlijkse al
gemene vergadering te Veldhoven 
motie 1249 van de kamercentrale 
Den Helder over de positie van de 

· ondercentrales heeft overge
nomen, 
constaterende: 
dat deze motie meer inhield dan 
slechts de bedoeling de ondercen
trales als "instantie te. hand
haven", 
constaterende: 
dat op deze jaarvergadering geen 
moties strijdig met bovenge
noemde motie zijn aangenomen, 
voorts constaterende: 
dat de buitengewone algemene 
vergadering op 4 maart jl. te 
Maassluis de motie van de ka
mercentrale Dordecht heeft aan
genomen die tevens de positie en 
de functie van de ondercentrales 
behelsde, 
tevens constaterende: ' 
dat desgevraagd deze motie dien
de te worden opgevat als een im
pliciete ondersteuning van de 
motie Den Helder (nr. 1249) zoals 
hierboven genoemd. 
Spreekt als haar mening uit: 

. dat zij geen reden ziet terug te 
komen op beide móties, zoals de 
beslispunten 6.1 en 6.2 kunnen 
komen te vervallend, en gaat over 
tot de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie het advies onder motie 5. 

7. Motie: ondercentrale 
Ommen 

Tekst: 
De leden van de VVD in verga
,dering bijeen op 26 en 27 mei 1989 
te Middelburg zijn van mening 
dat: 
- de voorstellen van het hoofdbe
stuur inzake beslispunten m.b.t. 
de positie en functie van ·onder
centrales zoals behandeld in de 
79ste algemene vergadering aan
vaarde motie nr. 1249 van de ka
mercentrale Den Helder; 
- dat de verkregen toestemming 
van de voorzitter van de partij om 
de bevoegdheden en de samen
stelling van de ondercentrales aan 
een nader onderzoek te onder
werpen, geprojecteerd tegen de 
totale partijstructuur, geen aan
tasting mag inhouden van de mo
tie nr. 1249 luidende: "De huidige 
status van de ondercentrale in de 
partijstructuur blijft gehand
haafd" hetgeen door de voorstel
len zoals verwoordt in agenda
punt 6, wel geschiedt; 
verzoeken derhalve het hoofdbe
stuur agendapunt 6 van de agen
da te schrappen m.u:v. punt 4. 

Toelichting: 
Het algemeen bestuur van de on
dercentrale Ommen handhaaft 
unaniem de punten 2 en · 3 van 
zijn brief van 8. december 1987, 
opgenomen als bijlage I bij de mo
tie 1493 zoals ingediend voor de 
41ste jaarlijkse algemene verga
dering. ' 
Voorts wordt de aangenomen mo
tie van de kamercentrale Dor
drecht m.b.t. punt 3 van de agen
da voor de 79ste algemene verga
dering gehouden op 4 maart 1989 
te Maassluis volledig door het al
gemeen bestuur vande ondercen
trale Ommen onderschreven. 
Bovendien is het algemeen be-

stuur van de ondercentrale Om
men van mening, dat het woord 
"status" voorkomende in de reeds 
eerder genoemde motie 1249 aan
geeft dat op geen enkele wijze in
breuk gemaakt mag worden op de 
bestaande regelgeving m.b.t. de 
ondercentrales weergegeven in 
het statuut en huishoudelijk re
glement van de partij alsmede het 
model-reglement voor de onder
centrales. 
De bestuurlijke organisatie bin
nen een· ondercentrale over te la
ten aan de centrale vergadering 
van de kamercentrale kan leiden 
tot controversen. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur deelt niet de 
mening van de ondercentrale 
Ommen. De besluiten van de 
79ste algemene vergadering vul
len de besluiten van de 41ste JA V 
aan, nog eens bevestigd met het 
aannemen van de motie van ·de 
kamercentrale Dordrecht. Aan de 
status van de ondercentrale wordt 
niet getornd. Daarenboven kan 
binnen de organisatie van.een ka
mercéntrale een eigen, op de ka
mercentrale toegesneden aanvul
lende taakstelling, aan ondercen
trales worden gegeven. 

8. Motie: ondercentrale 
MontEerland 
9. Motie: ondercentrale 
Oost-Achterhoek 
10. Motie: ondercentrale 
Zutphen 
Betreft: 6.2 

Tekst: 
Met betrekking tot de taken van 
de ondercentrale dient er van uit
gegaan te worden, dat landelijk 
dezelfde organisatiestructuur 
wordt gehanteerd. 
De bestuurlijke duidelijkheid 
wordt hiermee gewaarborgd. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt de 
motie. Zie voor motieven de ad
viezen onder 5 en 7. 

11. Motie: ondercentrale 
Gooi en Vechtstreek 
Betreft: 6.2 

Tekst: 
De· jaarlijkse algemene verga
dering in vergadering bijeen, 
- ·overwegende dat · de JA V in 
Veldhoven in mei 1988, het voor
stel de ondercentrales af te schaf
fen bij motie heeft verworpen; 
- overwegende dat de BA V in 
Maassluis in maart 1989, nog
maals de bevestiging kreeg van 
dit besluit door het hoofdbestuur; 
- overwegende dat het hoofdbe
stuur thans bij voorstel 6.2 de in
vullingvan, de taken van de on
dercentrales wil overlaten aan de 
kamercentrales; 
- overwegende dat dit laatst
genoemde voorstel een inbreuk is 
op de decentralisatiegedachte van 
het hoofdbestuur; · 
spreekt uit dat de besluiten van 
de centrale vergadering van de 
ondercentrales bepalend zijn voor· 
de taken en bevoegdheden van het 
bestuur van de ondercentrales, 
binnen de reglementen en statu
ten van de VVD. 

Toelichting: 
De bedoeling om de toezichthou
dende functie van het hoofdbe
stuur te decentraliseren naar de 
kamercentrale wordt met deze 
motie meer recht gedaan. Het 
principe van de VVD om het be
stuur zo dicht mogelijk bij de 
burger - dus ook bij haar leden -
te brengen, wordt hiermee recht 
gedaan. 

Advies hoofdbestuur: 
In overeenstemming met het ge
geven advies onder 5 en l2 ont
raadt het hoofdbestuur deze mo
tie. 



12. Motie: afdeling Hengelo 
Betreft: 6.2/6.3 

Tekst: 
De huidige taakstelling van de 
ondercentrale blijft onverkort ge
handhaafd. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur neemt deze mo
tie over in die zin dat de huidige 
taakstelling van de ondercentrale 
als minimum moet worden be
schouwd en niet moet worden be
perkt en dat aan de status van de 
ondercentrales niet moet worden 
getornd. 
Wel moet verruiming mogelijk 
zijn omdat in de partij juist grote 
behoefte bestaat aan deze verrui
ming van bevoegdheden in het 
kader van het geven van een eigen 
invulling binnen de kamercen
trales aan de functie en structuur 
van de ondercentrales en afdelin
gen. 

13. Motie: afd./oe. Rijswijk 
Betreft: 6.3 

Tekst: 
Overwegende, 
dat van de huidige 98 ondercen
trales door gebrek aan feitelijke 
organisatorische mogelijkheden 
slechts 1/3 werkelijk toekomt aan 
het gestalte geven aan hun taak
stellingen; 
constaterende, 
dat er vooralsnog geen financiële 
consequenties voor de ondereen-. 
trales zijn verbonden aan het niet 
in voldoende mate gestalte geven 
aan deze taakstellingen; 
spreekt als haar oordeel uit: 
dat aan het onvoldoende uitvoe
ren van dé taakstellingen door de 
ondercentrales een financiële 
sanctie dient te zijn gekoppeld, in 
die zin dat de aan de ondercentra
les ter beschikking gestelde mid
delen het cen_trale apparaat wor
den teruggestort. 

Toelichting: 
Binnen het huidige systeem lijkt 
het mogelijk dat ondercentrales 
die door gebrek aan feitelijke or
ganisatorische mogelijkheden 
niet toekomen aan het gestalte 
geven aan hun taakstellingen, die 
voor deze taken ter beschikking 
gestelde financiële middelen 
kunnen oppotten. Gezien de fi
nanciëie situatie van onze. partij . 
is het geboden deze middelen te 
doen terugsluizen naar het cen
trale apparaat. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt thans 
de motie. Wel zou t.z.t. overwogen 
kunnen worden, maar dat geldt 
voor· centrales en afdelingen in 
gelijke mate, dat wanneer niet 
voldaan wordt aan het gestelde in 
art. 66.4 hr. de afdracht wordt op
geschort. De jaarrekening van een 
centrale c.q. afdeling geeft een 
goed inzicht of werkelijk sprake is 
van "oppotten". . 
Mocht inderdaad hiervan op grote 
schaal sprake zijn dan zal het 
hoofdbestuur t.z.t. met voorstel
len ter zake komen. 

14. Motie: afdeling Hengelo 
Betreft: 6.4 

Tekst: 
De ledenvergadering van de VVD
afdeling Hengelo (Ov.), overwe
gende dat de kandidaatstellings
procedure voor provinciale 
statenverkiezing per statenkies
kring is geregeld; 
overwegende dat dit bij aanname 
van voorstel 6.4 tot problemen 
kan leiden wanneer de geogra
fische gebieden van de wettelijk 
vastgestelde statenkieskring niet 
overeenkomt met de geografische 
gebieden. van een of meer com
binaties van twee of meer onder
centrales; 
overwegende dat het uit het oog~ 

punt van de democratische regel
geving noodzakelijk moet worden 
geacht dat de procedures PS per 
statenkieskring wordt geregeld; 
legt aan de algemene vergadering 
een tweetal oplossingen voor om 
aan,dit probleem tegemoet te ko
men. 

Het meest verstrekkende voorstel 
A luidt: 
de ondercentrales zullen de taak
stelling van de statencentrales 
verkrijgen eH zullen derhalve re
glementair dienen samen te val~ 
len met de geografische gebieden 
van de wettelijke statenkieskrin
gen. 

Het alternatieve voorstel B luidt: 
de statencentrales blijven met .de 
bestaande taakstelling bestaan en 
zullen derhalve dienen samen te 
vallen met de geografische gebie
den van de wettelijk gedefinieerde 
statenkieskringen. 

Toelichting: 
Het hoofddoel van deze motie be
helst dat het orgaan dat belast 
wordt met de procedure PS een 
werkingsgebied heeft dat over
eenkomt met de statenkieskring 
(oud dan wel nieuw). De voorstel
len A en B houden in dat de on
dercentrales respectievelijk de 
statencentrale met deze taak 
worden belast. 

Advies hoofdbestuur: 
De huidige voorstellen van de 
staatssecretaris behelzen dat de 
statenkieskringen in den vervolge 
zowel qua aantal als begrenzing 
worden vastgesteld door de staten 
van de desbetreffende provincie. 
Het hoofdbestuur stelt voor het 
resultaat van deze voorstellen af 
te wachten alvorens definitie uit
spraken te doen. 

AGENDAPUNT 7: 
Voorstellen van het hoofdbe
stuur inzake besluitvorming 
t.a.v. een aantal beslispunten 
m.b.t. positie en functie van de 
partijraad. 

15. Motie: afdeling Hengelo 

Tekst: 
De algemene vergadering is van 
mening dat, naar analogie van het 
bepaalde in de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (W.O.B.), de afdelin
gen kennis moeten kunnen nemen 
van alle besluiten van de par
tijraad. 

Tot;lichting: 
Nu de partijraad een steeds be
langrijker functie gaat vervullen 
in het partijgebeuren van de VVD 
wordt het noodzakelijk geacht dat 
de afdelingen op de hoogte kun
nen zijn van de besluiten van dit 
college. 

Advies hoofdbestuur: 
Afgezien van besluitvorming tij
dens een besloten bijeenkomst 
van de partijraad, is het hoofdbe
stuur de mening toegedaan dat 
naar analogie van de besluiten
lijst bij een algemene vergadering 
ook een besluitenlijst van een bij
eenkomst van de raad dient gepu
bliceerd te worden. 

16. Motie: ondercentrale 
MontEerland 
17. Motie: ondercentrale 
Oost-Achterhoek 
18. Motie: ondercentrale 
Zutphen 
Betreft: 7.3 

Tekst: 
Alle ondercentrales moeten in de 
partijraad vertegenwoordigd zijn. 
De numerieke verdeling van de 
afgevaardigden zal in samenwer
king en nauw overleg met alle on
dercentrales binnen het werk
gebied van de kamercentrale ge-_ 
stalte krijgen. 
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Toelichting: 
Er is binnen de partij sprake van 
een· bestuurlijke en een politieke 
lijn. Bij het uitdragen van politie
ke opvattingen kunnen de onder
centrales een belangrijke rol ver
vullen. Immers, tot de taak van de 
ondercentrales behoort het fun
geren als spreekbuis vanuit de af
delingen naar de partij-top. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt - gelet 
op het advies van de partijraad 
aanvaarding van deze motie. 

19. Motie: kc. 's- Gravenhage 
Betreft: 7.4 

Tekst: 
Zittingsduur dient 2 x 3. jaar te 
zijn. 

Toelichting: 
In elk partij-orgaan is dit usance. 
Het is niet nodig hiervan af te 
wijken. ' 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt de 
motie. 
De partijraad heeft zich zeer na
drukkelijk over een andere ter
mijnstelling uitgesproken. 

20. Motie: kc. 's-Gravenhage 
Betreft: 7.5 

Tekst: 
Schrappen eerste zin (rijpe t/m 
kamercentrale). 

Toelichting: 
Onnodige beperking. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt de 
motie. De partijraad heeft zich 
met overgrote meerderheid voor 
een dergelijke omschrijving uit
gesproken. 

AGENDAPUNT S: 
Voorstellen van het hoofdbe
stuur inzake wijzigingen van 
artikelen van het huishoude
lijk reglement; 

21. Motie: kamercentrale Lei
den 
Betreft: Sa 

Tekst: 
De algemene vergadering van de 
kamercentrale Leiden bijeen op 4 
april1989; 
overwegende, dat het argument 

. van soms praktische on-uitvoer
baarheid om bestuursleden uit en 
door jongeren beneden 30 jaar aan 
te trekken, kan worden onder
schreven; 
evenwel de pogingen om daartoe 
toch te komen niet geheel mogen 
worden gestaakt; 
besluit: 

de 42ste jaarlijkse algemene ver
gadering van 26/27 mei 1989 te 
Middelburg te verzoeken artikel 
10,6 HR (nieuw) als volgt aan te 
vullen: 
"Dit is hij voor:Keur een jongere 
tot 30 jaar"; 
en gaat over tot de orde van de 
dag. 

Toelichting: 
Tekst spreekt voor zichzelf. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur ontraadt deze 
motie; het acht het niet juist aan 
bepaalde portefeuillehouders 
specifieke eisen te stellen en deze· 
eisen in het reglement vast te leg
gen. Het is aan de ledenvergade
ring van de afdeling als kandide
rend· orgaan (en aan ·de centrale 
vergadering van de centrales) om 
te bepalen welke kwaliteiten van 
het betreffende bestuurslid ge
vraagd worden. 

22. Amendement: afdeling 
Enschede 
Betreft: Sa 

Tekst: 
Wijzigingen tekst in: 
10.6 (nieuw) "Twee van de leden 
van het bestuur van een afdeling, 
ondercentrale of kamercentrale 
zijn in het bijzonder belast met de 
taken van de afdeling (centrale) 
op het gebied van het jongeren
beleid, respectievelijk het ou
derenbeleid". 

Toelichting: 
Het hoofdbestuur wordt uitgeno
digd nader te beargumenteren 
waarom het wenselijk is afzon
derlijk beleid voor onderscheiden 
categorieën leden in de partij
structuur te verankeren. Door
slaggevende argumenten hiervoor 
zijn niet aangedragen. Als zo'n af
zonderlijk beleid alleen voor jon
geren zou gaan gelden staat dat in 
schril contrast met de toegenomen 
aandacht voor ouderen die de 
VVD de laatste jaren ten toon 
spreidt. W arineer het echt nodig 
zou zijn de VVD-organisatie aan 
te passen, is de door ons voorge-

. stelde dubbele aanpak evenwich
tiger. 

Advies hoofdbestuur: 
De thans voorgestelde regeling 
vloeit logisch voort uit een ont
wikkeling die bijna 5 jaar geleden 
in gang werd gezet met de samen
werkingsovereenkomst VVD/
JOVD. Het lijkt niet verstandig 
om zonder meer een identieke re
geling van toepassing te verkla
ren op het ouderenheleid. 

23. Amendement: afdeling 
Enschede 
Betreft: Sb 

Tekst: 
Wijzigingen tekst in: 
59a (nieuw) "Landelijke commis
sie jongerenbeleid en landelijke 
commissje ouderenbeleid". Naar 
analogie van de strekking van ar
tikel 59 "Landelijke commissie 
vorming en scholing" zal invulling 
worden · gegeven aan · de twee 
nieuwe·commissies. De positie en 
de taakstelling van deze commis
sies zullen worden vervat in 
reglementsartikelen die tezijner
tijd in het kader van de algemene 
regelgeving aan de algemene ver
gadering zullen worden voor
gelegd. 

Toelichting: 
Het hoofdbestuur wordt uitgeno
digd nader te beargumenteren 
waarom het wenselijk is afzon
derlijk beleid voor onderscheiden 
.categorieën leden in de partij
structuur te verankeren. Door
slaggevende argumenten hiervoor 
zijn nog niet aangedragen. Als 
zo'n afzonderlijk beleid alleen 
voor jongeren zou gaan- gelden 
staat dat in schril contrast met de 
toegenomen aandacht voor ou
deren die de VVD de laatste jaren 
ten toon spreidt. Wanneer het 
echt nodig zou zijn de VVD-orga
nisatie aan te passen, is de door 
ons voorgestelde dubbele aanpak 

.evenwichtiger. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies onder 22. 

24. Motie: afdeling Hengelo 
Betreft: Sc 

Tekst: 
De ledenvergadering verzoekt het 
hoofdbestuur zijn mening ken
baar te maken ten aanzien van 
het lidmaatschap van een andere 
politieke partij dan de VVD door 
leden van het algemeen secre
tariaat. Tevens wordt de mening 
van het hoofdbestuur in deze ge
vraagd ten aanzien van. hét lid
maatschap van een vertegen
woordigend lichaam van een an-

11 

dere politieke partij dan de VVD. 

Toelichting: 
Staffunctionarissen van het alge
meen secretariaat moeten lid zijn 
van de VVD (68.2 hr). Voor het 
overige personeel is deze eis niet 
gesteld. 
Het is denkbaar dat een lid van dit 
overige personeel verkozen wordt 
in een vertegenwoordigend li
chaam als lid van een andere po-

. litieke partij. Dit lijkt ons in strijd 
met de belangen van de. VVD. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur onderschrijft de 
strekking van de toelichting bij 
deze motie van de afdeling Hen
gelo. Naar liberale opvatting is 
echter ook een werknemer in 
dienst van de VVD gerechtigd al 
dan niet lid te zijn van een politie
ke partij (in casu de VVD of een 
andere). Het behoort tot de 

· grondrechten om als individu dus 
ook als werknemer zelfuit te ma
ken ergens toe te willen behoren. 
Op deze zienswijze is sedert 1948 
nimmer inbreuk gemaakt. Overi
gens heeft nog nimmer een werk
nemer van de VVD kenbaar ge
maakt lid te zijn van een andere 
politieke partij dan de VVD tij
dens zijn verbintenis. 

25. Motie: afdeling Hengelo 
Betreft: Sc 

Tekst: 
De functies binnen het algemeen 
secretariaat zijn onverenigbaar 
met het lidmaatschap van de bei
de kamers der Staten-Generaal en 
het Europees Parlement. 

Toelichting: 
Een duidelijke scheiding van ta
ken en verantwoordelijkheden 
van politieke vertegenwoordigers 
en besturen op eenzelfde niveau 
komt uit de reglementen van de 
VVD naar voren. 
Er is geen reden waarom dit voor 
medewerkers van het algemeen 
secretariaat ook niet zou gelden. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur neemt de 
strekking van deze motie over. . . 

26. Motie: afdeling Hengelo 
Betreft: Sc 

Tekst: 
De functies binnen het algemeen 
secretariaat van de VVD zijn 
overenigbaar met het lidmaat
schap van het hoofdbestuur. 

Toelichting: 
Als leden van het ·algemeen se
cretariaat tevens bestuursfunc
ties in de VVD vervullen, kan dit 
leiden tot onaangename, zelfs tot 
onaanvaardbare vermenging van 
verantwoordelijkheden. Uit 
hoofde van de hoofdbestuurs
functie heeft hij/zij toezicht op en 
verantwoordelijkheid voor eigen 
handelen in de secretariaatsfunc
tie. 
Hij/zij heeft dan tevens toezicht 
op· en verantwoordelijkheid voor 
het handelen van alle leden van 
het algemeen secretariaàt (68.2 
hr). 

Advies hoofdbestuur: 
Zie onder 25. 

27. Motie afdeling 
Alblasserdam en Nieuw
Lekkerland 
Betreft: Sc 

Tekst: 
De afdeling Alblasserdam en 
Nieuw-Lekkerland, in verga
dering bijeen op dinsdag 4 april 
1989 wijst het voorstel van het 
hoofdbestuur tot schrapping van 
art. 68.8 hr. af en is van mening 
dat dit artikel onverkort dient te 
blijven bestaan. 
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Op 1 juli werd dr. ir. J. J. C. Voorhoeve door de buitengewone algemene vergadering 
bij acclamatie tot lijsttrekker gekozen. Dit is zijn maidenspeech: 

,,Eensgezind onder de 
blauw-e banier onthoog" 

Ik ben u erg erkentelijk voor 
het vertrouwen waarmee u mij 
vandaag hebt aangewezen als 
lijsttrekker voor de Tweede Ka
mer-verkiezingen. 

U geeft mij daarmee een op
dracht; een opdracht om het li
beralisme en het beleid van de 
VVD uit te dragen en waar te ma
ken, namens u, namens onze le
den, namens onze kiezers. 

De taak die u oplegt is zwaar 
en licht tegelijk. Licht, omdat het 
liberalisme een optimistische 
boodschap is die overal met over
tuiging is uit te dragen. Licht, 
omdat de VVD vorige week een 
nieuw programma heeft vastge
steld dat geheel is toegesneden op · 
de beleidsvragen van de jaren ne
gentig. 

Zwaar, omdat de aanhang van 
de VVD de laatste tijd is geslon
ken en de hevige concurrentie van 
andere politieke partijen stem
men bij ons heeft weggehaald. In 
de korte tijd die ons gegeven is, 

zullen wij de positie van de VVD 
moeten herstellen. 

Een aantal VVD politici gaat 
ons helaas verlaten. Ik ben dank
baar voor hun inzet en bijdrage 
aan de liberale zaak gedurende 
vele jaren: de kamerleden De 
Beer, Braams, Joekes, Keja, Ploeg 
en Scherpenhuizen, en de be
windslieden Smit-Kroes en Even
huis. Wij zullen hun bijdragen 
missen. 

Anderzijds dienen zich nieuwe 
kandidaten aan. U zult vanmid
dag de kandidatenlijsten vast
stellen. Ik ben de nieuwe kan
didaten, waar zij ook komen te 
staan, erkentelijk voor hun be
reidheid zich volledig voor dê VVD 
te gaan inzetten. 

Groeibeleid 
Herstel van de VVD is van gro

ter belang dan het belang van de 

VVD zelf. Het herstel van ons land 
sinds 1982 is vooral het gevolg van 
liberaal georiënteerd beleid. Het 
CDA heeft in 1982 en in 1986 een 
regeerakkoord met de VVD geslo
ten dat in sterke mate op VVD
gedachten over het financieel
economisch beleid was gebaseerd. 
Het nieuwe VVD-programma 
trekt die beleidslijnen door en 
versterkt ze. Het nieuwe CDA
programma zwakt ze helaas af. 
Op belangrijke punten neemt het 
CDA-programma tussenposities 
in tussen het groeibeleid van de 
VVD en het uitgeefbeleid van de 
PvdA. Het CDA mag twee maal zo 
groot zijn als de VVD, maar het 
VVD-beleid is tweemaal zo sterk. 
De praktijk van het CDA-beleid 
hangt bovendien sterk af van de 
coalitiepartner. Een CDA dat met 
de PvdA samenwerkt, verhoogt de 
overheidsuitgaven en spoedig 
daarop ook de èollectieve lasten. 

Wie wil, dat het groeibeleid van 
1982-89 wordt hervat, dat burgers 

en bedrijven de komende jaren 
hun positie verder versterken, dat 
de criminaliteit hard ·wordt aan
gepakt, dat het sterk uitbreidend 
milieubeleid deugdelijk wordt ge
financierd en dat de internatio
nale positie van ons land verder 
wordt verstevigd, moet voor een 
sterke VVD zorgen. 

Voorkeur CDA 
De VVD is heel duidelijk. Wij 

staan voor het goede beleid dat wij 
sinds 1982 met onze coalitiepart
ner hebben verwezenlijkt. Wij 
staan ook voor onze nieuwe plan
nen uit het programma-Toxopeus. 
Onze eerste voorkeur is een re
gering die een economisch groei
beleid voert, een regering die uit
voering en verantwoorde finan
ciering van het nationaal milieu
beleidsplan mogelijk maakt, en de 
strijd tegen de criminaliteit ver-

(vervolg op pagina 2) 

INHOUDSOPGAVE 

Tussen 26 mei en 2 juli kwam 
de VVD driemaal bijeen om 
achtereenvolgens te verga
deren over a. huishoudelijke 
zaken en de Europese ver-

kiezingen; b. het verkiezings
programma en~ de kandida

tenlijst voor de Tweede 
Kamer. 

Een terugblik op het congres 
over Europa, over de discus
sies tijdens het verkiezings
programma en de complete 
tekst van Joris Voorhoeve, 

nadat hij tot lijsttrekker was 
gekozen, treft u in dit blad. 
Het is ondoenlijk om binnen 

de beperkte ruimte van V & D 
een integrale weergave van de 
algemene vergaderingen op te 
nemen. De besluitenlijst van 
de algemene vergadering te 
Middelburg wordt gepubli
ceerd in het 26 september-

nummer. 

'Wereldkampioenschap 
moeilijk doen', zo typeerde 
Huub Jacobse de discussie 
over de samenwerkings

overeenkomst VVD-JOVD. 
Victor Hafkamp volgde het 

debat- p::o.g. 3 

Hans Nord werd te Middel
burg tot erelid van de VVD 

benoemd. pag. 5 

De kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer. pag. 6 

Uitvoering van het Nationaal 
Milieubeleidsplan is bittere 

noodzaak. Demissionair 
minister Ed Nijpels gaat nog 
op een paar zaken in. pag. 7 

Demissionair minister Smit
Kroes over rekening rijden. 

pag.S 

Natuurlijk is het activitei
tenschema volkomen op de 

kop gezet door de voortijdige 
verkiezingen. Een d'verzicht 

van wat ons te wachten staat 
gedurende de tweede helft 

van 1989 treft u op 
pag.9 

Wat behelst de introductie
avond voor de Leergang 

Gemeenteraad en waar kunt 
u daarvoor terecht? 

pag. 12/13 

VERDER IN DEZE 
VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

De voorzitterscolumn op 
pag.3 

Het regiokatern op 
pag.l0/11 

De Vrouwen in de VVD ... 
p:;tg~l,4 

De.IOVD op 
pag.15 

In verbandmet de vak:mtie 
... vervaltde.Atot z~rubrièk; 



JUNI/JULI 1 !:lö!:l 

,,Eensgezind onder de blauwe 
De 82ste algemene vergadering heeft vastgelegd 
dat van alle kandidaten TK wordt verwacht dat 
zij het door de Biste Algemene Vergadering vast
gestelde verkiezingsprogramma onderschrijven. 

banier omhoog" (vervolg van paginà 1) 

sterkt. Samen met de partij die 
programmatisch het minst ver 
van ons af staat: het CDA. 

Wij zullen dus op 7 september 
opnieuw regeringsverantwoor
delijkheid zoeken. Op basis van 
het ijzersterke programma Toxo
peus. Wie op de VVD stemt, stemt 
op zekerheid. 

Wie op de PvdA stemt, weet 
ook precies wat er met zijn stem 
gebeurt. Een stem op de PvdA is 
een stem voor hogere uitgaven, 
zwaardere lasten voor de mid
deninkomens en eigenhuis bezit
ters, stijgende bruto-loonkosten 
en een dalende concurrentie
kracht van ons land. De kiezer 
weet nog niet, of een Kabinet-Kok 
met vaste hand zou worden geleid, 
maar hij weet wel, dat het niet 
richting jaren negentig maar 
richting jaren zeventig zal gaan. 

Wie op het CDA stemt, weet 
van te voren niet precies wat er 
met die stem gebeurt. Gaat het 
CDA met de PvdA in zee? Dan zal 
een stem op Lubbers een stem op 
Kok blijken te zijn. Of gaat het 
CDA met de VVD door? Wie dat 
wil, kan beter direct op de VVD 
stemmen. Het hangt immers van 
de grootte van de VVD af, of er 
een derde kabinet Lubbers van 
VVD en CDA kan komen. 

Stimulerende staat 
De VVD zet zich in voor een 

sterkere positie van de burgers en 
de bedrijven in ons land. Wij wil
len een stimulerende staat, die 
mensen eigen verantwoordelijk
heid geeft. "Wat is de beste re
gering?" vroeg de Duitse schrijver 
Goethe zic:h .af. "Die,. :w.elke leert, 
onszelf te regeren" was zijn ant
woord. "De geschiedenis heeft mij 
geleerd", zei de vader van de 
Amerikaanse democratie Thomas 
Jefferson, "dat slecht regeren 
doorgaans het gevolg is van te veei 
regeren". 

Thomas Jefferson (1743-1826) 
was de schrijver van de 
vrijheidsrechten die ten grondslag 
lagen aan de Amerikaanse onaf
hankelijkheid, in 1776. Een veel
zijdig man, architect, natuurken
ner, politiek filosoof, later presi
dent van de Verenigde Staten. 

Toen John Kennedy een keer 
alle Amerikaanse nobelprijswin
uaars in het Witte Huis te dineren 
had, zei hij bij de toast, dat hij 
trots was, de grootste verzameling 
talent in de eetzaal van het Witte 
Huis bijeengebracht te hebben -
sinds de dagen dat Thomas Jef
ferson daar alleen at. Jefferson 
schreef: "Een wijze en zuinige re
gering, die mensen weerhoudt el
kaar schade te berokkenen, die 
hen verder vrij laat om hun eigen 
wensen na te streven en hun le
vensomstandigheden te verbe
teren, en die hen niet het brood uit 
de mond stoot dat zij zelf hebben 
verdiend - dat is, in kort bestek, 
een goed politiek bestel." Dat 
geldt nog steeds. 

Het is onze taak, als liberale 
partij, het liberalisme verder te 
ontwikkelen. Onze grondslag is de 
gedachte, dat de meest recht
vaardige staat alleen door vrije 
mensen kan worden gevestigd. 

Of zoals de filosoof Ra wls het 
zegt: een rechtvaardig bestel is 
dat, wat vrije mensen met elkaar 
zouden afspreken, als zij de regels 
van hun samenleving zouden 
vaststellen zonder te weten welke 
positie zij zelf in die samenleving 
zullen gaan innemen. 

Die rechtvaardigheidsopvat-

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

ting van het sociale contract hoort 
ons als liberalen te leiden. 

Vrijheid betekent 
kansen 

De staatsinrichting die wij 
:w.ensen.,.."stimuleert vrije mensen 
om zich te ontplooien, hun kansen 
te benutten, zelfstandig te zijn. 
Vrijheid is niet alleen de afwezig
heid van belemmeringen, maar 
ook de aanwezigheid van kansen 
voor iedereen. Daarom is het li
beralisme ook altijd op sociale 
vooruitgang gericht. Kansen voor 
kansarmen vergroten door be
roepsgericht onderwijs, indi
viduele arbeidsbemiddeling, ge
zondheidszorg. Vrijheid eisen be
tekent juist niet je schouders voor 
anderen ophalen, maar de schou
ders onder je taken zetten, het 
beste uit jezelf halen en daarmee 
anderen vooruit te helpen. 

De VVD wil dus geen ik-maat
schappij maar een liberale wij-sa
menleving van mensen die elkaar 
tot prestaties motiveren. 

Buitenstaanders begrijpen de 
liberale inspiratie soms niet goed. 
Zij zien geen "openbaring'' en 
geen grote ideologische stuurlie
den. Liberalen relativeren, zijn 
·anti-dogmatisch, en putten als 
partij niet uit heilige bronnen. 

Verschillende 
overtuigingen 

De bronnen waar liberalen hun 
inspiratie uit putten, verschillen 
sterk per persoon. De een is 
Christen, de ander Humanist, een 
derda.~~~,,.Joods, Univexsalist;. 
Vrijdenker, of gewoon een prak
tisch mens die wat voor de ge
meenschap wil doen. De VVD is 
dus niet anti-confessioneel, maar 
non-confessioneel in de zin van 
pluriform. De VVD brengt men
sen van sterk verschillende ach
tergronden en overtuigingen bij
een. VVD-ers hebben wel allemaal 
hun verdraagzaamheid en po
litieke vrijzinnigheid gemeen. Li
beralen hebben een vooruitstre
vende mensvisie, omdat zij be
lemmeringen willen opruimen die 
de creativiteit beperken. Vooral 
het wegbreken van wat kansar
men hindert en remt, is onze op
dracht. De stimulerende staat. 
Niet het gelijkschakelen van alle 
mensen. Dat leidt tot de depri
merende staat. 

Abraham Lincoln, president 
van de Verenigde Staten tijdens 
de burgeroorlog, van 1861 tot 
1865, en strijder tegen de slaver
nij zei eens: 
"Je kunt de zwakkeren niet ver
sterken door de sterken te ver
zwakken. 

Je kunt de werknemers niet hel
pen door de werkgevers omlaag te 
trekken. 
Je kunt geen solidariteit vergro
ten door afgunst aan te wakkeren. 
Je kunt karakter en moed niet 
stimuleren door initiatief en 
onafhankelijkheid weg te nemen." 

Dat geldt nog steeds. De beste 
staat is de stimulerende staat. 
Dat thema is de blauwe draad in 
de politiek van de VVD. 

Verkiezingsstrijd 
Partijgenoten, wij gaan ons nu 

voorbereiden op de verkiezings
strijd. 

Voor de VVD wordt het een 
"uphill struggle". Boven op de 
heuvel staat een groot camperuent 
van het CDA-leger. Lubbers heeft 
zich daar met zijn manschappen 
tussen alle partijen in genesteld. 
De veldheer overziet het hele 
strijdtoneel - bij helder weer reikt 
zijn blik tot aan Koeweit - en zegt 
tegen zichzelf: niemand die me 
hier weg krijgt. Maar - en dat 
moeten we fluisterend zeggen- bij · 
het CDA zijn ze zo zeker van hun 
positie, dat ze kans lopen in te 
dutten. 's Nachts kruipen aan de 
linkerkant van de heuvel de troe
pen van Kok omhoog. Op hun buik 
proberen ze de tent van Koning 
Lubbers te bereiken. Marjanne 
Sint spoort als een Jeanne d'Arc 
de rode troepen aan. Maar krijgs
man Kok loopt zelf gevaar op de 
linkerflank._ Hij_ wordt vanuit de 
bosjes beschoten door Robin Hood 
met de dappere strijders van 
Groen Links. 

Tussen het kamp van Kok en 
het leger van Lubbers bespeur ik 
een dolende ridder, Van Mierlo, 
die niet goed weet of hij bij de 
strijders van de rode vlag, het 
groene vaandel, of de blauwe ba
nier hoort. Daarom geeft hij ieder 
die langs komt een lichte mep. 

Financiële actie __ .... 
Ondanks het feit dat slechts in een klein katern in het meinummer de 
financiële actie die de VVD thans voert, is aangekondigd, hebben velen op 
de oproep van onze voorzitter gereageerd. Bij het afsluiten van dit blad was 
circa f 500.000,- binnen. De gemiddelde storting bedroeg f 37,50. 
De mogelijkheid om de VVD financieel te ondersteunen bij de campagne 
voor de Tweede Kamer bestaat nog steeds. Indien u nog niets hebt overge
maakt, zijn giften óf via de u toegezonden acceptgiro óf op rekeningnr. 
4000716, t.n.v. VVD-financiële actie, 's-Gravenhage, zeer welkom. 
Campagne voeren kost veel. Een hardwerkend kader zet zich daar volledig 
voor in. Uw financiële bijdrage betekent méér praktische mogelijkheden 
plus een morele ondersteuning. 

Aan de andere kant van de 
heuvel worden vandaag door u de 
liberale vrijheren en dames in 
nieuwe slagorde opgesteld. Jonk
heer Ed zal de flank tegen Robin 
Hood verdedigen. Graaf Win
semius geeft steun vanuit de ach
terflank Ridder Rudolf staat 
klaar om tegen de rode vlag te 
strijden. Beide baronnen Kort
hals - de oude en de jonge- popelen 
om elke vijand een kopje kleiner 
te maken. (Adel hoort zijn naam 
eer aan te doen). Jonkvrouw Erica 
staat vooraan, uitbundig naar het 
liberale krijgsvolk zwaaiend. Ze 
spoort ons aan fors uit te halen. 

Het wordt een spannende slag. 
De VVD staat klaar. 
Eensgezind onder de blauwe ba
nier omhoog! 

• 
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·Hans Nord erelid 
5 

Mr. Hans Nord, de leidsman van de vorige VVD-Eurominifrac
tie; is op 19 mei bij acclamatie benoemd tot erelid van de VVD. 
Alle afdelingen waren daartoe van te voren aangeschreven, 
maar toch was het voor de scheidende "Monsieur l'Europe" een 
volslagen verrassing. Er is dus goed gezwegen, waaruit blijkt 
dat zoiets toch wel kan binnen de club. Dat hij het dubbel en 
dwars verdiende bleek zowel uit de speeches van zijn opvolger 
Gijs de Vries, van oud-VVD-voorzitter KorthalsAltes en van de 
huidige VVD-voorzitter Ginjaar, maar ook uit het ovationele 
applaus uit de zaal te Middelburg waar de VVD tijdens de 42ste 
jaarlijkse vergadering haar Euro-campagnestart hield. 

Europa van het woord 

Gijs de Vries schetste hoe bij 
Hans Nord tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de kiem werd gelegd 
voor dat verenigd Europa. Nordis 
zowel voorzitter geweest van de 
Europese Federalisten als van de 
Europese Beweging Nederland. 

"Bruggen slaan tussen vijan
den. Een Europa van het woord 
in plaats van een Europa van het 
zwaard," zo typeerde Gijs de Vries 
zijn voorganger. "Je bent ook 
voorzitter geweest van de Atlan
tische Commissie, omdat het 
vanzelf spreekt dat vrede iets 
meer omvat dan Europa en dat 
onze Atlantische gemeenschap 
even sterk moet zijn en blijven als 
het Europese. Je hebt je voor die 
zaken met een enorm idealisme 
en groot doorzettingsvermogen 
ingezet. Dat was niet altijd ge
makkelijk. Noch in de tijd van de 
Europese defensiegemeenschap 
toen die mislukte, noch in de tijd 
van De Gaulle, toen die Europa 
lamlegde.~Ook niet in de tijd van 
Margareth Thatcher. Maar jij 
bent blijven hopen. Het is goed dat 
je in die jaren geen staatssecre
taris in Nederland bent geworden 
of Commissaris van de Koningin; 
functies waarvoor jij op de no
minatie stond. Nu heb je .de be
kroning van je loopbaan gevonden 
bij ons in het Europees parlement. 
Zeventien jaar ben je daarvan se
cretaris-generaal geweest en tien 
jaar lid. 

Je was daar als liberaal op je 
plaats, omdat het Europees Par
lement een dagelijkse oefening is 
in verdraagzaamheid, in het 
vreedzaam oplossen van conflic
ten waar eeuwenlang oorlogen 
over zijn geweest. Tolerantie past 
bij jou." 

Europese Akte 

Gijs de Vries benadrukte dat 
zonder Hans N ord de Europese 
Akte er niet was gekomen. "Jij 
hebt in het Europees Parlement, 
samen met mensen als Spinelli, 
het initiatief genomen om. het 
ontwerpverdrag inzake de Eu
ropese Unie op te stellen. Een 
ontwerpverdrag waarover in 1984 
het EP zei hoe het verder moest 
met Europa dat was lamgelegd 
door de onwil van regeringen om 
het verder te brengen. Toen heeft 
het Europees Parlement de fakkel 
genomen en gezegd: "Dat is de 
weg; dat moet het worden: méér 
democratie en een betere besluit
vorming." Dat heeft ertoe geleid 
dat de regeringen in de lidstaten 
onder druk kwamen te staan van 
hun nationale parlementen, 
waaronder het Nederlandse. Daar 
is de Europese Akte uit gekomen 
en daardoor hebben we thans een 
sterker parlement." 

Jonge honden 
Ook schetste De Vries de rol 

van Hans Nord in de Nederlandse 
VVD-minifractie: "Je hebt leiding 
gegeven aan een fractie waarin 
naast een oudgediende, Hendrik 
Jan Louwes, drie jonge honden 
kwamen. Je hebt van ons een 
eenheid gesmeed en eenheid is 

***** *EP* 
*PE* 
*** 

belangrijk voor een partij. Je bent 
ons tot inspiratie geweest. Je hebt 
ons leiding gegeven. Maar er is 
meer dan dat. Als wij jou vandaag 
danken, Jessy, Florus en ik, dan 
is dat omdat onze generatie heeft 
kunnen opgroeien in vrede en 
vrijheid en dat wij dat mede te 
danken hebben aan jou. Aan wat 
jij en jouw strijdmakkers hebben 
gedaan in de oorlog en na de oor
log. De opbouw van de Atlantische 
Gemeenschap, de opbouw van de 
EG. 

Het is nu aan ons om deze er
fenis te beheren, om meer vrijheid 
te br_engen en democratie. Wij 
zullen het anders doen, maar in 
dezelfde geest. Wij zijn er trots 
op in jouw voetsporen te treden! 
Hans, het ga je goed!" 

VVD en EG 
Oud-voorzitter Korthals Altes 

ging wat dieper in op de band die 
dankzij Hans Nord altijd heeft 
bestaan tussen het Europees Par
lement en de VVD. "Het was een 
belangrijk gegeven dat de libera
len in Europa de eersten waren 
die in 1979 met een gezamenlijk 
verkiezingsprogramma kwamen. 
Hans N ord was toen een van de 
steunpilaren, Cees Berkhouwer 
lijstaanvoerder. Hans Nord is ie
mand die precies wist hoe het er 
in het Europees Parlement toe
ging als secretaris-generaal. In de 
tweede periode heeft hij leiding 
gegeven aan de Nederlandse li
beralen in de Europese fractie. 
Voor de VVD heeft van meet af 
aan vastgestaan dat als het Eu
ropese Parlement er zou komen, 
de leden dezelfde status in de 
partij zouden moeten krijgen als 
de leden van de Eerste Kamer en 
van de Tweede Kamer en dat de 
aanvoerder van de EP-minifractie 
met adviserende stem lid zou zijn 
van het hoofdbestuur en dagelijks 
bestuur ... Europese liberalen van 
Europa. Hans Nord was niet een 
van hen, hij was de eerste onder 
hen en zal de eerste blijven." 

.Geduld 
Ook VVD-voorzitter Ginjaar 

schetste de lange Europese weg 
die Nord was gegaan. "Rond 1960 
werd hij door de grote liberale 
voorman van die dagen, prof. mr. 
P.J. Oud, en mede op aanbeveling 
van de toenmalige algemeen se
cretaris van de VVD, de inter
nationaal denkende D. W. Dett
meyer, gevraagd om een program 
te schrijven voor de Europese 
verkiezingen. Dat die verkiezin
gen nog twee decennia op zich 

Monsieur I'Europe werd geëscorteerd door twee in Zeeuws kostuum gestoken Zeeuwen en binnengehaald door de band 
Termenieke V.O.L. Op de achtergrond beide fractievoorzitters. (Foto: Ruben Oreelj 

zouden laten wachten, kon op dat 
moment door niemand worden 
voorzien ... 

Nu zijn inmiddels aan de ho
rizon de contouren van het nieuwe 
Europa zichtbaar. Een Europa dat 
hopelijk niet bedreigd is, waarin 
verdeeldheid tot het verleden be
hoort. Hans Nord heeft op geheel 
eigen wijze als overtuigd liberaal 
dat Europa mede gestalte ge
geven. Zijn verdienste is en voor 
zijn VVD en voor zijn liberaal Eu
ropa onmiskenbaar groot. De VVD 
blijft hem eren als een van haar 
grote voormannen." 

Gezien de reacties die de VVD
voorzitter uit het land over een 
eventueel erelidmaatschap van 
Hans N ord had binnen gekregen 
kon Ginjaar Hans Nord bij accla
matie benoemen tot erelid van de 
VVD. • 

Reiskosten 
.c.o ... ....e.m.· t ** * ** 1.4 .l-J.~ EP 

* PE * 
***** 

Het belang dat de VVD hecht 
aan de handhaving van het reis
kostenforfait voor het woon
werkverkeer boven de 10 kilome
ter op basis van de tarieven 2e 
klas openbaar vervoer, is in enke
le forenzengemeenten bij de Euro
verkiezingen gehonoreerd. 

In Wieringen stemde 26,1% 
van de kiezers VVD tegenover 
23,9% in 1979 en 25,2% in 1984. 
Ook Almere, de stad die ontstond 
door de woningnood in Amster
dam, waardoor het noodzakelijk 
werd verder van het werk af te 
gaan wonen, gunde de VVD winst. 

Stemde in 1984 16,6% van de 
kiezers VVD, dit jaar koos 17,7% 
voor de liberalen. 

De boodschap van Voorhoeve 
dat niet slechts één groep de dupe 
zou worden van een veranderend 
overheidsbeleid is daar ontvan
gen. 

Europese 
verkiezingen 

*** *EP* * PE * 
***** 

De opkomst en uitslag van de 
Europese verkiezingen zijn 
ronduit teleurstellend ge
weest. Natuurlijk, iedereen 
wist dat de VVD nooit bij deze 
verkiezingen de stand van vijf 
jaar geleden kon evenaren. 
Dat viel zo te berekenen aan 
het zeteltal in de Tweede-Ka
mer toen en nu (36 tegen 27) 
en de laatste veelvuldige 
opiniepeilingen. 

Lijsttrekker Gijs de Vries be
dankt via dit ledenblad al die ac
tievelingen die zich voor 100 pro
cent hebben ingezet, de vele 
vrijwilligers, het kader, de be
windslieden en Kamerleden het 
bestuur en het algemeen secre
tariaat; in het bijzonder Hugo 
Dittmar, campagnemanager. 
Door hen allen is er verschrikke
lijk hard aan getrokken. 

Onze Europarlementariërs 
gaan nu gedrieën verder: Gijs de 
Vries, Jessica Larive en Florus 
Wijsenbeek. Ze zijn gelukkig goed 
op elkaar ingespeeld, want hun 
taak is door het verlies van 2 Eu
ro-zetels aanzienlijk verzwaard. 
We wensen hun sterkte! 

Vooral de opkomst was slecht. 
Slechts 4 7,2% (ANP-verkiezings
dienst) heeft de gang naar de 

stembus gemaakt. Dat is ruim 3% 
lager dan 5 jaar geleden bij de 
tweede rechtstreekse Europese 
verkiezingen. Europa leeft - on
danks de sterk toegenomen aan
dacht het laatste half jaar in de 
media- nog weinig bij de burgers. 
Zorgelijk is het dat vooral de jon
geren het lieten afweten. De VVD 
haalde in totaal 13,6% (ANP-ver
kiezingsdienst) van de stemmen. 

Op 6 september gaan de stem
lokalen weer open. Dan voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Va
kanties en campagne gaan in el
kaar overlopen. U ontvangt op 1 
september een ingelaste editie 
van Vrijheid & Democratie ge
richt op die verkiezingen. Dat be
tekent een herkansing, maar dan 
op nationaal niveau. U krijgt in 
dat blad de bekende VVD-affiche. 
Benut hem die laatste kleine 
week. We zijn dan weer allemaal 
aan de slag in de campagne. Als 
het gezegde: "Van tegenslagen 
word je groot", klopt, kan dat best 
een goede uitslag worden voor de 
VVD.• 

Jessica Larive 

Florus 
Wijsenbeek 
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Kandidatenlijst Tweede Kam.er 
vastgesteld door de 82ste algemene vergadering op 1 juli 1989 

A. In volgorde van landelijke 
voorkeur 

1. Voorhoeve 
2. Hermans 
3. Bolkestein 
4. Terpstra (v) 
5. Nijpels 
6. Koning 
7. Korthals Altes 
8. De Korte 
9. Ginjaar-Maas (v) 

10. De Grave 
11. Franssen 
12. Wiebenga 
13. Linschoten 
14. Blauw, P.M. 
15. Weisglas 
16. Jorritsma-Lebbink (v) 
17. Dijk.;tal 
18. Dees 
19. Te Veldhuis 
20. Van Heemskerck Pillis-

Duvekot (v) 
21. Nijhuis 
22. Korthals 
23. Van Erp 
24. Kamp (v) 
25. Blaauw, J.D. 
26. Rempt-Halmmans de Jongh 

(v) 
27. Van Rey 
28. Lauxtermann 
29. Remkes 

30. Labohm 
31. Van Hoof 
32. Verbugt (v) 
33. Luchtenveld 
34. Klein 
35. Muntinga 
36. De Graaff-van Meeteren (v) 
37. Neeb 
38. Van Beek 
39. Brilstra-Oosterhuis (v) 
40. Brummel 
41. De Bakker 
42. Cupido-Pootjes (v) 
43. Kokshoorn 
44. Van Dulm 
45. Ditewig 
46. Bokkeikamp 
47. De Boer 
48. Bakker 
49. Den Dunnen 
50. Lestraden-Middelweerd (v) 
51. Coers 
52. Van de V all 
53. Ketelaars 
54. Ten Veen 
55. Huysman 
56. Meijers 
57. Van Gent 
58. Grave 
59. Hendriks 
60. Klerks 

LET OP! 
Door de verdeling van kan
didaten op basis van de 
combinaties van rijkskies
kringen kan verwarring 

""'"··ontstaan~""'""' .................. " 
Het is heel goed mogelijk 
dat u op 6 september staan
de in het stemlokaal niet uw 
voorkeurstem kunt uit
brengen op uw meest ge
wenste kandidaat omdat 
hij/zij niet op uw lijst voor
komt. Dat komt door de 
blokvorming van de num
mers 2 tot en met 21. 
Van Loek Hermans tot en 

me~ Ad Nijhuis zullen de 
kandidaten per rijkskies
kring in blokken van 4 wor-
den opgesplitst. 
Voor"de"definitieve ·uitslag"'""'" 
geldt echter de volgorde zo-
als deze door de buiten
gewone algemene verga
dering op 1 juli is vastge
steld. 

De buitengewone algemene 
vergadering sloot zich aan 
bij de volgorde zoals die door 
de verkiezingsraad werd 
vastgesteld. 

Thentadag defensie en 
buitenlands beleid 
Op 21 oktober 1989 wordt een 
themadag gehouden over defensie 
en buitenlands beleid in het kader 
van 40 jaar NAVO. De bijeen
komst vindt plaats onder aus
piciën van de groep Nederland 
van de Internationale Liberale en 
de commissies van Defensie en 
Buitenlandse Zaken, met finan
ciële steun van de Atlantische 
Commissie. 

Sprekers zijn onder meer: dr. 
ir. J. Voorhoeve, drs. F. Bolke
stein, dr. W. van Eekelen en prof. 
Bart Tromp. 
Daarnaast is er voor de deelne
mers uitvoerig gelegenheid tot 
discussie in werkgroepen. 

De volgende onderwerpen komen 
aan de orde: 
toekomstige Europese ontwikke
lingen, 
NA VON erenigde Staten, 
NAVO en zijn draagvlak, 
NAVO en structurele ontwape
ning. 
Lokatie: Defensie voorlichtings
centrum, Den Haag. 
Aanvang: 10.00 uur. 
Er komt een gedetailleerd pro
gramma en een bon voor opgave 
in V & D van 26 september. 
Verdere inlichtingen desgewenst 
bij mevr. drs. J. Buzeman, tel.: 
070 - 280606. 

• 

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 

B. Verdeling van de kandidaten op basis van de combinaties van rijkskieskringen 

A 

1. 

2. Nijpels* 
3. Weisglas* 
4. Dees* 
5. Te Veldhuis* 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. Di te wig 
26. Bokkeikamp 
27. Van de Vall 
28. Meijers 

B 

Hermans* 
Terpstra* 
De Korte* 
De Grave* 

Kokshoorn 
Bakker 
Ketelaars 
Van Gent 

ABC DE 

c 

Voorhoeve 

Koning* 
Korthals A.* 
Ginjaar-M.* 
Dijkstal* 

Korthals 
Van Erp 
Kamp 
Blaauw, J.D. 
Rempt-H. 
Van Rey 
Lauxtermann 
Remkes 
Labohm 
Van Hoof 
Verbugt 
Luchtenveld 
Klein 
Muntinga 
De Graaff-van M. 
Neeb 
Van Beek 
Brilstra-0. 
Brummel 

De Bakker 
Lestraden 
Ten Veen 
Klerks 

29. { kandidaten door kamercentrales opgegeven 
30. kandidaten op 'onverkiesbare plaatsen' 

D 

Bolkestein * 
Franssen* 
Wiebenga* 
Van Heemskerck 
PD.* 

Van Dulm 
De Boer 
Huysman 
Hendriks 

E 

Linschoten* 
Blauw, P.M.* 
Jorritsma-L.* 
Nijhuis* 

Cupido-P. 
Den Dunnen 
Coers 
Grave 

* Deze kandidaten te plaatsen binr;ten de combinatie en in de volgorde ~' 3, 4 en 5 per rijkskieskring 
door de kamercentrales zelf. 

Uit handen van de auteur drs. C. D. Barkman ontvangt minister Bolkestein van Defensie het eerste exemplaar van "Tussen hoop 
en vrees; beschouwingen over de veiligheid van West-Europa". Een bespreking van dit rapport stond in het meinummer van Vrijheid 
& Democratie. 

U kunt deze studie bestellen door f 25,- over te maken op postgiro 3349769, t.n.v. Prof. Mr. 8. M. Teldersstichting, Koninginnegracht 
55a, 2514 AE 's-Gravenhage, onder vermelding van: geschrift 68. (Foto: Theo Meijer). 
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Oud-politiek leider rots in de branding tijdens marathoncongres verkiezingsprogramma 

Lof en belVondeling 
Door VICTOR HAFKAMP 

AMERSFOORT - Met lof en bewondering voor oud-politiek lei
der mr. Edzo Hendrik Toxopeus eindigde zaterdag 24 juni rond 
zes uur in de middag de algemene vergadering van de VVD, 
waarin · verdeeld over twee dagen - zo'n 18 uur werd vergaderd 
over het verkiezingsprogramma. "We kunnen rustig stellen dat 
de commissie voor het verkiezingsprogramma onder leiding 
van Toxopeus iets groots tot stand heeft gebracht", gaf VVD
voorzitter dr. Leendert Ginjaar bij de afsluiting van de mara
thonzitting te kennen. 

"Toen het hoofdbestuur voor de 
vraag kwam te staan wie er voor
zitter van die commissie moest 
worden, kwam iemand met de 
suggestie: Toxopeus. En die sug
gestie is unaniem overgenomen. 
Een erelid van onze part~i die de 
politieke deur al achter zich had 
dichtgeslagen. Een man van een 
indringend, natuurlijk gezag. Zijn 
commissie heeft ons gebracht 
waar we nu zijn. Een helder pro
gramma dat ons met vertrouwen 
de verkiezingen van 6 september 
tegemoet kan doen zien", aldus de 
VVD-voorzitter. 

Liberaal programma 
Het was de twaalfde maal in 

haar historie dat de VVD zich 
boog over een verkiezingspro
gramma. "De eerste politieke 
partij die haar programma kan 
presenteren", zei mr. Toxopeus 
met trots aan het begin van de 
behandeling van de circa 2600 
amendementen die op het concept 
waren binnengekomen. "Toen we 
het concept publiceerden kregen 
we ook als eersten veel publiciteit 
en geen ongunstige reacties. We 
hebben er naar gestreefd: een· echt 
liberaal programma te maken. 
Daarin was onze commissie eens
gezind. Naar onze -mening is het 
ook een liberaal programma ge
worden". 

Kerncentrales 

Commissievoorzitter 
mr. Edzo Toxopeus (Foto: Hans van Dijk) 

Ook haar collega-parlementariërs 
Te Veldhuis en Braams toonden 
zich in verschillende bewoordin
gen tegenstanders van de opvat
tingen van oud-milieuminister 
Pieter Winsemius die ronduit 
stelde de opvattingen van Mid
delburg niet graag voor zijn reke
ning te nemen. "Een belangrijk 
punt 'V'ööt o'tis ·n:ageslaéht'i's:"kttn= 
nen we het aan, als er iets mis 
gaat. Kolencentrales kan ik aan, 
kerncentrales, dat is de vraag. 
Vooralsnog geen uitbreiding van 
het aantal centrales tot op het 
moment, waarop je het zeker 
weet", aldus de oudminister. 
Toxopeus ondersteunde het be
toog van Winsemius. "Er moet 
een uitspraak komen en die laat-

ste zin in het programma "Voor
alsnog niet uitbreiden" is er een. 
Dat is de betekenis van die zin. 
We zijn er niet zeker van dat we 
het aan kunnen... Voorhoeve is 
het met me eens. Veel mensen in 
Nederland zijn diep bezorgd over 
de bouw van kerncentrales. Als ik 
al die technici hoor, dan hoor ik 
tegenstellingen. Moeten we 80 
procent van ook onze eigen kiezers 
negeren? Als je die zin schrapt, 
doe je geen uitspraak", aldus 
Toxopeus. Uiteindelijk stemde de 
zaal met ruime meerderheid in 
met de handhaving van de zin, 
zoals die in het concept was vast
gesteld. 

Defensiebegroting 
Tijdens de zaterdagzitting 

ontspon zich ook een interessante 
discussie over de vraag of het ver
kiezingsprogramma de noodzaak 
van een jaarlijkse reële groei van 
de defensie-uitgaven met 2 pro
cent zou moeten vermelden. De 
defensiecommissie van de partij 

had daar in een motie voor gepleit. 
Toxopeus raadde de aanwezige 
leden van die commissie en ande
re voorstanders van verhoogde 
defensie-uitgiften sterk af in hun 
standpunt te volharden. "In de 
landen van het Sowjet-blok zijn 
ontwikkelingen aan de gang die 
de vraag doen rijzen of die landen 
bij een gewapend conflict nog wel 
waardevolle bondgenoten zullen 
zijn... Het zou niet goed zijn te 
zeggen dat één procent jaarlijkse 
reële groei van de defensie-uitga
ven onvoldoende is en dat dit 2 
procent moet worden. Ons stand
punt geeft het optimisme weer dat 
wij voelen. Ook deze gebaren 
spelen een rol in de wereldpoli
tiek". 

Toxopeus benadrukte nog eens 
niet langs de kant van de weg te 
gaan staan en "Gorby, Gorby" te 
roepen. "Maar het is een feit dat 
er in de Sowjet-Unie geweldige 
politieke ontwikkelingen aan de 
gang zijn. Als we achterdocht to-

(vervolg op pagina 4) 

Fractievoorzitter Voorhoeve in gesprek met vice-fractievoorzitter Loek Hermans (Foto: 
Hans van Dijk) 

De voorzitter van de commissie 
verkiezingsprogramma bleek de 
beide vergaderdagen onvermoei
baar. En dankzij zijn interventies 
met weloverwogen argumenten 
wist hij enkele malen de zaal er
van te weerhouden afgeraden 
wijzigingsvoorstellen toch in het 
concept te laten aanbrengen. Dat 
was onder meer het geval bij de 
discussie over punt 650 in het 
concept, waarin valt te lezen dat 
"het aantal kerncentrales voor
alsnog niet moet worden uitge
breid". Middelburg diende een 
amendement in, waarin werd ge
pleit voor de bevordering van de 
toepassing van kernenergie in 
veilige vorm, vanwege de belang
rijke bijdrage van dergelijke 
energie aan het milieu. Maas
tricht bepleitte een toevoeging dat 
binnen twee jaar een kabinets
besluit over het al dan niet uit
breiden van kerncentrales zou 
moeten volgen en Arnhem was 
ervoor in het concept de zin op te 
nemen dat het aantal kerncen
trales in Nederland mede in het 
kader van de Europese eenwor
ding wordt uitgebreid. De milieu
commissie toonde zich er bij mon
de van zijn voorzitter ir. Kingma 
sterk voorstander van de zin over 
de niet-uitbreiding van het aantal 
kerncentrales te schrappen. Het 
Tweede-Kamerlid Len Rempt on
dersteunde de Maastrichtse wen
sen tot een beslissing binnen twee 
jaar over de eventuele uitbreiding 
van het aantal kerncentrales. "De 
samenwerkende elektriciteits
producenten hebben een beslis
sing nodig" was haar argument. 

Jacobse: ,,Discussie 
satnenw-erking WD-JOVD 
w-ereldkatnpioenschap llloeilijk 
doen" 
AMERSFOORT - "Het wereld
kampioenschap moeilijk 
doen". Zo typeerde oud-twee
de kamerlid Huub Jacobse de 
discussie tijdens de Slste Al
gemene vergadering in "De 
Flint" over de samenwer
kingsovereenkomst tussen de 
VVD en de JOVD. Zoals ge
bruikelijk bracht de discussie 
over dit eerste agendapunt 
van de marathonzitting in 
Amersfoort weer heel wat 
sentiment aan de oppervlakte. 

Het hoofdbestuur stelde de alge
mene vergadering voor de samen
werkingsovereenkomst voor vijf 
jaar vast te leggen, maar dat 
stuitte bij een aantal afgevaar
digden op onoverkomenlijke pro
blemen, naar uit de discussie 
bleek. Veel afgevaardigden vielen 
over het feit dat de tekst van de 
overeenkomst zeer kort voor de 
bijeenkomst in Amersfoort de af
delingen had bereikt, zodat dis-

cussie met de leden over de inhoud 
onmogelijk was geweest. Uit de 
woorden van enkele afgevaardig
den van niet-randstedelijke afde
lingen konden de aanwezigen de 

Huub Jacobse 

blijvende achterdocht tegen de 
"wat linkserige" JOVD goed 
proeven. "Veel jongeren voelen 
zich niet thuis bij de JOVD" 
merkte een van de woordvoerders 
op. Daarentegen betoogden de af
gevaardigden Swart en Bakker 
dat "als we in Nederland als li
beralen wat willen bereiken, goe
de samenwerking onontbeerlijk 
is" en dat het argument dat er 
geen tijd zou zijn geweest om met 
elkaar over de inhoud van het sa
menwerkingsakkoord te praten 
een beetje te laat kwam. Mevrouw 
Ankie Aeyelts Averink-Win
semius vond het niet aanvaard
baar een aparte vergadering aan 
de samenwerkingsovereenkomst 
te wijden, zoals uit de zaal was 
gesuggereerd. "Dat kost erg veel 
geld en bovendien hebben we op 
de bijeenkomst in Middelburg be
sloten dit punt hier in Amersfoort 
door te nemen". Een ordevoorstel 
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Van de 
voorzitter 

3 

Tragisch en triest, zo wil ik 
het gebeuren rond Albert 
Jan Evenhuis karakteri

seren - voor hem en zijn gezin. 
Tragisch en triest om op deze wij
ze afscheid van de politiek te 
moeten nemen, na zoveel jaren 
actief bezig te zijn geweest. Zijn 
aftreden was onafwendbaar; het 
hoofdbestuur heeft respect voor 
zijn besluit, en spreekt daarbij 
zijn grote waardering uit voor al 
datgene wat Evenhuis voor de 
VVD heeft gedaan. 

Teleurstellend was de uitslag 
van de verkiezing voor het Eu
ropees Parlement. In de eerste 
plaats voor onze Europarlemen
tariërs die nu met drie moeten 
doen, wat tot nu toe door vijf ge
schiedde. Wij wensen hen daar 
veel sterkte en succes bij. Maar 
ook - en uiteraard ~ teleurstellend 
voor ons in de VVD. De boodschap 
die de kiezers ons brachten was 
duidelijk. We zullen ons uiterste 
best doen om de niet-stemmers en 
anders-stemmers duidelijk te 
maken dat wij die boodschap heb
ben verstaan. 

En dat kunnen wij. Omdat wij 
sinds enkele weken een uitste
kend verkiezingsprogramma 
hebben. Een programma· dat er 
zijn mag, dat duidelijk maakt 
waär- dë-VVJYVoór ·sta-at; waarin 
de liberale visie op de toekomst 
helder is geformuleerd. Gaarne 
wil ik mijn grote waardering uiten 
voor het werk van ons ère-lid 
Toxopeus en de zijnen. De partij 
had er hard aan gewerkt. 2.600 
amendementen waren het gevolg. 
Een bewijs dat de VVD levend is 
als nooit tevoren. De algemene 
vergadering waarin dan llitein
delijk zo'n 500 amendementen 
werden behandeld, verliep voor
treffelijk, in goede sfeer. Leden en 
niet leden kunnen ervan. over
tuigd zijn dat de VVD weer op de 
goede weg is. -

. Een stimulerende samen
leving, vatte. Joris Vo'orhoeve 
kernachtig de inhoud ' van· ons 
programma samen. Joris Voor
hoeve, die op ·1 juni jl. fornieel tot 
lijsttrekker van de. kandidaten:
lijst voor de verkiezingen van 6 
september a.s. werd aangewezen, 
en daarmee tot - wat ik wel noem -
de "gezichtsbepaler" van de VVD. 
Ik wens hem en de·· overige kan
didaten veel succes toe bij deze 
verkiezingen. 

De verkiezingscampagne zal 
kort maar hevig zijn, van 23 au
gustus tot 6 september, vlak na de 
vakanties. Een speciaal campag
ne-team is volop bezig met de 
voorbereidingen. Joris Voorhoeve 
en zijn mede-kandidaten zullen 
zich met mens en macht inzetten 
voor deze verkiezingen. Zij zullen 
tonen dat de VVD toekomst-ge~ 
richt is, dat zij een uitstekend 
programma heeft, dat zij helder, 
duidelijk en eensgezind is, dat zij 
de huidige beleidslijnen wil con
tinueren, met sterkere liberale 
inbreng. Kortom dat zij wil wer
ken.aa,n die stimulerende samen
leving van Joris V~orhoe\Te:' ! ' . 



Lof en bewondering (vervolg van pagina 3) 

nen en 2 procent in ons program
ma zouden zetten, missen we een 
kans om een politiek signaal af 
te geven". Fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer Joris Voorhoeve 
bleek het eens met het oordeel van 
de commissie-Toxopeus. "Het is 
verstandig uit te gaan van één 
procent. Het ministerie van de
fensie heeft zich daarmee akkoord 
verklaard". Voorhoeve gaf te ken
nen dat de VVD voor een verho
ging van dat percentage zal plei
ten, als de politieke ontwikkelin
gen in het oostblok een andere 
wending nemen. 

Markerwaard 

JUNI/JULI 1 ~l:l~ 

Eveneens interessant was de 
discussie over de vraag of de Mar
kerwaard al dan niet moet worden 
ingepolderd. Het concept-pro
gramma keerde zich tegen inpol
dering, maar een deel van de ver
gadering wilde dat ongedaan ma
ken. De partijcommissie verkeer 
en waterstaat had in een amen
dement juist bepleit de inpol
dering wél in het programma op 
te nemen. Winsemius maakte 
duidelijk dat de niet-inpoldering 
voor de VVD een "ongelooflijk be
langrijk punt is om de geloof
waardigheid van het natuur- en 
milieubeleid van de VVD overeind 
te houden". Toxopeus drong bij de 
afgevaardigden aan de redactie 
van het programmapunt in haar 
oorspronkelijke vorm niet te wij
zigen. "We weten wat er wel zou 

CDA-voorzitter Van Velzen woonde een deel van het congres bij. Hier is hij (links/ in 
gesprek met WO-voorzitter Ginjaar (Foto: Hans van Dijk) 

kunnen gebeuren, als we tot in
poldering zouden overgaan. Als er 
echt maatschappelijk relevante 
redenen zijn, willen we ons 
standpunt herzien. De ledenver
gadering ging uiteindelijk ak
koord met de oorspronkelijke re
dactie. De VVD is tegen de inpol
dering. 

Andere punten, waarmee de alge
mene vergadering zich uiteinde
lijk akkoord verklaarde: 
• De roadprising, een systeem 
van extra heffingen op het gebruik 
van wegen ter stimulering van het 
openbaar vervoer, werd in het 
concept gehandhaafd. Het stem-

De programcommissie tijdens de lange vergadering over het verkiezingsprogramma 
·Hans van , 

Jacobse: ,,Discussie 

bureau nam aanvankelijk een 
grote meerderheid voor dit pro
grammapunt waar, maar bij her
stemming bleek het verschil aan
merkelijk kleiner in het voordeel 
van de "roadprising". 
• De Rijkspolitie wordt overge
heveld van het departement van 
justitie naar het ministerie van 
binnenlandse zaken "zonder af
breuk te doen aan het gezag van 
de minister van Justitie over de 
politie in het kader van de straf
rechtelijke handhaving van de 
rechtsorde". 
• Zowel reiskosten- als huur
waardeforfait moeten worden ge
handhaafd. • 

samenwerking VVD.JOVD 
wereldkampioenschap moeilijk doen" 
(vervolg van pagina 3) 

om de overeenkomst voor 1990 
vast te stellen en opnieuw in het 
voorjaar van 1990 voor nadere 
discussie op de agenda te plaatsen 
haalde het niet. Hoewel VVD
voorzitter Ginjaar wel positieve 
kanten aan het ordevoorstel be
speurde, wees algemeen secreta
ris Wim van den Berg op het 
moeilijke parket, waarin men de 
partij zou manoeuvreren, als juist 
het essentiële artikel 5 lid 1 (dat 
een geldigheidsperiade van vijf 
jaar bepaalt) zou worden ge
wijzigd. Het orde-voorstel Prins 
werd vervolgens met 331 tegen 
168 stemmen verworpen. 

Irritatie 
Jacobse die voorzitter was van 

de landelijke commissie ter voor
bereiding van de samenwerkings
overeenkomst liet met zijn ty
pering ,,wereldkampioenschap 
moeilijk doen" duidelijk zijn ir
ritatie blijken over de kennelijke 
onwil van enkele afdelingen hun 
jongerengroeperingen middels 
een overeenkomst aan samen
werking met de onafhankelijke 
JOVD te binden. "In de afgelopen 
jaren is dankzij de gesprekken 
tussen de jongerengroeperingen 
binnen de VVD en vertegenwoor
digers van de JOVD een einde ge
maakt aan de slechte sfeer die er 

tot dan onderling bestond. Mijn 
suggestie is: nu akkoord gaan met 
de overeenkomst voor vijf jaar en 
dit punt vervolgens toevoegen aan 
de agenda van de algemene ver
gadering volgend jaar. Dan kun
nen begin 1990 alsnog wijzigingen 
in de overeenkomst worden voor
gesteld", aldus Jacobse. Dat voor
stel werd uiteindelijk door de le
denvergadering aanvaard. Het 
hoofdbestuur zegde toe de afde
lingen tijdig van aanvullende in
formatie te voorzien en eventuele 
wijzigingsvoorstellen met de 
JOVD te 'bespreken, zodat de 
overeenkomst eventueel tussen
tijds kan worden veranderd. • 
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Europees ParleiDent 
voorkeurstell11llen 

Volgnummer kandidaten 
op de lijst VVD 

1. De Vries, G. M. (Gijs) 
2. Larive e.v. Groenendaal, J. E. S. (Jessica) 
3. Wijsenbeek, Florus A. 
4. Mulder, J. 
5. Laffree, Chr. R. J. 
6. Goedbloed, R. J. 
7. Clevering, H.E. 
8. Lodewijks, M. H. C 
9. Maaten, J. 

10. Van Blommenstein geh. Buttinger, T. ,Th. 
11. Geluk, geh. Geluk, A. J. 
12. Nater, K. A. 
13. Van Dam, W. J. F. (Walter) 
14. Muntinga, J. K. 
15. Van Winkoop, G. 
16. Mout, geh. Kedde, L. J. 
17. Witteveen, Joh. P. 
18. Van der Me~i, M.M. 
19. Van Reekum, J. R. 
20. Alberti, P. 
21. Boertjens, J. R. A. 
22. Jansen, T. F. J. (Ted) 
23. Wiebenga, J. G. C. 
24. Van Hemert, J. 
25. Vos geh. Van Gortel, M. W. M. 
26. Sengers geh. Van Gijn, H. J. 
27. Van Voskuilen, A. 
28. De Boer, J. 
29. Feij, F. M. 
30. Van Hasselt, J.C. 
31. Van den Broek, geh. Laman Trip, N.H. 
32. Breukers, G. M. J. M. 
33. Hosman, J. M. H. 
34. Buzeman (v), J. 
35. Mulder, F. 
36. De Wolf, F. 
37, Remkes, J. W. 
38. Hagen geh. Merkus, Y. P. M. M. 
39. Hennekey, J. I. 

40. Keur, W. P. * * * 

Totaal aantal 
stemmen 

582.011 
51.149 

8.129 
4.463 
6.285 
3.992 
3.331 
4.978 
3.893 
3.992 
3.787 
1.180 
2.917 
1.514 
1.195 
1.712 

864 
413 

1.274 
1.492 

824 
'1.225 
2.205 

764 
3.086 

970 
428 

1.139 
2.216 
1.193 
1.426 
2.221 

381 
268 

1.066 
857 

2.014 
755 

1.020 
2.092 

Totaal 714.721 *EP* * PE * 
------***** ------

Winnaars Straatsburgreizen 
De puzzel in de huis-aan-huiskrant voor de Europese verkiezin
gen is in groten getale vanuit het gehele land ingezonden. 
De reizen naar het Europees Parlement in Straatsburg werden 
gewonnen door: 
Mevrouw P. de Rozario-Gunst, Lugt Melsertlaan 15 te Vierpol
ders. 
Mevrouw E. Kessler, Woestduinlaan 6 te Doorn en 
Mevrouw M. A. Kroes, Koninginnegracht 141 te 's-Gravenhave. 

De drie winnaressen van harte gefeliciteerd. 
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Uitvoering nationaal 
miJieubeleidsplan is bittere 
noodzaak 
Het gehele kabinet is het erover eens dat het door VROM
minister Nijpels gepresenteerde Nationaal Milieubeleidsplan 
zal moeten worden gerealiseerd. Dat het hier niet om "zomaar" 
een beleidsrapport gaat, bleek zowel uit de grondige voorberei
ding als uit de "zware" ministeriële presentatie op 25 mei jl. 

Naast minister Nijpels onder
streepten ook premier Lubbers, 
minister Smit-Kroes (Verkeer en 
Waterstaat) en minister Braks 
(Landbouw en Visserij) op hun 
vakgebieden of over het totaal de 
bittere noodzaak, die daartoe be
staat. Ook Economische Zaken is 
hierbij nauw betrokken. Dat het 
kabinet viel over twee onderdelen 
van de wijze van financieren, 
waarmee de VVD-fractie zich niet 
kan verenigen, doet - ook voor de 
liberale fractie - aan de morele 
plicht tot uitvoering van het plan 
niets af. 

Ed Nijpels' doelstelling is om 
aan de hand van circa 200 actie
punten in een tijdsbestek van 20 
tot 25 jaar ons milieu schoon te 
maken. De problemen waarvoor 
dat niet mogelijk is, zullen dan 
in ieder geval beheersbaar moeten 
zijn. De nota's van de bewindslie
den Smit-Kroes en Braks, die res
pectievelijk over wegen en water 
en over de toekomst van de land
bouw gaan, sluiten naadloos aan 
op het Nationaal Milieubeleids
plan. 

Prélude 
In feite was het rapport "Zor

gen voor Morgen" dat in december 
1988 door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygië
ne werd uitgebracht al een som
bere prélude. Daarin werden de 
ontwikkelingen van onze mi
lieukwaliteit geschetst, die wij 
kunnen verwachten als we zo 
doorgaan als we nu doen. De ver
vuilingvan water, lucht en bodem 
zal drastisch moeten worden te
ruggedrongen met zo'n 70 tot 90%. 
De aantasting van de ozonlaag en 
het zogenoemde broeikaseffect, 
dat onder meer een deel van ons 
land onder water dreigt te zetten, 
moeten een halt worden toe
geroepen. 

Zelfs door consequente uitvoe
ring van de maatregelen genoemd 

in het Nationaal Milieubeleids
plan zal vermoedelijk nog slechts 
20% van onze bossen gezond blij
ven. De rest verkeert dan in stadia 
tussen lichte buikpijn en op ster
ven na dood. 

Minister Nijpels: "Uit alle on
derzoeken blijkt dat de bevolking 
bereid is voor het milieu te be
talen. In 1994 kost het NMP elk 
huishouden gemiddeld f 30 per 
maand. Deels komt dat door extra 
heffingen en verhoging van 
brandstofprijzen, deels doordat 
andere prijzen omhoog gaan, zoals 
de prijs van afvalverwerking. Het 
doel van dit plan is om in 2010 een 
schoon milieu aan een volgende 
generatie af te leveren. Daar zul
len we niet helemaal in slagen. 
Maar minimaal moeten we berei
ken dat er geen oncontroleerbare 
vervuiling meer ontstaat. 

Daarvoor zijn we met z'n allen 
verantwoordelijk en daarom zul
len we het ook met zijn allen moe
ten doen. Bedrijven, burgers en 
overheid." 

Strategie 
Het NMP is een strategisch 

plan, dat elke vier jaar zal worden 
uitgebracht. Dan wordt bekeken 
of de milieudoelstellingen haal
baar zijn of dat extra maatregelen 
nodig zijn. Per slot van rekening 
kun je anno 1989 niet overzien 
wat het milieu in 1999 nodig 
heeft. Het NMP geeft de hoofdlij
nen aan van een milieubeleid dat 
nodig is om een duurzame ont
wikkeling te bereiken. Die duur
zame ontwikkeling houdt in zo
danig met het milieu omspringen 
dat latere generaties dezelfde 
kansen hebben op ontwikkeling 
als de huidige. Dat betekent dus 
zuinig met energie en met grond
stoffen. 

De essentiële en maatschap
pelijke functies van het milieu zijn 
in het geding. We leven nu al in 

een fase dat sommige nadelige ef
fecten nauwelijks en slechts tegen 
hoge kosten ongedaan kunnen 
worden gemaakt. 

Deze rampzalige ontwikkeling 
wil de regering via het NMP ke
ren. Daarbij zijn drie grote stra
tegische lijnen te zien: 
- het sluiten van stofkringlopen 

van grondstof tot afvalstof om 
te voorkomen dat grondstoffen 
nodeloos verloren gaan; 

- een drastische beperking van 
het energiegebruik en de ont
wikkeling van alternatieve 
energiebronnen zoals wind en 
zon; 

- verhoging van de kwaliteit van 
producten, waardoor ze minder 
snel op de schroothoop gegooid 
worden. Met andere woorden 
een beperking van de wegwerp
maatschappij. 

Principes om dit alles gestalte 
te geven zijn onder meer het ver
vuiler - betaald - principe, en de 
verinnerlijking van het milieu
beleid, hetgeen niet anders in
houdt dan dat iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft voor 
een goed milieu en zich daar ook 
naar dient te gedragen. 

Milieugedrag 
Vraag aan minister Nijpels: 

Wat is goed milieugedrag en hoe 
bevorder je dat bij de burger? 

"Goed milieugedrag is in het 
algemeen zodanig handelen, dat 
het milieu niet of nauwelijks be
last wordt. Daar doe je natuurlijk 
weinig mee. Voor burgers als le
den van een huishouding betekent 
dat vooral veel op afvalgebied. 
Geen batterijen zomaar in de 
grijze vuilnisbak of minicontai
ner, maar keurig inleveren. Het 
betekent: papier in de papierbak 
en glas in de glasbak. Selectief 
autogebruik en je houden aan de 
maximumsnelheid, liefst zelfs 
minder dan dat, ter beperking van 
de vervuiling van de lucht is ook 
een zaak die iedere burger zonder 
enige moeite kan doen. En last but 

V.l.n.r. De demissionaire ministers Nijpels, Lubbers, Smit-Kroes en Braks tijdens de persconferentie. (Foto: Miehiel Sablerolle) 

not least kunnen burgers in hun 
aankoopgedrag laten weten dat ze 
bepaalde milieuschadelijke ar
tikelen niet willen hebben. Denk 
maar aan spullen waar cadmium 
in zit, dingen die in verpakkings
materiaal zitten die met schade
lijke CFK's zijn gemaakt en zo zijn 
er legio voorbeelden te noemen. Ik 
geef toe dat het soms moeilijk is 
voor burgers te beoordelen wat 
wel en niet goed is. Vandaar ook 
dat ik groot voorstander ben van 
een milieukeur, waardoor dat wel 
duidelijk is. 

Heel aardig is het om onder
zoeken te zien waaruit blijkt dat 
een groot deel van de bevolking 
milieubewust is en zegt wat over 
te hebben voor het milieu. Het 
trieste is dan om te zien dat als 
het erop aankomt, slechts wei
nigen ook werkelijk de daad bij 
het woord voegen. Ik heb wel eens 
gezegd dat wanneer het zeker is 
dat je van auto's enige ziektes 
krijgt, veel meer mensen de auto 
zouden laten staan. Daarmee wil 
ik niet zeggen dat we van alle mi
lieuonvriendelijke produkten dat 
maar moeten gaan zeggen. Wel is 
duidelijk dat ondanks het milieu
bewustzijn, er toch nog het een en 
ander schort aan de milieukennis. 
Ik denk en ik hoop vurig, dat als 
mensen. meer .kennis. .. hebben..van 
wat er allemaal aan de hand is en 
wat het betekent voor ons milieu, 
milieuvriendelijk gedrag ook be
ter van de grond komt. Daarom 
moeten er twee dingen gebeuren: 

1. de kennis van de mensen zal 
door voorlichting groter moe
ten worden. Dit kan onder an
dere door al in het onderwijs 
meer aandacht aan het milieu 
te geven; 

2. er zullen meer milieuvriende
lijke alternatieven moeten ko
men. Ook daar zit gelukkig 
enige schot in. 

Alles bij elkaar zullen we met 
het NMP in de hand de komende 
jaren forse stappen vooruit zettei1,:' 

,_/"'---~~ 

' 

Maatregelen 
De meer dan 200 maatregelen 

die noodzakelijk zijn om bodem, 
lucht en water te reinigen en er
voor te zorgen dat ze niet opnieuw 
vervuild raken, zijn toegespitst op 
de landbouw, het verkeer, de in
dustrie, de bouwnijverheid en de 
consumenten en detailhandel. Ze 
lopen uiteen van het terugbren
gen van de gigantische mestover
schotten tot een veel selectiever 
gebruik van de fiets en het open
baar vervoer, dat aanzienlijk zal 
worden verbeterd; van schonere 
produktieprocessen in de indus
trie, waar bij alle produktiepro
cessen rekening zal moeten wor
den gehouden met milieugevolgen 
(energiegebruik, afval, grondstof
fen) tot een uitvoerige voorlich
tingscampagne gericht op de con
sument. Nederland behoort sa
men met Canada tot de eerste 
landen waar integraal alles in 
kaart is gebracht. 

Naast het lijvige, maar goed 
leesbare plan "Kiezen of Verlie
zen" geeft het ministerie van 
VROM vouwbladen uit die zijn 
toegespitst op de maatregelen 
voor de diverse doelgroepen. 

Voor meer uitgebreide do
cumentatie kunt u zich r.ichten tot 
het ministerie van VROM, post
bus 20951, 2500 EZ Den Haag. 
Het integrale NMP is te bestellen 
in de boekhandel. Kosten f 49,50, 
uitgeverij SDU, boeknummer 

ISBN 90 12 06076 1. ID 
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Rekening rijden: 

De auto staat de laatste tijd 
wel heel opvallend in het mid
delpunt van de belangstelling. 
Of beter gezegd: de automo
bilist. 
Uiteindelijk vormden de 
plannen om de man of vrouw 
achter het stuur een bijdrage 
voor de bestrijding van de 
angstwekkend snel toene
mende milieuvervuiling te 
vragen aanleiding voor de val 
van het tweede kabinet-Lub
bers. 
Verkeer en Waterstaat is al 
geruime tijd bezig te zoeken 
naar maatregelen om de "au
tomobilist" terug te dringen. 

De plannen van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat om in 
de negentiger jaren het zo
genoemde Rekening Rijden in te 
voeren hebben hier en daar tot 
verwarring en verkeerde veron
derstellingen geleid. Autootje 
pesten, opnieuw de automobilist 
geld uit de zak kloppen, zo'n sys
teem is veel te duur en werkt toch 
nooit, waren een paar van de 
reakties. 

Ik wil graag persoonlijk nog 
eens uitleggen wat we met Reke
ning Rijden willen bereiken. 

Een ieder, die (vrijwel) dage
lijks in één van de helaas vele files 
in ons land staat, weet het: als 
we niet ingrijpen staat binnenkort 
een groot deel van Nederland stil. 
Afgezien van de persoonlijke er
gernis heeft dat nog meer gevol
gen: de economische groei van ons 
land wordt belemmerd want één 
van onze levensaders, het trans
port en zakelijk verkeer, onder
vindt steeds meer problemen. 

De bedragen, die met die vele 
uren wachten en vertraging ge
moeid zijn, lopen in de honderden 
miljoenen guldens. Daarnaast 
betekent het autoverkeer ook een 
grote schadepost voor het milieu. 

Aanpak autogebruik 
Met het Rekening Rijden wil

len we drie dingen bereiken: de 
wachttijden door files vermin
deren, de groei van het autover
keer verminderen en geld bij el
kaar brengen om verbeteringen 
aan de ernstigste knelpunten in 
de wegen in de Randstad aan te 
brengen. Het aantal auto's zal de 
komende jaren in ons land nog al
tijd sterk groeien, daar willeuwe 
en kunnen we geen halt aan toe
roepen. Want wie moetje op welke 
gronden verbieden om in een auto 
te rijden? Op basis van leeftijd, 
salaris of kleur ogen? Dat is uit
gesloten. 

Wat we wel willen is het au
togebruik in plaats van het au
tobezit aanpakken. 

autom.obilist geen kind 
Van de ~eke----.; ----g Door drs. NEELIE SMIT-KROES, .A. 1 .A.~ .A. demissionair minister van Verkeer en Waterstaat 

Degenen, die hun auto tijdens 
werkdagen uitsluitend gebruiken 
om van hun huis naar hun werk 
te gaan en dan vaak ook nog als 
enige inzittende, zullen daarvoor 
een prijs moeten gaan betalen. 
Wie tijdens de spitsdrukte zijn 
wagen gebruikt krijgt een reke
ning via het passagepasje dat 
straks voor het Rekening Rijden 
nodig is. 

Met dat systeem kunnen we 
het autorijden naar plaats en naar 
tijd iets duurder maken. Tijdens 
de spitsuren op de drukke punten 
in ons wegennet zal er een bedrag 
van dat passagepasje worden af
geschreven. 

Passagepasje 
Het systeem bestaat grofweg 

uit vier onderdelen. Het eerste 
onderdeel is het passagepasje. 
Het passagepasje is een kaart die 
een geldwaarde in electronische 
vorm bevat zoals bijvoorbeeld de 
PTT telefooncelkaart. Deze kaart 
kan na gebruik met contant geld 
opnieuw worden aangevuld tot 
een bepaalde waarde. Dit zou bij
voorbeeld in pompstations, post
kantoren en banken kunnen ge
beuren. Er moet dus vooraf wor
den betaald. De automobilist 
steekt het passagepasje voor ver
trek in een in de auto aanwezige 
communicatie-eenheid, zeg maar 
een simpel kastje. Deze "trans
ponder" is het tweede onderdeel 
van het systeem. De transponder 
laat de automobilist via een ge
luidje weten of de transactie is ge
slaagd en via een schermpje hoe
veel saldo er op het pasje resteert 
bij het passeren van een hefpunt. 
Het meetpunt, het derde onder
deel van het systeem, communi
ceert met de apparatuur in de 
auto via microgolven. Bij het pas
seren van een hefpunt wordt in 
opdracht van het meetstation een 
bepaald bedrag per kaart van het 
saldo afgetrokken. Tegelijkertijd 
worden automatisch controles 
uitgevoerd om te kijken of het sal
do op het pasje toereikend is en of 
de transactie is geslaagd. 

Privacy 
Met name bescherming van de 

privacy van de gebruikers is een 
belangrijke eis. Het gaat niemand 
en dus ook de overheid iets aan 
waar en wanneer iemand rijdt. 
Dat kan het beste met het systeem 
van de passagepasjes. Vooraf ge
kocht en automatisch afgeschre
ven tijdens het rijden. En als je 
geen geld meer op je pasje hebt 
staan dan kun je dat aflezen en bij 
een benzinestation of postkantoor 
het pasje laten "aanvullen". 

Door dat prijsmechanisme te 
gebruiken wordt de automobilist 
voor een keuze gesteld: toch de 
auto of een goed, snel en efficiënt 
openbaar vervoer als alternatief. 
Waarbij we als overheid nieuwe 
initiatieven zoals trein-taxi
kaarten, carpooling, onderne
mingsvervoer en andere ingevin
gen van harte zullen steunen. 

Sluipverkeer 
Op de plannen voor het Reke-

ning Rijden wordt de nodige kri
tiek geuit. Het zou het sluipver
keer bevorderen, lange rijen 
vrachtwagens zouden zich door 
nauwe straten in dorpen en 
steden slingeren. Onjuist. 

Rekening Rijden geldt voor be
paalde gebieden als geheel, dus 
ook op sluipwegen komen pas
sagepunten. En onze plannen zijn 
juist bedoeld om voor het vracht
en zakelijk verkeer een betere 
doorstroming via de hoofdroutes 
te krijgen, sluipwegen zoeken is 
dan helemaal niet meer nodig. 
Hoe zit het dan met de mensen, 
die in het verleden door de over
heid zijn aangemoedigd buiten de 
grote steden te gaan wonen? Die 
worden nu mooi gestraft. Weer 
onjuist. 

Rekening Rijden spreidt de 
lasten over het totale woon-werk
verkeer en laten we niet vergeten 
dat door datzelfde overheidsbeleid 
juist de groeikernen vaak zeer 
goed openbaar vervoer hebben 
gekregen. Daar hebben de bewo
ners dus zelfs een voordeel, ik 
noem de Sprinter van Zoetermeer 
als voorbeeld. 

Met de opbrengst bouwen we 
een vijftal tunnels op punten, 
waar het verkeer nu dagelijks 
twee keer per dag compleet vast
zit. In de eerste plaats om weer 
een doorstroming van het zakelij
ke verkeer te krijgen. Zal dat weer 
meer verkeer aantrekken, zoals 
critici zeggen? Niet als we zorgen 
voor een uitstekend openbaar 
vervoer. En de automobilist, die 

door wil rijden, weet dan dat er 
een prijskaartje aanhangt. 

Dierbaar bezit 
De auto is in ons land een kost

baar en dierbaar bezit. Rekening 
Rijden betekent niet dat voor ie
dereen autorijden flink duurder 
wordt. Bij verstandig gebruik zal 
er niet veel veranderen, maar als 
u voor dat woon-werk-verkeer 
door wilt blijven rijden, dan be
taalt u een bijdrage om Nederland 
bereikbaar en leefbaar te houden. 

Leefbaarheid en bereikbaar
heid moeten gewaarborgd blijven. 
En voor een schaars goed betaal 
je. Waarbij we er voor te zorgen 

hebben dat het openbaar vervoer 
een goed alternatief is. 

En twijfels over de haalbaar
heid van het systeem van Reke
ning Rijden? 

Niet voor niets willen we begin 
negentiger jaren met een proef -
gratis voor de automobilist - kij
ken of er nog haken en ogen aan
zitten. Maar we hebben als Ne
derland al vaker laten zien hoe 
inventief en baanbrekend we 
kunnen zijn op velerlei terreinen, 
dus heb ik daar alle vertrouwen 
In. 

Op deze manier maken we sa
men de weg vrij voor de toekomst. 

• 

Neelie Snrlt-Kroes 
trok zich terug als 
kandidaat 

Zoals u in het vorig ledenblad hebt kunnen lezen, zal onze minister van Verkeer & Waterstaat, drs. 
Neelie Smit-Kroes, na 18 jaar een streep trekken onder haar actieve rol in de landelijke politiek. 
Vrijheid & Democratie lag al op de pers toen dit bekend werd. Hals-over-kop heeft de redactie nog 
melding kunnen maken van dit feit. Op dat tijdstip bezaten wij nog niet de persoonlijke verklaring, 
die mevrouw Smit-Kroes voorafgaand aan haar persconferentie op 10 mei aan het bestuur heeft 
gezonden. 
Deze luidde als volgt:' 

"Na rijp beraad heb ik besloten mij niet langer kandidaat te stellen voor de groslijst voor de a.s. 
Tweede-Kamerverkiezingen. Bij het aantreden van het nieuwe kabinet zal ik dan ook, na 18 jaar, de 
actieve landelijke politiek verlaten. Mijn besluit heb ik genomen op basis van een strikt persoonlijke 
afweging, waarbij ik, gelet op de gebeurtenissen van de afgelopen tijd een discussie rond mijn persoon 
en de plaats op de lijst noch voor de partij noch voor mijzelfwenselijk acht. Voor het vertrouwen en de 
steun die ik al die jaren van de partij heb gekregen, ben ik zeer erkentelijk." 

In de persconferentie die Neelie Smit-Kroes die ochtend gafverklaarde zij ondermeer dat zij levenslang 
VVD zou blijven stemmen. Daarnaast deed zij een dringend beroep op de VVD om meningsverschillen 
niet op personen maar op feiten uit te vechten. 
De redactie ontving - nog voor de val van het kabinet - van de liberale minister van Verkeer en 
Waterstaat een artikel over "rekening rijden". Tegen de sluitingstijd van het blad was het kabinet 
inmiddels demissionair. Na overleg met mevrouw Smit-Kroes achtte zij het zelfbeter op dát ogenblik 
niet tot plaatsing van: het betrokken artikel over te gaan. 
Nu de publiciteitsstormen zijn gaan liggen, plaatsen wij hierbij het door haar bijgestelde artikel. 

RENY DIJKMAN I 
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Activiteitenschem.a 
1 september - 31 december 1989 

1-16 september 

6september 

11 september 

12 september 

13 september 

15 september 

15 september -
15 december 

18 september 

voor 20 septem
ber 

20 september 

voor .23 septem
ber 

23 september 

26 september 

27 september 

2 oktober 

- mededeling hoofdbestuur over plaats, tijd 
en agenda 43ste jaarlijkse algemene ver
gadering (1990) 

- (TK) dag der stemming 

- hoofdbestuursvergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Drenthe 

- LCV-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Den Helder 

- Statendag, bijeenkomst met leden PS met 
EK-leden 

- het hoofdbestuur en de ledenvergadering 
van elke afdeling kunnen kandidaten stel
len voor de vacatures in het hoofdbestuur 
(43ste jaarlijkse algemene vergadering 1990) 

- hoofdbestuursvergadering 

- (GR) voordracht van voorlopige kandidaten 
(namen noemen) 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Tilburg 

- (GR) toezending in te vullen gegevensfor
mulieren aan besturen en afdeling c.q. 
kandidaatstellingscommissie 

- reguliere bijeenkomst partijraad i.v.m. 
Troonrede en Miljoenennota in het Jaar
beurscongrescentrum te Utrecht 

- Vrijheid en Democratie 

- LPC-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Rotterdam 

- hoofdbestuursvergadering 

4 oktober - bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Overijssel 

10 oktober - LCJ-vergadering 
- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 

Gelderland 

11 oktober - bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Utrecht 

12 t/m 14 oktober - congres LI te Parijs 

18 oktober - bezoek hoofdbestuur. aan kamercentrale 
's-Gravenhage 

voor 23 oktober - (GR) opmaken groslijst 

23 oktober - hoofdbestuursvergadering 

25 oktober - bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Friesland 

1-15 november - (GR) oproeping tot kandidaatstelling met 
groslijst en bestuursadvies uitnodiging aan 
(ex)-fractievoorzitters; mededeling aan 
voorlopige kandidaten (woord voeren, ge
ven van inlichtingen) 

15 november - bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Dordrecht 

1-16 november. - (GR) eventueel initiatief-adviezen van le-
den als bestuur van de afdeling geen advies 
heeft opgesteld 

1 november - LCV-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Limburg 

3 en 4 november 

7november 

8november 

13 november 

15november 
(tot 24.00 uur) 

16-30 november 

20 november 

22 november 

28 november . 

29 november 

6 december 

10-24 december 

11 december 

12 december 

13 december 

15 december 
(tot 24.00 uur) 

18 december 

20 december 

25 december 1989 
t/m 
1 januari 1990 

- congres Vereniging van Staten- en Raads
leden in de Blije W erelt te Lunteren 

- Vrijheid en Democratie 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Haarlem 

- LPC-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Leiden 

- hoofdbestuursvergadering 

- sluitingsdatum: indiening voorstellen voor 
beschrijvingsbrief 43ste jaarlijkse alge
mene vergadering 

- (GR) kandidaatstellingsvergadering(en) 

- hoofdbestuursvergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
's-Hertogenbosch 

LCJ -vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Groningen 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Zeeland 

- (GR) machtiging hoofdbestuur tot gebruik 
van de naam VVD; verzoek aan centraal 
stembureau van de gemeente inzake plaat
sen naam boven lijst 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- LCV-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Flevoland 

- sluitingsdatum: opgave van voorlopige 
kandidaten voor het hoofdbestuur 1990 

- hoofdbestuursvergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan kamercentrale 
Amsterdam 

- algemeen secretariaat gesloten 

Verklaring afkortingen: 
TK - verkiezing Tweede Kamer 1989 
GR - handelingen die verband houden met de gemeenteraadsverkie

zingen 

*de reguliere radio-uitzendingen voor het seizoen 1989 worden via de 
zender Radio 5, van 18.20 tot 18.30 uur, hervat in een veertiendaags 
uitzendschema. 

Winnaars ledenwerfactie 
Tijdens de 42ste jaarlijkse algemene vergadering werden de win
naars van de nationale ledenwerfactie bekend gemaakt. Daar de 
actie om allerlei redenen in vele afdelingen en ondercentrales 
later dan het geplande tijdstip van start is gegaan en deels nog 
doorloopt, is nog geen definitief resultaat te melden. De officiële 
sluitingsdatum van 1 mei is daarmee komen te vervallen. De 
VVD had toen 2013 nieuwe leden geboekt. 
Hulde dus aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! 

De 1 mei-datum werd wel als uitgangspunt gekozen voor de drie 
afdelingen die (snel) de grootste winst boekten. 
Categorie A: wie boekte als eerste 10% nieuwe leden? Dat was 
de afdeling Riethoven. 
Categorie B: werd gewonnen door de afdeling Ossendrecht, die 
procentueel de hoogste winst had geboekt. 
Categorie C: werd gewonnen door de afdeling 's-Gravenhage die 
in absolute zin de meeste nieuwe leden wierf. 

De drie genoemde afdelingen ontvingen uit handen van lijsttrek
ker Gijs de Vries per afdeling twee reizen Straatsburg met bezoek 
aan het Europees Parlement. 

VELE 
HANDEN •... 

D
it blad staat in het teken 
van alle gebeurtenissen 
binnen de VVD na de val 

van het kabinet. Tijdens dit zon
overgoten voo:rjaar hebben de ak
tieve VVD-ers de handen vol ge
had aan alle voorbereidingen voor 
de Kamerverkiezing op 6 septem
ber. Daarom verschijnt dit blad 
later dan de oorspronkelijke da
tum. De redactie kon pas definitief 
afsluiten nadat op 1 juli de kan
didatenlijst was samengesteld. 

Doordat de VVD als enige par
tij al een conceptverkiezingspro
gramma gereed had (bijgevoegd 
bij het maartnummer), kon over 
de definitieve vorm nog uitvoerig 
worden gesproken. In dit blad 
treft u daarover een verslag. De 
definitieve versie zal te bestellen 
zijn nadat de algemeen secretaris 
daarover mededeling aan de af
delingssecretarissen heeft gezon
den. Vermoedelijk zal dat eind 
juli, begin augustus zijn. 

In dit blad vindt u ook het bij
gestelde activiteitenschema tot 
het eind van dit jaar. Doordat de 
in het najaar geplande algemene 
vergaderingen nu achter elkaar 
hebben plaatsgehad, is er nogal 
wat gewijzigd. Dat geldt onder
meer ook voor de verschijnings
data van Vrijheid & Democratie 
dit najaar. Een ingelast partijblad 
gericht op de verkiezingen en 
voorzien van de VVD-affiche ont
vangt u op 1 september. De redac
tie beseft dat dit laat is, maar zij 
heeft bij het vaststellen van die 
datum rekening moeten houden 
met de late schoolvakantieperiode 
van de randstad. 

Doordat een heel korte 
druktermijn noodzakelijk is 
om V &D echt op 1 september 
bij u in de bus te hebben, zul
len één keer het regiokatern 
plus de ingezonden brieven· 
rubriek komen te vervallen. 
Ook het redactiespreekuur op 
dinsdagmiddag zal tijdens de 
vakantieperiode niet worden 
gehouden. 

Naast de komende Tweede
Kamerverkiezing wordt in dit 
nummer aandacht besteed aan de 
introductiecursussen van de Haya 
van Somerenstichting voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van 
1990. 

Alle zeilen worden nu bijgezet 
om met lijsttrekker Joris Voor
hoeve straks na de vakantie sa
men een goede verkiezingsuitslag 
te gaan maken. En - mocht de in
gezonden brievenrubriek plus de 
uitslag van de Euro-verkiezingen 
u somber stemmen - de fighting 
.spirit is geheel terug! De drie ver~ 
gaderingen van afgelopen maand 
boden gelegenheid om uitvóerig 
met elkaar te praten en conflicten 
uit de wereld te helpen. Het le
dental groeit weer. De kans op ee:ii 
goede verkiezingsuitslag i:ii sep~ 
temher is groot: Zeker als u dè 
harde wetkers in uw afdeling ee:iis 
vraagt waarbij u voor deze vet• 
kiezingen behulpzaam kunt zijn. 
Het is tenslotte "onze club" en ook 
hier geldt dat vele handen licht 
werkmáken. 

RENY DIJKMAN • 
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REGIO Haya van Somerenstraat in Delft 

SWO in de praktijk 
Utrecht: De samenwerkings
overeenkomst (SWO) tussen de 
VVD en JOVD zal binnenkort 
worden verlengd. In de provincie 
Utrecht is door de kamercentrale 
en het districtsbestuur van de 
JOVD de afgelopen jaren het dui
delijkst inhoud gegeven aan deze 
SWO. De overeenkomst biedt na
melijk mogelijkheden om samen
werking gestalte te geven binnen 
een PCJ, hetgeen staat voor Pro
vinciale Jongeren Commissie. 
Elke Kamercentrale/JOVU-Dis
trict kan besluiten tot instelling 
van zo'n PCJ, waarna de PCJ's 
weer verenigd zijn in een LCJ, 
Landelijke Commissie Jongeren
beleid. In 1988 heeft deze struc
tuur vooral in de Kamercentrale 
Utrecht gestalte gekregen, het
geen .. later~uitrl:l(}:ndd.e-in~enn-d:r:u,k 
bezochte informatie-avond voor in 
politiek geïnteresseerde jonge
ren. In het afgelopen seizoen is de 
PCJ-Utrecht aan het werk gegaan 
met het thema "Europa". 

Fora 
Op 27 april vond daarvan de 

eerste uitwerking in de praktijk 
plaats: politieke fora op middel
bare scholen. 's Morgens was er 
een geanimeerd discussieforum 

Op 8 mei jl. is in Delft de Haya 
van Somerenstraat geopend. In 
het bijzijn van VVD-voorzitter 
Ginjaar, Frans Weisglas, Ad Nij
huis en vele leden van de afdeling 
Delft, werd het straatnaambordje 
onthuld door de heer Van So
meren en Joris Voorhoeve. Ook de 
zoon van Haya van Someren was 
hierbij aanwezig. 
De Haya van Somerenstraat ligt 
in een nieuwbouwwijk, waar 
naast deze naar een van de be
langrijkste persoonlijkheden in de 
geschiedenis van de VVD ge
noemde straat, o.a. ook de Marga 
Klompéstraat en de Minette 
Stormstraat gelegen zijn. Een 
wijk met vrouwen die een grote 
bijdrage hebben geleverd aan de 

aanwezig in Woerden, waar het 
Minkerna-college in de persoon 
van geschiedenisdocente mevr. 
Blom als gastvrouw optrad. Ge
flankeerd door drs. Goedbloed 
(VVD), mevr. Peys (CDA) en de 
heer S. Keulen (PvdA) vond er af
wisselend een inleiding met aan
sluitend een discussieronde 
plaats met zo'n 150 leerlingen, die 
net wel of net niet stemgerechtigd 
waren. Onderwerpen waren EG 
en milieu, EG en haar financiële 

Gronings propagandaboek 

Wie kent het verschijnsel niet? Bij 
de voorbereidingen van een bij
eenkomst of een grote manifesta
tie zijn er zoveel verschillende za
ken om aan te denken dat je het 
liefst een klein draaiboek zou wil
len heb'Qen waarin je wat na zou 
kunnen lezen. 

Dat draaiboek is er nu! Met 
praktische ondersteuning van 
Hensen bureau voor Informatica, 
beëdigd informaticadeskundigen 

uit Haren, heeft de KC-Groningen 
een handig losbladig naslagwerk 
voor de propagandisten in de ka
mercentrale samengesteld. Bij 
het naderen van de Tweede-Ka
merverkiezingen op 6 september 
a.s. een onmisbare hulp! Lijst
trekker Joris Voorhoeve nam dan 
ook met veel genoegen het eerste 
exemplaar van deze bundel in 
ontvangst uit handen van LPC-er 
Lucas Osterholt (Foto: René 
Bergsma) • 

Nederlandse politiek. 
Vroeg in de middag al, kwamen 
Joris Voorhoeve, Frans Weisglas 
en Ad Nijhuis naar Delft om sa
men met vertegenwoordigers van 
de Kamercentrale Dordrecht en 
de afdeling Delft een werkbezoek 
te brengen aan Gist Brocades. Na 
dit werkbezoek ging men naar de 
Haya van Somerenstraat waar al 
vele anderen aanwezig waren om 
te zien hoe de heer Van Someren 
en Joris Voorhoeve de straat 
openden. Dit gebeurde door het 
doorknippen van twee touwtjes, 
zodat ballonnen een grote VVD
vlag omho6g trokken en het bordje 
onthuld werd. 

Jan Ploeg • 

aspecten, Internationale Europe
se Samenwerking en Wat heeft 
een leerling concreet aan de EG? 
's Middags werd er een gelijklui
dend scenario afgedraaid voor 
450(!) leerlingen van het Revius 
Lyceum in Doorn. Helaas liet 
daarbij het CDA verstek gaan en 
vervingir.Mulder (VVD) de heer 
Goedbloed. Onder leiding van fo
rumvoorzitter van Tricht hadden 
deze leerlingen zich gedurende 
een aantal lessen uitstekend 
voorbereid op deze sessie. Deze 
pluriforme fora werden geheel 
door de PCJ-Utrecht georgani
seerd, waarbij de organisatorische 
kwaliteiten van de JOVD dank
baar werden benut. Een tweede 
aktiviteit van deze PCJ voltrok 
zich in het weekend van 10 en 
11 juni in Austerlitz. Daar trok 
een 25-tal liberale jongeren zich 
terug om zich bezig te houden met 
het thema Europa. Het VVD-ka
merlid J. D. Blaauw beet het spits 
af met een inleiding, een presen
tatie van enkele internationale 
organisaties die zich met jonge
ren bezighouden, een rollenspel, 
een uitstekende inleiding van drs. 
W. van Dam, raadslid voor de 
VVD in Rotterdam en tevens Eu
rokandidaat, Video van het Eu
ropees Parlement "stem van Eu
ropa", met als afsluiting een aan
tal presentaties van de deelne
mers zelf over Europese 
stellingen. Beide dagen werden 
aaneengesmeed door een disco
avond/nacht. Een negatief puntje 
bij dit geslaagde weekend was dat 
de VVD-jongeren niet erg dik wa
ren vertegenwoordigd. De meeste 
aanwezige JOVD'ers zijn echter 
ook VVD-lid. De actieve PCJ
Utrecht beraadt zich vanaf sep
tember a.s. over haar activiteiten 
in relatie tot 1990 gemeen
teraadsverkiezingen. 

Job van Hardeveld• 

lU 

Staatssecretaris Dees bezocht op 17 juni het instituut voor geestelijke en visueel 
gehandicapten De Blauwe Kamer te Breda. Hier werd de eerste tentoonstelling van de 
stichting "De Iris" gehouden. Dick Dees ontving uit handen van de maker, Guus Mentzij, 
die meervoudig gehandicapt is, een van diens werken. 
De stichting "De Iris" stelt alles in het werk om geestelijk gehandicapten zoveel mogelijk 
tot bloei te laten komen door hun prestaties op het gebied van muziek, beweging en 
beeldende kunst te bevorderen. Uit de ervaringen van de stichtingmedewerkers blijkt 



Hendrik-Jan Louwes gehuldigd 
in Groningen 

Ir. H. J. Louwes na afloop van de bijeenkomst in gesprek met kc-voorzitter ir. A. A. 
Dees (Foto: René Bergsma) 

Op 5 juni jl. hield de kamercen
trale Groningen de "Europese 
Cirkelbijeenkomst" in Delfzijl. In 
aanwezigheid van bijna alle zit
tende Europarlementariërs en 
zo'n 400 aanwezigen, werd Hen
drik-Jan Louwes in zijn eigen 
provincie gehuldigd. Op 68-jarige 
leeftijd heeft de Europarlemen
tariër een streep gezet onder zijn 
langdurige nationale en Europese 
politieke carrière. Kamercentra
Ievoorzitter Adri Dees zette 
Louwes uitvoerig in het zonnetje. 
Louwes heeft de laatste tien jaar 
in het Europarlement de land
bouwportefeuille voor de liberale 
fractie beheerd plus de laatste vijf 
jaar de fractiefinanciën. Beide ta
ken heeft hij buitengewoon be
kwaam vervuld. In totaal is 
Louwes 26 jaar VVD-parlements
lid geweest. Op 5 juni 1963 werd 
hij in de Eerste Kamer gekozen en 
sindsdien is hij zowel op nationaal 
als Europees front voor de land-

bouw actief geweest. De Gronin
ger hereboer, die daarnaast nog 
vele bestuursfuncties bekleedde, 
kreeg bij de eerste directe verkie
zingen voor het Europees Par
lement een gigantisch aantal 
voorkeurstemmen, vooral vanuit 
het landbouwcircuit. Dat her
haalde zich in 1984 bij de tweede 
verkiezingen. 

In zijn dankwoord memoreerde 
Hendrik-Jan Louwes in vogel
vlucht de geschiedenis van het 
ontstaan van de EG en de beteke
nis van de Europese Gemeen
schap ook voor Nederland. Dat de 
landbouw hem nog steeds na aan 
het hart ligt, kon gemakkelijk uit 
zijn woorden worden afgeleid. Na 
een interessante avond waar ook 
de landbouwproblematiek en met 
name de situatie in de akkerbouw 
werd besproken, werd er nog lang 
en plezierig nagepraat. 

L. H.M. Osterholt • 

duidelijk dat door het helpen bij het ontplooien van dit artistieke talent gehandicapten 
een grotere zelfstandigheid krijgen, minder bevoogding nodig hebben en daardoor met 
meer vreugde in het leven staan. 

De Iris werkt Jouter op basis van donaties en giften; de stichting krijgt geen subsidie. 
Daarom is de wijze waarop de jubilerende De Blauwe Kamer en De Iris werken het 
vermelden zeker waard. (Foto: Peter Goois) 
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Vietnan1ees 
pakte zijn kansen 
Door MEI NT WATERLANDER 

In zijn speech op de algemene vergadering in Amersfoort op 24 
juni jl. ging Joris Voorhoeve naar aanleiding van een rapport 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in op 
het migrantenbeleid. Het doel van het migrantenbeleid moet 
zijn, zo zei Voorhoeve, mensen te stimuleren een eigen rol te 
spelen in Nederland als hun nieuwe vaderland. Niet afhankelijk 
op zorg wachten, maar eigen kracht ontwikkelen en zelfstandig 
worden. De geschiedenis van de Vietnamese bootvluchteling 
Trinh noemde Joris Voorhoeve daarbij als een voorbeeld. 

In 1976 - een jaar na de val 
van Saigon - ontvluchtte de jonge 
Vietnamees Trinh samen met zijn 
vrouw en 22 anderen het voor
malige Zuid-Vietnam. In een 
kleine, gecharterde vissersboot 
koos het gezelschap van 24 per-

bedrijf in Nijmegen gevestigd. 
Mede met het oog op het totstand
komen van de interne markt in 
1992 heeft meneer Trinh deze 
plaats gekozen voor de vestiging 
van zijn Western Europe Com
panyb.v. 

Tijdens het bezoek van Joris 
Voorhoeve aan deze nieuwe ves
tiging vertelde meneer Trinh dat 
het succes komt door een com
binatie van hard werken en geluk 
hebben. 
Daarnaast vertelde meneer Trinh 
waarom hij in 1985, toen hij de 
Nederlandse nationaliteit kreeg, 
meteen lid werd van de VVD. 
"Jullie VVD-ers weten hoe be
langrijk het is om vrij te zijn en 
door je kansen te pakken, je als 
mens te ontplooien en een toe
komst voor je gezin op te bouwen". 

• 

sonen zee. Na anderhalve maand 
kreeg de boot motorpech en werd 
het door een Nedloyd-schip opge
pikt. In Singapore werd vervol
gens de motor gerepareerd maar 
het gezelschap mocht daar niet 
blijven zodat het weer terug de zee 
op moest. Nadat de bootvluch
telingen door een aantal landen 
was geweigerd, belandden zij uit
eindelijk in een vluchtelingen
kamp in Thailand. 

Commerciële 
televisie 

In september 1976 behoorde 
meneer Trinh met zijn vrouw tot 
de eerste groep bootvluchtelingen 
die in Nederland toegelaten werd. 
In Nederland gekomen, begon hij 
direct met het leren van de Ne
derlandse taal. En al vrij snel 
kreeg hij een baan in een draad
en kabelfabriek. Omdat hij na 
verloop van tijd het Nederlands 
goed begon te beheersen, werd 
meneer Trinh in 1979 gevraagd 
als tolk en maatschappelijk bege
leider van de Vietnamese boot
vluchtelingen. 

In de zomer van 1984 startte 
meneer Trinh samen met zijn 
vrouw vanuit zijn huiskamer met 
een groothandel in aroma's. 
Daarnaast begon hij een winkel 
in Groningen waarbij al snel een 
tweede winkel kwam. Zowel in de 
beide winkels als in de groothan
del nam hij werkloze Vietnamese 
bootvluchtelingen in dienst. Be
gon hij in 1984 met een omzet van 
bijna f 165.000, in 1988 was die 
omzet gegroeid tot ruim f 4 mln. 
en had hij 12 personen waarvan 4 
parttimers in dienst. 

Omdat het bedrijf in Gronin
gen te klein werd, is nu een nieuw 

Door JOHAN HOMMES 

De ontwikkelingen op het ge
bied van de media volgen el
kaar in snel tempo op. Na het 
mislukken van het samen
werkingsverband tussen 
AVRO, TROS en Veronica en 
de uitgevers hebben zich twee 
gegadigden aangediend voor 
commerciële televisie, nl. 
TV 10 en Véronique. 

De VVD-fractie vindt dat de 
burgers recht hebben op een rijk 
geschakeerde media. Commercië
le zenders moeten in dit verband 
mogelijk zijn. Het CDA werpt op 
mediagebied angstvallig barrica
des op om de ontwikkeling naar 
een moderner omroepbestel te 
blokkeren. Nu dreigt het CDA 
haar greep op het media-gebeuren 
echter te verliezen, omdat TV 10 
en V éronique naar het buitenland 
gaan. Dat probeert men te blok
keren door in de EG tot ergernis 
van de Europese ' Commissie 
dwars te gaan liggen. Zo wordt de 
Nederlandse televisiekijker een 

· geschakeerd televisie-aanbod 
ontnomen. 
"Hilversum" spreekt nog steeds 
van "tijdwinnen" om zich te wa
penen tegen de "bedreigingen" 

vanuit het buitenland. Deze 
angstpolitiek wordt vanuit het 
CDA ondersteund door vertra
gingsacties. 

Achterhoedegevechten 
Toch gaat het volgens de VVD 

uiteindelijk alleen om achterhoe
degevechten. Ernstig is echter wel 
dat deze gevechten erg kostbaar 
zullen blijken te zijn. Regeling 
van grensoverschrijdende televi
sie in Europa is van groot belang 
voor de lidstaten. Als regelingen 
achterwege blijven, betekent dit 
praktisch absolute vrijheid voor 
aanbieders van commerciële tele
visie. Voor de kabelexploitant 
zullen er ook nadelen ontstaan, 
immers de consument zal in toe
nemende mate ook via eigen 
schoteltjes de programma's 
rechtstreeks via de satelliet kun
nen ontvangen. Een verbod van 
commerciële televisie op de kabel 
zal dit alleén maar stimuleren. De 
Europese richtlijn en conventie 
vormen aldus de enige mogelijk
heid voor nationale overheden om 
een niet te keren technologische 
ontwikkeling minimaal te kunnen 
reguleren.• 
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Leergang Genteenteraad 
Al een aantal malen is uw aandacht gevraagd voor de nieuwe 
opzet van de Leergang Gemeenteraad. De Leergang bestaat 
uit diverse algemene en specifieke cursussen gericht op het 
functioneren binnen de gemeenteraad. Inmiddels hebben vele 
afdelingen het begin van de Leergang, de informatie-avond, 
naar tevredenheid georganiseerd. Deze avond heeft afdelings
leden - al dan niet met behulp van een videoband van de Haya 
van Somerenstichting-wat beter bekend gemaakt met het werk 
van de gemeenteraad. 

Introductiecursus 
De tweede stap binnen de 

Leergang is de organisatie van 
een serie Introductiecursussen. 

De Introductiecursus is be
doeld voor leden van de VVD die 
wel geïnteresseerd zijn om meer 
te weten over het werk van de 
gemeenteraad, maar zelf géén, of 
nog geen gemeenteraadslid zou
den willen worden. Hierbij wordt 
met name gedacht aan afdelings
bestuurders, fractiemedewerkers 
en leden van steunfracties. 

Voor de huidige en toekomstige 
gemeenteraadsleden is speciaal 
deze cursus Gemeenteraad ont
worpen. Zittende leden van o.a. de 
gemeenteraadsfracties van Am
sterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht zullen uit hun praktijk
ervaring verhalen. Daarover volgt 
in toekomstige nummers van 
Vrijheid en Democratie meer. 

Syllabi 
Om de kwaliteit van de cur

sussen uit de Leergang te waar
borgen zijn en worden geheel ver
nieuwde syllabi geschreven. De 
inhoud van het cursusmateriaal 
wordt getoetst door een inmiddels 
sedert medio 1988 actieve werk
groep Leergang Gemeenteraad. 
De leden van de werkgroep zijn 
stuk voor stuk nadrukkelijk inge
voerd in het gemeenteraadswerk 
De Introductiecursus omvat zoals 
bekend drie dagdelen waarbij tij
dens het eerste dagdeel wordt in
gegaan op begrippen als: de over
heid, openbaar bestuur, de po
litieke hoofdstromen, de gemeen
te en gescheiden bevoegdheden. 

Tijdens het tweede dagdeel 
wordt aandacht geschonken aan: 
de gemeentelijke bestuursor
ganen, de taken en bevoegdheden 
van de gemeenteraad, commissies 
en het functioneren als gemeen
teraadslid. 

De cursus wordt afgerond met 
een derde dagdeel waarin het vol
gende aan de orde komt: het 
raadslid van de VVD, het raadslid 
in verhouding tot de burgerij, de 
omgeving van het raadslid, als
mede zaken in verband met ver
kiezingen en alles wat daarbij 
speelt. 

Inleiders 
Voor deze cursus zijn geheel 

vernieuwde syllabi samengesteld. 
Zeer gekwalificeerde inleiders, 
waaronder burgemeesters, ge
deputeerden en Kamerleden, zul
len de inleidingen verzorgen. 

Inmiddels hebben twee bijeen
komsten van inleiders plaats
gevonden. Begin september zal de 
definitieve selectie van inleiders 
gedurende een weekend worden 
getraind. 

TOEZENDEN AAN DE BETREFFENDE 
CONTACTFUNCTIONARIS 

Opgave voor de introductiecursus op................................................. (data) 

te ........................................................................................................................................... (plaats) 

Naam 

Adres 

Postcode ...................................... Plaats: ........................................................................... . 

Telefoon : ....................................................................................................................... (thuis) 

....................................................................................................................... (werk) 

Eventuele functie binnen de VVD ..................................................................... . 

Hierbij sluit ik girobetaalkaart/bankcheque (*)van f 75,- in. 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

TOEZENDEN AAN DE BETREFFENDE 
CONTACTFUNCTIONARIS 

Deze inleiders zullen u vervol
gens op een van de hieronder 
aangegeven plaatsen en data 
graag ontvangen als cursist. 

Indien u interesse heeft kunt u 
de hierbij afgedrukte aanmel
dingsbon naar de betreffende 
contactfunctionaris sturen. 

Opgave 
Introductiecursus 

Geïnteresseerden kunnen 
zich op basis van de hierboven 
aangegeven cursusplaatsen en 
data aanmelden bij de bijbeho
rende contactfunctionaris. 

Voor deze introductiecursus 
wordt een bijdrage gevraagd van 
f 75,- per deelnemer. Deze bij-

rr 

~ 
drage kunt u voldoen door een gi
robetaalkaart of bankcheque bij 
de hieronder afgedrukte aanmel
dingsbon in te sluiten. 

Uw contactfunctionaris zal u, 
na inschrijving en betaling, be
richten omtrent de cursuslokatie, 
het aanvangstijdstip en de naam 
van de inleider. 

Een syllabus voor deze cursus 
zal u vóór aanvang van de cursus 
tijdig ontvangen. 

Planning 
INTRODUC'I'IECURSUSSEN 
naarplaats 

LEEUWARDEN 
di 12 19 26 sept. 

GRONINGEN 
do 5 12 19 okt. 

DRACHTEN 
vr/za 22 23 sept. 

RAALTE 
vr/za 29 30 sept. 

HOOGEVEEN 
do 14 21 28 sept. 

ASSEN 
di 3 10 17 okt. 

APELDOORN 
do 14 21 28 sept. 

ARNHEM 
vr/za 15 16 sept. 

DE BILT 
di 14 21 28 sept. 

DE BILT 
vr/za 6 7 okt. 

BUSSUM 
do 5 12 19 okt. 

LELYSTAD 
di 24 31 okt. 7 nov. 

A'VEEN/A'DAM 
vr/za 6 7 okt. 

HAARLEM 
do 26 okt. 2 9 nov. 

mw. A. R. M. Willemse-Lange 
Nieuwe Vaart 10 
8426 RA APPELSCHA 
tel.: 05162-2469 (h) 
mw. J. H. Wormgoor 
Verzetstrijderslaan 55 
9727 CB GRONINGEN 
tel: 050-264011 
mw. A. R. M. Wiltemse-Lange 
Nieuwe Vaart 10 
8426 RA APPELSCHA 
tel.: 05162-2469 (h) 
mw. G. C.A. ten Doeschate 
Spoolderbergweg 15 
8019 BB ZWOLLE 
tel.: 038-216002 (h) 
W. Hoving 
Zichtheuchte 27 
9403 GE ASSEN 
tel.: 05920-47152 
W. Hoving 
Zichtheuchte 27 
9403 GE ASSEN 
tel.: 05920-47152 
mw. ter Horst-van Eek 
Hollandse Schans 16 
7137 MT LIEVELDE 
tel.: 05443-72726 (h) 
mw. ter Horst-van Eek 
Hollandse Schans 16 
7137 MT LIEVELDE 
tel.: 05443-72726 (h) 
mw. I. G. N. Crul 
G. van Walenborchstr. 56 
3515 BV UTRECHT 
tel.: 030-731149 (h) 
mw. I. G. N. Crul 
G. van Walenborchstr. 56 
3515 BV UTRECHT 
tel.: 030-731149 (h) 
mw. Y. Schade 
Naarderstraat 55 
1251 BA LAREN 
tel.: 02153-11045 (h) 
mw. J. Nieuwenhuyzen 
Reigerweg 25 . 
3897 LH ZEEWOLDE 
tel.: 03241-362 (h) 
P. H. Dorsman 
Vrijzicht 138 
1068 CJ AMSTERDAM 
tel.: 020-197142 (h) 
mw. M. T. C.A. v. Leusden 
L. v.d. Helende Meesters 293 
1186 AJAMSTELVEEN 
tel.: 020-455426 (h) 

020-212812 (k) 
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ALKMAAR 
di 12 19 26 sept. 

HOORN 
do 5 12 19 okt. 

SCHAGEN 
vr/za 27 28 okt. 

ZOETERMEER 
vr/za 15 16 sept. 

LEIDEN 
di 12 19 26 sept. 

DORDRECHT 
do 5 12 19 okt. 

GORINCHEM 
di 24 31 okt. 7 nov. 

GOES 
di 24 31 okt. 7 nov. 

BREDA 
di 12 19 26 sept. 

OSS 
do 26 okt. 2 9 nov. 

TILBURG 
vr/za 6 7 okt. 

GELEEN 
vr/za 3 4 nov. 

VENLO 
di 31017 okt. 

F. A. Prudon 
Kruiszwin 3130 
1788 PC DEN HELDER 
tel.: 02230-41147 (h) 

02230-52180 (k) 
W. Schuddeboom 
Boogschutter 178 
1622 CL HOORN 
tel.: 02290-10747 (h) 
F. A. Prudon 
Kruiszwin 3130 
1788 PC DEN HELDER 
tel.: 02230-41147 (h) 

02230-52180 (k) 
mw. M. T. v.d. Meulen 
Phobos 4 
3402 J,J IJSSELSTEIN 
tel.: 03408-70175 (h) 

030-903118 (k) 
mw. M. T. v.d. Meulen 
Phobos 4 
3402 JJ IJSSELSTEIN 
tel.: 03408-70175 (h) 

030-903118 (k) 
M. T. Hoppener 
P. Oudelandstraat 39 
3341 GJ H.I. AMBACHT 
tel.: 01858-15636 (h) 
M. T. Hoppener 
P. Oudelandstraat 39 
3341 GJ H.I. AMBACHT 
tel.: 01858-15636 (h) 
J. Suurmond 
Dorpsplein 11 
4507 EN SCHOONDIJKE 
tel.: 01173-1459 (h) 

01170-7311 (k) 
P. H. M. J. A. Wijman 
Hogendriesstraat 21 
5017 GA TILBURG 
tel.: 013-421503 (h) 
H. A. H. Toornvliet 
Vliehors 42 
5691 ZZ SON 
tel.: 04990-71019 (h) 
P. H. M. J. A. Wijman 
Hogendriesstraat 21 
5017 GA TILBURG 
tel.: 013-421503 (h) 
H. L. A. M. Kooyman 
Westerholtsingel 1 
5975 RE SEVENUM 
tel.: 04767-2040 (h) 
H. L. A. M. Kooyman 
Westerholtsingel1 
5975 RE SEVENUM 
tel.: 04767-2040 (h) 

Leden van de kamercentrale Den Haag en Rotterdam kunnen zich 
aanmelden voor de cursus in Dordrecht, Leiden of Zoetermeer. 
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Gellleente
progranuna 
1990-1994 

In januari jl. presenteerde de 
Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD de con
cept-Leidraad 1990-1994. Op 22 
april stelde de algemene verga
dering van de Vereniging na een 
discussie over de ingediende wij
zigingsvoorstellen de definitieve 
tekst vast. 
Inmiddels is de Leidraad, getiteld 
Lokaal Liberaal Negentig, in druk 
verschenen en verkrijgbaar door 
overmaking van f 10,00 op post
bankrekening 4018232 ten name 
van VVD-Informatierekening te 
's-Gravenhage onder vermelding 
van "Leidraad VVD-Gemeente
programma 1990". Mgehaald aan 
de balie van het Thorbeckehuis 
bedraagt de prijs f 7,50. 
Bij afname van 10 stuks en meer 
gelden navolgende prijzen: 
- 10 tot 50 stuks f 7,00 per stuk 

(afhaalprijs; bij toezending 
wordt de totale prijs vermeer
derd met f 8,50) 

- 50 tot 100 stuks f 6,00 per stuk 
(afhaalprijs; bij toezending 
wordt de totale prijs vermeer
derd met f12,50) 

- 100 en meer f 5,00 per stuk (af
haalprijs; verzendkosten af
hankelijk van hoeveelheid). • 

Kandidaten trokken zich 
terug 
Vóór de vergadering van de 
verkiezingsraad hebben de 
volgende zittende Kamer
leden om uiteenlopende rede
nen te kennen gegeven zich 
als kandidaat voor een nieuwe 
periode terug te trekken: Wim 
Keja, Ad Ploeg en Theo Joe
kes. 

Demissionair staatssecretaris Al
hert Jan Evenhuis trok zijn kan
didatuur in. Ook diende hij op 29 
juni zijn ontslag in met de volgen
de brief aan minister De Korte 
van Economische Zaken: 

"Naar aanleiding van de dis
cussie die is ontstaan over mijn 
persoonlijke situatie mede in rela
tie tot mijn gezin en mijn familie, 
bericht ik u dat ik heden Hare 
Majesteit wil verzoeken mij ont
slag te verlenen. De ontstane dis
cussie maakt het mij thans moei
lijk mijn ambt op de door mij ge
wenste wijze te vervullen. Met deze 
stap wil ik beklemtonen dat het 
gaat om een volstrekte privé-aan
gelegenheid. In alle aspecten heb 
ik daarbij naar eer en geweten ge
handeld. Mijn persoonlijk belang 
is daarbij voor mij geen uitgangs
punt geweest. Enige belangenver
strengeling met een beheersmaat
schappij was en is ook op generlei 
wijze aan de orde. 

Mijn beantwoording van de 
schriftelijke vragen vanuit de 
Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal is naar beste weten en in
zicht geschied. De desbetreffende 
eerste vraag is niet ontkennend 
maar bevestigend door mij beant
woord. Ik heb daarbij aangegeven 
dat ik verplichtingen ben aange
gaan die uiteindelijk bedoeld wa
ren om de problemen van mijn fa
milie op te lossen. 

Ik dank u voor de vruchtbare 

samenwerking in het Kabinet 
Lubbers-De Korte ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf. 

Hoogachtend, 
A.J. Evenhuis" 

Albert Jan Evenhuis was sinds 
1973 tot zijn staatssecretariaat lid 
van de VVD-fractie van de Tweede 
Kamer. Hij was onderwijsspecia
list en later voorzitter van de De
fensiecommissie plus vice-voor
zitter van de fractie in de jaren 

'82- '86. Zowel Voorhoeve als het 
bestuur hebben in verklaringen 
hun waardering uitgesproken 
over de vele verdiensten die 
Evenhuis voor de VVD heeft ge
had. Het hoofdbestuur heeft met 
respect kennis genomen van zijn 
wens door deze besluiten de dis
cussie over zijn persoonlijke si
tuatie te doen beëindigen en door 
de intentie de partij op generlei 
wijze schade te willen berok
kenen. 

• 

Spreekuur vervalt 
tot 12 september 1989 
Van het redactionele spreekuur op dinsdagmiddag wordt dank
baar gebruik gemaakt. Vele suggesties, op- en aanmerkingen en 
reacties kwamen , ,heet van de naald" binnen. 
De redactie is dan ook van plan om na het zomerreces en de 
Tweede-Kamerverkiezingen het telefonisèh spreekuur voort te 
zetten omdat het duidelijk in een behoefte voorziet. In het num
mer van 29 augustus worden de nieuwe spreekuurmiddagen 
bekend gemaakt. 



Een mislukte 
dialoog Door JOSIEN ROBERTSON-OLGERS 

Op dinsdag 21 juni jl. organi
seerde het Breed Platform 
Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid, hierna BP te 
noemen, een rondetafelge
sprek met zes politieke par
tijen. 

Het BP werd in 1982 opgericht 
als overlegstructuur, waaraan .nu 
zo'n 40 landelijke vrouwenor
ganisaties op basis van vertegen
woordiging deelnemen. 

De vrouwen zijn afkomstig uit 
vrijwel alle politieke partijen, uit 
vakbonden, uit belangenbehar
tigingsgroepen en uit de veel
kleurige gelederen van de vrou
wenbeweging. 

Het BP richt zich met geza
menlijke activiteiten en stand
punten over economische zelf
standigheid van vrouwen op de 
politieke besluitvorming en op de 
besluitvorming van maatschap
pelijke organisaties. 

Hoewel het BP in overwegende 
mate breed is aan de linkerkant (6 
FNV-bonden èn 7 "socialistische" 
bonden), nemen vrouwen van alle 
politieke richtingen die een eigen 
organisatie hebben gevormd, 
eraan deel. 

De Organisatie Vrouwen in de 
VVD is vanaf de oprichting van 
het BP bij dit samenwerkingsver
band betrokken. 

Monologen 
Uitgangspunt van de bijeen

komst op 21 juni was dat econo
mische zelfstandigheid voor 
vrouwen weliswaar op de politie
ke agenda is geplaatst, maar dat 
de· pcrlitieke-wH· ·nog ·altijd· ont-' 
breekt om de woorden in daden 
om te zetten. Het idee was aardig, 
met het oog op de verkiezingen, 
het opstellen van de diverse ver
kiezingsprogramma's en een later 
te vormen regeerakkoord. 

De opzet was groots: in een 
luxueuze conferentiezaal van het 
Haagse Corona waren politici, 
bestuurders en vooral veel vrou
wen aanwezig, terwijl de TV-ca
mera snorde en de Krullebol van 
"Den Haag Vandaag" druk rond
liep. 

De uitkomst was teleurstellend 
en dat was in de eerste plaats te 
wijten aan het BP zèlf. Wat was 
aangekondigd als rondetafelge
sprek (men kan dus een dialoog 

verwachten) tussen de vrouwen 
van het BP en de politici (de voor
keur werd aan mannelijke politici 
gegeven) liep uit op een serie mo
nologen, vaak op kinderlijke wijze 
geïnterrumpeerd door een joe
lige zaal of door de dagvoorzitter 
zelve. 
De vragen waren interessant ge
noeg: 
- welke opvattingen heeft uw 

partij over een werkgelegen
heidsbeleid gericht op de doel
groepen vrouwen en etnische 
minderheden? 

- hoe gaat uw politieke partij 
verdergaande arbeidstijdver
korting realiseren? 

- welke inzet heeft uw partij bij 
de herziening van de A WW? 

- hoe denkt uw partij voldoende 
kwalitatief goede kinderopvang 
tot stand te brengen? 
Dit is een willekeurige greep 

uit de vragen die Robin Lin
schoten, Frank de Grave en An
nemarie Jorritsma voor de VVD te 
beantwoorden kregen. Zij kregen 
echter de kans niet met de andere 
politici noch met de vrouwen van 
het BP hierover te discussiëren. 

Helder standpunt 
Waarin zij zich zeker van de 

andere politici onderscheidden, 
was dat zij op een zeer heldere 
wijze het VVD-standpunt naar 
voren brachten. Een standpunt 
dat - als het paste binnen het EP
beleid - door de voorzitter werd 
afgedaan met "dat vinden wij ook 
al jaren, ander antwoord graag" 
en als het niet strookte met de 
EP-opvattingen door de zaal werd 
weggehoond." _"" ___ " .. -.~· _", 

De knellende vraag is of dit al
les iets heeft bijgedragen aan de 
helderheid in de politiek, aan 
meer aandacht voor vrouwen in 
verkiezingsprogramma's en eco
nomische zelfstandigheid van 
vrouwen. Voor wat de Organisatie 
Vrouwen in de VVD betreft, wordt 
die vraag ontkennend beantwoord 
en werpt een nieuwe vraag op: Is 
het zinvol voor de Organisatie 
Vrouwen in de VVD, deel te ne
men aan deze overlegstructuur? 
Wij bezinnen ons. • 

vrouwen 
[J) 

Kandidaatstelling Landelijk 
Bestuur "Vrouwen in de VVD" 
In het Landelijk Bestuur van 
de Organisatie Vrouwen in de 
VVD bestaat een vacature 
voor de functie van 2e secre
taris politiek. Gedacht wordt 
bij voorkeur aan een kan
didaat, die een politieke func
tie vervult of vervuld heeft en 
die zich goed mondeling en 
schriftelijk kan uitdrukken. 

Aangeslatenen bij de Organi
satie Vrouwen in de VVD kunnen 
zich via de Adviesraadsleden in 
hun Kamercentrale of via het 
Landelijk Bestuur als voorlopige 
kandidaten voor deze vacature 
aanmelden tot 15 september 1989. 
Deze aanmelding dient vergezeld 
te gaan van een korte levensbe-

schrijving en een schriftelijke be
reidverklaring. 

Degenen die zich als voorlopige 
kandidaat hebben gemeld, zullen 
te zijner tijd wellicht als defini
tieve kandidaten in de benoe
mingsprocedure worden betrok
ken. 

Tot het maken van een voor
dracht zijn bevoegd, zowel 3 leden 
van de Adviesraad als het Lande
lijk Bestuur (art. 9 lid 6 Statuten 
Vrouwen in de VVD). De benoe
ming van de kandidaat zal plaats 
kunnen vinden in de Advies
raadsvergadering van 8 november 
1989. 

A. J. SNOEP-MOOK, secretaris 
Organisatie Vrouwen in de WD. I 
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Vele brieven over de val van 
het kabinet en de daarop vol
gende ontwikkelingen binnen 
de VVD bereikten de redactie. 
Sindsdien hebben nog drie al
gemene vergaderingen plaats
gevonden namelijk te Middel
burg, waar tevens de start 
voor de Europese verkiezin
gen werd gegeven, te Amers
foort, waar het partijpro
gramma werd vastgesteld en 
te Hilversum waar de defini
tieve kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer werd opge
steld. De redactie heeft daar
om na één volledige brief een 
collage gemaakt van de overi
ge brieven die betrekking 
hebben op de gebeurtenissen 
rond de val van het kabinet. 
Brieven die door de betrokken 
briefschrijvers zelf weer zijn 
ingetrokken na ontvangst van 
het vorige nummer van V &D 
komen hierin uiteraard niet 
aan bod. 
Daar het extra ledenblad van 
29 augustus aanstaande in 
zijn beperkte omvang geheel 
gericht zal zijn op de verkie
zingen· van- '6" september; ·zul: 
len daarin het regiokatern en 
de ingezonden brievenru
briek komen te vervallen. U 
kunt uw brieven weer inzen
den tot 1 september voor het 
26 septembernummer. 

Het lid op de neus 
Bij het lezen, horen, en zien van 
het optreden van de VVD Tweede
Kamerfractie, de VVD-fractie
voorzitter van de Eerste Kamer en 
de voorzitter van de partij, rijzen 
bij mij ernstige twijfels of bij hen 
de milieuproblemen werkelijk 
ernstig worden genomen in die zin 
dat zij ook volledig de consequen
ties trekken uit de milieu-voorrang 
die - n.m.m. zelfs nog onvoldoen
de - uit het ontwerpverkiezings
programma spreekt. De offers die 
voor het Nationaal Milieu
beleidsplan moeten worden ge
vraagd zulen, bij welke financie
ringswijze dan ook, nimmer voor 
ieder gelijk zijn. Maar die on
gelijkheid zal moeten worden 
geaccepteerd om snel, krachtig en 
daadwerkelijk de milieuproble
matiek aan te pakken t.b.v. een 
kansvolle toekomst. 
Wat door het vallen van het ka
binet is bereikt, is vrijwel louter 
negatief Het NMP wordt tenmin
ste ernstig vertraagd; de kansen 
op een kabinet dat het succesvolle 
beleid van de laatste jaren kan 
continueren, zijn aanzienlijk af
genomen en het vertrouwen in de 
partij heeft ernstig geleden bij 
grote groepen kiezers en partijle
den. Vandaar "het lid op de neus"! 
Voor de belangen van een kleine 
groep is opgekomen ten koste van 
het milieu en het landsbelang! 
De onderlinge ruzies en verdacht
makingen completeren bij mij het 
beschamend beeld dat ik van de 
afgelopen weken overhoud. Aan
scherping van de milieuparagraaf 
en kandidaten die zich openlijk 

uitspreken voor een consequente 
uitvoering, desnoods met achter
stelling van deel- of groepsbelan
gen, zijn voor mij voorwaarden om 
mijn stem aan de VVD te blijven 
geven en mijn ruim 25jarig lid
maatschap van de partij te con
tinueren. Voorlopig wacht ik het 
definitieve verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst af 

M. A. van den Wall Bake 
26-5-'89 Hattem 

.... Aanbevolen literatuur voor 
fractie en partijop: "The Marchof 
Folly" van B. Tuchman. 

Drs. A. B. de Stigter 
Maarn 

.... Het kabinet is gevallen op de 
"auto-reiskostenaftrek". Het au
togebruik werd door deze aftrek 
gestimuleerd. De vervuiler be
taalde niet geheel zelf Een niet 
typisch liberale zaak. De VVD-mi
nisters steunden (daarom ook) het 
kabinetsvoorstel. Bij andere on
derwerpen, zoals euthanasie had 
men eerder een kabinetscrisis ver
wacht ... 

Ir. P. M. Vrijlandt 
Hilversum 

.... Bestrijding van de milieupro
blematiek blijkt een farce wanneer 
over een van de oorzaken daarvan, 
het gebruik van de auto, zelfs geen 
discussie kan en mag worden ge
voerd .... Uiterst bedenkelijk is ook 
dat de positie van de twee betrok
ken ministers in het geding is ge
komen omdat ze niet in het gareel 
zouden willen lopen. Wenst de 
VVD marionetten i.p.v. ministers? 

P. H. J. Francot 
Driehuis 

.... In hart en nieren ben ik liberaal 
van Vrijheidsbond en Liberale 
Staatspartij tot VVD, maar wat 
nu weer is uitgevreten, is onvoor
stelbaar. Op deze manier gaan 
partijmensen naar de bliksem. 
Met droefheid ben ik geslagen! 

W. A. de Klerk 
Werkendam 

... .Liberaal zijn is elkaar kansen 
geven, vrijheid geven om je te kun
nen ontplooien. Leren wij dit nog 
wel? Luisteren naar elkaar, res
pecteren dat mensen een totaal 
ander standpunt kunnen innemen 
en elkaar toch vertrouwen. Daar
voor is innerlijke discipline nodig 
die aangeleerd moet worden. 
Vrijheid en Democratie kan niet 
zonder vertrouwen in elkaar. La
ten wij als liberalen dat straat
vechten met hand en tand bevech
ten, zodat ons dat niet langer door 
anderen kan worden verweten .... 

Mevr. J. van Eekelen-Wentink 
Wassenaar 
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.. .. Het kan gewoon niet zo zijn dat 
"onze" ministers jaar in jaar uit 
een goed beleid hebben gevoerd en 
thans voor de hond zijn kost (om 
maar eens een gewone kreet te ge
bruiken) niet meer deugen. Mak
kers staakt uw wild geraas, als 't 
effe kan voor 6 september a.s. 5 
december zal voor de VVD in ieder 
geval echt te laat zijn .... 

P. de Haan 
Markelo 

Ophouden met 
polarisatie 
De heer dr. ir. Voorhoeve heeft in 
een t.v.-interview gezegd dat een 
CDA-PvdA-coalitie slecht voor het 
land zou zijn. Gedurende de nu 7 
achter ons liggendejaren is vooral 
in liberale kring en in meer rechts
Christelijke kring nogal afgegeven 
op de PvdA en helaas is deze partij 
nogal fiks gedenigreerd. Maar ik 
geloof dat ,wij nu zo langzamer
hand aan het einde van die po
larisatie zijn gekomen. 
Er zijn diverse leden van de VVD 
die eigenlijk graag een PvdA
VVD-coalitie zouden willen heb
ben. Is zo'n combinatie dan ook 
slecht voor het land? 
Laat de VVD zich tijdens de ko
mende verkiezingen op zichzelf 
concèntreren en trachten de VVD
plannen voor het toekomstig beleid 
zo duidelijk mogelijk aan de kie
zers over te brengen. Na de verkie
zingen in september kan de VVD 
gaan denken met welke andere 
partij(en) een coalitie kan worden 
gesloten, of tot de conclusie komen 
dat de partij in het belang van 
het land beter in de oppositie kan 
gaan. Want we moeten niet verge
ten dat een democratie zonder een 
goede oppositie geen goede demo
cratie is. 
(ingekort) 

C.L. Ritter 
" · :Apel-doorn 

Rechtspositie 
In V&D van mei 1989 wordt door 
mr. Herman Lauxtermann gepleit 
voor het optrekken van de be
loningen van regionale en lokale 
politici. 
Daar zijn wel enige bedenkingen 
tegen. Traditioneel wisselen in de 
lagere bestuurslichamen tijdens 
de zittingsperiode van vier jaar 
een kwart van de leden. Dat be
tekent een gezonde doorstroming. 
Nadat de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, De Gaay 
Fortman, voor de gemeenteraads
leden de vacatiegelden had omge
zet in een vaste beloning was er 
geen enkele wisseling meer en bleef 
een ieder stokstijf zitten. 
De beloning moet zo zijn dat die 
gezonde doorstroming van een 
kwart van de leden gehandhaafd 
blijft. 
Bij een "professionalisering" van 
deze colleges door ruime beloning 
ontstaat er weer een feitelijke uit
breiding van ons overheidsappa
raat, dat toch al veel te groot is. 
De behoefte van de leden om op 
hun stoel te blijven zitten, gaat 
hun streven overheersen en de be
langen van land en partij worden 
secundair. 

K. van der Torren 
Dordrecht 
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Waardige politieke uitputtingsslag: 

JOVD lustruin 
Veldhoven 
Niet wars van symboliek vierde de JOVD zaterdag 24 en zondag 
25 juni haar veertigjarig bestaan in een voormalig Veldhovens 
klooster, thans genaamd congrescentrum de Koningshof. In 
het persbericht beloofde het JOVD-bestuur de bezoeker een 
jubileumcongres gelijk een festival of fools. En inderdaad, naast 
een passende overdosis aan vermoeiende ontspanning (dansen, 
borrelen, zwemmen en voetballen), was er ruimte voor speeches 
van de fractieleiders Voorhoeve en Kok, de succesminister Nij
pels, de CDA-minister Deetman en de JOVD-celebraties Geert
sema, Nypels en onze eigen eenpersoons tandem Mark Rutte. 

Creativiteit 
Het is niet iedere JOVD-voor

zitter gegeven een vierhonderdtal 
jonge liberalen (de oudere VVD
garde zat klaarblijkelijk in 
Amersfoort over het verkiezings
programma te zweten) visionair 
te vermaken. Voorzitter Rutte 
deed zijn best, speechte smooth en 
ging full out. Een naburig geves
tigde gloeilampenfabrikant had 
de zaal voorzien van audio-visuele 
presentatie trucs. De contouren 
van Rutte vulden de zaal. Het 
goeie nieuws betrof de JOVD: veel 
leden, nog altijd de grootste po
litieke jongerenorganisatie, hy
peractief en - ondanks onderbe
vissing - een succesvolle kweek
vijver voor liberaal politiek talent. 
Brokken in veler kelen, totdat de 
landspolitiek aan bod kwam. 
Brokken werden ternauwernood 
onderdrukte tranen. De 22-jarige 
student geschiedenis getuigde 
van zijn historisch besef: als 
oprichter van het Des Indes-be
madhheeft de JOVD een schone 
taak liberalen en socialisten tot 
samenwerking aan te zetten. Po
larisatie tussen Voorhoeve en Kok 
laat dat droombeeld, dat ideaal 
een ideaal. Jammer, jammer, 
jammer. En dom. 

Joris Voorhoeve-midden -in actie tijdens de voetbalwedstrijd (Foto: Dries van Bergeijk). 

Luister even mee naar Rutte: 

mixture van disco en dixieland tot 
de grote zaal door. Het was laat 
op de zwoele zaterdagavond en 
het zou nog veel vroeger worden. 

~~~ ~?~!!~~~ ~-~~- -~--~···-~-
De dag des heeren startte in 

de late ochtend met een brunch, 
gevolgd door de lang verbeide 

voetbalmatch tussen VVD-Ka
mer-fractie en JOVD-hoofdbe
stuur (waarover elders in dit 
nummer meer). Een forum van 
oud-JOVD-voorzitters en een 
zwaar inhoudelijk getoonzette 
speech-~a~Jeris-Veo~heev€~~
pleteerden een slopend weekein
de. Onder leiding van de jonge 
Rutte discussieerden JOVD-col-

JOVD-voorzitter Mark Rutte: 

lega's Huub Jacobse, Dick Dees, 
Loek Hermans en Julius Remar
que over hoe het was "in hun tijd". 
Opvallend was dat in die veertig 
jaar JOVD weinig veranderde. 
Na tuurlijk, de politiek en de po
litici werden gaandeweg meer on
bevangen benaderd, het grauwe 
grijs van de jaren vijftig en zestig 
werd achtereenvolgens een 
spijkerpak, een blazer en - nu in 
'89 - toch weer een variant op blue 
denim annex streepjeshemd. Hoe 
primair ook, dat zijn uiterlijk
heden. De essentie, de politieke 
positie (etiket: liberaal, dus links) 
en de onvermijdelijke leerzame, 
plezante en voor velen in full-time 
ontaarde politieke bezigheids
therapie die JOVD heet, was al 
die jaren dezelfde gehleven: .... En 
waarom ook niet. 

JORT KELDER • 

"Samenwerking tussen socialis
ten en liberalen is nodig om het 
maatschappelijk middenveld te 
democratiseren. En om discussie 
op gang te brengen over een van 
de laatste taboes in Nederland: de 
gelijkschakeling van openbaar en 
bijzonder onderwijs. En om de 
overmacht van confessionelen in 
het overheidsapparaat te door
breken. Maar er is meer: een coa
litie van PvdA en VVD zal een 
appèl doen op alle creativiteit die 
in de samenleving aanwezig is. 
Een coalitie van deze partijen zal 
niet langer accepteren dat men
sen buiten de boot vallen omdat 
ze niet mee kunnen komen of om
dat ze simpelweg een invulling 
van hun leven kiezen die niet 
overeenstemt met de hier te lande 
geldende confessioneel-burgerlij
ke moraal." Dat u dat maar weet. 

Liberale toekomstvisie is 
noodzakelijk 

Leden van verdienste 
Een hilarische Wim Deetman 

deelde links en rechts tikken uit, 
waarmee hij als rechtgeaard 
CDA'ergelijk Vrouwe Justitia de 
politieke weegschaal bediende. 
PvdA en VVD houden het CDA 
in evenwicht en Wim zag dat het 
goed was. Een andere Wim, Kok 
ditmaal, betreurde de materiële 
breuk met de VVD nog even. Mol
ly Geertsema en Erwin Nypels 
spraken hun affectie en trots over 
de jarige JOVD uit. Bij het hul
digen van drie VVD' ers tot JOVD
lid van verdienste (te weten 
oud-penningmeester Jan van der 
Laag, VVD hb-lid Ada den Ot
telander en Amstelveens raadslid 
Jules Maaten) drong de eerste 

"Wie had in 1980 van het CDA 
verwacht dat het zo machtig 
1990 zou halen? Deconfessio
nalisering en ontzuiling ener
zijds en een volstrekt vastzit
tend integratieproces van 
KVP, AR en CHU anderzijds, 
maakten PvdA en VVD tot de 
partijen van de jaren negen
tig. Tot de politieke stromin
gen van de toekomst." 

JOVD-voorzitter Mark Rutte 
constateerde tijdens de 42ste al
gemene vergadering van de VVD 
dat het CDA in tegenstelling tot 
deze verwachtingen op twee pij
lers een voorsprong heeft ontwik
keld, namelijk op het gebied van 
de verantwoordelijke samen
leving en op het maatschappelijk 
middenveld. "Twee pijlers die lei
den tot een corporatistisch Ne
derland. Taken en bevoegdheden 
worden door het CDA overge
heveld naar maatschappelijke in
stellingen in het middenveld. Het 
CDA heeft die jaren benut om zijn 
invloedrijke positie nog te ver
sterken. Meer dan 60% van de 
burgemeesters en de meeste se
cretarissen-generaal zijn van 
CDA-huize. Het laat zich raden 
hoe dat er op lagere niveaus uit
ziet." 

Daartegenover schetste de 

JOVD-voorzitter de VVD-cultuur. 
"Liberalen zijn van mening dat 
macht en invloed in democratisch 
gekozen instellingen geconcen
treerd moet zijn. Liberalen zijn 
nooit sterk vertegenwoordigd ge
weest in allerlei maatschappelijke 
organisaties. Ze zijn van mening 
dat er niet te veel ruimte moet 
bestaan tussen burger en staat. 
Dat is terecht. Maar de praktijk 
is wel even anders." 

Kiesvereniging 
"Een grote liberale partij kan 

in deze tijd niet meer volstaan met 
het zijn van een kiesvereniging. 
Een grote liberale partij anno 
1989 moet het lef hebben het li
beraal gedachtengoed om te zet
ten in een concept voor de toe
komst dat mensen aanspreekt. 

De VVD zal een antwoord 
moeten geven op het CDA, op de 
christen-democratische denk
beelden. Een verregaande de
mocratisering van bijvoorbeeld 
"hun" middenveld is onontkoom
baar. Maar er zal meer moeten 
gebeuren. Binnen de JOVD werkt 
een commissie aan zo'n antwoord 
dat binnenkort in een eerste noti
tie aan de JOVD wordt gepresen
teerd. Ook politieke taboe's, zoals 
de gelijkschakeling van openbare 

en bijzondere scholen zullen in dat 
stuk aan de orde worden gesteld. 
Dergelijke taboes kunnen niet 
langer onbesproken blijven. 

Toekomstvisie 
De JOVD werkt aan een toe

komstvisie en ik hoop en verwacht 
dat andere liberalen met ons mee 
zullen gaan; mee willen denken en 
werken aan een liberaal antwoord 

lb 

JOVDwon 
voetbal tegen 
VVD op punten: 
4-2 
Tamelijk onverwachts heeft het 
hoofdbestuur van de JOVD de 
VVD Tweede Kamerfractie spor
tief gedesavoueerd. Dreigend 
stàpte de VVD-equipe onder lei
ding van Joris Voorhoeve zondag
middag 25 juni rond 1.00 uur een 
droog, warm strijdperk binnen om 
het veertig minuten later weer 
met een nederlaag op zak te ver
laten. Aan het JOVD-team kan 
het niet gelegen hebben. Een bal
angstige JOVD-voorzitter Mark 
Rutte liet als doelman geen 
scoringskans voor de VVD-fractie 
onbenut. JOVD-aanvoerster Jo
landa Hekmantribbelde de gehele 
wedstrijd onwennig rond de mid
denstip. De conditie van de 
JOVD-ers liet meer dan te wensen 
over. Een debàcle op voetbal
schoenen. Met massieve me
dewerking van VVD-fractie
medewerkers als Niek Moorren en 
Hans Hoogervorst en de Kamer
leden Hans Dijkstal (tevens de 
onuitputtelijke aanvoerder van 
het Kamerelftal), Loek Hermans 
en Joris Voorhoeve - "sterk in de 
wandelgang, sterk op het veld" -
bleef de JOVD-reservebank vol 
met aangeschotenjonge liberalen. 
Toch vermochten de kolossale de
fensieve doelman Ad Ploeg en 
staatssecretaris sportzaken Dick 
Dees (die te elfder ure ingezet 
was, nadat Loek Hermans willens 
en wetens door een der JOVD'-ers 
tegen het gras gewerkt was) de 
revanche van het JOVD-bestuur 
voor de uit 1977 daterende laatste 
nederlaag niet meer ontnemen. 
Na~ de--~&traf-schep-pen,"'Meef. de 
stand 4-2 voor de JOVD. Ver
baasd, uitgeput, aangeslagen, 
strompelden beide teams richting 
zwembad, congreszaal en bar. 
Sport is sport en politiek is po
litiek. En dat moest maar zo blij
ven. JK • 

op de problemen van de jaren ne
gentig, zoals het milieu, de toene
mende individualisering, aan het 
omzetten van de vele abstracte li
berale ideeën in duidelijke keuzes 
voor mensen. En dat is wel even 
iets anders dan het schrijven van 
een verkiezingsprogramma. We 
zullen moeten aantonen dat het 
de liberalen om meer te doen is 
dan de portemonnaie en het eigen 
huis." 

Partijcultuur 
Rutte is van mening dat - in

dien de VVD weer succes wil heb
ben - de huidige cultuur van de 
partij op een aantal punten moet 
veranderen. "Ook binnen de VVD 
zullen debatten en discussies fel 
moeten kunnen worden gevoerd. 
Maar die debatten moeten gaan 
over politieke onderwerpen, over 
een koers, over intenties en niet 
over personen. 

Kritische en onafhankelijke 
geesten hebben in het midden van 
de vorige eeuw het liberalisme 
groot gemaakt. Zij hebben het 
fundament gelegd voor onze par
lementaire democratie. Als de 
VVD de fakkeldrager wil blijven 
van onze huidige staatsvorm zal 
deze partij zich niet alleen in 
woord, maar ook in daad sterk 
moeten maken voor vrijheid en 
democratie. Daartoe zal een li
berale toekomstvisie moeten wor
den ontwikkeld die verder reikt 
dan de Tweede-Kamerverkiezin
gen van 6 september." • 



VAN U ALS LIBERALEN WORDT EEN 
DUIDELIJK STANDPUNT VERWACHT 
OVER AUTO'S EN MILIEU. 

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN BOVAG EN RAl, 
POSTBUS 7389, 1007 JJ AMSTERDAM. 

In de komende verkiezingen zullen auto en 
milieu belàngrijke onderwerpen zijn. Daarom is het 
zaak, van alle feiten op de hoogte te zijn. Die hebben 
wij dus voor u op een rij gezet. In het boekje 'Over 
de auto en het milieu'. 

Het ligt voor u klaar bij uw BOVAG auto
bedrijf of benzinestation. U kunt er ook een 
aanvragen bij onderstaand adres. 

Geen verhaaltjes, maar feiten. 
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Lijsttrekker Joris Voorhoeve: 

,,De echte keus gaat 
tussen - of PvdA-

Die hele politiek is één pot nat. 
Word je niet door de hond ge
betfiln, dan is het wel door de 
kat. Als VVD-lid zult u in ge
sprekken met anderen regel
matig te maken krijgen met 
dergelijke uitspraken. In dit 
interview schetst VVD's eerste 
man, dr. ir. J. Voorhoeve, de 
verschillen tussen onze li
berale partij en andere par
tijen. Munitie dus voor u in de 
campagnetijd. 

"De VVD gaat in haar politiek 
uit van het handelen van de mens 
en van wat de mens motiveert. 
Wij richten ons op het individu. 
Daarom werken de liberalen van
uit andere uitgangspunten en in
valshoeken dan PvdA en CDA. Die 
gaan uit van het regelend han
delen van de overheid, de staat 
en het collectief. Doordat we een 
individu-gerichte partij zijn, heb
ben wij een andere aanpak van 
maatschappelijke problemen. 
Voor liberalen moet het sturings
mechanisme van de maatschappij 
stimulansen geven aan het indi
vidu. Die prikkels moeten zo zijn 
gericht dat de mens zijn vrijheid 
heeft en die zo verantwoord mo
gelijk zelf kan invullen. Bij de 
Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie zien wij de mens, de ont
plooiing van de individuele mens, 
als echte bron van maatschappe
lijke vooruitgang. Daarom willen 
liberalen zoveel mogelijk kansen 
scheppen voor mensen en die 
mensen ook prikkelen hun kansen 
te benutten. Dat leidt tot onze op
vatting over het staatsmodel, dat 
wij noodzakelijk vinden: een 
stimulerende staat. Een staat die 
mensen stimuleert hun kansen zo 
goed mogelijk te benutten; een 
staat die barrières slecht voor 
kansarmen." 

Verschillen 

Lijsttrekker Voorhoeve geeft 
zes voorbeelden van dat verschil 
van invalshoeken tussen de VVD 
en andere partijen. 

"1. De lastenverlichting. In 
ons programma reserveren we 
daartoe 8 miljard. 7 miljard daar
van bestaat uit verlaging van so
ciale premies. Dat is van groot be
lang voor het functioneren van het 
midden- en kleinbedrijf, maar ook 
voor de midden- en lagere inko
mens. Die lastenverlichting is no
dig voor het stimuleren van de 
werkgelegenheid. Bovendien kan 

door lastenverlichting de koop
kracht van de burgers groeien, 
ondanks de milieuheffingen die 
ieder moet gaan betalen. Met die 
8 miljard lastenverlichting ver
schillen we aanzienlijk van het 
CDA, dat slechts 2 miljard uit
trekt voor premieverlichting. In 
de ogen van liberalen is dat be
drag ontoereikend. Die 8 miljard 
hangt wel af van de economische 
groei. Als die groei lager is dan 
11

/ 2 %wordt ook de lastenverlich
ting minder. 

Erica Terpstra: 

2. Criminaliteit. De VVD wil 
500 miljoen extra uittrekken om 
politie en justitie te versterken. 
Het CDA reserveert daarvoor 350 
miljoen extra en de PvdA 150 mil
joen. Beide doen te weinig. Onze 
planning is gebaseerd op een ge
detailleerde inventarisatie van 
wat allemaal nodig is. 

3. Milieu. Wij hechten bijzon
der veel waarde aan de uitvoering 
van het Nationaal Milieu
beleidsplan met een degelijk ver
antwoorde financiering daarvan. 

In ons verkiezingsprogramma 
hebben wij voor de uitvoering van 
dat milieubeleid nog meer geld 
uitgetrokken dan het CDA en het 
kabinet in het Nationaal Milieu
beleidsplan. We gaan van een half 
miljard meer uit. De VVD denkt 
dat dit geld ook nodig is. In de 
toekomst zullen nog veel meer 
noodzakelijke en kostbare maat
regelen nodig zijn dan het N atio
naal Milieubeleidsplan nu aan-

(vervolg op pagina 2) 

Politiek werkt verslavend 
Ze is een flamboyante persoonlijkheid. Nummer 4 op de lande
lijke VVD-lijst, Erica Terpstra, straalt een levenslust uit die 
aanstekelijk werkt. Ruim 12 jaar is zij nu Kamerlid, maar "me
taalmoeheid" of een déja-vû-gevoel is haar volkomen vreemd. 
Werkweken van 75 uur zijn voor haar meer gewoonte dan uit
zondering. Toen zij twee jaar geleden met voorkeurstemmen 
vanaf een lijstduwersplaats in de Provinciale Staten van 
Utrecht werd gekozen, heeft zij die onverwachte verkiezing 
spontaan gehonoreerd. Dat betekende nog meer werk. 

Erica's bekendheid en popula
riteit is groot in het land. Dat 
heeft ze niet alleen opgebouwd 
van achter haar Haagse bureau. 
Veel spreekbeurten, werkbezoe
ken en praktisch in ieder zomer
reces een stageperiode hebben 
haar voor de mensen tot een van 
de meest "benaderbare" Kamer
leden gemaakt. "Je kunt niet uit
leggen wat het vak 'Kamerlid' 
precies inhoudt. Het is ook niet 
voorspelbaar of je je erin als een 

vis in het water voelt," zegt Erica. 
"Twaalf jaar geleden heeft Hans 
Wiegel het Kamerlidmaatschap 
getypeerd als 'een hondebaan om 
van te houden'. En dat is het ook 
eigenlijk: fascinerend, een voor
recht om het te mogen doen en een 
verslavend vak." 

Signalen 

Over haar persoonlijke inzet 
voor groepen en mensen die een 

beroep op haar doen zegt ze: "Ik 
· kan moeilijk nee zeggen. Dat komt 
doordat ik me heel goed realiseer 
dat mensen die een Kamerlid bel
len vaak door allerlei instanties 
zo vaak van het kastje naar de 
muur zijn gestuurd, dat je ze niet 
helpt door ze weer door te verwij
zen. Bovendien zijn die contacten 

(vervolg op pagina 6) 

INHOUDSOPGAVE 

De campagnestrijd is losge
barsten! Ondanks de lange, 

hete zomer is achter de 
schermen door afdelingen, 

kamercentrales en op het al
gemeen secretariaat keihard 

gewerkt om met een klinken
de VVD-presentatie letterlijk 
de straat op te gaan. Onder 

het motto: DE VVD 
WERKT ... zal de VVD duide

lijk zich profileren, want 
partijverschillen zijn en blij
ven er. Ook in dit blad wordt 
het accent gelegd op een aan

tal punten waarin de VVD 
zich van andere partijen on

derscheidt. Het zal u veel 
discussiestof geven. Wilt u 
meer, vraag dan kostenloos 

het VVD partijprogramma op 
(070 - 613061). 

Voorzitterscolumn op pag. 3 

VVD-vice-fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer en tevens 
mediaspecialist Loek Her
mans over de commerciële 

omroep. 'Het CDA stagneert 
en tracht via Brussel de 

komst van Nederlandse com
merciële omroepen. te voorko

men' ... pag. 3 

Presentatie van de eerste 30 
VVD-kandidaten voor de 

Tweede Kamer in landelijke 
volgorde plus de tien belang

rijkste campagnepunten. 
pag. 4 en 5 

De voorzitter van de Organi
satie Vrouwen in de VVD, 
Monique de Vries, over het 

nut van een vrouwenorgani
satie binnen een politieke 

partij. pag. 6 

Denkt u nog aan de financiële 
actie? Zie pag. 7 

Lijsttrekker Joris Voorhoeve 
en oud-vice-premier Hans 

Wiegel spreken samen op de 
grote slotavond 4 september 
in Bleiswijk. Deze avond is 
georganiseerd door de vier 

Zuidhollandse kamèrcentra
les. U komt toch ook? pag. 8 

Statenlid Krans werft meer 
dan 100 nieuwe leden voor de 

VVD. pag. 8 
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,,De echte keus gaat tussen 
"VVD- of PvdA-beleid" (vervolg van pagina 1) 

Niets weeserop tqen hij inWa~ 
geitingeit : ging stiûl.er~n .• aat 
.,~.zor, lori?. Vqorhoeve(43} eerr .. 
póliti~kè · ci:Jfrière was · wefl-o 
gelegd, Hij behaalde iijn. doc.c · 
t(JraalsbuJ · ontw{kkelingseco-geeft, maar het is wel een stap in 

de goede richting. 
4. Vrijheid van de media. Vol

gens ons liberaal principe moet 
ieder mens zelf kunnen bepalen 
waarnaar hij wil kijken of luis
teren. Het CDA vindt dat de over
heid daarbij een belangrijke rol 
moet spelen. De Christen-Demo
craten willen de bestaande om
roeporganisaties afschermen te
gen de concurrentie van nieuwe 
omroeporganisaties die moderner 
werken en bovendien zelf hun 
brood verdienen. De bestaande 
omroeporganisaties hoeven dat 
niet. Zij worden via omroepbij
dragen en gelden uit de STER-pot 
gesteund. Wij vinden dat nieuwe 
omroeporganisaties die aan de 
Europese regelgeving voldoen vrij 
entree moeten hebben naar alle 
kijkers en luisteraars. Loek Her
mans gaat daarop in dit blad uit
voerig in. 

5. Werkgelegenheid. De VVD 
wil de groei van de werkgelegen
heid en de economie laten plaats
vinden in de vrije sector, het par
ticulier bedrijfsleven. Het CDA 
vindt dat de verhouding tussen de 
collectieve uitgaven - dus de 
overheidssector - en de particu
liere sector er een van 60 tot 40 
moet zijn. Liberalen zijn van me
ning dat we ons niet op bepaalde 
percentages moeten vastleggen, 
maar dat we meer op de lijn van 
andere westerse landen moeten 
komen die naar verhouding een 
wat grotere particuliere sector 
hebben. 

6. De gezondheidszorg. Daar 
ligt een markant verschil. De 
PvdA wil naar een volksverzeke
ring waarin bijna de hele premie 
voor de volksgezondheid wordt 
betaald door een inkomensafhan
kelijke heffing. Dat betekent in 
feite een tweede inkomstenbelas
ting. Bovendien lopen we daarmee 
het risico dat we een soort ge
nationaliseerde volksgezondheid 
krijgen zoals in Engeland bestaat. 
Het volksgezondheidssysteem is 
daar van lage kwaliteit geworden. 
Mensen die het zich daar kunnen 
permitteren, proberen de natio
nale gezondheidsdienst te ver
mijden en trekken naar particu
liere klinieken. Dat vinden we 
geen goede aanpak. Bovendien is 
het sociaal onverantwoord. De 
VVD wil geen volksverzekering. 

Wij willen een combinatie van 
een vaste premie voor iedereen 
met een inkomensafhankelijke 
premie tot een bepaalde grens. 
Dan kan ieder in een basisverze
kering. Daarbovenop kan men 
dan een aanvullende verzekering 
op maat nemen. Verzekerings
maatschappijen kunnen dan met 
elkaar concurreren. Door die con
currentie stimuleer je niet alleen 
de kwaliteitsbewaking en -verbe
tering, maar je voorkomt ook het 
opdrijven van de prijzen. 

Het CDA zit wat dat betreft 
tussen PvdA en VVD in. Hoewel 
binnen het CDA mensen zijn die 
de VVD gelijk geven, zijn er ook 
velen die met de PvdA willen sa
menwerken richting nationale 
volksverzekering. Ik denk dat een 
van de moeilijkste punten tijdens 
de formatie zal worden ... hoe nu 
verder met het plan-Dekker?" 

Ouderen 
Bovenstaande voorbeelden to

nen alle dat de VVD de verant
woordelijkheid van de mens voor
op zet. Zelf kiezen. Het mag niet 
zo worden dat de overheid alle 
keuzes maakt. Daaraan werkt de 
VVD. 

Ook de betutteling en het fi
nancieel "afknijpen" van de ou-

deren is een doorn in het oog van 
de liberalen. 

Joris Voorhoeve: "De onaf
hankelijkheid van mensen begint 
vaak bij de financiële armslag die 
zij hebben. Daarom bepleiten de 
liberalen een waardevaste AOW. 
Bij andere partijen duikt steeds 
weer de discussie op om ook over 
die uitkering AOW-premie te 

· gaan heffen. Vooral voor mensen 
met een klein pensioen betekent 
dat een enorme financiële ader
lating. Het werkt nivellerend en 
de VVD is er mordicus tegen dat 
mensen die voor hun oude dag 
hebben gespaard daarvoor ge
straft zouden worden. 

Maar natuurlijk gaat het niet 
alleen om geld. We willen ook de 
leeftijdsdiscriminatie opheffen. In 
de Verenigde Staten werd 5 jaar 
geleden de verplichte pensio
nering op 65 jaar afgeschaft. In 
tegenstelling tot alle sombere 
voorspellingen heeft dat helemaal 
geen problemen opgeleverd. Ook 
in ons land zijn veel mensen die 
na hun 65ste nog graag willen en 
kunnen werken. Daarnaast zijn er 
anderen die door zwaar werk of 
een slechte gezondheid het rond 
die leeftijd welletjes vinden. De 
liberalen willen eerr veel meer op 
de maat van de individuele mens 
toegesneden pensioneringsstelsel. 
Wij willen zowel een flexibele 
pensioneringsleeftijd als een 
flexibele pensioenvorm. De VUT -
zoals deze nu in Nederland func
tioneert - zouden we willen ver
minderen. Dat werkt niet ideaal 
en is bovendien vreselijk duur." 

Midden- en 
kleinbedrijf 

De VVD werkt aan de verste
viging van het particulier be
drijfsleven. Lijsttrekker Voor
hoeve wijst op het krachtige pro
gramma ter bevordering van de 
groei van het bedrijfsleven en in 
het bijzonder voor het MKB. 

"De VVD werkt aan verlaging 
van de werkgeverspremies op het 
minimumniveau. Daardoor wordt 
het aantrekkelijker wat minder 
geschoolde werklozen aan te ne
men. De groei van het MKB wordt 
daardoor gestimuleerd, want men 
kan mensen tegen lagere bruto
kosten in dienst nemen. Ik heb het 
natuurlijk niet over afroepcon
tracten, maar over reguliere vol
tijd- of deeltijdbanen. In het pro
gramma-Toxopeus hebben we 
daarvoor 1 miljard extra uitge
trokken. 

Daarnaast heeft de VVD 250 
miljoen gulden gereserveerd voor 
extra scholing ten behoeve van 
werklozen en bedrijfsleven. Voor 
de opvang van kinderen in ge-
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. Wereldbank drastisch veran)'i 
derde. "Het ~as een heel dy
namische periode/' vertelt hij 
daarover. "De concentratie op 
industrie en infrastructuur 
werd verlegd naar een concen
tratie op·. plattelandsontwikke
ling. Ik was lid van een stafvan 
betrekkelijk jonge economen, 
die deze beleidsstudies voor
bereidde en ook delen van de 
verhalen van Me Namara 
schreef" . 
In de VS werd hij lid van de 
VVD. Na terugkomst werd hij 
tijdens een VVD-congres door 
Koos Rietkerk gevraagd om di
rekteur te worden van de Tel
dersstichting. Dat werd hij in 
1979. Daar ook begon zijn inte
resse voor de dagelijkse po
litiek. "In 1982 na de val van 
het kabinet-Van Agt lil heb ik 
mij kandidaat gesteld, omdat 
ik eens van de theorie van be
leidsanalyses naar de praktijk 
wilde overstappen." 

Voorhoeve was in de periode 
1982 - 1986 buitenlandexpert. 
Hij viel op door zijn kundigheid 
en grote werklust. In de periode 
dat er nogal wat stromingen 
binnen· de fractie speelden, 
hield hij zich daar verre van. 
Letterlijk "overnight" werd hij 
tijdens de nacht van Verkeer en 
Waterstaat in 1986 door de 
fractie gekozen· als. nieuwe 
fractieleider: Wars van clans en 
stromingen l:)leek hij de . ideale 
man om van de fractie weer een 
homogeniteit te· maken. Intel
ligentie, . tact en · veel. geduld 
wa'ren . daarin zijn beste wa· 
pen8.Hijbezit de itlflielling om 
i.eder menS in zijn waarde te 
laten.. ·.· ·· · 
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Liberale Internationale Groep Nederland 
organiseert een thema-avond over Ontwikkelingssamenwerking 
waarbij belicht zal worden: 

- overheidsvisie langere termijn 
- rol bedrijfsleven 
- liberale visie 

Sprekers: 
- drs. P. Bukman 

demissionair Minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
- drs. F. P. Luttmer 

direkteur Euroconsult te Arnhem 
- drs. F. W. Weisglas 

lid van de Tweede Kamer 

Na afloop van de inleidingen zal er gelegenheid zijn met de 
sprekers in discussie te treden. 
Plaats: Zalencentrum Centraal Station Den Haag, Koningin 
Juliana Plein 10 (in de hal roltrap op waarna aankondiging 
volgt). 
Datum: 13 september 1989. Tijd: 19.30 uur. • 

meenten en bedrijven reserveert 
de VVD 100 miljoen extra. Dit be
drag geldt ter stimulering van 
particuliere initiatieven, zodat 
vrouwen met kinderen weer ge
makkelijker aan de slag kunnen." 

Koerswending 
Los van de verschillen blijkt uit 

programvergelijkingen dat CDA 
en VVD het dichtst bij elkaar 
staan. Veel kiezers hebben het 
dan ook onbegrijpelijk gevonden 
dat het tot een kabinetscrisis en 
-val moest komen. Drijft de VVD 
daarmee het CDA niet in de ar
men van de PvdA? 

Voorhoeve: "De mogelijkheid 
tot koerswending van het CDA 
naar de PvdA is er altijd geweest, 
die is ook niet ontstaan door de 
kabinetscrisis. Minister De Ko
ning (CDA) had voor de val van 
het kabinet die koerswending al 
overwogen in een groot interview. 
Het enige punt is dat dit vraag
stuk zich nu negen maanden eer
der voordoet. Ik ben het eens met 
al die mensen die zeggen: een re
gering van een CDA-PvdA-coali
tie zou voor ons land slecht zijn, 
want daar hebben we ervaring 
mee. Een CDA dat met de PvdA 
regeert voert een heel ander eco
nomisch beleid. Dat zien we ook 
aan het beleid dat Lubbers als 
minister van Economische Zaken 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl 
voerde en later als fractievoorzit
ter. In die perioden is een groot 
aantal besluiten genomen dat tot 
een spiraal van grote collectieve 
uitgaven heeft geleid met een na
werking tot diep in de jaren tach
tig. Een PvdA-CDA-beleid zal de 
collectieve uitgaven weer opjagen, 
waardoor weer een deel van het 
economisch herstel van de afgelo
pen jaren ongedaan wordt ge
maakt. 
Hoe voorkomen we dat? 

Welnu, als je CDA gaat stem
men, vergroot je in feite de moge
lijkheden voor een CDA-PvdA
combinatie. De enige manier om 
dat te voorkomen is VVD te stem
men, omdat de VVD het CDA op 
de koers kan houden van het 
groei- en herstelbeleid van de af
gelopen jaren. Het is heel eenvou
dig. Het CDA wil niet de tweede 
viool gaan spelen. Dus als het 
CDA kleiner is dan de PvdA, zal 
het CDA er de voorkeur aan geven 
met de VVD samen te werken, 
omdat men dan de premier kan 
leveren en aan het stuur zit. Als 
het CDA na 6 september groter is 
dan de PvdA heeft Lubbers straks 
volop de gelegenheid om een re
gering met de PvdA te gaan vor
men. Dus de beste garantie om 
Lubbers op de koers te houden van 
het groei- en herstelbeleid sinds 
1982 is VVD te stemmen. 

We moeten er samen met al 
onze leden voor zorgen dat de 
VVD na deze campagne met een 
behoorlijke omvang in de Tweede 
Kamer terug komt. Dan kunnen 
we het goede programma van de 
commissie-Toxopeus met verve 
uitdragen en dus ook veel van 
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onze punten in het regeerakkoord 
krijgen. 

Tot slot wijs ik dan op onze 
belangrijkste punten. De crimi
naliteit is onze grootste zorg. 
Daarnaast wil de VVD zich sterk 
maken en werken aan de uitvoe
ring van het Nationaal Milieu
beleidsplan, een goed gezond
heidsplan, aan de open en verbor
gen werkloosheid en de positie 
van ouderen." • 

Introductiecursussen 
leergang Gemeenteraad 

In het juni/juli nummer van 
Vrijheid en Democratie is een 
planning opgenomen van de 
introductiecursussen leer
gang Gemeenteraad. 
Indien u niet meer in het bezit 
bent van dit V enD nummer, 
kunt u de planning alsmede 
een aanmeldingsbon voor 
deze cursussen telefonisch 
aanvragen onder 070-613010. 
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WD vice-fractievoorzitter Loek Hermans: 

Mensen moeten zelf kiezen 
waarnaar ze willen kijken 
Krijgen we straks wel of geen 
commerciële t.v.-netten zon
der mitsen of maren? Als het 
aan de VVD ligt, kan u straks 
rustig naar TV 10 of V éronique 
kijken. 

Loek Hermans, al sinds 1982 
media-specialist van de VVD in de 
Tweede Kamer over het achter
hoedegevecht dat door het CDA 
tegen de commerciële zenders 
wordt gevoerd: "Haya van So
meren zei het al in de jaren zestig 
en we zijn het blijven zeggen: 'Er 
komt commerciële televisie.' Er is 
zoveel vraag vanuit het adver
terend bedrijfsleven om via de 
media reclame te mogen maken 
dat je gewoon ziet dat men een 
uitweg gaat zoeken uit het be
nauwde systeem van de STER. 
Daar mocht men niet bepalen 
wanneer er werd uitgezonden en 
alle tarieven waren gelijk. Of je 
nou bij een EO-programma zat of 
bij een omroep met grote kijk
dichtheid. De mogelijkheid voor 
vestiging van commerciële om
roep in Nederland werd door CDA 
en PvdA almaar tegengehouden, 
ondermeer ter bescherming van 
de bestaande zuilen en vanwege 
de veronderstelling dat de adver
teerder zou kunnen gaan bepalen 
wat in bepaalde programma's 
kwam. Dat is natuurlijk grote on
zin. We hebben in dit land al meer 
dan 100 jaren kranten die com
mercieel gerund worden en re
dactiestatuten die de onafhan
kelijkheid garanderen. 

Vrije kabel 
Wij als VVD hebben gezegd: we 

moeten zorgen dat die vele hon
derden miljoenen aan recla
megelden in Nederland blijven. 
Bovendien zijn wij als goede li
heralen tegenstanders van mo
nopolieposities. Monopolie be
tekent dat de mensen niet zelf 
kunnen en mogen kiezen wat ze 
wel of niet willen zien. Liberalen 
willen zelf kiezen vanuit hun ei
gen denkwijze. De enige taak die 
de overheid heeft op dit gebied is 
de pluriformiteit garanderen. Als 
er schaarste is, moet de overheid 
dat regelen. Anders krijg je het 
recht van de sterkste. In Neder
land hebben we maar een paar 
radiozenders en televisienetten, 
dus die moeten we verdelen. 
Daarnaast is er de steeds verder 
ontwikkelde kabel gekomen met 
de mogelijkheid om tientallen 
programma's op de buis te krijgen. 
De VVD vindt dat die kabel net zo 
vrij moet zijn als papier. Als ik 
een tijdschrift wil beginnen, kan 
dat. Kom je echter met een nieuw 
televisieprogramma via de kabel 
dan roept het CDA: 'Dat mag niet, 

want daarmee bedreig je ons om
roepbestel.' Het CDA is dus heel 
tegenstrijdig bezig." 

Ondernemersrisico 
Hermans vervolgt: "Of er nu 2, 

5 of 10 commerciële t.v.-aanbie
ders komen. We zullen het wel 
zien. Laat Duizend Bloemen 
Bloeien en straks merken we wel 
wat overleeft. Dat is het vrije on
dernemersrisico. We zeggen toch 
ook niet dat maar een bedrijf kof
fers mag maken? Dat is het oude 
communistische systeem. Het 
beste produkt overleeft. 

Loek Hermans 
Vice-fractievoorzitter WO 

Mensen moeten zelf kunnen 
kiezen wat ze willen hebben. Ook 
ten aanzien van de media. Daar 
moet de overheid niet tussen gaan 
staan. Laat staan dat de politieke 
partijen zullen bepalen waar we 
wel of niet naar mogen kijken. Dat 
is de kern van het VVD-media
beleid.'' 

Paniek 
Mateloos ergert hij zich aan de 

halfslachtigheid van het CDA op 
dat punt, dat de bui ziet hangen. 
"Jarenlang heeft men de VVD 
voor gek versleten en gezegd: 
'Commerciële t.v. komt toch nooit 
in Nederland.' Wij hebben steeds 
gezegd: 'Het komt er wel! Laten 
we zorgen dat we de reclamegel
den in Nederland houden voor het 
Nederlands omroepbestel, voor de 
Nederlandse cultuur. We praten 
over bedragen van 1 à 1 % mil
jard.' Stelselmatig is elke poging 
in die richting door het CDA te
gengehouden. In 1980, toen Til 
Gardeniers minister was van 
CRM, schreef zij in een nota over 
de toelating van buitenlandse 
programma's via een kabel in 
Sluis: 'We moeten nu even een 
adempauze voor de Nederlandse 
omroep realiseren .. .' We kunnen 
vaststellen dat die adempauze bij 

Lid Romantische Restaurants 
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"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 

het CDA is ontaard in een klini
sche dood van het omroepbestel. 
Nu de EG in Brussel bezig is, 
raakt het CDA in paniek en pro
beren de christen-democraten 
weer de zaken uit te stellen. Tij
dens het laatste CDA-congres 
over het verkiezingsprogramma 
heeft het CDA de zoveelste fop
speen uit de hoge hoed getoverd. 
Het CDA zou nu voor commerciële 
omroep zijn. Dat is echter schijn. 
Via Brussel blijft het CDA alles 
doen om TV 10 en Véronique op 
te blazen, omdat het geen buiten
landse maar Nederlandse zenders 
zijn. Van het CDA mag Berlusconi 
(Italiaanse t.v.-magnaat) wel Ne
derlandstalige TV maken, maar 
Joop van den Ende niet. Wie dat 
nog begrijpt mag het zeggen!" 

Stagneren 
"Stagneren, remmen en te

genhouden, dat zijn op dit gebied 
de hoogste idealen van het CDA. 
Die partij zal er alles aan doen om 
TV 10 en Véronique van de kabel 
te krijgen. Die komen dan in heel 
grote financiële problemen, want 
ze hebben fors geïnvesteerd. En 
als dat is gelukt, kan er misschien 
gepraat worden over legaliseren. 
Dat betekent dus: eerst kapot 
maken en daarna heb je als CDA 
zelf het heft in handen om aan 
commerciëie televisie allerlei 
voorwaarden te verbinden." 

Loek Hermans ziet met lede 
ogen hoe de junglestrijd door al 
die vertragingen al is losgebrand. 
"Hilversum moet zichzelf probe
ren te verdedigen tegen de com
merciële zenders die toch binnen 
gaan komen. Dat levert situaties 
op zoals bij de KNVB-uitzend
rechten. Maar waarom willen wij 
zo graag die reclame in Nederland 
houden? Om het betaald voetbal 
meer geld te kunnen geven, om 
grotere dramaprodukties te kun
nen realiseren en culturele ma
nifestaties. Om te kunnen bren
gen wat nu als onbetaalbaar moet 
worden geschrapt. Alles is veel te 
duur doordat men in Hilversum 
te inefficiënt werkt en het recla
megeld naar het buitenland 
vloeit. Dat zijn de twee hoofdre
denen waarop Joop van den Ende 
en V éronique zijn ontstaan. 

Van den Ende maakt op een 
commerciële zender 40 weken per 
jaar nieuwe programma's en mis
schien 12 weken herhalingen voor 
250 miljoen. Hilversum heeft on
geveer de omgekeerde verdeel
sleutel en heeft daarvoor 350 tot 
400 miljoen per net. Waar blijft al 
dat geld?'' 

Muisstil 
Terwijl men in Brussel aan de 

richtlijn werkt en het CDA naar 
verwachting nog allerlei pogingen 
zal doen die richtlijn tegen te 
houden, houdt volgens Hermans 
"de . Partij van de Arbeid zich 
muisstil. Daar wacht men tot na 
6 september. Dan komt het konijn 
uit de hoed en zullen de socialis
ten waarschijnlijk met het CDA 
alles ten aanzien van de commer
ciële omroepen proberen te re
gelen. Vermoedelijk gaan ze het 
de commerciële zenders dan. zo 
moeilijk maken, dat er nauwelijks 
bestaansmogelijkheden blijven. 
Ik vind dat zowel PvdA als CDA 
de Nederlandse kiezers voor 6 
september volstrekt duidelijk 
moeten maken wat we eigenlijk 
echt willen," aldus Loek Hermans. 

• 

H 
et verkiezingsprogramma· waarmee 
wij de Tweede Kamerverkiezingen 

. op · 6 september aanstaande ingaan· 
draagt als titel "Een . kansvolle toekomst". En inderdaad 
om die toekomst ga11t het. Een toekomst vol met kansen voor een. 
ieder, in een stimulerende samenleving. Ook een samenleving dië 
de zwakken beschermt en daarmede ook voor hen de voorwaarden 
schept om kansen te benutten. 

In de media wordt steeds weer gesuggereerd als zou de verkie
zingsstrijd er een zijn. tussen Lubbers en Kok. Dit is e.en valse 
tegenstelling, die versluiert waar het werkelijk om gaat. Zoals 
J óris Voorhoeve in het openingsartikel duidelijk uiteenzet is· de 
echte keus tussen een VVD- of PvdA-beleid, tussen een liberaal 
of socialistisch georiënteerd beleid, tussen een beleid waarbij de 
individu voorop staat en een beleid waarbijhet handelen wordt 
bepaald door de overheid. 

Het Nederlandse politieke krachtenveldbrengt met zich mee 
dat coalities noodzakelijk zijn. Wij zijn daarbij van mening dat 
een PvdA-CDA-combinatie slecht zal zijn voor dit land. Een der
gelijke. coalitie zal bijvoorbeeld leiden tot vergroting van de col
lectieve uitgaven met alle consequenties vandien. Ook zal het 
bijvoorbeeld leiden tot het ontnemen van prikkels om zelfkansen 
te.benutten. Kortom, het tegendeel van wat wij bedoelen met de 
stimulerende staat. 

De enige manier om ervoor te zorgen dat het niet de verkeerde 
kant uitgaat, dat er geen PvdA-CDA-kabinet komt, is door VVD 
te stemmen, omdat het juist de VVD is die het herstel- en groei
beleid van de afgelopen jaren wil voortzetten. 

Sommigen, die bij voorgaande verkiezingen op de VVD stem
den, zijn zo bevreesd voor· de invloed van de PvdA dat zij geneigd 
zijn om op het CDA te stemmen, dat dan in elk geval groter zal 
zijn. Deze mensen beseffen echter niet dat zij door een dergelijk 
stemgedrag juist datgene wat zij niet willen bevorderen, nl. een 
CDA-PvdA-kabinet. 

Nee, de enige juiste weg is om op de VVD te stemmen. Ook al 
omdat in een VVD-CDA-kabinet de invloed van de VVD dan 
groter is. 

En het verkiezingsprogramma van de VVD is het waard om 
de invloed groter te laten zijn. Joris Voorhoeve geeft in dit num
mer nog eens een overzicht van de voornaamste punten van 
ons programma. Duidelijk blijkt hieruit onze boodschap aan de 
kiezers. 
- de VVD is toekomstgericht 
- de VVD heeft een uitstekend programma 
- de VVD wil regeringsverantwoordelijkheid dragen 
- de VVD wil continuering van het herstel- en groeibeleid met 

een·sterke liberale inbreng 
- de VVD is helder en duidelijk 
- de VVD geeft zekerheid 

Wij zUllen tijdens onze campagne deze boodschap luid (ln 
duidelijk uitdragen en de .kiezers overtuigen waarom dit zo is> 

. De verkiezingscampagne zal kort zijn, maar zeer intens.JY1et 
Joris Voorhoeve in de. hoofdrol. Er zijn vijf gróte avonden, de. 
.eerste op 23 augustusfu Breda- U"Weet wel, deplaats.yande 
grootse viering van het 40-jarig bestaan van· de VVD met Hans 
Wiegel als gastspreker -; vervolgens op 28 augustus in Hooge~ 
veen; op 30 augUstus ,in Venlo/Blerick en op 1 september te 
Apeldoorn. De laatste grote avondwordt gehOuden op 4 septèm• 

•· berin Bleiswijk, waar ·wederom Haris Wiegel zijn visie zal geven 
op de politieke situatie in dit land. . 

• Daarnaast zUllen er zoge11caamde buitenávonderi .zijn; met als 
vanouds de. ,,Tweede Kamer op wielen'', spreekbeurten en. vele 
andere·manifestil.ties·waaraan· doorde•VVD zal worderi. .. d€\el~ 
genomen. Een maximalè inzet van. alle • kandidaten is. d~arbij 

. verzekerd; · · · · · · · 

3 

Ikheber a}le vertrortW€\n in dat wij eeD. go~ de verkiezingscam" 
pagileczUlleri voeren, niet in het m,inst door de inspall1lingeri van: •.. 
de vele~ vele, Vrijwilligers, die' vvMerom alom ~n de!i lande •ziel}.····· 
met de campagne beZighouden; met grote il1Zet, veel energie én . 
opoffering van veel vrije tijd. ·.. .. ·. ·. .. . · . . ·. 

Eensgezind achter onze eerste man, Joris Voorhoeve, en het 
zal waarachtig wél luldient , 

(',.:A~ 
\jvvv~ 

~ 

Lijsttrekker Voorhoeve 
en partijvoorzitter 
Ginjaar genieten op de 
Friese meren enige 
ontspanning op 
uitnodiging van 
Commissaris der 
Koningin Hans Wiegel. 
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Onze 

5. Ed Nijpels 6. Henk Koning 7. Frits Korthals Altes 

11. Jan Franssen 12. Jan Kees Wiebenga 13. Robin Linschoten 

D
e VVD is een liberale partij. Een 
partij voor iedereen die vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid erg 

belangrijk vindt. De Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie zet die waarden 
in haar politiek voorop. Wij zijn de partij 
voor mensen die zelfstandig willen zijn, 
die in vrijheid zelf hun leven willen in
richten, maar vooral ook voor hun gezin, 
kinderen of partner. 

Liberaal zijn is: het beste uit jezelf 
halen om anderen te helpen. Speciaal de 
zwakkeren in onze samenleving hebben 
onze aandacht nodig. Werklozen moeten 
aan werk worden geholpen; ouderen heb
ben recht op zorg en een goede AOW; 
gehandicapten moeten onze speciale 
aandacht krijgen. Als Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie zet de VVD zich 
voor die taken krachtig is. 
De VVD is er voor u! 

In tien punten zal ik u kort schetsen wat 
onze liberale politiek inhoudt. De VVD 
wil: 

1. Groeibeleid 
Als de werkgelegenheid groeit, vinden 

meer mensen zinvol werk. Het bedrijfsle
ven heeft armslag nodig om te groeien. 
De VVD wil de economische vrijheid ver
groten en dus de welvaart verhogen 
waardoor wij allerlei belangrijke ge
meenschapstaken kunnen vervullen, zo-

als onderwijs, gezondheidszorg en beter 
milieubeheer. 

De VVD wil voortzetting van het 
groeibeleid dat wij sinds 1982 zo succes
vol samen met de coalitiepartner hebben 
gevoerd. Een groeibeleid dat de werk
loosheid heeft verminderd en veel bedrij
ven tot groei heeft helpen brengen. Alleen 
de VVD zet zich voor 100% voor dat 
groeibeleid in. Wij willen een fors deel 
van die groei aan de burgers ten goede 
laten komen door lastenverlichting. An
dere partijen willen de economische groei 
door extra verhoging van de over
heidsuitgaven gaan opmaken. Wat we 
beslist niet moeten hebben, is weer een 
uitgeefbeleid zoals dat vroeger wel is ge
voerd. Dat heeft grote tekorten veroor
zaakt, de lasten verhoogd en de groei
kracht van onze economie aangetast. 

2. Veiligheid 
Uw grootste zorg is de veiligheid van 

uzelf en van wie u houdt. Inbraak, ge
weldpleging en vandalisme zijn dagelijk
se bedreigingen. De VVD heeft een uit
gebreider program voor misdaadbestrij
ding dan welke partij ook. Onze partij 
trekt veel extra geld uit voor politie en 
justitie. Ons land moet een stuk veiliger 
worden. 

3. Natuur en milieu 
Wij horen verantwoordelijk met onze 

welvaart om te gaan. Wij moeten het mi-

verkiezing op 

2. Loek Hermans 3. Frits Bolkestsin 4. Erica Terpstra 

8. Rudolf de Korte 9. Nell Ginjaar-Maas 10. Frank de Grave 

14. Piet Blauw 15. Frans Weisglas 

lieu schoner maken. De natuur herstel
len. Milieubewust produceren met nieu
we technieken. We moeten ook minder 
vervuiling veroorzaken en afval verant
woord verwerken. Samen met de landen 
om ons heen horen wij te zorgen voor 
zuivere lucht, schoner water en een groe
ne natuur. Onze partij heeft een krachtig 
milieubeleid dat ook degelijk wordt ge
financierd. Ons programma voorziet in 
een verdubbeling van de milieu-uitgaven 
voor ons land in 1990-1994. Liberalen 
wensen een schoon land als erfenis aan 
onze kinderen na te laten. 

4. Eigen woningbezit 
Vrij en zelfstandig zijn betekent voor 

velen van ons: een eigen huis hebben. 
De VVD vindt dat een prima zaak. De 
hypotheekrente moet dus aftrekbaar 
blijven. Andere partijen willen de hypo
theekrente-aftrek beperken of het huur
waardeforfait opschroeven en de onroe
rend-goedbelasting verhogen. 

Wij zijn van mening dat de overheid 
geen melkkoe van het eigen huis mag 
maken. 

5. Lastenverlichting 
In Nederland is de som van de belas

tingen en de sociale premies erg hoog. 
Dat zet een domper op de bedrijvigheid. 
Die lastendruk verzwakt ons ten opzichte 
van concurrerende landen. Dat kost dus 
banen. Daarom wil de VVD de sociale 

premies en belastingen in 1990-1994 met 
8 miljard gulden verlagen. Dat kan alleen 
bij uitvoering van ons programma. De 
andere partijen schroeven de over
heidsuitgaven teveel omhoog. 

6. Gezondheidszorg 
U wilt zelf voor de best mogelijke ge

zondheidszorg kunnen kiezen en in 
vrijheid de meest geschikte verzekering 
kunnen bepalen. Daarom bepleiten wij 
een doelmatige gezondheidszorg van hoge 
kwaliteit met veel keuzevrijheid. De VVD 
is mordicus tegen een verplichte zieken
fondsverzekering die voor iedereen het
zelfde is en waarvan de premie een twee
de inkomstenbelasting zou worden. Wij 
willen de gelden voor de volksgezondheid 
verhogen en extra investeren in de zwak
zinnigenzorg. 

7. Onderwijs 
Mensen moeten zich kunnen ontwik

kelen en ontplooien. Dat geldt niet alleen 
voor uw kinderen, maar ook voor uzelf. 
Veel mensen willen doorstuderen, bij de 
tijd blijven. De wetenschap snelt voort. 

De Europese samenwerking opent de 
grenzen: Talenkennis wordt belangrijker 
dan ooit. Onze liberale partij staat voor 
kwaliteit van het onderwijs op alle ni
veaus, zowel voor beroepsopleidingen als 
voor algemene ontwikkeling en culturele 
vorming. De VVD wil geen verdere bezui
nigingen op de totale onderwijsuitgaven. 



Tweede-Ka111er-
6 septem.her 

21. Ad Nijhuis 22. Benk Korthals 

27. Jos van Rey 28. Herman Lauxtermann 

29. Johan Remkes 30. Paul Labohm 

8. Waardevaste AOW 
Wie met werken is opgehouden moet 

van een waardevaste AOW kunnen ge
nieten. De VVD wil de AOW waardevast 
maken, zodat de koopkracht op peil blijft. 
Wij zijn tegen het heffen van AOW-pre
mie voor 65-plussers, want dat zou een 
deel van hun inkomsten uit pensioen 
verminderen en hun inkomens fors ni
velleren. 

9. Vrijheid van vervoer 
U wilt zelf kunnen bepalen welk ver

voer u kiest, of u met de fiets, bus, trein 
of auto naar uw werk gaat. U kiest wat u 
het beste past. De luchtvervuiling en de 
files moeten worden aangepakt met doel
treffende maatregelen. Schone motoren, 
katalysatoren, beter openbaar vervoer, 
minder lange wachttijden. En meer 
koopwoningen voor wie dichterbij het 
werk wil gaan wonen. De VVD vindt dat 
de overdrachtsbelasting op huizen om
laag moet en dat de reiskosten van en 
naar uw werk fiscaal aftrekbaar moeten 
blijven. De andere partijen willen die af
trekbaarheid opheffen. Dat kan u hon
derden of zelfs duizenden guldens per 
jaar schelen, afhankelijk van de afstand 
en het inkomen. 

10. Vrije media 
U wilt zelf bepalen naar welke TV

zender u kijkt en naar welke radio-om-

roep u luistert. Moet de overheid com
merciële omroep van de Nederlandse ka
bel weren? Die overheid hoeft toch niet 
voor u te beslissen wat u in uw huiskamer 
aan- of uitzet? Dat kunt u zelf wel! De 
VVD wil alle extra keuzemogelijkheden 
die de moderne ontwikkelingen u bieden: 
naast de bestaande omroepen ook nieu
we, uit binnen- en buitenland. Geen be
tutteling dus! 

Tot slot. Als liberale partij is de VVD 
tegen een bureaucratische overheid, te
gen bedilzucht, tegen lastenverzwarin
gen. Wij zetten de vrije mens centraal. 
Jong en oud. Man en vrouw. De VVD wil 
een stimulerende staat, die ieder mens 
aanzet om zich te ontplooien. Zo'n stimu
lerende staat geeft iedereen de kans, 
zonder discriminatie naar ras, geloof of 
geslacht. 

Daaraan werkt uw VVD! 

----
Joris Voorhoeve, 
VVD-lijsttrekker. 

17. Hans Dijkstal 18. Dick Dees 19. Jan te Veldhuis 

23. Broos van Erp 24. Margreet Kamp 25. Jan Dirk Blaauw 

De VVD organiseert de volgende activiteiten 
tijdens de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen (Tweede Kamer op wielen 
en vijf grote publieksavonden). 

Grote publieksavonden 

Woensdag 
23 augustus 

Maandag 
28 augustus 

Woensdag 
30 augustus 

Vrijdag 
1 september 

Maandag 
4 september 

Start van de campagne in Het Turfschip, 
Chasseveld 4, Breda. 
Sprekers: Voorhoeve en Nijpels 
In Cultureel Centrum De Tamboer, 
Hoofdstraat 17, Hoogeveen. 
Sprekers: Voorhoeve en De Korte 
In Zalencentrum Staay, Witherenstraat 68, 
Venlo/Blerick. 
Sprekers: Voorhoeve en Hermans 
Burgers Bush, Schelmseweg 85, Arnhem. 
Sprekers: Voorhoeve en Winsemius 

Slotmanifestatie in de Veilinghal, Klappolder 130, 
Bleiswijk. 
Sprekers: Voorhoeve, Wiegel en PVV-voorzitter 
Verhofstadt 

Al deze avonden beginnen om 19.30 uur. 

De Tweede Kamer op wielen: 

Woensdag 
23 augustus 

Donderdag 
24 augustus 

Vrijdag 
25 augustus 

Zaterdag 
26 augustus 

Maandag 
28 augustus 

Dinsdag 
29 augustus 

Woensdag 
30 augustus 

Donderdag 
31 augustus 

Vrijdag 
1 september 

Zaterdag 
2 september 

Dinsdag 
5 september 

Woensdag 
6 september 

Groningen 11.00 - 13.00 uur 
Sneek 16.00 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Terpstra 

Amsterdam 11.00 - 13.00 uur 
Zandvoort 15.00 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Terpstra 

Zaandam 11.00 - 13.00 uur 
Bergen aan Zee 15.30 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Hermans 

Ermelo 14.00 - 16.00 uur 
15.45 uur gastspreker: Bolkestein 

Zwolle 15.00 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Nijpels 

's Hertogenbosch 11.00 - 13.00 uur 
Valkenswaard 15.30- 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Terpstra 

Valkenburg 11.00- 13.30 uur 
Maastricht 15.30 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Voorhoeve 

Bergen op Zoom 11.00 - 13.00 uur 
Middelburg 15.30 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Terpstra 

Utrecht 11.00 - 13.00 uur 
Gouda 15.00 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: De Korte 

Den Haag 11.00 - 13.00 uur 
Scheveningen 15.00 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Voorhoeve 

Noordwijk 15.00 - 18.00 uur 
17.00 uur gastspreker: Voorhoeve 

Uitslagenavond in het Goude Hooft, Groenmarkt 
13, Den Haag. Aanvang: 19.00 uur. 
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Monique de Vries: 

Vrou-wenorganisatie is nodig 
om. drem.pels te slechten 
Het gaat de Organisatie Vrouwen in de VVD goed. Voorzitter 
Monique de Vries meldt met enige trots dat het aantal aange
slotenen zelfs licht is gestegen, namelijk tot 3.500 van de meer 
dan 20.000 vrouwelijke VVD-leden. Die stijging is een klein 
wonder tegenover de terugloop van het totaal aantal leden 
van het afgelopen jaar. "Maar," voegt zij daar aan toe, "de 
organisatie is geen doel op zich. Zij is een noodzakelijk onder
deel van de partij dat ernaar streeft om vrouwen die - in verge
lijking met mannen - veel later in de politiek geïnteresseerd 
zijn geraakt te stimuleren actief aan die politiek deel te nemen. 
Het doel van onze organisatie is drempels te slechten. Het geeft 
te denken dat minder vrouwen dan mannen VVD stemmen, 
omdat juist ons partijprogramma en de liberale gedachten uit
gaan van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Op 
het ogenblik is circa 1/3 van het VVD-ledenbestand vrouw. Wij 
willen juist de vrouwen alle kansen geven. Er is dus nog wel 
wat zending te bedrijven." 

Optimist 
naal. Zo'n partij geeft aan dat er 
behoefte bestaat aan aanvullin
gen op de bestaande partijen en 
kijk maar naar IJsland, waar wel 
een vrouwenpartij is en naar 
Amerika en Japan waar de vrou
wenbeweging een niet weg te cij
feren factor in de politiek is. In 
de meeste democratieën - ook in . 
Nederland - blijkt dat voor vrou
wen gunstige maatregelen of 
wetswijzigingen vaak weer on
dergeschikt worden gemaakt aan 

bijvoorbeeld het economisch be
leid of de structuur van de fiscale 
wetgeving." 

Monique noemt de oprichting 
van de Vrouwenpartij "moedig", 
maar zij schetst ook nadelen. "In 
de politiek moeten niet alleen be
slissingen worden genomen over 
specifieke 'vrouwenzaken', maar 
ook over zaken als dijkverzwa
ring, gemeentelijke herindeling, 
wegenaanleg ... etc. 

Ik vrees dat de Vrouwenpartij 
als eenzijdige belangenpartij niet 
in staat zal zijn over al die zaken 
een eensluidend standpunt in te 
nemen, omdat vrouwen net zo 
verdeeld zijn over politieke stro
mingen als mannen." 

Kentering 
Voorzitter Monique de Vries 

ziet meer heil in het bewerkstel
ligen van kenteringen vanuit de 
bestaande politieke partijen. "Dat 
zal deels vanzelf gaan doordat in 
1990 elke 18-jarige niet studeren
de zich voor de arbeidsmarkt moet 
melden. Anders krijgt de gehuwde 
man slechts 70 % van zijn uitke
ring bij werkloosheid. Wel vind ik 

Monique de Vries, 
Voorzitter Organisatie Vrouwen in de 
wo 

het artikel waarin is opgenomen 
dat gehuwde vrouwen met kin
deren onder de 12 jaar dat niet 
hoeven, nadelig. De werkloze man 
kan, als zijn vrouw aan de slag 
gaat, toch ook thuis voor die kin-

Monique de Vries benadert de 
partijzaken vanuit haar aange
boren optimistische natuur. Ze 
heeft geen zin meer om terug te 
kijken naar de nu samengestelde 
kandidatenlijst, waarop vrou
wen - mede door het plotseling af
haken van Neelie Smit-Kroes- op 
direct verkiesbare plaatsen er 
nogal bekaaid afkomen. Wel wil 
zij daarover kwijt: "Er is nu nog 
te weinig ruimte voor vrouwen. 
De volgende periode moeten wij 
zorgen dat er een grotere ver
schuiving komt voor kwalitatief 
goede vrouwen. Met de Gemeen
teraadsverkiezingen zijn er meer 
mogelijkheden en daar werken we 
hard aan. Voor veel vrouwen, die 
in de actieve politiek aan de slag 
willen, is de sprong in een keer 
naar de Kamer nog te groot. Voor 
de gemeenteraden geldt een la
gere drempel. Het raadswerk is 
overzichtelijker en biedt meer . 
kansen - vooral in kleinere ge
meenten - om op verschillende 
terreinen en in diverse specialis
men ervaring op te doen." 

Politiek \Verkt verslavend (vervolg vanpagina I) 

VIPP-eursussen 
Achttien zittende vrouwelijke 

raadsleden zijn dit voorjaar ge
kaderd voor het geven van de 
VIPP-eursus (Vrouwen Infor
meren over Plaatselijke Politiek). 
Zij bestrijken alle kamercentra
les. Deze cursussen zijn bestemd 
om vrouwen extra informatie te 
geven over wat het raadswerk in
houdt en hoe het is om als vrouw 
in de gemeenteraad te zitten. ( U 
kunt hierover inlichtingen krijgen 
bij de vormingsfunctionaris van 
uw kamercentrale.) 

"Analoog daarmee", vervolgt 
Monique de Vries, "loopt de ko
mende winter de cursus 'Vrouw 
en bestuur'. Die training is gericht 
op vrouwen die overwegen in af
delings- en ondercentralebestu
ren zitting te nemen, maar ook in 
vrouwenraden, school- of wijk
besturen, het bestuur van een 
sportvereniging ... noem maar op. 
De cursusleiders worden dit na
jaar gekaderd. Ook het oud
hoofdbestuurslid van de VVD Jet 
Gouda werkt mee aan de syllabus. 
Als alle zaken op de rails staan, 
komen we hierop in dit blad te
rug." 

Vrouwenpartij 
De oprichting van de Vrou

wenpartij beschouwt zij in Ne
derland als mislukt vanwege de 
tweespalt die daarbinnen al voor 
de eerste ledenvergadering ont
stond. "Het is echter wel een sig-

heel functioneel. Het zijn signalen 
van wat fout is en wat dus verbe
terd moet worden. Ik lees ook alle 
brieven en geef alleen de gespe
cialiseerde voor andere collega's 
door." 

Ze heeft in de zomers stage ge
lopen in bejaardenoorden, bij het 
maatschappelijk werk, bij een er
go-therapeute, in een revalidatie
inrichting voor gehandicapte kin
deren en in de zwakzinnigenzorg. 
"Mijn ervaring is dat ik meer 
kennis opdoe door dag- en nacht
diensten daar mee te draaien en 
behandeld te worden als een col
lega, dan door het lezen van 20 
dikke rapporten, watje natuurlijk 
ook moet doen. Zo leer je wat er 
in de praktijk speelt. Als men ziet 
dat je niet te beroerd bent om een 
po te legen en billen te wassen 
groeit het contact. Met al die 
praktijkervaring heb ik iets kun
nen doen. Kijk maar naar het ou
derenbeleid van de VVD. Er is al 
veel veranderd sinds de VVD 
daartoe sinds 1984-'85 het voor
touw nam. In ons program beplei
ten we een waardevaste AOW. 
Ook zijn we de enige partij die zich 
nadrukkelijk keert tegen AOW-

premiebetaling door ouderen. Wij 
willen hen laten profiteren van de 
lastenverlagingen. Dat zijn alle
maal punten waarmee wij het fi
nancieel onafhankelijk functio
neren van de ouderen willen be
vorderen. 

Vastbijten en 
volhouden 

Zo is Erica jaren geleden be
gonnen met een pleidooi om men
sen in gezinsvervangende tehui
zen en woonvormen als Het Dorp 
netto een beter "zak- en kleed
geld" te bezorgen. Ze had zich 
daarin vastgebeten en bracht dit 
onderwerp altijd weer ter tafelbij 
elke Algemene Beschouwing of 
financiële discussie. Voldaan 
grinnikend: "Het is uiteindelijk 
gelukt na een geweldig lang ge
vecht. Iedereen krijgt er sinds 1 
juli jl. netto f 62,50 bij." 

Ook hield ze het felle gevecht 
met Ruding vol om extra geld om 
daarmee zoveel mogelijk te voor
komen dat bejaardenoorden ge
sloten moeten worden. Erica 
Terpstra: "Die hebben we straks 
hard nodig. Het is uiteindelijk ge
lukt. Voor dit jaar kwam 50 mil-

joen extra op tafel en dat bedrag 
geldt ook voor de komende jaren. 
Dat kan heel veel hoogbejaarde 
ouderen geruster doen zijn en voor 
overplaatsing naar een ander te
huis behoeden." 

En verder hamert zij als coör
dinator van het ouderenbeleid op 
zoveel mogelijk zeggenschap voor 
de mensen zelf. Geen betutteling 
of bevoogding en "alsjeblieft" 
mensen stimuleren zo lang moge
lijk zelf te blijven functioneren, 
desnoods met aanvullende zorg. 

Propagandist 
Doordat zij ooit in haar afde

ling als propagandist.begon, kent 
ze de VVD vanaf de basis. Ook 
hier geldt weer dat men zelden 
vergeefs een beroep op Erica doet 
voor een spreekbeurt. "Ik vind het 
leuk en het is een wezenlijk on
derdeel van ons werk. De harde 
werkers in onze afdelingen, die 
alles voor de VVD in hun vrije 
tijd doen, verdienen dat ook. Van 
vroeger weet ik nog 'hoe moeilijk 
het soms was om een Kamerlid in 
je afdeling te krijgen. Haya van 
Someren heeft destijds aan die 
spreekbeurten een stevige impuls 

deren zorgen? Onze economie 
vereist gewoon dat er meer ar
beidskrachten op de markt ko
men. De opleidingen zijn al veel 
langer dan vroeger. Men gaat dus 
later werken. En het is econo
misch noodzakelijk dat meer 
mensen werken en hun eigen 
pensioen opbouwen. 

De erkenning op het recht van 
arbeid voor iedere volwassene 
vindt zij de laatste jaren onder dit 
kabinet wat toegenomen. "Zo is 
de standpuntbepaling over de 
kinderopvang wat in de goede 
richting opgeschoven. Ook praat 
men nu voor het eerst over posi
tieve acties ten gunste van vrou
wen in het bedrijfsleven en bij de 
overheid. Die positieve acties zijn 
prima, maar ze moeten kort du
ren, want dan moet de trein op de 
rails staan en gaan rijden. 

Als ik de positieve actie in de 
VVD bekijk, ben ik van mening 
dat we nu moeten zorgen dat be
sturen, voor ze gaan zoeken naar 
geschikte kandidaten voor po
litieke of bestuurlijke functies, al 
door ons een aantal bekwame 
vrouwen in beeld hebben gekre
gen."• 

gegeven. We moeten toegankelijk 
zijn, want we zitten in die Kamer 
zowel voor als dankzij onze kie
zers en leden." 

Bevolkings
problematiek 

Als woordvoerder en coördina
tor van de portefeuille Ontwik
kelingssamenwerking houdt 
Erica Terpstra zich vooral bezig 
met de bevolkingsproblematiek. 
"Dat zie ik als een van de kern
problemen voor de komende tijd. 
Het gaat niet alleen om de voed
selproduktie, maar ook om de 
draaglast van onze aarde, die door 
ontbossing, verkrotting en ver
stedelijking wordt bedreigd." 

Persoonlijk is zij erg gelukkig 
over het feit dat zij is gekozen in 
het dagelijks bestuur van een we
reldorganisatie van parlemen
tariërs uit 122 landen, die zich 
speciaal met dit onderwerp bezig 
houdt. "We zijn bezig met nieuwe 
activiteiten, die misschien op dit 
terrein een doorbraak zouden 
kunnen betekenen. Bij de par
lementariërs uit zowel Noord als 
Zuid tref je verstandige gezins
planningspropaganda aan. De 
weerstand komt vaak vanuit de 
moskee of kerk. Vorigjaar hebben 
we voor het eerst een historische 
ontmoeting georganiseerd in de 
Oxford University. Daar hebben 
los van zo'n 100 parlementariërs 
ook geestelijke leiders als de Dalai 
Lama, Moeder Theresa, de heilige 
priester uit Togo, de top van de 
Moslims zich een week over dit 
vraagstuk gebogen. Dat geeft een 
glimpje hoop. Het kan het begin 
van een nieuwe aanpak beteke
nen. In januari ga ik naar Moskou 
voor de volgende bijeenkomst. Nu 
met de Opperste Sowjet, de Rus
sisch-Orthodoxe Kerk en de Rab
bijn. In Moskou ben ik voorzitter 
van de werkgroep die de sym
posiumresolutie formuleert." 

Over energie gesproken... • 
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Nell Ginjaar-Maas, staatssecretaris Onderwijs: 

Beroepsonderwijs krijgt 
eindelijk W"aardering 
,,Als ik over iets tevreden ben, dan is het wel over de maat
schappelijke herwaardering van het beroepsonderwijs." 
Staatssecretaris drs. Nell Ginjaar-Maas praat met warmte over 
dat beroepsonderwijs, over de jaren waarin het haar is geluld 
de volstrekt verkeerde, wat denigrerende, visie op het beroeps
onderwijs open te breken, zowel naar de leerlingen als naar de 
maatschappij toe. De feiten onderstrepen haar succes: van de 
leerlingen die het middelbaar beroepsonderwijs met een diplo
ma verlieten, is slechts 4,5 % werkloos. Een aanzienlijk lager 
percentage dan waarmee MAVO- of HAVO-gediplomeerden te 

eindexamenjaar meer lessen te 
laten geven. "Het schoolonder
zoek zou bovendien meer in het 
reguliere programma kunnen 
worden meegenomen." 

Wet op de 
basisvorming 

Spontaan reageert zij op de 

het heeft. Ze kent de theorie maar 
ook de praktijk. Zelf stond ze 13 
jaar voor de klas als lerares schei
kunde en maatschappijleer en 
elke week bezoekt ze wel ergens 
een school in het land. 

"Onderwijs is investeren in 
menselijk kapitaal, is investeren 
in de toekomst. Onderwijs begint 
bij degene die voor de klas staat. 

kampen hebben. 

"Als je werkloosheid wilt voor
komen, moet je zorgen voor goede 
beroepsopleidingen die duidelijk 
aansluiten op de werkgelegen
heid. Het MBO, nu KMBO, leer
lingwezen en HBO lopen nu goed. 
Het komend najaar gaan we een 
campagne starten om ook het 
LBO een duw in de goede richting 
te geven. Want het is vreemd dat 
veel ouders die opleiding minder 
zien zitten voor hun kinderen dan 
het 'witte boorden' -onderwijs, 
terwijl onze maatschappij om 
vakmensen zit te springen. De 
werkgevers kunnen meer leerlin
gen plaatsen dan zich melden. In 
de bouw is een schreeuwend te
kort aan vaklui en laatst stond in 
de krant dat men lassers uit het 
buitenland wilde laten komen. 
Het LBO is bij uitstek een oplei
ding met goede toekomstkansen. 
We zijn nu bezig te kijken hoe 
MAVO en LBO meer kunnen 
worden geïntegreerd, waardoor 
leerlingen bijvoorbeeld pas na een 
of twee jaar een definitieve keus 
hoeven te maken." 

Geen bezuinigingen 
"Op het onderwijs kan niet 

verder worden bezuinigd. De VVD 
wil dat ook niet. We hebben dat 
geld hard nodig." Nell Ginjaar 
stelt de kwaliteit van het onder
wijs voorop. Die kwaliteit begint 
bij de opleiding van de leerkrach
ten. Er is veel over de PABO's en 
lerarenopleidingen gezegd en ge
schreven. "Natuurlijk zijn ze voor 
verbetering vatbaar, maar je moet 
bij mij niet aankomen met de on
zin dat in ons land het onderwijs 
kwalitatief ondermaats zou zijn. 
Het tegendeel van dit bewijs 
wordt geleverd door: 
a. de internationale Olympiades 

exacte vakken, waar onze 
leerlingen altijd prijzen win
nen; 

b. de internationale beroepswed
strijden (metselaars, elektri
ciëns, timmerlui, kappers, en
zovoorts) waar onze leerlingen 
de prijzen wegslepen en nu 
weer 

c. tijdens de in het Engels gehou
den internationale speechwed
strijden met vragenbeant
woording, waar onze leerlingen 
ook in de prijzen vielen. 
Maar natuurlijk kan het beter 

en dat geldt vooral voor de 
PABO's. Er zijn er te veel en ze 
zijn te klein. De VVD wil naar 
circa 10 educatieve centra waar 
leraren worden opgeleid voor het 
basisonderwijs. De opleiding zal 
zeker zwaarder moeten worden en 
ook zullen strengere toelatingsei
sen moeten worden gesteld." 
Als het aan N ell en de VVD ligt, 
wordt daar haast mee gemaakt. 

Pakketuitbreiding 
Ze heeft hard gewerkt aan de 

uitbreiding van de examenpak-

ketten van het MAVO-HAVO
VWO en zij hoopt op korte termijn 
dat te realiseren. Maar ook daar
voor is geld nodig. Het wiskun
deprogramma nieuwe stijl met 
een theoretische en een prakti
sche tak voor HAVO en VWO lig
gen al klaar: aan dat van het 
MAVO wordt gewerkt. Bovendien 
zullen alle leerlingen eindexamen 
moeten doen in Nederlands en 
minimaal twee vreemde talen. 
Nell Ginjaar vindt dat een "must" 
voor ons handels- en transport
land. 

Bij de herverdeling van het be
schikbare geld voor onderwijs 
denkt zij dat het ondermeer mo
gelijk zal worden door in het 

vraag hoelang de discussie over 
het wetsvoorstel tot invoering van 
basisvorming binnen het voortge
zet onderwijs nog doorgaat. "De 
scholen zijn het zat en ik ben het 
beu. Als het moet gebeuren, laten 
we het dan snel doen. Er wordt 
nu vanaf het begin der zeventiger 
jaren over gepraat. Onze scholen 
hebben rust nodig om nu eindelijk 
zich eens geheel aan de inhoude
lijke kant van het onderwijs te 
kunnen wijden. Moet het gebeu
ren dan zijn die 14 vakken, de 
twee niveaus en 20 % vrij be
steedbare tijd prima, maar we 
moeten onder die discussie op zich 
nu definitief een streep zetten. 

Ons onderwijs betaalt op het 
ogenblik slecht. De aanvangs
salarissen zullen moeten worden 
opgetrokken. Hoewel we ons nooit 
moeten verbeelden dat we kunnen 
concurreren met het bedrijfsle
ven. Wel kunnen we trachten de 
arbeidsomstandigheden aantrek
keiijker te maken. Laten we ons 
heel goed realiseren dat de kwali
teit van ons onderwijs staat of valt 
met de kwaliteit van de onder
wijsgevenden. Ik ben blij dat ons 
verkiezingsprogramma daarop zo 
de nadruk legt." • 

Nell Ginjaar weet waarover ze 

SURFAKOTE MUURCOATING: be,
0 

EEN PANTSERVOOR ~ 
HUIS EN BEDRIJFSPAND. ~'"ch, •• ,...,"Ning 

Een huis of bedrijfspand heeft veel 
bescherming nodig. Bescherming 
tegen de inwerking van zure regen, 
betonrot en luchtvervuiling. 
Surfakote is een perfecte techniek van 
oppervlaktebehandeling voor buiten
muren en biedt een huis of bedrijfs
pand een optimale bescherming. 
Surfakote wordt snel en vakkundig 
aangebracht met behulp van hoge
drukapparatuur, is weerbestendig en 
vergt weinig of geen onderhoud. 
Een laag Surfakote wordt probleem-

loos 10 jaar gegarandeerd. Wie inves
teert in Surfakote, investeert in een 
solide pantser voor zijn huis of 
bedrijfspand. Een investering die altijd 
lonend is.~ 
Surfakote: · veifiE.ait,iso/eert,beschermt 

u• ~~~~~~~~~ng~~~;~::k~~;:~~ dan 25 Jaar. 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V. 
Postbus 232, 4140 AE LEERDAM 
Tel. 03451-163 68. Viditel pag. 6170275. 

WEen Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een verflaag. 

[g] Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. 

~ Surfakote is 
ruim beproefd, 
wordt al meer dan 
25 jaar met succes 
toegepast. 

@J Surfakote is 
weerbestendig, 
kan tegen vorst 
en zonnewarmte, 
ademt (TNO-B-
65-1294). 

[§] Surfakote 
vraagt weinig tot 
geen onderhoud. 

[§] Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

ClJ Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 

Machtiginge11 
elllij~t · · 
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H
et. gaat er nu om spannenL 

. Over twe~ weken zal dui-" 
. delijk zijn óf dema~s~le in-
zet vàn de VVD in deze Ctunpàgne 
wordt beloond; Het.is nu tijdvóor 
alle hens . aan dek. Elk artikel in 
deze krant is· dan ook gerièht op. 
informatie die u kunt· gebruiken 
om aa,rzelaars over de WIJ-streep 
te trekken. Wij hopen dat u niet 
alleen het ingevouwen raambiljet 
op èen prominente plaats zult op
hangen, maar dat u ook via uw 
afdelingsbestuur door. uw aanwe~ 
zigheid op bijeenkomsten èn door 
eigen . activiteiten deze korte, 
maar sprank:elende campagne tot 
een succes zult helpen màken. 

Voor enkele zaken graag nog 
uw bijzondere aandacht. Het is 
misschien niet mogelijk voor u uw 
stem uit te brengen op een specia
le VVD-kandidaat doordat de 
plaatsing van de nummers 2 t/m 
21 van de landelijke kandidaten
lijst zijn opgedeeld in vijf groepen 
van vier kandidaten over de rijkB
kieskringen (zie vorige V&D). 
Hierover zijn veel vragen binnen
gekomen. Deze opstelling heeft te 
maken met de huidige kieswet. 
Alleen op deze wijze kunnen vol
doende kandidaten op de lijst 
worden gebracht. Vermoedelijk is 
dit de laatste keer, want deze 
kieswet wordt gewijzigd, zodat 
volgende maal met de landelijke 
volgorde-lijst kan worden ge
werkt. 

Financiële actie 

Campagnevoeren is duur! 
Het slaat grote gaten in: de 
partijkas. Duizenden leden 
hebben dat beseft en reeds ge
reageerd op de oproep van 
onze voorzitter om financiële 
steun. Mocht u echter nog niet 
hebben gestort dan is uw bij
drage zeer welkom. Dat kan 
via de u toegezonden accept
giro of door overmàking van 
een bedrag . op . giro 4000716 
t.n.v. VVD~financiële actie, 
's-Gravenhage. Landelijke 
evenementen, zalenhu\U' .en· 
campagnemateriaal zijn geld~ 
verslind~nde z~en. Steun.uw 
VVI)! . Een storting beteken't 
inuilers. ook een morele st~Jll1! 

Volmachten 

.Kijktunogeyenom uh~en vàn • 
welke 2 VVD-vakantiegangers die . 
op . 6 september weg .Zijn ~n (!ie 
op uw. stembureau zoudenmoeten 
stemnien tivohnàchtèn ktmtlrijj:. 
·gen? · · · · ··· · · · 

Partijraad 

()ok uit jaar z~l weer de ge
. bruikélijke opènb~:trè pt:lrtijraads
vergadering p~aatsvinden over d~ . 
TI:oonredè etf <;Ie Miljoenèrinotá: 

. ·Deze wordt ge]louden op zaterdag 
23 sejJtembér în he.t Utrechts 
Jaarbeursgebouw; aanvcuig 11 ~0() 
uur. 

U bent van harte welkom! 

. RENY DIJKMAN • 
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Statenlid Hendrik Krans maakte meer dan 
100 nieuwe VVD-leden DoorRENYDIJKMAN 

"De VVD heeft het beste 'artikel', maar heeft een slecht ver
kopend apparaat. Mensen leren niet meer te verkopen!" 
Grootspraak van een notabele VVD-er die lui achterover zit? 
Nee, Hendrik Krans, het Kamper Statenlid, sloot eind vorig 
jaar een slordige weddenschap dat hij in de eerste zes maanden 
van dit jaar 100 nieuwe leden van de VVD zou maken. De fles 
jenever als inzet heeft hij glansrijk gewonnen, want nu zijn het 
er al103. 

Het ging geluidloos. Achter el
kaar kwamen de aanmeldingen 
rechtstreeks op het algemeen se
cretariaat binnen. Het was Patri
cia van Bernmelen van de leden
administratie die de aandacht op 
hem vestigde. "Er is een VVD-er 
in Kampen die aan de lopende 
band nieuwe leden uit het hele 
land opgeeft. Een paar keer per 
week heb ik hem aan de lijn," zo 
maakte ze mij op hem opmerk
zaam. Hendrik Krans werkte in 
stilte. Deed niet mee aan de le
denwerfactie en deed het op zijn 
eigen wijze. Zonder papieren on
dersteuning. Zegt tegen de aar
dige kelner in het Haags hotel 
waar we lunchen: "Mag ik vra
gen, hoe oud ben je?" "Twee
entwintig meneer." "Je gaat toch 
wel stemmen, hè?" Begint dus ter 
plekke ... 

Een dynamisch, intens levend 
mens, met een mateloze interesse 
in mensen en verweven in vele 
organisaties, zijn werk en zijn 
hechte gezinsleven. "Ik ben een 
beetje bezeten," verklaart hij, 
"maar zonder mijn vrouw zou ik 
dit allemaal niet kunnen doen." 

Huis aan huis 
Hendrik Krans manifesteert 

zich nu echt niet voor het eerst. 
Van 1975 tot 1986 maakte hij deel 
uit van de Kamper gemeenteraad. 
In 1987 zorgde hij voor een uniek 
gegeven. Bij de Statenverkiezin
gen, die dat jaar bepaald geen 
hoogtepunt voor de VVD be
tekenden, zorgde hij ervoor dat de 
VVD in Kampen als een van de 
zeer wetmge plaatsen winst 
maakte. Hoe? Hij deelde kaartjes 
uit in de trein. Sommige reizigers 
verscheurden die, andere gingen 
een gesprek met hem aan. En in 
feite ben je dan al bij Krans verlo
ren... of gewonnen. Het is maar 
hoe je het uitlegt. Samen met zijn 
vrouw bezocht hij in die campagne 
4100 woningen. Praten over de 
VVD. "Overigens is maart een 

verkeerde maand voor verkiezin
gen. Als het donker is, kun je in 
feite niet meer langs de deuren 
gaan." 

Maar Hendrik Krans kwam in 
de staten van Overijssel. Zijn ac
tiviteiten typeert hij met: "Wat de 
moeite waard is om te doen, moet 
je goed doen. Op zeker moment 
werken programma's niet meer, 
dan ga je lantaarnpalen volhan
gen met affiches." 

VVD is beste produkt 
Hendrik Krans werkt vanuit 

de diepe overtuiging, dat de VVD 
het beste politieke produkt is. 0 
ja, ook hij plaatst vele kantteke
ningen bij een aantal interne za
ken en ook hij heeft wel degelijk 
kritiek. "Je moet er niet,van uit
gaan dat de VVD ooit een eenheid 
wordt. Oud heeft eens gezegd: 'Je 
vervoert gemakkelijker 50 kik
kers op een open kruiwagen dan 
dat je drie liberalen treft die het 
met elkaar eens zijn.' Maar de 
VVD heeft wel het beste produkt. 
Wij gaan uit van de persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor jezelf 
en voor de mensen die je na staan. 
Kijk je naar de PvdA, dan zie je 
dat die partij het niet wil hebben 
van de individu maar van de ge
meenschap. Socialisten geven 
veel te veel uit en spreken volledig 
vanuit het collectief. De PvdA 
zorgt er altijd voor dat de koop
kracht achteruit gaat door een te 
hoog uitgavenpatroon. Overigens 
is dat niet een zonde waar zij al
leen aan lijden ... 

Het CDA was nooit ontstaan 
als de afkalving sinds het begin 
van de jaren zestig zich niet had 
voortgezet. In die periode had de 
KVP net zoveel zetels als nu het 
CDA. De ontkerkelijking - en ik 
vind het jammer als waarden ver
loren gaan - heeft nauwelijks ver
traagd zijn weerslag gevonden. 
Het feit dat nu zoveel mensen 
CDA stemmen kan niet anders 
dan te danken ofte wijten zijn aan 

een man als Lubbers. Landelijk 
zie je ook bij het CDA dat men 
geen persoonlijke verantwoording 
mag dragen. Kamerleden worden 
regelmatig teruggefloten. Dat 
maakt afspraken maken moei
lijk.'' 

AR-nest 
Hendrik Krans die gymnasium 

alpha en beta tegelijk deed, komt 
uit een AR-nest. Hij is belijdend 
gereformeerd. Maar zijn draai 
vond hij in de VVD. In het verle
den bedacht hij de meest uiteen
lopende campagne-acties en 
voerde die ook uit. Hij deelde rode 
rozen uit, want oranje rozen staan 
minder lang, maar wel met het 
VVD-kaartje eraan. Hij deed mee 

DE 
DE VVD WERKT er hard aan 
om de Nederlandse kiezers op 
6 september hun stem op lijst 
3 te laten uitbrengen. Met een 
tomeloze inzet, zoals de afge
lopen weken al duidelijk is te 
constateren. 

De korte, hevige periode van 
campagne-activiteiten start wel
iswaar deze week op woensdag 23 
augustus, maar ik zou niet graag 
de kost geven aan alle afdelings-, 
OC- en KC-bestuurders die grote 
delen van hun vakantiedagen al 
steken in de voorbereidingen van 
alle projecten. 

De telefooncurve op het cam
pagnebureau kende de hele zomer 
door, tot op de heetste dagen toe, 
dan ook geen daluren. U bleefbel
len en organiseren en omgekeerd: 
waar wij in het land ook contact 
zochten, overal waren VVD
vrijwilligers op hun post. Daaruit 
blijkt ook dat, meer nog dan in 
het verleden, deze campagne niet 
alleen meer wordt gedragen door 
de propagandisten; neen, alle ac
tieve bestuurders, voorzitters, se
cretarissen en penningmeesters 
pakken hun deel in de actie. 

DE VVD WERKT is niet alleen 
de slogan voor deze verkiezings
campagne, het is een letterlijke 

MAXHAVEIMR 
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Eenzaakvan welbegrepen politiek. 
Armoede is een onrecht, hier en in de derde wereld. De armen zijn het directe 

slachtoffer, maar de hele samenleving betaalt ervoor. 
Max Havelaar wil helpen armoede te voorkomen. Door een rechtvaardige prijs te 

betalen voor de produkten uit de derde wereld, rechtstreeks aan de producent. Te beginnen met 
koffie van kleine boeren. Dit kan alleen als u koffie koopt met het Keurmerk van Max Ha velaar. 

"En alweder vraag ik dit niet voor mij, maar voor de zaak die ik voorsta, de zaak 
van rechtvaardigheid en menselijkheid, die tevens de zaak is van welbegrepen politiek." 

Ma x Havelaar 

BAVz 
... ~ 

Ma x Ha velaar Keurmerkkoffie snelfiltermaling is verkrijgbaar in vrijwel elke supermarkt. Hij is er ook in bonen, cafeïnevrij 
en voor de grootverbruiker. Café Organico (biologisch). Café Plata (nieuw). Café Solidaridad (binnenkort ook cafeïnevrij). 
lndio Solidariteitskoffie. Supporta. Inlichtingen: StichtingMax Havelaar, Postbus57,4100 AB Culemborg, tel. 03450-19651. 

Hendrik Krans 

aan laatste nachtacties vlak voor 
de verkiezingen. 

Zijn maatschappelijke inte
resse omvat heel wat meer dan de 
VVD. Pratend met hem passeert 

een scala van persoonlijke en be
stuursbezigheden waar hij zich 
intens voor inzet. "Ik streef naar 
een samenleving waarin alle 
mensen met respect voor ieders 
persoonlijkheid of denken, gelijk
waardige mogelijkheden krijgen 
om zich te ontplooien. Als ik daar 
wat aan kan bijdragen doe ik dat. 
Of ze nu VVD stemmen of niet. 
Voor tegenstanders die met verve 
hun standpunten verdedigen, heb 
ik diep respect. Mij gaat het erom 
dat er evenwicht is tuss!im zelf
standige kracht en eigen verant
woordelijkheid en een stuk ge
meenschapsvorm. Dat moet wor
den hervonden. Het is een liberaal 
beginsel en daar sta ik voor. Dat 
kan het beste binnen de VVD ... 
Wij moeten ons licht niet onder de 
korenmaat zetten .. .'' besluit hij. 
En dan is hij alweer op weg naar 
een volgende Haagse afspraak. • 

WERKT 
weergave van wat er gebeurt. 

Op pagina 5 treft u het over
zicht aan van de vijf grote avon
den en van de zgn. Buitenavon
den, die gekoppeld zijn aan de 
Tweede Kamer op Wielen. 

Ter toelichting 
De vijf grote avonden brengen 

u lijsttrekker Joris Voorhoeve 
steeds vergezeld door andere pro
minente sprekers. De twee 
spreekbeurten worden omlijst 
door een wervelend programma 
van audio, video en artiesten: de 
eerste vier avonden treden de 
"Sisters" op, de laatste avond in 
Bleiswijk de vermaarde "Wall 
Street Crash". Avonden die u niet 
mag missen! 

De Tweede Kamer op Wielen is 
het rijdende VVD-spektakel van 
deze campagne: op markten en 
pleinen verschijnt een delegatie 
VVD-kandidaten in een grote 
truck met oplegger. Het podium 
schuift naar buiten, de Tweede 
Kamer wordt zichtbaar, de inter-

ruptiemicrofoon staat op straat. 
Passanten kunnen in discussie 
met de VVD-kandidaten op het 
podium in hun vertrouwde 
Tweede-Kamer bankjes. 

De Buitenavonden sluiten 
hierop aan; rond 17.00/17.30 uur 
komt een prominente VVD-spre
ker aan om vanuit de wagen een 
buitenspreekbeurt te houden, 
waarbij iedereen welkom is. Na 
afloop vragen en nog even napra
ten met de aanwezige kandidaten. 
18.30 uur: einde voorstelling! 

Noteer de data en uren in uw 
agenda, kom naar de evenemen
ten in uw omgeving en werk mee 
om van deze campagne en vooral 
van de uitslag op 6 september een 
zodanig succesvolle te maken dat 
we kunnen stellen: 

't klopt, 

DE VVD WERKT! 

HUGO DITTMAR • 
Campagnemanager 

Maandag 4 september 1989, 19.30 uur 
Bloemenveiling te Bleiswijk 

JORIS VOORHOEVE 
en 

HANSWIEGEL 
muziek: 

I LIBERAL 
&SWING 

FORMATION 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de vier VVD Kamercentrales in Zuid
Holland in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen op 6 september 1989. 

DE VEILING IN BLEISWIJK IS BEREIKBAAR 
met de auto: via de autosnelweg E8-E12, Den Haag Utrecht, afrit Bleiswijk; 
met openbaar vervoer: met de trein Rotterdam CS en verder met de bus van 
West Nederland, busperron TT (lijn 171 of 173) .. 

In verband met TV-opnamen verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn. 
Deze uitnodiging geldt ook voor uw vrienden. 

DE VVD WERKT. 
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6 september 1989121 mei 1986 (exclusief stemmers per brief) 

Verhouding Nederlandse 
kiezers/ 

-kiezers/ 
-leden 

Reeds sinds lange tijd wordt namens het hoofdbestuur een 
analyse gemaakt van de resultaten van Tweede-Kamerverkie
zingen. In het bijzonder wordt dan bezien hoe het resultaat 
zich verhoudt tot de ontwikkeling in het ledenbestand. 
Ook de uitslag van de jongste Tweede-Kamerverkiezing dient 
aan een nader onderzoek te worden onderworpen. Te meer 
omdat het resultaat van deze verkiezing voor de partij zeer 
ongunstig is. Voorop zij gesteld dat in dit artikel niet wordt 
ingegaan op de politieke factoren die hebben geleid tot het 
uitermate gevoelige verlies. Enig doel van deze analyse is om 
de leden te informeren over de cijfermatige ontwikkelingen. 

Als bronnen waaraan de gege
vens ontleend zijn gelden: 
1. de officieuze uitslagen als ge
produceerd door het ANP op 6 
september; 
2. de computer-output van het 
ADP in de nacht van 6 op 7 sep
tember; 
3. het onderzoek van Intomart op 
6 september; 
4. de jaarverslagen van het 
hoofdbestuur over 1982 en 1986; 
5. het Jaarboek 1988 van het 
DNPP. 

In 1982 en 1986 hebben res
pectievelijk 1.899.346 en 
1.595.377 kiezers hun stem ge
geven aan de VVD. Thans is dit 
aantall.296.049. 
Exact zeven jaren minus twee da
gen zijn verstreken na het be
halen in 1982 van het grootste 
verkiezingsresultaat in de meer 
dan 41-jarige geschiedenis van de 
partij. 
Het aantal verkregen zetels van 
(36) toen is thans 22. Een verlies 
van 14 zetels sedert 1982 

(38,89%). Het aantal kiezers is 
sedertdien verminderd met 
603.297 (een vermindering van 
31,76%). 

Terug naar niveau 
1972 

De partij heeft in 1989 even
veel zetels in de Tweede Kamer 
als in het verkiezingsjaar 1972. 
Na een periode van 10 jaren van 
gestage groei is een periode van 
zevenjaren van gestage neergang 
gevolgd. 

Die ontwikkeling tekent zich 
ook af in die van het ledenbestand. 
Eind 1972 68.414 leden, in 1982 
101.309 leden, in 1986 89.570 le
den en thans 65.725 leden. (Een 
vermindering sedert 1982 van 
35,12%.) Ook daarmee is de partij 
terug op het niveau van 1972. De 
conclusie is derhalve dat ontwik
kelingen in het ledenbestand zich 
vertalen in de ontwikkelingen in 
het kiezersbestand. Prof. Oud 
heeft die ontwikkelingen altijd 
getypeerd als "de golfbewegingen 
in de geschiedenis". 

De achterban van de VVD be
staat thans voor ca. 5% uit de le
den. Dit getal wordt dan de or
ganisatiegraad genoemd. Bij de 
VVD beweegt deze zich in de 
voorbije jaren tussen 5 en 6%. 

Marge 

Voor insiders is het derhalve 
niet zo moeilijk om het aantal te 
behalen zetels in te schatten 
waarbij het aanhouden van een 
marge van + 2 c.q. - 2 zetels nood
zakelijk is. Is het aantalleden be
kend dan is het mogelijk het aan
tal kiezers in te schatten nl. 100:5 
x aantal leden geeft als resultaat 
ca. 1.300.000 kiezers. Het uitein
delijke resultaat blijft dan mede 

afhankelijk van de opkomst van 
de eigen aanhang en die van de 
concurrenten. In 1982 heeft b.v. 
de PvdA geen kans gezien de ach
terban in voldoende mate te mo
biliseren. 

ook organisatorisch in de Neder
landse samenleving geworteld 
zijn, dus die beschikken over een 
vaste achterban. 

De VVD heeft toen mede door 
het wegblijven van potentiële 
PvdA-kiezers de 36 zetels be
haald. Deze "voorspelling" betreft 
uitsluitend politieke partijen die 

Zoals eerder opgemerkt, is een 
aantal basisgegevens van groot 
belang. In een aantal tabellen zijn 
deze gegevens vastgelegd. Cru-

(vervolg op pagina 2) 

Wie is waar verkozen? 
DE VOLGENDE KANDIDATEN WERDEN DOOR DE KIESRAAD OP 
11 SEPTEMBER 1989 BENOEMD VERKLAARD: 

naam: zeteltal: 

I 's-Hertogenbosch Nijpels 1 
II Tilburg Dees 1 
III Arnhem Hermans 1 
NNijmegen De Grave 1 
V Rotterdam Dijkstal 1 
VI 's-Gravenhage Linschoten 1 
VII Leiden Ginjaar-Maas, Korthals Altes 2 
VIII Dordrecht Voorhoeve, Koning 2 
IX Amsterdam en XI Haarlem Bolkestein, Wiebenga, 

Van Heemskerck Pillis-Duvekot 3 
X Den Helder Franssen, Van Erp 2 
XII Middelburg 0 
XIII Utrecht Terpstra 1 
XN Leeuwarden Jorritsma-Lebbink 1 
XV Zwolle Nijhuis 1 
XVI Groningen Korthals 1 
XVII Assen Blauw 1 
XVIII Maastricht Te Veldhuis 1 
XIX Lelystad 0 

Op vrijwillige basis is na terugtrekking van de heer Van Erp bereikt dat de 
heer Weisglas zijn plaats inneemt in de kieskring Middelburg, waaraan 
alsnog een zetel is toegekend door medewerking van de kandidaten 7 tlm 30 
op de lijst van de kieskring Den Helder, geheel overeenkomstig de 
mogelijkheden die de Kieswet daartoe biedt. De door de 82ste algemene 
vergadering vastgestelde landelijke volgorde is zo gerealiseerd. 

INHOUDSOPGAVE 

De algemeel). secretaris 
analyseerde de verkiezings
uitslag. Hieruit kunt u op
maken hoe het uw kamer
centrale is vergaan. Ook de 
voorkeurstemmen worden 

vermeld, maar wel is daarbij 
aangegeven op hoeveellijsten 

de betrokken kandidaat 
stond. Het is in zoverre een 

relatief gegeven dat sommige 
kandidaten niet eens in hun 

eigen stad op de lijst stonden. 
Gelukkig zal bij doorvoering 

van de nieuwe kieswet dit ge
tob achter de rug zijn. 

pag. I en 2 

Met VVD-leider Voorhoeve 
maakten we een terugblik op 
de campagne. Ook gafhij een 
eerste reactie op de Miljoe
nennota en een tussenstand 

van de formatie. Dit interview 
vond plaats op 18 september, 
over de deadline heen, maar 

het blijft inhoudelijk zeer 
tijdgebonden. 

pag.3 

Voorzitterscolumn pag 3 

Old soldiers never die ... maar 
ze gingen wel uit de Tweede 
Kamer. Een korte schets van 

de zes Kamerleden die voor de 
lijstsamenstelling te kennen 

gaven niet meer terug te wil
len komen. De overigen ko

men in het volgende blad aan 
bod. 

pag.4 

Loek Hermans kreeg de 
Golden Medal Award. 

pag.5 

Aan de verkiezingscampagne 
is door duizenden leden hard 
gewerkt. Wat de totale inzet 

van onze partij betreft hadden 
we een beter resultaat ver

diend. Een korte terugblik op 
het vrijwilligerswerk met als 
hoogtepunt daarin de ma

nifestatie te Bleiswijk. 
pag. 6 en 7 

De introductiecursus Leer
gang Gemeenteraad wordt al 
in het hele land gegeven. Een 
artikel over de training van 

de inleiders. 
pag.S 

Greetje den Ouden-Dekkers 
is alweer een half jaar voor
zitter van de Emancipatie-

raad. Een interview met 
Lody Pieters. 

pag.9 

Niet iedereen was het met het 
artikel over Rekening Rijden 

van Minister Smit-Kroes 
eens. Zie de ingezonden 

brieven-rubriek. 
pag. 11 



Verhouding 
Nederlandse 
kiezers/ 
VVD-kiezers/ 
VVD-leden 
(vervolg van pagina 1) 

ciaal zijn daarbij de tabellen C en 
E. 

In tabel C komt tot uitdruk
king in welke kamercentrales de 
grote verliezen voor de partij zijn 
geleden. Het gemiddelde verlies is 
18,76% sedert 1986, waarbij in de 
rijkskieskringen (kamercentra
les) Den Haag, Zeeland, Limburg, 
Den Bosch, Rotterdam en Tilburg 
meer dan 23% of rond dat percen
tage verlies werd geboekt. Flevo
land steekt daarbij zeer gunstig af 
doordat zelfs een winst van 
11,53% is behaald. Ongetwijfeld 
veroorzaakt door een instroom 
van kiezers in deze "nieuwe" ka
mercentrale (zie tabel A eerste 
kolom). 

In tabel E (3e kolom) valt op 
hoe in de kamercentrales Rotter
dam, Limburg, Amsterdam, Gro
ningen en Den Bosch het ledental 
met meer dan rond de 30% sedert 
1986 is teruggelopen. Ook hier is 
treffend het verlies in het zuiden. 

Een en ander heeft tot gevolg 
dat zowel het VVD-kiezersbe
stand als het VVD-ledenbestand 
een relatieve verschuiving in geo
grafische zin sedert 1986 hebben 
ondergaan. Zeer treffend is daar
bij de geringe teruggang (19,39%) 
in ledental in Drenthe. Vanouds 
een van de liberale bolwerken! 

Gelet op het aantal potentiële 
kiezers (zie tabel A) is het dus van 
het grootste belang de kiezers van 
de VVD in het zuiden en de ove
rige typische CDA-gebieden, 
waarbij steeds sprake is van het 
stelsel van communicerende va
ten tussen kiezers van VVD en 
CDA, te reactiveren, zoals dat ook 
geschiedde in de periode '72-'82. 
Want een verlies van bijna 25% 
aan kiezers in de gebieden bezui
den de Moerdijk is voor een po
litieke partij, wil ooit weer sprake 
zijn van groei, niet te accepteren. 

Een eerste voorwaarde daartoe 
is dat het ledenbestand fors dient 
te groeien. Want die groei heeft, 
zoals eerder geconstateerd, dus 
als resultaat een uitstraling in de 
richting van het electoraat. 

Kortom: "Er is voor de VVD 
meer dan voorheen in de wereld 
te doen". 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W.J.A. VAN DEN BERG I 

Verklaring: 

A = 's-Hertogenbosch 
B =Tilburg 
C =Arnhem 
D = Nijmegen 
E = Rotterdam 
F = ~s~Gravenhage 

G =Leiden 
H = .Dordrecht 
I. = Amsterdam 
J = Den Helder 
K = Haarlem 
L ~ Zeeland 
M =Utrecht 
Ne = Friesland 
Q = Ovèrijssel 
P ~ Gr(ininge!f 
Q ·;" Drenthe · 

··R ~ Lhnburg 
S = Flevoland . 
W = alge;roee~ secretariaat .· 
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TABEL A 

KC. geldige stemmen geldige stemmen %verdeling %verdeling 
per per geldige geldige 
rijkskieskring rijkskieskring stemmen stemmen 
(1989) (1986) (1989) (1986) 

A. 757.705 770.601 8,52 8,41 
B. 523.258 546.383 5,88 5,96 
C. 565.757 578.245 6,36 6,31 
D. 548.609 557.949 6,17 6,09 
E. 300.017 332.893 3,37 3,63 
F. 233.679 264.053 2,63 2,88 
G. 628.309 650.031 7,07 7,09 
H. 691.138 715.249 7,77 7,80 
I. 360.611 393.110 4,06 4,29 
J. 511.784 520.948 5,76 5,68 
K. 509.753 533.751 5,73 5,82 
L. 215.746 224.343 2,43 2,45 
M. 608.858 602.708 6,85 6,57 
N. 388.125 392.113 4,37 4,28 
0. 641.351 645.432 7,21 7,04 
P. 360.531 371.831 4,05 4,06 
Q. 289.696 288.880 3,26 3,15 
R. 643.804 675.868 7,24 7,37 
S. 112.777 103.127 1,27 1,12 
w. 

8.891.508 9.167.515 100,00 100,00 

TABELB 

KC. opkomst opkomst aantal VVD- aantal VVD-
% (1989) % (1986) kiezers kiezers 

(1989) (1986) 

A. 88,7 85,1 86.132 112.407 
B. 84,7 83,6 69.717 90.321 
C. 82,7 88,4 86.237 107.485 
D. 85,1 87,3 63.829 79.538 
E. 86,7 78,0 35.942 46.672 
F. 71,0 79,1 44.496 59.369 
G. 86,8 88,0 122.841 150.729 
H. 83,7 86,4 109.572 132.554 
I. 73,5 76,7 49.501 62.960 
J. 81,1 86,4 97.480 110.020 
K. 83,2 86,6 114.329 139.694 
L. 90,7 86,5 30.464 40.057 
M. 83,6 87,2 110.114 130.536 
N. 81,7 90,3 42.722 51.133 
0. 84,1 89,8 68.400 85.612 
P. 86,7 87,7 41.780 50.175 
Q. 88,5 90,5 44.200 51.594 
R. 85,4 83,0 58.481 76.757 
s. 71,8 86,4 19.812 17.764 
w. --- --- --- ---

gem. 80,1 gem. 85,5 1.296.049 1.595.377 

TABELC 

KC. VVD% 1989 VVD% 1986 % daling c.q. stijging 
absoluut kiezerstal 
(t.o.v. 1986) 

A. 11,4 14,6 - 23,37 (**) 
B. 13,3 16,5 - 22,81 (**) 
C. 15,2 18,6 - 19,77 (**) 
D. 11,6 14,3 - 19,75 (**) 
E. 12,0 14,0 - 22,99 (**) 
F. 19,0 22,5 - 25,05 (**) 
G. 19,6 23,2 - 18,50 (*) 
H. 15,9 18,5 - 17,34 (*) 
I. 13,7 16,0 - 21,38 (**) 
J. 19,0 21,1 - 11,40. (*) 
K. 22,4 26,2 - 18,16 (*) 
L. 14,1 17,9 - 23,95 (**) 
M. 18,1 21,7 - 15,64 (*) 
N. 11,0 13,0 - 16,45 (*) 
0. 10,7 13,3 - 20,10 (**) 
P. 11,6 13,5 - 16,73 (*) 
Q. 15,3 17,9 - 14,33 (*) 
R. 9,1 11,4 - 23,81 (**) 
S. 17,6 17,2 + 11,53 (*) 
w. --- --- ---

gem. 14,6 gem. 17,4 gem.- 18,67 

N.B. (**) = sterkere daling dan landelijk gemiddelde 
(*) = lagere daling dan landelijk gemiddelde 

TABELD 

KC. %verdeling %verdeling ledental ledental 
VVD-kiezers VVD-kiezers 6-9-1989 21-5-1986 
(1989) (1986) 

A. 6,65 7,05 3.436 4.855 
B. 5,38 5,66 3.126 4.303 
C. 6,65 6,74 5.014 6.623 
D. 4,92 4,98 3.107 4.280 
E. 2,77 2,93 1.377 2.048 
F. 3,43 3,72 2.729 3.685 
G. 9,49 9,45 6.596 9.045 
H. 8,45 8,31 5.394 7.440 
I. 3,82 3,95 1.426 2.061 
J. 7,52 6,90 3.581 5.041 
K. 8,82 8,75 5.208 7.256 
L. 2,35 2,51 2.139 2.673 
M. 8,50 8,17 6.149 7.954 
N. 3,30 3,21 2.954 3.972 
0. 5,28 5,37 3.829 5.032 
P. 3,22 3,15 2.923 4.199 
Q. 3,41 3,23 3.235 4.013 
R. 4,51 4,81 2.467 3.628 
s. 1,53 1,11 782 1.050 
w. --- --- 253 412 

100,00 100,00 65.725 89.570 

TABELE 

KC. %verdeling %verdeling %daling 
ledenbestand ledenbestand absoluut 
(1989) (1986) ledental 

(t.o.v. '86) 

A. 5,23 5,42 29,23 (**) 
B. 4,75 4,80 27,35 (**) 

c. 7,63 7,39 24,29 (*) 
D. 4,73 4,79 27,41 (**) 
E. 2,10 2,29 32,76 (**) 

F. 4,15 4,11 25,94 (*) 
G. 10,04 10,10 27,08 (**) 
H. 8,21 8,31 27,50 (**) 
I. 2,17 2,30 30,81 (**) 
J. 5,45 5,63 28,96 (**) 
K. 7,92 8,10 28,22 (**) 
L. 3,25 2,98 19,98 (*) 
M. 9,36 8,88 22,69 (*) 
N. 4,49 4,43 25,63 (*) 
0. 5,83 5,62 23,91 (*) 
P. 4,45 4,69 30,39 (**) 
Q. 4,92 4,48 19,39 (*) 

R. 3,75 4,05 32,00 (**) 
S. 1,19 1,17 25,52 (*) 
w. 0,38 0,46 38,59 (**) 

100,00 100,00 gem. 26,62 

(**) = hogere daling dan landelijk gemiddelde 
(*) = lagere daling dan landelijk gemiddelde 

org. org. 
graad graad 
per per 
6-9-1989 21-5-1986 

3,99 4,32 
4,48 4,76 
5,81 6,16 
4,87 5,38 
3,83 4,39 
6,13 6,21 
5,37 6,00 
4,92 5,61 
2,88 3,27 
3,67 4,58 
4,56 5,19 
7,02 6,67 
5,58 6,09 
6,91 7,77 
5,60 5,88 
6,70 8,37 
7,32 7,78 
4,22 4,73 
3,95 5,91 
--- ---
gem. 5,07 gem. 5,61 

Voorkeurstemmen per kandidaat van de VVD 
bij de Tweede-Kamerverkiezing 6 september 
1989 
NAAM: AANTAL OP AANTAL 

STEMMEN: LIJSTEN: 

1. Voorhoeve 1.004.263 (19) 
2. Winsemius 73.721 (15) 
3. Nijpels 36.663 (4) 
4. Terpstra 24.033 (3) 
5. Van Rey 15.053 (19) 
6. Jorritsma 11.443 (6) 
7. Korthals 11.307 (19) 
8. Korthals Altes 11.038 (3) 
9. Bolkestein 9.150 (3) 

10. Kamp 8.901 (19) 
11. Hermans 8.114 (3) 
12. Blauw 6.595 (6) 
13. Koning 5.495 (3) 
14. Ginjaar-Maas 5.364 (3) 
15. De Korte 4.699 (3) 
16. Heemskerck Pillis-Duvekot 4.632 (3) 
17. Kamminga 4.555 (12) 
18. Linschoten 4.490 (6) 
19. Rempt 4.193 (19) 
20. Van Erp 4.139 (19) 
21. Blaauw 3.401 (19) 
22. Wiebenga 2.567 (3) 
23. Verbugt 2.505 (19). 
24. Remkes 2.382 (19) 
25. Dees 2.295 (4) 
26. Te Veldhuis 1.991 (4) 
27. De Graaff-Van Meeteren 1.703 (19) 
28. Franssen 1.452 (3) 
29. Labohm 1.328 (19) 
30. Varekamp 1.322 (2) 
31. Dijkstal 1.264 (3) 
32. De Grave 1.144 (3) 
33. Van Hoof 1.048 (19) 
34. Brilstra-Oosterhuis 1.117 (19) 
35. Muntinga 882 (19) 
36. Brummel 815 (19) 
37. Lauxtermann 778 (19) 
38. Nijhuis 779 (6) 
39. Haze Winkelman 546 (1) 
40. Neeb 545 (19) 
41. Luchtenveld 532 (19) 
42. Weisglas 525 (4) 
43. Klein 499 (19) 
44. Van Beek 460 (19) 
45. Keja 453 (1) 
46. Huysman 419 (3) 
47. Hartman 393 (2) 
48. Cupido-Pootjes 387 (6) 
49. De Boer 346 (3) 
50. Hendriks 343 (3) 
51. Ten Veen D. 315 (3) 
52. Hennekeij 307 (1) 
53. Kokshoorn 306 (3) 
54. Lestraden-Middelweerd 254 (3) 
55. Klerks 251 (3) 
56. v. Dijk-Sturm 245 (1) 
57. v. Dulm 198 (3) 
58. v.d. Vall 167 (4) 
59. Scherpenhuizen 166 (1) 
60. R. de Bakker 166 (3) 
61. Brans 152 (1) 
62. Grave, B. 152 (6) 
63. Bokkeikamp 147 (4) 
64. Meijers 123 (4) 
65. v. Gent 116 (3) 
66. Coers 65 (6) 
67. R. de Bakker 42 (2) 
68. Ditewig 36 (4) 
69. Ketelaars 27 (3) 
70. Den Dunnen 15 (6) 

In totaal werden 291.139 voorkeurstemmen uitgebracht, hetgeen 22,47% is van 
het officiële door de Kiesraad vastgestelde aantal geldig uitgebrachte stemmen 
van 1.295.402 (afwijking van ANP-opgave). 
In 1986 bracht 32,84% van alle kiezers op de VVD een voorkeurstem uit. 
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De algemeen secretaris 
W.J.A. van denBerg 
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Joris Voorhoeve: 

Machtspositie CDA 
bepalend voor 
forntatie ~RENYDUKMAN 
Terugkijken op de campagne, de huidige stand van zaken binnen de VVD, een eerste reactie op 
de Miljoenennota en een blik in de ongewisse toekomst. Deze vier punten staan centraal in dit 
interview met politiek leider Joris Voorhoeve. Want als we deze uitslag hadden geweten, had 
de VVD het dàn ook op een kabinetscrisis laten aankomen? 

"Het blijft voor de VVD onver
teerbaar dat een lastenverzwa
ring van 1 miljard werd neer
gelegd bij de helft van de werken
den, namelijk bij die mensen die 
meer dan 10 kilometer van hun 
werk wonen. Dat heeft in 1991 
forse inkomenseffecten. Het be
tekent voor hen zo'n 3 tot 5% van 
hun netto inkomen. Als het CDA 
ons wijzigingsvoorstel voor dat 
deel van de financiering van het 
Nationaal Milieubeleidsplan 
(NMP) had aanvaard, was er geen 
enkel probleem geweest. In de 
Tweede Kamer wordt vaak hef
tiger gevochten over halve pro
centen. Ons probleem is alleen 
geweest dat de mensen nu nog 
niet beseffen wat er per 1 januari 
1991 gebeurt. De VVD heeft iets 
heel negatiefs voor de werkenden 
willen voorkomen, maar de partij 
is daarvoor niet beloond. In 1991 
zullen velen zeggen: "Wat over
komt me nou? Ik raak niet alleen 
mijn reiskostenforfait kwijt, maar 
ook mijn reiskostenvergoeding 
wordt plotseling belast. Tja, dan 
zal men de VVD alsnog gelijk ge
ven. 

Die schuld van de kabinetscri
sis is nogal eenzijdig bij de VVD 
neergelegd. Als het kabinet op de 
legitieme wens van de VVD was 
ingegaan en ons financierings
voorstel voor het NMP had over
genomen - en dat was een gezond 
voorstel - was er helemaal geen 
kabinetscrisis geweest. Het 
vreemde is dat premier Lubbers 
ons voorstel afwees, terwijl nog 
geen maand later het CDA-pro
gramma uitkwam waarin dezelf
de financieringsmethode werd 
gebruikt voor alle CDA-wensen 
voor de periode 1990-1994 voor 

maar liefst 16 miljard gulden. 
Daaruit blijkt dat de gronden 
waarop Lubbers ons voorstel heeft 
afgewezen gewoon niet overtui
gend zijn. Als hij het had aan
vaard had dit kabinet er nog ge
zeten." 

Machtspositie CDA 
In de voorronde van de infor

matie zijn de schijnwerpers vrij 
snel van de VVD weggedraaid. 
Wat is jouw visie vandaag - 18 
september- op de gangvan zaken? 

"Het CDA heeft nu zijn steven 
gewend naar de PvdA om te kijken 
of men een rooms-rode coalitie 
kan vormen. Eigenlijk is het niet 
zo consequent dat Lubbers nu D66 
uit een dergelijke coalitie wil 
houden. Voor de verkiezingen 
heeft hij immers gezegd: "Wie met 
wie regeert, is niet interessant, 
het gaat om het beleid. Dat is het 
enige van belang." Nu, na de ver
kiezingen, blijkt het andersom te 
zijn. Nu stelt hij zelf als eerste 
vraag wie met wie moet onder
handelen. Daarover wordt nu 
eerst gesproken en dan pas over 
het beleid. Natuurlijk is dat niet 
consequent. Een regeerakkoord 
van CDA met PvdA wordt niet ge
wijzigd doordat D66 meedoet, 
want D66 zit programmatisch 
tussen beide partijen in. Waar het 
om gaat is de machtspositie van 
het CDA in het toekomstige ka
binet. 

Nog een ander feit wijst in die 
richting. Het CDA heeft eerst 
voorgesteld een kabinet van CDA, 
VVD en D66 te formeren. Men 
vond D66 nodig voor de draag
kracht. Een dergelijk kabinet zou 

het herstelbeleid van de afgelopen 
jaren kunnen voortzetten. Dat is 
toch wel een heel ander beleid dan 
een kabinet van CDA met PvdA 
zal voeren, want de PvdA willet
terlijk "een ander beleid". Dus ook 
daarin is het CDA niet con
sequent." 

Zetelverdeling 
Dreigt nu dan geen herhaling 

van de formatie 1977 toen de on
derhandelingen tussen PvdA en 
CDA stuk liepen op de zetelver
deling? 

"Men is inderdaad eerst alleen 
over zetels bezig geweest. Of de 
PvdA bereid was een zetel aan 
D66 af te staan. Ik denk overigens 
dat het niet helemaal uitgesloten 
is dat de besprekingen tussen het 
CDA en de PvdA mislopen. Het 
kan zijn dat de PvdA vast houdt 
aan opneming van D66 en dat het 
CDA volhardt in zijn weigering. 
Ook is het mogelijk dat beide par
tijen het niet eens worden over 
het beleid. Hoewel de kans dat 
CDA en PvdA samen slagen door 
mij toch tamelijk hoog wordt in
geschat. Als zo'n kabinet tot stand 
komt, houdt het in dat de VVD in 
de oppositie wordt gedrongen door 
het CDA. Mislukt dat regeerak
koord dan zien we het CDA weer 
bij de VVD terug. Dan klopt Lub
bers weer op onze deur. In dat 
geval krijgt de VVD een sterke 
onderhandelingspositie, want dan 
heeft het CDA ons nodig. 

Ik kan geen voorspellingen 
doen. Het enige wat ik zeker weet 
is dat de VVD het programma
Toxopeus wil uitvoeren. Dat is 
zeer geschikt voor een regeerak-

VAN DE 
VOORZI'ITER 

E
en verlies van 5 Kamerzetels op 6 sep
tember jl. en 6000 mensen op onze 
laatste grote verkiezingsavond in 

Bleiswijk op de maandag daarvoor. Ziedaar twee uitersten waar-
mee de positie van de VVD kan worden beschreven. Enerzijds 
een gevoelig verlies, zeker tegen de achtergrond van het verlies 
dat wij al in 1986 leden, anderzijds een hartverwarmende bijeen
komst van vele trouwe aanhangers - van heinde en ver toege
stroomd - die de partij niet in de steek lieten. Enerzijds het feit 
dat ruim 1,2 miljoen kiezers ons trouw bleven, maar dat zo'n 
300.000 kiezers zich van ons hebben afgewend, anderzijds het 
feit dat hun VVD zovelen inspiratie,gaf om aan hun overtuiging 
in de liberale beginselen van onze partij blijk te geven. Enerzijds 
de noodzaak om ons te bezinnen op onze positie, op ons politiek 
handelen,· anderzijds de overtuiging dat de wil om de VVD uit 
het dal te halen volop aanwezig is. 

De VVD is altijd een betrouwbare partij geweest, met duidelij
ke politieke denkbeelden. En zij is dat nog, met een goed verkie
zingsprogramma. Maar wij zijn er niet in geslaagd om dat in 
voldoende mate over het voetlicht te krijgen, om onze denkbeel
den over te brengen. Veel van onze standpunten in deze en in de 
vorige periode zijn gerealiseerd, maar de kiezers hebben ons er 
niet voor beloond. 

Hans Wiegel zei onlangs, dat de kiezer ... "meer gevoelsmatig 
te werk gaat. Heeft hij vertrouwen in de partij, is de partij 
duidelijk." Ik ben het daarmee eens. De kiezers houden niet van 
het beeld van een innerlijk verdeelde partij. Dat beeld - mede 
door anderen geactiveerd -, dat in 1986 bestond en ook nu weer 
na de kabinetscrisis, schept bij de kiezer verwarring. 
Het is de taak van het hoofdbestuur en de politici om te zorgen 
dat deze beeldvorming snel verdwijnt. Dat de VVD weer over 
komt als een partij waarin men vertrouwen kan hebben, vertrou
wen heeft. Meningsverschillen mogen er zijn, maar uiteindelijk 
moeten "alle politieke neuzen dezelfde kant uitwijzen". En "geen 
getoeter naar buiten", het onverantwoordelijk naar buiten bren
gen van allerlei persoonlijke opvattingen, zowel door politici als 
door bestuurders. Alleen op deze manier kan de band tussen 
kiezer en de VVD politiek worden versterkt. 

Elk jaar maakt het hoofdbestuur een tocht langs de kamer
centrales om met de bestuurders van kamercentrales, ondercen
trales, maar vooral van afdelingen te praten over het wel en wee, 
het reilen en zeilen van de partij. Deze bezoeken die dit jaar van 
begin september tot eind december worden gehouden, hebben 
deze keer wel een bijzondere betekenis tegen de achtergrond van 
ons verkiezingsverlies. 

Openhartige discussies zijn daarbij gewenst, duidelijke be
leidslijnen voor de toekomst moeten worden getrokken. En ik 
blijf daarbij rekenen op de bereidheid van onze vrijwilligers om -
ondanks alles - mee te blijven werken aan de toekomst van de 
VVD. Om de VVD uit het dal te krijgen. Want onze toekomst en 
die van onze kinderen is dat waard. 

Tot slot. In de eerste plaats mijn grote dank aan al die vrijwil
ligers die zich ingezet hebben in onze verkiezingscampagne met 
grote energie en veel opoffering van vrije tijd. Zonder hun in
spanningen was het niet gelukt. Een woord van waardering 
ook aan de algemeen secretaris en zijn medewerkers voor de 
"technisch" beste campagne. En dan de politici, die- vrijwillig of 
onvrijwillig- geen deel meer uitmaken van de Tweede-Kamer
fractie. Aan hen onze dank voor de wijze waarop zij zich - ieder op 
eigen wijze en naar beste vermogen - hebben ingezet bij het 
uitdragen van onze liberale beginselen in de praktische politiek. 
Ik wens hen, persoonlijk en zakelijk, voor hen zelf en hun familie, 
alle goeds toe. 
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koord met het CDA, want het 
staat niet zo vreselijk ver van het 
CDA-programma af. We zouden 
vrij snel een regeerakkoord kun
nen vormen. De VVD is bereid re
geringsverantwoordelijkheid te 
dragen. Zelfs nu we zetelverlies 
hebben geleden. Voortzetting van 
het economisch herstelbeleid, zo
als dat de laatste jaren is gevoerd, 
plus aanpassing op een aantal 
punten is gewoon het beste voor 
het land. En wij zijn ook bereid 
om te praten over het meedoen 
van D66." 

Orde op zaken 
Zou het voor de VVD niet goed 

zijn om een oppositieperiode te 
benutten om orde op zaken te 
stellen? · 

Voorhoeve: "Orde op zaken 

stellen hebben we in juni al ge
daan! Al schijnt dat tot weinigen 
buiten de partij te zijn doorge
drongen. Toen is in grote eensge
zindheid het verkiezings-pro
gramma-Toxopeus aangenomen 
en de nieuwe kandidatenlijst 
vastgesteld. Dat is allemaal ach
ter de rug. Daarvoor hoeven we de 
oppositie dus niet in te gaan. Een 
oppositierol voor de VVD betekent 
dat de PvdA in de regering zit en 
dat is slecht voor het land. Boven
dien moeten we ons goed realise
ren dat de oppositie tegen een ka
binet CDA-PvdA anno 1989 heel 
anders zal zijn dan tegen het ka
binet Den Uyl. Binnen de VVD 
weten we allemaal hoe sterk onze 
club groeide in de perioden 1973-
'77 en 1981-'82. Maar bij een 
eventuele coalitie Lubbers-Kok 
gaat het om een heel ander ka-

(uervolg op pagina 4) 



Machtspositie CDA bepalend 
voor formatie 
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binet. Oppositie wordt minder 
makkelijk dan tegen het kabinet
Den Uyl." 

Interne verdeeldheid 
CDA 

"Gedurende de twee vorige 
VVD oppositieperioden was het 
CDA intern verdeeld. In '73-'77 
bestond het CDA nog niet. De 
CHU nam zelfs niet deel aan het 
kabinet. In '81-'82 had het CDA 
nog een sterke linkervleugel die 
zich niet altijd loyaal opstelde te-

de staatsschuld. De overheidsfi
nanciën zijn nog steeds niet ge
zond. Jarenlang hebben we veel te 
grote tekorten in ons land gehad. 
Dit kabinet heeft kans gezien om 
het financieringstekort van 10% 
in 1983 tot 5% in 1990 terug te 
brengen. Maar ook dat percentage 
is nog te hoog, want de rente en de 
aflossing op de staatsschuld kost 
ons 41 miljard per jaar. Ter ver
gelijking: aan onderwijs geven we 
28 miljard uit. En wat we nu 
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steeds aan rente moeten betalen 
cip die staatsschuld kunnen we 
niet aan het milieu besteden, of 
aan onderwijs of gezondheidszorg 
of lastenverlichting. Ook vanuit 
onze solidariteit met toekomstige 
generaties moet dat financie
ringstekort de komende jaren 
verder omlaag. Het mag in 1994 
niet hoger zijn dan 3%, pas dan 
kunnen we die staatsschuld gaan 
inlopen." 

Politiek leiderschap 
Is een deel van het zetelverlies 

van de VVD ook niet te wijten aan 
het feit dat de partij pas op 1 juli 
haar politiek leider koos? Alle 
vriendelijkheden over het "duo-

lisme" ten spijt. Het was toch niet 
duidelijk? 

Voorhoeve, wat afwerend: "We 
houden niet van die term in de 
VVD. Ik ben op 1 juli tot lijsttrek
ker gekozen. Hoe dan ook, de af
gelopen drieënhalf jaar en ook de 
maanden die aan de kabinetscri
sis vooraf gingen was ik nog geen 
lijsttrekker. Het coördineren, het 
onder een noemer brengen van het 
VVD-beleid is de afgelopen 
drieënhalf jaar niet gemakkelijk 
geweest. Maar de partij heeft zelf 
voor deze procedure gekozen. 
Maar laten we het liever over de 
campagne hebben. Over de voor
treffelijke coördinatie tussen het 
algemeen secretariaat en de 
Tweede-Kamerfractie, over de 

genover het daarvoor gevoerde 

ombuigingsbeleid dat was vast- Msche•· d van zes gelegd in Bestek '81 door het ka-
binet Van Agt-Wiegel. Die ver
deeldheid hebben de Christen-_ 
Democraten overwonnen. Nu 

voert men een beleid dat op k I d 
hoofdpunten is ontleend aan het 8lller e en beleid dat de VVD in de jaren ze-
ventig steeds bepleitte." 

Dat heeft overigens sinds 1982 
de VVD wel veertien zetels gekost. 

"Ja, het CDA heeft eigenlijk 
veel verdiend aan het feit dat men 
onze produkten op de markt is 
gaan brengen. Zo simpel is het. 
Maar de oppositie nu wordt dus 
minder eenvoudig. Worden we er 
echter toe gedwongen dan zullen 
we scherp in de gaten houden dat 
het herstelbeleid van de afgelopen 
jaren en de resultaten ervan niet 
mogen worden ondermijnd. Voor 
ons land is het beste dat dit beleid 
wordt voortgezet. Uit de Miljoe
nennota en het Centraal Econo
misch Plan blijken hoe ontzettend 
heilzaam het economisch beleid 
van CDA en VVD sinds 1982 is 
geweest. Al is dat natuurlijk ook 
voor een deel te danken aan de 
internationale ontwikkelingen." 

Miljoenennota 
Inhakend op dat laatste thema 

haalt Joris Voorhoeve twee ur
gentiepunten naar voren die voor 
de VVD straks bij de Algemene 
Beschouwingen de hoofdthema's 
zullen vormen. "Het economisch 
herstel is nog lang niet klaar. De 
werkloosheid is nog steeds te 
hoog. Dat geldt niet alleen de open 
werkloosheid van zo'n 400.000 
mensen, maar ook de grote ver
borgen werkloosheid onder WAO
gerechtigden en door de lage 
deelneming van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt en door het hoge 
ziekteverzuim. In Nederland 
heeft maar een van de twee men
sen in de leeftijdsgroep tussen 16 
en 65 jaar een baan. In het bui
tenland ligt dat percentage op 60 
of 70. Dat houdt in dat we in ons 
land met een grote verborgen 
werkloosheid zitten. Dat betekent 
ook dat we als belangrijke be
leidsdoelstelling voorrang moeten 
blijven geven aan het vinden van 
banen voor mensen. Het kabinet 
heeft weliswaar de afgelopen ja
ren voor een forse groei van het 
aantal banen gezorgd, gemiddeld 
zo'n 100.000 per jaar, en die groei 
gaat ook nog wel door. Maar de 
meeste banen komen bij de beter 
opgeleiden terecht. Het grote pro
bleem is de hoge verborgen werk
loosheid onder mensen met wei
nig opleiding. Onze eerste opgave 
is het beleid tegen werkloosheid 
verder te verbeteren. Als dat niet 
gebeurt zal de werkloosheid in 
1994 slechts 40.000 lager zijn dan 
nu." 

Oplopende 
staatsschuld 

Het tweede punt is de oplopen-

Zes Tweede-Kamerleden hebben nog voor de samenstelling van 
de kandidatenlijst om zeer uiteenlopende redenen te kennen 
gegeven zich niet meer te kandideren voor een nieuwe periode. 
Een korte schets van deze zes: 

Ing. L.M. (Pol) de Beer zou op 5 
november 20 jaar lid van de 
Tweede Kamer zijn geweest. Deze 
termijn maakte hij net niet vol. 
Pol was de volkshuisvestingsdes
kundige van de VVD-Tweede Ka
merfractie. Na zijn studie HTS
bouwkunde werkte hij ondermeer 
als organisatie-adviseur Stichting 
Ratiobouw (Bouwcentrum) en 
vervolgens als adjuncthoofd van 
het planbureau van de Medische 
Faculteit Rotterdam. Te Utrecht 
werd hij lid van de VVD-raads
fractie. Naast zijn Kamerlid
maatschap was Pol de Beer lid 
van de Raad van Europa en van 
de West Europese Unie. 

Pol de Beer was lid van het Presi
dium van de Tweede Kamer en 
vice-voorzitter van de vaste com-
missie Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Ook 
maakte hij deel uit van de Ka
mercommissies Verkeer en Wa
terstaat, Nieuwbouw Tweede Ka
mer en Europese Zaken. 

Dr. Reiner Braams is sinds 8 juni 
1977 lid geweest van de Tweede 
Kamer. Hij maakte de grote over
stap van hoogleraar in de molecu
laire biofysica aan de Rijksuni
versiteit van Utrecht naar de 
Tweede Kamer. Zijn doctoraal
examen wis- en natuurkunde 
deed hij in Cambridge, de studie 
biofYsica sloot hij af aan de Y ale 
University. In de Tweede Kamer
fractie vervulde hij de portefeuil
les Economische Zaken, Milieu
hygiëne, Onderwijs en Weten
schappen. Voor wetenschaps
beleid was hij de eerste 
woordvoerder. Hoewel Reinier 
Braams de eerste was die te ken-

nen gaf af te zien van een nieuwe 
termijn als Kamerlid, kwam vlak 
daarop de val van het kabinet voor 
hem te vroeg. "Ik had nog een 
heleboel zaken af willen maken 
in deze termijn," was daarop zijn 
eerste reactie. 

Drs. Th. H. Joekes had het laatste 
woord in de Tweede Kamer; bij 
het afscheid van vertrekkende 
Kamerleden was hij niet alleen 
het oudste lid met ruim 26 dienst
jaren, maar had hij ook de meeste 
jaren als lid van het presidium 
doorgebracht. Ook fungeerde hij 
menigmaal als Kamervoorzitter. 
Theo Joekes was zowel Kamerlid 
als journalist. Zijn eerste jour
nalistieke ervaringen deed hij op 
bij de BBC in Londen en voor de 
NRC. Pas na zijn terugkomst eind 
jaren vijftig ging hij aan de Rijks
universiteit te Leiden Nederlands 
Recht studeren. De oorlogsjaren 
hadden een streep door elke plan
ning getrokken. 
Joekes die in 1986 met 184.000 
voorkeurstemmen in de Tweede 
Kamer terug kwam, geniet in den 
lande grote populariteit. Als on
dervoorzitter bij de RSV-enquête 
tekende hij intern zijn eigen von
nis, maar de kiezers dachten daar 
duidelijk anders over. In deze 
laatste periode was hij voorzitter 
van de Kamercommissie Finan
ciën. Daarnaast had hij in por
tefeuille Ontwikkelingssamen
werking en de Werkwijze der Ka
mer, waarin hij als geen ander de 
weg wist en de mores kende. Ook 
was hij lid van het presidium. 
Joekes schreef gedurende de re
cesperioden vele boeken. Naast 
zijn detectives was er een getiteld: 
"Bestemming Binnenhof', en dat 
is uitgekomen. 

Wim Keja werd in 1971lid van de 
Tweede Kamer. Voordien was hij 
machinist bij de koopvaardij en 
afdelingschef bij DRAKA te Am
sterdam. Zeven jaar raadslid
maatschap te Amsterdam gaven 
hem de smaak van de politiek te 
pakken. Wim Keja heeft zich in
tens bezig gehouden met het me
diabeleid. De laatste periode in de 
Tweede Kamer had hij de por
tefeuilles Welzijn en Cultuur, 
personeelsbeleid van Defensie, 
landbouw, o.a. de dierenbescher
ming. Hij was lid van de Kamer
commissies Defensie, WVC en 
Landbouw en van de bijzondere 
commissie: Harmonisatie Noord
zeebeleid. 

Ad Ploeg maakte na een bewogen 
defensieloopbaan in 1972 de 
overstap van luitenant-kolonel 
naar de VVD-fractie van de 
Tweede Kamer. Hij studeerde aan 
de Hogere Krijgsschool. Later gaf 
hij daar les evenals aan de Staf
scholen van de Koninklijke Ma
rine en de Koninklijke Lucht
macht. Als luitenant heeft hij zo
wel in Indonesië als in Korea ge
diend. 
In 1982 werd Ploeg staatssecre
taris op het ministerie van Land
bouw. Hij had als staatssecretaris 
o.m. te maken met landinrichting, 
vetrinaire aangelegenheden, wel
zijn der dieren en de sport- en 
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niet aflatende inzet van alle 
vrijwilligers. Juist in een periode 
dat het niet zo goed gaat, leer je 
je vrienden kennen. 

Het hoogtepunt vond ik de 
slotavond in Bleiswijk. Zesdui
zend mensen, ongehoord! Zegt het 
niet voldoende dat 3500 mensen, 
die geen zitplaats hadden drie uur 
zijn blijven staan en niet zijn 
weggelopen? Die avond toonde het 
VVD-kader zijn enorme belang
stelling en enthousiasme voor 
onze partij." • 

binnenvisserij. In 1986 keerde hij 
terug als Kamerlid. Hij was voor
zitter van de vaste Tweede Ka
mercommissie voor Defensie en 
had voorts portefeuilles op het ge
bied van Visserij, Buitenlandse 
Zaken, Ontwikkelingssamenwer
king, Welzijn en Cultuur. 

Drs. Jaap Scherpenhuizen is lid 
van de Tweede Kamer geweest 
van 1973 tot 1982. Daarna was 
hij staatssecretaris_ op Verkeer en 
Waterstaat. Sinds 1986 maakte 
hij weer deel uit van de VVD-frac
tie. 
Scherpenhuizen, geboren Gro
ninger-stadjer, studeerde aan de 
Universiteit van Groningen So
ciale Geografie met als specia
lisatie planologie. Hij gaf les aan 
het stedelijk Gymnasium in Assen 
en hij werktegeruime tijd bij de 
stadsontwikkeling van Keulen en 
van Groningen. Ook was hij lid 
van de VVD-statenfractie te Gro
ningen. In zijn eerste Kamer
periode was hij vooral bezig met 
Ruimtelijke Ordening. 

Als staatssecretaris had hij het 
beheer over de PTT, het KNMI, de 
Directie Verkeersveiligheid en de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
Ook het goederenvervoer over de 
rail, langs de weg en over de bin
nenwateren had hij in portefeuil
le. Na zijn terugkomst in de Ka
mer was hij o.m. lid van de par
lementaire enquêtecommissie 
Bouwsubsidies. Hij was woord
voerder voor visserij, Antilliaanse 
Zaken, Landbouw en Verkeer en 
Waterstaat. • 
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Europese liberalen 
versterkt ***** *EP* 
Terwijl in Nederland de kabinetsformatie de gemoederen nog 
danig bezig houdt draait de liberale fractie in het Europees 
Parlement al weer enige maanden op volle toeren. Hoewel de 
Belgische, Nederlandse, Italiaanse en Portugese liberalen iets 
in kracht inboetten, is de Europese fractie na het tellen van de 
stemmen op 18 juni toch versterkt uit de stembus tevoorschijn 
gekomen. 

Met 49 leden is de Liberale en 
Democratische Fractie nu de der
de fractie in het Europees Par
lement: kleiner dan, de socialisti
sche en christendemocratische, 
maar groter dan de conservatie
ven, de communisten, de gaullis
ten, groenen en rechtsen. De groei 
van de fractie is vooral het gevolg 
van de toetreding van twee nieu
we partijen, de Progressive De
mocrats uit Ierland en het CDS 
uit Spanje, en van de winst van 
de FDP uit Duitsland, die na een 
afwezigheid van vijfjaar weer met 
vier leden terugkeerde in het Eu
ropees Parlement. 

Na het verkiezingsprogramma 
van de Europese Federatie van li
berale partijen te hebben onder
tekend trad ook het Nederlandse 
lid drs. J.W. Bertens (D66) toe tot 
de fractie. 

Kwalitatieve 
versterking 

Niet alleen kwantitatief is de 
fractie versterkt, ook kwalitatief. 
Zij telt van alle fracties relatief 
het grootste aandeel oud-bewinds
lieden: 13 leden zijn voormalig 
minister of staatssecretaris. Bo
vendien wordt de fractie sinds de 
verkiezingen geleid door Valérie 
Giscard d'Estaing, president van 
Frankrijk van 1974-1981. 

Binnen het Parlement bekle
den liberalen nu een viertal be
langrijke posten. Antonio Ca
pucho en Yves Galland werden 
gekozen tot ondervoorzitters van 
het Europees Parlement; Rui 
Amaral werd voorzitter van de 
parlementaire commissie Vervoer 
en Willy de Clercq, als vooraan
staand lid van onze Vlaamse zus
terpartij PVV een goede bekende 
op VVD-congressen, is tot voor
zitter gekozen van de commissie 
Handelspolitiek. 

Taakverdeling 
Ondanks de tegenslag bij de 

verkiezingen, toen de VVD van 
haar vijf zetels er twee kwijtraak
te, is de positie van de Nederland
se liberalen in de fractie verste
vigd. Zo bekleden de drie VVD
leden een kwart van de fractie
coördinatorschappen. 

De taakverdeling in de fractie 

Onze ELD-fractie met de fractievoorzitter: 
v.l.n.r. Gijs de Vries, Jessica Larive
Groenendaal, Valérie Giscard d'Estaing 
en Florus Wijsenbeek. 

Loek Hermans onderscheiden 
door Europese reclame
organisatie 
Als eerste Europeaan heeft de 
vice-voorzitter van de VVD 
Tweede-Kamerfractie, drs. 
Loek Hermans, de "Gold Me
dal Award" van de European 
Advertising Agency Associa
tion in ontvangst mogen ne
men. Hij was hiertoe voorge
dragen door de VEA, de orga
nisatie van Erkende Neder
landse Reclame-adviesbu
reaus. 

Loek Hermans ontving de on
derscheiding - die vanaf 1989 
jaarlijks zal worden uitgereikt -
vanwege het feit dat hij jarenlang 
zich een groot voorvechter heeft 
getoond voor de verruiming van 
het Nederlands omroepbestel met 
commerciële televisie. 

Tijdens deze feestelijke bijeen
komst op 24 augu:;;tus in het Pers
centrum Nieuwspoort kondigde 

het VVD-kamerlid aan dat hij met 
een initiatiefwet zal komen, 
waardoor commerciële televisie in 
Nederland mogelijk wordt. B 

luidt voor wat betreft de VVD-le
den als volgt: 

Jessica Larive 
lid van de commissie jeugd, on
derwijs, cultuur, media en sport 
( fractiecoördinator) 
lid van de commissie energie, on
derzoek en technologie 
lid van de commissie rechten van 
de vrouw 
lid van de delegatie Centraal 
Amerika 
plv. lid van de delegatie China 

Florus Wijsenbeek 
lid van de commissie vervoer en 
toerisme ( fractiecoördinator) 
ondervoorzitter van de commissie 

21 oktober 1989 

*PE* 
*** reglementen ( fractiecoördinator) 

plv. lid van de commissie milieu
beheer en volksgezondheid 
lid van de delegatie met de 
ASEAN-landen 
plv. lid van de delegatie Zwitser
land 

Gijs de Vries 
lid van de commissie handelspoli
tiek (fractiecoördinator) 
plv. lid van de commissie econo
mische en monetaire zaken en in
dustriepolitiek 

Samenstelling Liberale en 
Democratische Fractie 

land partijen aantal 
leden: 

Luxemburg DP 1 
Ierland PD/onafh. 2 
Denemarken Venstre 3 
Italië PLI/PRI 3 
België PVV/PRL 4 
Duitsland FDP 4 
Nederland VVD/D66 4 
Spanje CDS/CiU 6 
Portugal PSD 9 
Frankrijk UDF 13 

voorzitter van de delegatie Ca
nada 
ondervoorzitter van de Liberale 
en Democratische Fractie 

The~nadag defensie en 
buitenlands beleid, 
in het kader van 40 jaar NAVO 
Plaats: Defensie Voorlichtings
centrum, Korte Houtstraat 21. 
Den Haag. 
Aanvang: 9.30 uur, einde: 16.30 
uur. 
Opening door Minister Bolke
stein, sluiting door Dr. Ir. J. Voor
hoeve. 
Sprekers in de ochtend zijn: Dr. 
W.F. van Eekeleh (toekomstige 
ontwikkelingen in Europa). 
Mr. M. Patijn (NAVO in relatie tot 
de Verenige Staten). 
Prof. Bart Tromp (de NAVO en 
het draagvlak/publieke opinie) en 
Prof. G. Berkhof (structurele ont
wapening). 

Na de lunch is er discussie in 
werkgroepen, gevolgd door een 
plenaire forumdiscussie. 

De bijeenkomst vindt plaats 
onder auspiciën van de Groep Ne
derland van de Liberale Inter
nationale en de VVD-commissies 
van Defensie en Buitenlandse Za-

ken, met financiële steun van-de I 
Atlantische Commissie. 
Alle belangstellenden, ook met-

VVD-ers, zijn van harte welkom. 
Verdere inlichtingen: 070-280606. 
Opgave via onderstaande bon. 

Inzenden in gefrankeerde envelop vóór 13 oktober aan het VVD 
Secretariaat, afdeling Den Haag, Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL 
Den Haag. 

BON 
Ik neem deel aan de landelijke themadag Defensie en 
Buitenlands Beleid. 

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

Adres en telefoonnummer: ........................................................... .. 
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Verkiezingscam.pagne 1989 
1nassale inzet van kader en 

•• vriJ 
Door RENY DIJKMAN 

Menig fervente VVD-er heeft er dit jaar de vakantie voor laten 
lopen of opgeschoven. Er moest stevig campagne worden ge
voerd. Kort en krachtig, zoals afgesproken. Maar ook een korte 
campagne vergt een intensieve voorbereiding en zeker als die 
redelijk onverwacht komt. Vooral voor al die harde werk(st)ers 
in deze stralende zomer geven we nog een paar impressies in 
woord en beeld van de zomercampagne 1989. 

De Tweede Kamer op Wielen op de Dam 
(foto: Rowan Tiesma) 

Zo was er De Tweede Kamer op 
Wielen waarmee het vaste koppel 
Rianne Kombrink en Aly van 
Wijngaarden 10 dagen door het 
land trok. Rianne had ter plaatse 
de leiding over het project. Zij 
zorgde ervoor dat steeds alles 
aanwezig was en instrueerde de 
mensen van het promotieteam en 
de medewerk(st)ers van de afde
lingen. Aly van Wijngaarden fun
geerde in deze container, waarin 
op de achtergrond een Tweede
Kamerfoto was uitvergroot, als 
Kamervoorzitter. Zij bezit de on
navolgbare gave om mensen naar 
die truck te trekken en ze vragen 
te laten stellen aan de in de truck 
zittende Kamerleden. 

Hoogtepunt was wel de bijeen
komst op de Amsterdamse Dam. 
Truckchauffeur Rinus, bijrijder 
Toon en medewerker Harold wa
ren echt nergens te beroerd voor. 
Aly werd naar de lokaties ver
voerd door Paulien Snoep en 
Adriaan Visser. Vanuit het alge
meen secretariaat werd de hele 
zaak door Rowan Tiesma voor
bereid en gecoördineerd, want 
wijzigingen blijven komen en im
provisatie is dan heel belangrijk. 
Tin Korver van de Hogere Hotel
school in Den Haag had de leiding 
over het promotieteam, bestaande 
uit studenten van deze school, dat 
elke dag met de truck mee reisde. 

Onderonsje in de zaal, v.l.n.r. David Luteijn, Pieter Winsemius, Ed 
Ginjaar. (foto: Peter Drent) 

De kc-Gelderland organiseerde 
een grote manifestatie in Burgers 
Bush. Dat werd dus geen zit- en 
luisteravond in dat nagebauwde 
tropische oerwoud. Veel grappen, 
veel mogelijkheden en natuurlijk 
ook speeches. Zo'n 500 man meld
den zich en konden worden toe
gelaten. Daarna zat het echt 
mudvol en moest helaas "nee" 
worden verkocht. 

Op de laatste ochtend hield de 
kc-Den Helder geruggesteund 
door vele Kamerleden nog een 
manifestatie bij de Coentunnel 
met koffie voor de wachtenden in 
de file. Het kc-bestuur heeft -
voordat de zaak rond was - heel 
wat afgeleden, want te elfder ure 
werd het hele project bijna afge
blazen. Met een verschuiving van 
4 naar 5 september was de zaak 
nog te redden. Herman Lauxter

. mann bereikte deze tijding te laat, 
zodat hij als enige er op maan
dagochtend stond en dan is er 
weinig te beginnen. 

Zo vonden alom in den lande 
happenings plaats. Het algemeen 
secretariaat bestond meer uit 
binnenrennende en vertrekkende 
mensen dan vaste aanwezigen. 
Dat krijg je met zo'n geringe be
zetting. Daniëlle van den Broek 
offerde een maand van haar va
kantie op om daar standby te zijn. 

Een dankwoord ook aan 't 
Goude Hooft' dat haar etablis
sement gratis beschikbaar stelde 
voor de slotavond in Den Haag. 
Honderden VVD-ers van dichtbij 
en ver kwamen toch, ter morele 
steun voor elkaar. Samen cam-

pagne voeren betekent ook samen 
de uitslag afwachten en samen de 
tegenslag delen. Men zegt dat je 
er groot en sterk van wordt. Dat 
"sterk" kan wel kloppen, maar op 
dat "groot" moeten we nog even 
wachten op de volgende kans bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart. • 

Lijsttrekker Joris Voorhoeve bekijkt het tegenvallend resultaat op de televisie; zich 
voorbereidend op het zoveelste commentaar (foto: Theo Meijer) 
JIP yr 
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6000 Inan bevolkten stantpvolle 
vei1inghal 
door RENY DIJKMAN 

Bleiswijk - Ze staan wat verloren tussen de lege plastic beker
tjes in de immense veilinghal, de LPC-ers van de Zuidholland
se Kamercentrales. Het is na middernacht en de geoliede orga
nisatie verwijdert de laatste resten van de aanwezigheid van 
6000 mensen die kwamen kijken en luisteren naar Joris Voor
hoeve, Hans Wiegel, Guy Verhofstadten voorzitter Ginjaa:t. 
Gilles van Blarkom, Laurens Bulters, Bert Genuït, Aart Pruis 
en Ad Kooper ... ze zullen op dat moment wel een leeg gevoel 
hebben gehad, want het was zover ... Die slotavond van een zeer 
intensief gevoerde campagne was voorbij. Dat geldt trouwens 
ook voor de uiterst actieve voorzitter van de VVD-afdeling 
Bleiswijk, Kees Herigens. 

Files 
Deze mensen en de vier Zuid

hollandse kamercentralebesturen 
hebben een schitterende bladzijde 
aan de VVD-geschiedenis toege
voegd. Want in de 41-jarige his
torie van onze liberale partij is het 
nog nooit voorgekomen dat men 
zo massaal acte de présence gaf. 
Dat onze hele liberale top uit het 
verleden en heden samen was. 
Dat er lange files op de snelwegen 
en toevoerwegen stonden, met 
bestemming veilinghal, waardoor 
bijvoorbeeld· de VVD-bus uit 
Overijssel pas drie kwartier na 

·aanvang kon arriveren. Zitplaat
sen waren er toen allang niet 
meer, tussenschermen moesten 
worden opgetrokken, de kc-orga
nisaties, de uiterst coöperatieve 
veilingorganisatie en Bleiswijkse 
politie en brandweer hadden hun 
handen meer dan vol. 

Staanplaatsen 
Slechts enkele weken voor die 

vierde september vertrouwde 
Gilles van Blarkom me toe: "Ik 
vind die manifestatie pas ge
slaagd als we een staanplaats 
hebben!" "Hoeveel mensen kun je 

Op het podium: voorzitter Ginjaar, Guy 
Verhofstadt, Hans Wiegel en Joris 
Voorhoeve. (foto: Theo Meijer) 

bergen?" "We hebben 1750 zit
plaatsen", sprak hij. Daarop viel 
ik stil. Wat een waagstuk! Ook 
de organisatoren van deze liberale 
happening werden totaal over
donderd door de opkomst. In al
lerijl vonden de duizend reserve
stoelen hun weg. Binnenkomers 
pakten een stoeltje mee en zoch
ten een plaatsje. Om kwart over 
zeven was er geen zitplaats meer 
te vinden en de instroom ging door 
tot dik kwart over acht. 

De eerste bezoekers arriveer
den al tegen half zes, terwijl de 
manifestatie om half acht begon 
toen in de felle belichting van 
schijnwerpers en tientallen ca
meraflitsen Joris Voorhoeve sa
men met Hans Wiegel, Leendert 
Ginjaar, Neelie Smit-Kroes en 
Guy Verhofstadt hun entree 
maakten door de grote toegangs
deuren van de bloemenveiling
hallen bleven de mensen binnen
stromen... Er kwam geen eind 

Uit welingelichte kringen is 
het verhaal gelekt dat Hans Wie
gel al op de heenweg moest im
proviseren. 
Samengepakt in een busje dreig
den de sprekers de dupe te worden 
van hun populariteit, want ze 

raakten vast in de file op weg naar 
hun eigen spreekbeurt. "Dan 
maar over de zijweg; ik betaal de 
boete wel," riep Hans. Vanuit de 
andere auto's werd gewoven en 
gelachen. In die file zat ook N eelie. 
"Stoppen!" zal Hans, waarop hij 
zich naar de auto begaf en vrien
delijk vroeg: "N eelie, jij bent toch 
voor carpooling? Dan moet je bij 
ons instappen!" Wat Neelie grin
nikend deed. En zo arriveerden ze 
toch op tijd. 

Trekpleister 
Wat was er met ons aan de 

hand die avond? Waarom zijn we 
zo massaal naar Bleiswijk ge
trokken? Natuurlijk, Hans Wiegel 
is een gigantische trekpleister. 
Dat hebben we ook op het ju
bileum vorig jaar kunnen zien, 
toen hij voor een bomvolle zaal in 
het Turfschip sprak. Maar zouden 
we deze allesovertreffende op
komst kunnen verklaren uit de 
volgende feiten? Een deel van de 
kiezers was het spuugzat om 
steeds maar weer te lezen en te 
horen dat het met ons zo slecht 
ging. Een ander deel van de ge
wone kiezers (geen VVD-leden 
dus) weifelde nogwat te stemmen. 
Weer een deel wilde mensen ho
ren die wat te zeggen hadden, die 
de VVD-clubgeest vanuit een na
tuurlijk leiderschap weten uit te 

dragen zonder ijdeltuiterij. En 
natuurlijk lag daar ook nog de ir
ritant in de media opgeworpen 
vraag: "Komt Wiegel terug?" Een 
vraag die bijna dwingend werd 
gesteld nadat uit een enquête was 

Een echte overzichtsfoto was niet eens 
te maken. Dit is slechts een deel van de 
gevulde veilinghal, gezien vanaf het po
dium. (foto: Theo Meijer) 

~ 

gebleken dat Wiegel voor tien ze
tels meer goed zou zijn. Maar dan 
kent men het staatsrecht en Hans 
Wiegel niet. Er bestaat geen sol
licitatieprocedure voor het minis
terschap. Bovendien is dat de stijl 
van Wiegel niet. Hij heeft altijd 
alleen geopereerd vanuit een ge
zonde onderlinge medeplichtig
heid die gebaseerd is op respect 
voor de mensen die hem omrin
gen. Dat heeft hem binnen onze 
club zo geliefd gemaakt. 

Wiegel heeft de zaal - en over 
de hoofden van de mensen heen, 
via de media - die avond nog eens 
duidelijk gemaakt: Joris Voor
hoeve is de VVD-leider. Wiegel 
zette hem centraal, zoals alleen 
Wiegel dat kan. 

Het is voor iedereen een in
spirerende afsluiting geweest van 
een korte, maar intensieve ver
kiezingscampagne. Zuid-Holland 
heeft voortreffèlijk werk geleverd. 

• 

V.l.n.r. Voorzitter Ginjaar, Hans Wiegel en Joris Voorhoeve applaudiseerden voor 
de geestige speech van Guy Verhofstadt. (foto: Theo Meijer) 
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K -vvaliteit gem.eenteraadsleden 
van essentieel belang 
Hoe trekje bekwame mensen over de streep om zich in te zetten 
voor het gemeenteraadswerk? Maar ook: hoe haal je zowel de 
onderschatting als de overschatting van dit raadswerk weg? 
Hoe krijg je werkelijk goede kandidaten? In het weekend vol
gend op de teleurstellende verkiezingsuitslag kwamen Kamer-, 
staten- en raadsleden in hotel Wolfheze bijeen om zich te 
trainen op het geven van de introductiecursus in het kader 
van de Leergang Gemeenteraad. Het met Vorming en Scholing 
belaste bestuurslid Frans Steenmeijer vatte de gevoelens als 
volgt samen: "We staan voor de tweede keer op het punt om 
deze partij weer op te bouwen". 

Breed pakket 
Cursusvoorzitter René Klaas

sen beaccentueerde voor de trai
ners van de introductiecursus 
Leergang Gemeenteraad dat bij 
de samenstelling twee uitgangs
punten centraal staan: goed ma
teriaal en in het presentatievak 
ervaren trainers. De inhoud van 
het brede pakket dat vele ver
volgcursussen omvat (zie V&D 
van juni/juli) werd door een werk
groep samengesteld die in het le
ven was geroepen door de Haya 
van Somerenstichting en de Ver
eniging van Staten- en Raadsle
den. 

cursus is bestemd voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in het raads
werk. 
Dat kunnen zowel afdelingsbe
stuurders, fractiemedewerkers als 
kandidaatraadsleden zijn. Pas 
daarna volgt de gemeenteraads
cursus." Daaraan zullen alleen 
degenen mee mogen doen die al 
in de raad zitten en een volgende 
termijn wensen plus die kandida
ten die een redelijke kans maken 
om in de raad te worden gekozen. 
Dat laatste moet blijken uit de 
kandidatenlijst. 

'" Noollzaak 
"" Johan~mkes, voorzitter van 

Netwerk 
Bij het verschijnen van dit blad 

zijn de introductiecursussen in 
het hele land al aan de gang. Ze 
worden gehouden op verschillen
de plaatsen in alle proVincies. De 
coördinatie is in handen van de 
Haya van Somerenstichting. Zit
tende raadsleden kunnen zich nu 
melden voor de leergang gemeen
teraad. Die cursus wordt als ver
volg gegeven op de introductie
cursus. Daarop· sluiten vervolgens 
de speciale vakcursussen weer 
aan. • 

(advertentie) 

ad personom 
adviesbureau voor 

personeel, organisatie en 
management 
postbus 216 

2650 ae berkel en redenrijs 
telefoon: 01891-15123 

·.AMBASSADEURS FUNCTIE ' , ' , 
,,AÎ$,.~ljhu~.~etkgoed'do~nivervl!Ué:n,'~~Msleden voor de 

, e~ll ~1.ftli~~sadetirs~<:t~e .. i•,zo :yat de voo:t:zittervan de Veremgï:ng , 
voor Staten-. en,Raadsiéde:U en ,tèvénl3~Gedep11tee;rde te (}ronin:,,,' 
g~Ji, Joli;;t'n, Rèn{lret'); <i~ t~à.k van· het raádsliä,samen; ,,ZC,~n · ani~ ••, 
bassadeuisfunêtie· is te veiVullen doo;r}llenseridie•kwaliteit in 
hUis hebben; Natuurlijk'.is speçÜieke ,deskundigb.ei<l· belangrijk;•. 
lll~ar toch'z()l1 ik het hopfdaccent, :wille:nleggen op, een álgè1.ftene 
,politiek~b~stutirlijk~ del3kundigheïd •. Dathoudt.indàt :raadsled~n· 
een ,,• heldere, vettaling ,,,m()etell, kunnen geven :Van liberale , \lÎÎ~,: 
gangspunten naar plaáts~lijke ·onderwerpen: Daarnaast ,moet 
èen fractie als een team k11n11eli werken en speelt voor de beb;ok
kenen plaatselijke , bekendheid én, maatschappelijke spreiding 
een grote rol. Het bedrijfsleven is in de meeste gemeenteraden 
nog zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is te betreuren. 

Anderzijds moeten aspirant-raadsleden goed weten waaraan ze 
beginnen. Het werk moet niet worden onderschat. Ook is het 
verstandig als men zich de nodige zelfbeperkingen oplegt: Er 
moet een goed evenwicht bestaan tussen enerzijds het feit dat 
men lid is van het algemeen bestuur van de gemeente en ander
zijds als volksvertegenwoordiger een soort ombudsfunctie heeft. 
Die zelfbeperking betekent: geen geknok op de vierkante cen
timeter. Maar het houdt ook in: Blijfbij je leest! Al was het maar 
ter bescherming van het raadslid zelf en het tijdsgebrek." • 

Alle leden van de introductie
cursus werden getraind op het 
houden van inleidingen aan de 
hand van een syllabus, geschreven 
door Henk Mrijen. 

de Verenigin~uitte de wens dat 
de betrokken afdelingen melding 
krijgen van stads- of dorpsgeno
ten die daadwerkelijk de cursus 
(-sen) hebben gevolgd. Mede daar
door kan de inzet van kandidaten 
en de verworven kennis een rol 
spehçn bij de samenstelling van 
kandidatenlijsten; kan men be
kwamer aantreden. De tijd dat 
het raadslidmaatschap een rede
lijk vrijblijvend bijbaantje was 
voor goedwillende amateurs be
hoort allang tot een grijs verleden. 

Themanummer over kabinetsformaties 

Liberaal reveil 
Drempel 

Henk Mrijen lichtte in zijn in
leiding voor de trainers de nood
zaak toe van de introductiecursus. 
"Als je raadslid wordt, zul je eerst 
het ambacht moeten leren voordat 
je aan specialisaties begint ... Deze 

Een boek voor de informateur 

In een inleidend artikel "De
formerende formaties" gaat Prof. 
Dr. P.F. Maas in op de kabinets
crises die zich sinds 1945 in Ne
derland hebben voorgedaan. Hij 
geeft zijn mening over de onmacht 
van de kiezer om zijn stem van 

(door Miehiel Krom, foto: Stokvis) 

Innoveren is voortdurend vernieuwen. Bouke van der Kooy werkte zijn visie op dit onderwerp uit tot een 
boek: "Innovatie: van onbehagen tot durf'. 

Van der Kooy ontwikkelt computer software en is hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eind
hoven in Management van Innovatie. Van 1982 tot 1986 was hij WD Tweede-Kamerlid en dat is aan zijn 
boek duidelijk te merken; daar loopt een liberale draad doorheen. Bouke schreef het op zijn eigenzinnige 
wijze. Zijn "wetten" van innovatie zijn terug te vinden in de woorden: onbehagen, visie, condities en durf. 
Deze begrippen werkte Bouke verder uit. Zo toont de auteur zonneklaar aan dat om te vernieuwen durf (lef) 
buitengewoon belangrijk is. 

Innovatie is meer dan verandering. Vernieuwen werkt het beste als de overheid klein is en ruimte wordt 
geboden aan het individu en de markt. Het boek bevat veel, m.i. te veel, grafieken en voorbeelden om het 
"levendiger" te maken. 

Het eerste exemplaar overhandigde Bouke van der Kooy aan WD-leider Voorhoeve. Deze liet weten dat 
hij dit exemplaar aan de informateur zou aanbieden. Een liberale visie op innovatie kan een nieuw kabinet -
van welke politieke pluimage dan ook - best gebruiken. Maar of de informateur er voldoende tijd voor zal 
hebben, waag ik te betwijfelen. • 

invloed te laten zijn op de coa
litievorming, over de benoeming 
van de formateur en over de rol 
van het staatshoofd. 

Mr. E.H. Toxopeus gaat in zijn 
bijdrage "De rol van het Staats
hoofd bij kabinetsformaties" in op 
een áantal van zijn ervaringen bij 
de formaties die hij van zeer nabij 
meemaakte. Hij stelt dat de par
lementaire monarchie, waarin het 
Staatshoofd een belangrijke 
functie vervult bij de formatie, 
veruit is te verkiezen boven een 
ander bestel. 

Ir. D. Luteijn vraagt zich in het 
artikel "Naar een meer functio
nele samenstelling van kabinet
ten" af of een andere departemen
tale indeling tot een beter func
tioneren van regeringen zal lei
den. Na deze vraag positief te 
hebben beantwoord, doet de au
teur een aantal suggesties om tot 
een andere indeling te komen. 

Verder kunt u in het thema
nummer onder meer de volgende 
bijdragen verwachten, te weten: 

- Mr. G.J.C. Wiebenga over de 
status van een demissionair ka
binet; 

- Drs. J.G.A. van Mierlo over 
coalitievorming; 

- G.M.M.J. Verhofstadt over 
de kabinetsformaties in België. 

Meer informatie over Liberaal 
Reveil en over dit themanummer 
kunt u verkrijgen bij de eindre
dacteur van Liberaal Reveil, Mevr. 

WO-Eerste Kamervoorzitter David Lu
teijn: "Andere departementale indeling 
gewenst." 

Ir. L.J. Kolff, p/a Prof. Mr. E.M. 
Teldersstichting, Koninginne
gracht 55a, 2514 AE Den Haag, 
telefoon 070-631948. 

Het themanummer "Ka-
binetsformaties" kunt u bestellen 
door overmaking van f 9,50 op gi
rorekening nr. 240.200 ten name 
van abonnementenadministratie 
Liberaal Reveil, Abel Tasman
plantsoen 20, 2253 KA Voor
schoten, onder vermelding van 
Kabinetsformaties. 

U kunt zich op Liberaal Reveil 
abonneren door onderstaande bon 
in te vullen en te zenden naar: 
Ledenadministratie 
p/a Mevrouw M.P. Bijlsma-Moene 
Abel Tasmanplantsoen 20 
2253 KA Voorschoten 

De prijs van een abonnement 
bedraagt f 42,50 per jaar (6 num
mers), voor jongeren onder de 27 
jaar f 30,-. 

BON 
Ik meld mij aan als abonnee van Liberaal Reveil 

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

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

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

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

Leeftijd: ........................................................................................... . 
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Greetje den Ouden, voorzitter Emancipatieraad: 

Ook in de nog geen 
gelijkheid tussen man 
envrou~ 
Greetje den Ouden-Dekkers is nu al weer bijna een half jaar 
voorzitter van de Emancipatieraad. Bij haar benoeming klon
ken hier en daar wat sceptische geluiden. Een terugblik op het 
afgelopen jaar bewijst het tegendeel. Greetje den Ouden werkt 
vastberaden en vol vertrouwen aan de toekomst. 

Ik ben door de raad en de staf open 
en vriendelijk ontvangen. Dat 
heeft mij bij mijn werk erg gesti
muleerd. We zijn begonnen met 
de introductie van de 6 nieuwe 
raadsleden. Daarbij zijn wij over
vallen door de val van het kabinet. 
We zijn ons toen eerst gaan be
raden over wat we de (in)forma
teur moeten adviseren in verband 
met het regeerakkoord. In feite 
moesten we meteen in de versnel
ling. Dat heeft grote inspanningen 
gevraagd met betrekking tot de 
coördinatie van een aantal zaken. 
Gelukkig heeft de oude raad het 
werk goed overgedragen waar
door wij met weinig lopende zaken 
zaten. Aan de ene kant hebben we 
dus al kunnen snuffelen aan onze 
eigenlijke taken, aan de andere 
kant moesten we direct het diepe 
in voor het formuleren van ons 
formatieadvies. 

Meisjesbeleid 

Een van de hoofdpunten van 
ons formatieadvies is de aanbe
veling aan een nieuw kabinet om 
heel snel voorwaarden te schep
pen waardoor meisjes op voet van 
gelijkheid met jongens op de ar
beidsmarkt kunnen participeren. 
Dat is niet alleen een zaak van 
de sociale partners. De overheid 
heeft er een belangrijke taak in. 
Wij zitten daar als raad bovenop. 
Wij adviseren daarover aan de re
gering en brengen het ter sprake 
in discussies met werkgevers, 
werknemers en maatschappelijke 
organisaties. 

Als het economisch tij keert, 
bestaat namelijk het gevaar dat 
de toch al zwakke positie van 
meisjes op de arbeidsmarkt nog 
verder verslechtert. De overheid 
mag dan ook geen afwachtende 
houding aannemen en de ontwik
kelingen overlaten aan het be
drijfsleven. Zowel overheid als 
sociale partners zouden deze pro
blematiek serieus moeten nemen. 
Dat men langzamerhand emanci
patie gaat zien als een essentieel 
radertje in de economische motor 
blijkt wellicht uit het feit dat wij 
als ER zijn geïnterviewd door de 
industriebond FNV, de CNV en 
het Financieele Dagblad. 

Kinderopvang 

Economische factoren spelen 
bij emancipatie natuurlijk ook een 
rol. Bedrijven zien zich gecon
fronteerd met een tekort aan ar
beidskrachten en gaan dan een 
beroep op vrouwen doen. De PTT 
bijvoorbeeld heeft dat gedaan. In 
de praktijk blijkt dan dat een be
drijf beter kan investeren in kin
deropvang, zodat de vrouw kan 
blijven werken, dan in het aan
trekken van nieuw personeel. 
Het nieuwe kabinet wacht een 
belangrijke taak op het gebied van 
de kinderopvang. Ten opzichte 
van de landen om ons heen lopen 
wij ontzettend achter met plaat-

sen voor kinderopvang. Dat die 
plaatsen er moeten komen, daar 
is iedereen het over eens. De dis
cussie concentreert zich momen
teel op de vraag hoe een en ander 
moet worden geregeld. 

Dit is ook een financierings
probleem. We krijgen voor 4 jaar 
130 miljoen uit de Oort-gelden. 
Daarna is het onzeker wat er gaat 
gebeuren. Het nieuwe kabinet zou 
die financiering structureel moe
ten maken. 

Er wordt wel gezegd, ook in 
VVD-kringen, dat er bij gestruc
tureerde en professionele kin
deropvang sprake is van een 
staatsopvoeding. Wanneer wij 
wat betreft kinderopvang in de 
pas proberen te lopen met landen 
als West-Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en Zweden, dan kun 
je echt niet spreken van een soort 
staatsopvoeding. Dat is te ge
makkelijk. 

Positieve actie 

Ik zou een dringend beroep 
willen doen op de overheid om po
sitieve actie te stimuleren. De 
traditionele rolpatronen en de 
heersende maatschappelijke or
dening zijn namelijk buiten
gewoon weerbarstig. Het denk
raam van meisjes wordt mede be
paald door hun omgeving waarin 
een werkende vrouw vaak nog 
steeds tot de uitzonderingen be
hoort. Bij de instroom in de exacte 
en technische vakken wordt een 
meisje met een 7 voor wiskunde 
toch anders bekeken dan een jon
gen met een 6 voor dat vak: "die 
jongen zal het wel redden, maar 
bij dat meisje is het nog even af
wachten". 

Wat betreft positieve actie in 
de politiek. De Liberalen hebben 
van oudsher altijd veel vrouwen 
gehad in maatschappelijke en po
litieke functies. Ik denk dat wij 
momenteel ·zeker 30% capabele 
vrouwen beschikbaar hebben in 
de VVD. De vraag is echter of die 
vrouwen zich beschikbaar willen 
stellen én of zij het gevecht aan
durven om bij een teruglopend 
perspectief van de VVD toch die 
plaats voor de vrouw te bemach
tigen. Vrouwen maken nogal ge
makkelijk een terugtrekkende 
beweging, als het gaat om een ge
vecht om een machtspositie. Er 
zijn ongetwijfeld veel VVD-vrou
wen die wél die inspanning willen 
leveren, omdat zij de uitgangs
punten van een liberale partij be
langrijk vinden. Anderzijds zijn 
zij bang dat ze het verwijt krijgen 
ambitieus te zijn. Van een man 
wordt ambitie als normaal geac
cepteerd, bij een vrouw wordt 
ambitie al gauw verondersteld en 
bij voorbaat afgewezen. Ik denk 
soms wel eens dat het nog moeilij
ker is om in de politiek naar een 
eerlijke verdeling tussen mannen 
en vrouwen toe te werken dan in 
normale banen in de maatschap
pij. 

leenstaande vrouwen komen vaak 
uit een positie waarin zij sterk af
hankelijk waren van hun partner, 
ook wat betreft hun inkomen. Na 
het verlies van hun partner ont
breken hun vaak de middelen om 
zich verder maatschappelijk te 

vrouwen 
Hierin ligt een belangrijke 1 

taak voor de Organisatie Vrouwen 
in de VVD: vrouwen bewust ma
ken van het feit dat van hen een 
actieve opstelling wordt verwacht. 

Oudere vrouw 

Een onderwerp waarbij de Or
ganisatie Vrouwen in de VVD in 
het komende jaar een voorname 
rol kan spelen is- naast de invul
ling van randvoorwaarden voor 
het meisjesbeleid - de positie van 
de oudere vrouw. De ER komt 
binnenkort met een advies met 
betrekking tot de positie van ou
dere vrouwen. Hierin zal de pen
sioenpositie van vrouwen een be
langrijk aspect vormen. 

Vrouwen werken vaak in deel
tijd en moeten daarmee boven een 
bepaalde grens komen om in aan
merking te komen voor een pen
sioenvoorziening. Dat betekent 
dat veel vrouwen geen pensioen 
opbouwen noch zelf een pensioen
verzekering afsluiten. Wij vrou
wen moeten ons ervan bewust 
worden dat ook wij aan een goede 
pensioenvoorziening moeten den
ken. 

Met name de positie van de ou
dere alleenstaande vrouwen eist 
onze aandacht. Deze groep staat 
aan het einde van het arbeidstra
ject en vaak ook nog aan de on
derkant van de inkomensladder. 
Bij hen cumuleren problemen zo
als geen arbeidsloopbaan, geen 
pensioenvoorziening, gebrekkige 
gezondheid, vereenzaming. Der
gelijke problemen gelden voor 
veel ouderen, maar oudere al-

[]) 

kunnen ontplooien. Het is dlJ.s 
noodzakelijk om de positie van de 
alleenstaande oudere vrouw 
zichtbaar te maken, te vergelijken 
met de positie van de alleen
staande oudere man en daaraan 
beleidsconclusies te verbinden. 

VVD-vrouwen 

Aan de positie van vrouwen in 
de samenleving én aan het feit dat 
ook vrouwen lid zijn van de VVD 
ontlenen vrouwenorganisaties in 
de VVD alle grond van bestaans
recht. Commissies, besturen van 
afdelingen en van kamercentrales 
worden gedomineerd door man
nen. Als wij als-liberale partij het 
belangrijk vinden dat vrouwen op 
voet van gelijkheid participeren in 
de partij, dan moeten voor vrou
wen drempels worden geslecht. 
De Organisatie Vrouwen in de 
VVD ontleent haar bestaansrecht 
vooral aan het feit dat er in de 
partij nog geen sprake is van ge
lijkheid tussen mannen en vrou
wen. Bovendien kan ze fungeren 
als een soort kweekvijver waarin 
vrouwen in het politieke bedrijf 
leren functioneren, waar men el
kaar ook vindt en waar men 
kracht aan elkaar ontleent om die 
punten die voor vrouwen belang
rijk zijn in vergaderingen naar 
voren te brengen. Ik blijf het een 
broodnodige organisatie vinden. 

LODY PIETERS • 

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 Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896/18884/18488 
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FORMATIE 

En zo rolde de VVD na de 
verkiezingsuitslag wat kat
terig de formatie in. De eer

ste politieke ronde in wat in pers
kringen wel oneerbiedig wordt 
genoemd "het rituele dansen rólia 
de totempaal" zit erop. Elders in 
dit blad geeft Joris Voorhoeve een 
overzicht van de stand van zaken 
tot· maandag 18 september. De 
absolute deadline van Vrijheid & 
Democratie. 

De partij· moge dan geslonken 
zijn, het actieve kader is dat dui
delijk niet. Dat bleek zonneklaar 
uit het brede scala van opgezette 
activiteiten die tijdens de cam
pagne in het hele land zijn gehou
den. VVD-ers zijn inven:tief1 Alge
meen secretaris Wim van den 
Berg analyseerde voor u de ver
kiezingsuitslag. 

Veel oudgetrouwen hebben de 
Tweede Kamer verlaten. Aan de 
fractietafel namen op 7 september 
voor de eerste vergadering na de 
verkiezingen allemaal bekenden 
plaats. Al is het voor Frits Kort
hals Altes de eerste maal dat hij 
daar als fractielid zit. In dit blad 
besteden wij aandacht aan die 
Kamerleden die zich niet meer 
voor de lijst beschikbaar stelden. 
De overige afvallers komen aan de 
beurt in het 7 novembernummer. 
Het Kamerlidmaatschap is een 
merkwaardig bestaan: knokken 
voor een redelijk plaatsje op de 
lijst en als je niet wordt gekozen, 
dan kan je snel je eigen kamer in 
het parlementsgebouw gaan ont
ruimen en dat is triest. 

Inmiddels zijn de introductie
cursussen voor de Leergang Ge
meenteraad gestart. De VVD kan 
zich geen stilstand permitteren en 
is met een breed opgezet pakket 
gekomen om (kandidaat)raadsle
den vertrouwd of nog bekender te 
maken met het raadswerk. 

Veel aandacht ook voor reke
ning rijden. Twee bekende leden 
reageerden op het artikel van mi
nister Smit-Kroes in het jun:ilju
linummer. De redactie vermoedt 
dat het niet de laatste maal is dat 
we die term in deze kolommen 
zullen tegen komen. 

Bij het afronden van deze edi
tie lag Prinsjesdag nog in het ver
schiet, zodat u in het komend no
vembernummer over ûe voor
nemens van dit demissionair ka
binet en de reactie van de VVD
fractie erop tijdens de Algemene 
Beschouwingen kennis kunt .ne
men. Het oktobernummer was 
namelijk in verband met de ver
kiezingen naar augustus ver~ 
plaatst. Wel geven wij een eerste 
reactie van Voorhoeve op de re
geringsplannen:voor ·1990, 

RENY DIJKMAN • . 
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Technologie en samenleving: 

JOVD themadag in de RAl 
te Amsterdam 
Technologiebeurs met bedrij
ven en sprekers, waaronder 
demissionair minister van 
Economische Zaken Ru dolf de 
Korte. 

De techniek speelt in onze sa
menleving een steeds belangrijker 
rol. Te denken valt hierbij aan de 
informatietechnologie. De tech
nologische ontwikkelingen heb
ben veel positieve kanten: het au
tomatiseren van gevaarlijk of 
geestdodend werk, betere hulp
middelen voor lichamelijk gehan
dicapten en zo zijn er nog talloze 
voorbeelden. Daarnaast zijn er 
ook veel negatieve kanten: verlies 
van werkgelegenheid en bedrei
ging van privacy om er maar eens 
twee te noemen. 

Om diepgaand kennis te ma-

ken met de technologie en haar 
gevolgen organiseert de JOVD
projectgroep technologie een 
grootse technologiedag in de RAl 
te Amsterdam. Op zaterdag 11 
november 1989 zijn verschillende bedrijven in de RAl aanwezig om 

eenieder via demonstraties te in
formeren over de technologische 
voortgang. De positieve en ne
gatieve maatschappelijke aspec
ten van de technologie worden 
door verschillende sprekers be
licht. Een van die sprekers is de
missionair minister van Econo
mische Zaken Ru dolf de Korte. 
Kortom. Zaterdag 11 november 
1989, van 11.00-16.30 uur, 
technologiebeurs in het RAl
congrescentrum te Amster
dam. Toegang gratis. 
Meer informatie: Mark Aalders 
010-4141366/010-4082259 .• 

Mededelingen van het 
hoofdbestuur 
43ste jaarlijkse algemene ver
gadering 1990 (83ste algemene 
vergadering). 

Ter voldoening aan de be
palingen in statuten en huishou
delijk reglement van de VVD deelt 
het hoofdbestuur aan de besturen 
van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales het volgende 
mede: 
- de jaarlijkse algemene verga
dering 1990 zal worden gehouden 
op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 
1990 in De Buitensocieteit te 
Zwolle; 
- de ledenvergaderingen van de 
afdelingen en de centraleverga
deringen van de ondercentrales 
en kamercentrales hebben de be
voegdheid tot 16 november a.s. bij 
het hoofdbestuur voorstellen in te 
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dienen, die in deze jaarlijkse al
gemene vergadering dienen te 
worden behandeld; 
- de ledenvergaderingen van de 
afdelingen, de centraleverga
deringen van de ondercentrales 
en kamercentrales, de commissies 
van advies als bedoeld in artikel 
60 hr. en de bijzondere groepen 
als bedoeld in artikel 78.1 hr., zijn 
bevoegd amendementen op de 
voorstellen in de beschrijvings
brief voor deze jaarlijkse alge
mene vergadering (die gepubli
ceerd wordt in Vrijheid en Demo
cratie van januari 1990) tot en 
met 26 maart 1990 bij de alge
meen secretaris in te dienen; 
- de leden van het hoofdbestuur: 
ondervoorzitter, penningmeester 
en drie secretarissen voor de or
ganisatie dienen te worden ver-

kozen. Deze verkiezing betreft 
respectievelijk de functies van de 
heren Opstelten (herkiesbaar), 
Ressenaar (herkiesbaar), Blaauw 
(herkiesbaar) en V erwaayen (niet 
herkiesbaar) en voorts nog de 
vervulling van een vacature (zie 
ook de Mededelingen nr. 230). 
N.B.: ondervoorzitter en pen
ningmeester dienen in functie te 
worden gekozen; 
- de volgende leden van het 
hoofdbestuur zullen in 1991 aan 
de beurt van periodiek aftreden 
zijn: mevr. J.C. van Dijk-Sturm, 
drs. J. Gmelich Meijling, mevr. 
M.J.H. den Ouden-Dekkers en 
drs. F.G.J. Steenmeijer. Allen zijn 
secretarissen voor de organisatie. 
Voorts zijn zij reglementair her
kiesbaar. 
- de ledenvergaderingen van de 

JOVD archiveert 

~~~~~~~ 1111 
archief van de JOVD worden 
gehuisvest bij het Documen
tatiecentrum Politieke Par-

1949- 1989 

tijen (DNPP) te Groningen. 
Dat dit een vertrouwd adres is 
moge wel blijken uit het feit 
dat ook het VVD-archief daar 
gehuisvest is. 

Na veertigjaar is het algemeen 
secretariaat van de JOVD te klein 
geworden voor de vele meters ar
chiefmateriaal dat zich inmiddels 
heeft opgehoopt. De instigators 
voor dit initiatief zijn de twee his
torici in het hoofdbestuur (zowel 
de landelijk voorzitter als de se
cretaris Vorming & Scholing 
studeren geschiedenis) die het tijd 
voor een professionale opslag en 
ordening van alle JOVD-archie
ven vonden. Bij het ontruimen 
van de zolders van de individuele 
hoofdbestuursleden kwam echter 
al spoedig de gedachte boven
drijven dat er wellicht bij vele ex
collega's nog veel materiaal aan
wezig moet zijn. Aangezien op 

korte termijn zal worden overge
gaan tot het inzamelen van mate
riaal, voordat het naar Groningen 
zal worden overgebracht, volgt 
hier het vriendelijk verzoek aan 
alle oud-JOVD-ers om de zolder 
nu eens echt goed op te ruimen en 
JOVD-materiaal uit het verleden 
aan de JOVD af te staan. Dit in 
de hoop de JOVD-archieven te 
completeren. Al het materiaal zal 
professioneel worden geordend 
en geïnventariseerd door een 
JOVD-ster die haar stage bij het 
DNPP vervult. 

Bent u bereid materiaal af te 
staan (en alles is welkom), dan 
zullen leden van het JOVD
hoofdbestuur dit, na telefonische 
afspraak, bij u af komen halen. 
Bel daarvoor even met het alge
meen secretariaat van de JOVD 
in Amsterdam: 020-242 000. • 
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afdelingen en het hoofdbestuur 
zijn bevoegd voor 16 december a.s. 
kandidaten te stellen voor de in 
de 43ste JA V in het hoofdbestuur 
te vervullen plaatsen. Bij een 
kandidaatstelling dient een korte 
levensbeschrijving van de kan
didaat te zijn gevoegd alsmede 
een schriftelijke bereidverklaring 
van de kandidaat de kandidatuur 
ook te zullen aanvaarden bij ver
kiezing. 
- de namen van de door het 
hoofdbestuur te stellen kandida
ten voor deze vijf te vervullen 
plaatsen zullen gepubliceerd 
worden in Vrijheid en Democratie 
van november a.s.; 
- in het hoofdbestuur heeft thans 
een lid van de Staten-Generaal 
zitting, te weten de heer Ginjaar. 

• 

Eindstand 
financiële 
actie '89 
Door 15.415 leden is het be
dragvanf 610.149,- bijeen 
gebracht. Een zeer goed re
sultaat, waarbij gemiddeld 
f 39,58 per storting is 
geïnd. 

Benoeming 
adjunct

secretaris 
In verband met het vertrek 
van de heer mr. H. J. Lutke 

Schipholt heeft het 
hoofdbestuur als zijn op

volger de heer D. van Kal
keren benoemd. De nieuwe 

adjunct-secretaris, i.h.b. 
belast met vorming en 

scholing, zal per 1 oktober 
a.s. in dienst treden. 

Lunteren 
"Wordt -weer 
groots 
Op 3 en 4 november a.s. vindt 
in "De· Blije Werelt" te Lun
teren het traditionele congres 
van de Vereniging van Staten
en Raadsleden van de VVD 
plaats. Een boeiend en inte
ressant programma wordt ge
boden. 

Op vrijdagavond zal Joris 
Voorhoeve de actuele politieke si
tuatie belichten. Aànsluitend zal 
de heer mr H.A.F. Velu (adviseur 
van de Raad van Bestuur van de 
NMB Bank) spreken over het 
marktgericht opereren van pro
vincies en gemeenten. 

De zaterdagmorgen staat in 
het teken van gemeenten en bui
tenlandse politiek. Een viertal in
leiders (de heren mr J. Drijber, 
oud-burgemeester van Arnhem, 
dr. C.J. Verplanke, burgemeester 
van Ridderkerk, mr. H.V. van 
W alsum, burgemeester van Delft, 
voorzitter van het VNG-platform 
gemeentelijk vredesbeleid en 
voorzitter van de VNG-commissie 
voor internationale aangelegen
heden, en mr. J.G.C. Wiebenga, 
VVD-Tweede Kamerlid) zullen 
met korte inleidingen een discus
sievoorzet geven. 

Hoewel het congres primair 
voor leden van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden is bedoeld, 
zijn ook andere liberalen welkom. 
Voor nadere informatie en de wij
ze van aanmelden wordt verwe
zen naar het septembernummer 
van Provincie & Gemeente, het 
maandblad van de Vereniging. 
Voor nadere informatie, ook over 
het lidmaatschap, kan men ook 
terecht bij het Verenigingssecre
tariaat (tel. 070-613050). 

ANDREAS W. DIJK• 



De redactie· behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te . korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de·_ ·inhoud onder
schrijft. 

Regionale kandidaten 
Bij de op 6 september jl. gehouden 
verkiezingen zijn in totaal 
1.291.615 stemmen op onze partij 
uitgebracht, waarvan 571.829 in 
de twee randstadprovincies en 
719.786 in de overige. Van de 
thans gekozen 22 Kamerleden ko
men er 17 uit die randstad en 5 
uit het resterend deel van ons 
land. Het is mijn stellige overtui
ging dat het ontbreken van een re
gionale kandidaat op een verkies
bare plaats op de lijst - mede - een 
negatieve uitslag in de hand heeft 
gewerkt. 
In dit verband moge ik u wijzen 
op de enige provincie waar de WD 
een niet onbelangrijke winst heeft 
geboekt, nl. Flevoland. 
Tenminste zo erg is dat bij de 
thans gekozen fractie van geen en
kele vernieuwing sprake is. Dat 
zou ook bij een gunstiger stem
busuitslag niet het geval zijn ge
weest. Immers de eerste "nieuwe" 
kandidaat stond eerst op de 29ste 
plaats. 

Tenslotte; het niet landelijk op
voeren op de lijst van een notoire 
stemmentrekker als minister Nij
pels is m.i. veel erger dan dom. Dat 
is een fout. De enige WD-minister 
n.b. die in zijn ambtsperiode nim
mer negatief in het nieuws is ge
weest. 

G. Sparreboom 
Luttelgeest N.O.P. 

Geluidshinder 

Minister Nijpels wil, zo las ik on
langs, de geluidshinder gaan be
perken van o.a. huishoudelijke 
apparaten. Dat is mooi, maar veel 
noodzakelijker is het de overlast te 
bestrijden die skateboarders ver
oorzaken, niet zo zeer met het rij
den, maar met het springen. Dit 
geeft een klap die tot ver in de om
trek hinderlijk hoorbaar is. De 
rage breidt zich nog steeds uit en 
daarmee uiteraard de hoeveelheid 
lawaai. 
Skateboarding is een "sport" die 
m.i. absoluut niet in een woonwijk 
beoefend zou mogen worden, maar 
alleen op _de daarvoor geschikte 
banen, met daaraan gekoppeld een 
verbod om te springen in woon
straten. Als de minister hieraan 
zijn aandacht zou geven, zouden 
velen hem dankbaar zijn. Dat de 
skateboarders (en hun ouders) 
zich zeer bewust zijn van de over
last die ze veroorzaken getuige de 
stickers met de leuze "Skateboar
ding is nota crime". Een duidelijk 
blijk van "qui s'excuse s'accuse". 

W. Buij-de Greef 
Mierlo 

Rekening rijden: 
mi:mingsyerschillen op 
feiten uitvechten 

Wat is rekening rijden 
volgens minister Smit-Kroes? 
Met rekening rijden "kunnen we 
het autorijden naar plaats en naar 
tijd iets duurder maken. Tijdens 
de spitsuren op de drukke punten 
in ons wegennet zal er een bedrag 
van het passagepasje worden af
geschreven", aldus de demissio
nair minister van Verkeer en Wa
terstaat in Vrijheid en Democra
tie, nr. 1377. 
Laten we deze uitspraken eens na
lopen want Smit-Kroes heeft vol
komen gelijk dat meningsver
schillen niet op personen moeten 
worden uitgevochten maar op fei
ten. 

Iets duurder autorijden 
Als het autorijden naar plaats en 
naar tijd slechts "iets duurder" 
gemaakt wordt is het effect op de 
omvang van het autogebruik 
vrijwil nihil. De afgelopen tien ja
ren zijn er aanzienlijke absolute 
en relatieve schommelingen ge
weest in de variabele kosten van 
het autorijden. De minister weet 
dat het effect van een flinke stij
ging van de brandstofprijs op het 
autogebruik al binnen een jaar 
verdwenen is. De door de minister 
aan het rekening rijden gekoppel
de doelstelling: "de groei van het 
autoverkeer verminderen" kan dus 
niet gerealiseerd worden als het 
autorijden slechts "iets duurder" 
gemaakt wordt door het rekening 
rijden. 

Alleen tijdens spitsuren op 
drukke punten 
Dat het systeem slechts zal werken 
"tijdens de spitsuren op de drukke 
punten in ons wegennet" is niet 
bepaald geloofwaardig. De Pro
jectgroep die voor de minister het 
rekening rijden uitwerkt heeft een 
rapport uitgebracht waarin de be
perking tot "spitsuren" en "drukke 
punten" niet is terug te vinden. De 
minister zelf zegt trouwens in haar 
artikel: "Rekening rijden geldt 
voor bepaalde gebieden als geheel, 
dus ook op sluipwegen komen 
passagepunten." Weliswaar zal 
door een gebiedsgewijze opstelling 
van passagepunten het ontstaan 
van sluipverkeer worden tegenge
gaan doch daarmee worden tevens 
twee grote nadelen binnen
gehaald. 
In de eerste plaats wordt daarmee 
geweld aangedaan aan het rea
liseren van de doelstelling om door 
rekening rijden de wachttijden in 
de files te verminderen. Het maakt 
immers binnen een bepaald gebied 
niet meer uit of je de ene danwel 
de andere weg neemt, omdat het 
passagepasje toch wordt afge
waardeerd. 
In de tweede plaats wordt iedere 
weggebruiker in dat gebied "ge
pakt". Daarover het volgende. 

Betalen alleen de 
automobilisten in het woon
werkverkeer? 
"Rekening rijden spreidt de lasten 
over het totale woon-werkver
keer ... " zo schrijft de minister. En 
ook: " ... maar als u voor dat woon
werkverkeer door wilt blijven rij
den, dan betaalt u een bijdrage om 
Nederland bereikbaar en leefbaar 
te houden." Kortom de minister 
wekt de indruk dat alleen de men
sen die de auto gebruiken in het 
woon-werkverkeer getroffen zullen 
worden door het rekening-rijden. 
De minister weet dat het in het 
systeem onmogelijk is om vast te 
stellen of het gaat om een auto die 
op dat moment gebruikt wordt 
voor een woon-werkrit. Dat wil 
zeggen dat alleautomobilisten die 
het passagepunt passeren moeten 
betalen. En omdat de passage
punten ook op de "sluipwegen" in 
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een gebied worden geplaatst is er 
voor geen enkele automobilist, on
geacht het ritmotief, aan te ontko
men dat er extra betaald wordt. 

Rekening rijden of 
infrastructurele 
voorzieningen? 
"Als we niet ingrijpen staat bin
nenkort een groot deel van Neder
land stil." Dat weet "een ieder die 
vrijwel dagelijks" in een file staat, 
schrijft de minister. Die mensen 
waarderen de minister juist zo 
omdat ze voortvarend de infra
structurele knelpunten aanpakt en 
via particuliere financiering ook 
nog vijf tunnels vele jaren eerder 
weet aan te leggen dan het zich 
eerst liet aanzien. Die mensen be
grijpen best dat de rente en aflos
sing van dat geleende geld op tafel 
moet komen. Een eenvoudige ac
cijnsverhoging is daarvoor al vol
doende. 

Is het openbaar vervoer al 
een redelijk alternatief? 
Volgens de minister is het "weer 
onjuist" als gesteld wordt dat 
mensen die buiten de grote steden 
moesten gaan wonen "mooi ge
straft" worden door rekening rij
den. Volgens de minister wonen 
die mensen in de groeikernen en 
die hebben prima openbaar ver
voer naar de grote steden. 
De stelling van de minister is ten 
dele juist. Er zijn twee kantteke
ningen bij te plaatsen. 
De eerste is, dat in het verleden en 
tot· op de dag van heden de jaar
lijkse toename van de wo
ningvoorraad in de grote steden 
te zamen met die in de bijbeho
rende groeikernen niet groot ge
noeg is om te voorzien in de toe
name van de vraag naar woningen 
in die grote steden. Ruim een 
kwart van de woningvraag van de 
mensen die in de grote stad werken 
kan niet vervuld worden in de stad 
of in de groeikern. Gewoon omdat 
het absoluut aantal woningen in 
stad en groeikern onvoldoende is 
moeten die mensen in een dorp 
gaan wonen in de wijde omgeving 
van de stad. Als naar de kwalitei
ten van de beschikbare woningen 
gekeken wordt is bijna de helft van 
de werkenden aangewezen op een 
woning in de dorpen. Bijvoorbeeld 
alleen al omdat in de grote steden 
ten opzichte van de vraag van de 
werkenden veel te weinig koopwo
ningen beschikbaar zijn. 
De tweede kanttekening is dat 
vanuit de groeikern slechts 
enkele werkgebieden van de 
grote stad goed bediend wor-

den door het openbaar ver
voer. Daarbij moet worden vast
gesteld dat in de binnenstad - het 
werkgebied dat traditioneel het 
beste bediend wordt door het 
openbaar vervoer - het aantal ar
beidsplaatsen voortdurend af
neemt. Niet voor niets gebruikt 
rond éénderde van de mensen die 
in de grote stad wonen en werken, 
in het woon-werkverkeer de auto. 
Door de steeds wijdere spreiding 
van de arbeidsplaatsen is er bin
nen de stad zelf al een probleem 
ontstaan in de bereikbaarheid van 
de arbeidsplaatsen per openbaar 
vervoer. 

Beide kanttekeningen geven te
vens de richting aan op welke wij
ze de "bronbestrijding" van het 
woon-werkverkeer aahgepakt kan 
worden. De daarbij gehoorde ver
zuchting, dat via de volkshuisves
ting en de ruimtelijke ordening 
slechts effecten op de lange termijn 
bereikt kunnen worden, is vol
strekt misplaatst. 

Drs. R. Ronteltap 
planologisch adviseur 

gemeenteraadslid Amsterdam 

Misverstanden over 
reiskostenforfait en 
road pricing 
Onzorgvuldig taalgebruik blijkt 
ook de parlementaire discussie 
niet onberoerd te laten. Het woord 
misverstand wordt - met de Mi
nister President voorop - steeds 
vaker vernomen. Dit wijst er op, 
dat men er niet in slaagt de wer
kelijke bedoelingen in niet mis te 
verstane woorden tot uiting te 
brengen. 
Op het terrein der verheerskunde 
worden begrippen als "rijbaan" en 
"rijstrook" zodanig dooreen ge
haspeld, dat het publiek niet meer 
weet, dat met deze woorden zeer 
verschillende zaken worden aan
geduid. De dwaze constructie "het 
stoplicht stond op rood" is zelfs tot 
in Van DaZe doorgedrongen, doch 
geen enkele Europese taal kent 
daar een gelijkwaardige uitdruk
king voor. Moge dit laatste voor
beeld van onschuldige aard ziJn, 
de situatie wordt ernstiger als het 
woord "reiskosten" blijkens de 
discussies gelijkwaardig wordt 
geacht aan "autokosten" en "Raad 
Pricing" in de plaats treedt van 
"Tolheffing". Het accent, dat, ge
wild of ongewild, op de autokosten 
wordt gelegd bij de discussies over 
het al dan niet opheffen van het 
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reiskostenforfait, heeft aanleiding 
gegeven tot een heilloze spraak
verwarring. Wij danken dit aan 
diegenen, die van mening waren, 
dat wezenlijk gunstige uitwerkin
gen van deze · opheffing te ver
wachten zouden zijn op de terrei
nen van milieubeleid en vervoers
beleid. 

Oneigenlijk middel 
Men heeft hierbij over het hoofd 
gezien, dat de voorgestane ophef
fing voor beide beleidsdoeleinden -
vermindering van de uitstoot van 
schadelijke gassen en vermin
dering van verkeerscangestie op de 
wegen - een oneigenlijk middel is. 
De vermindering van de congestie 
zal een zeer beperkte zijn en naar 
te verwachten valt niet duurzaam 
blijken. Mutatis mutandis zal het
zelfde gelden voor de vermin
dering van de luchtverontreini
ging. De congestie op de wegen in 
de spitsuren is een gevolg van het 
toenemend autogebruik in het 
woon-werkverkeer. Opheffing van 
het forfait treft evenwel niet alleen 
de autoforens, maar evenzeer de 
trein/bus-forens. In het kader van 
de - althans voor de overheid -
nieuwe filosofie doet het vreemd 
aan, dat men de propaganda voor 
het gebruiken van het openbaar 
vervoer van meet af aan ontkracht 
door de categorie der trein/bus-fo
rensen af te straffen met opheffing 
van het reiskostenforfait!!! 

Dat het terugdringen van het au
togebruik in het spitsuur urgent 
geworden is, behoeft geen betoog. 
Maar het aangeprezen middel 
wordt ontkracht doordat de via de 
portemonnaie aangelegde druk 
veelal verminderd zal worden 
door tegemoetkomingen van het 
bedrijfsleven. De secundaire ar
beidsvoorwaarde "een auto van de 
zaak" is voor velen de gewoonste 
zaak van de wereld geworden. 

Alle auto's 
Ten aanzien van het belasten van 
het milieu is het aanbevolen mid
del eveneens oneigenlijk, aange
zien noch het vrachtverkeer, noch 
het zakelijke en recreatieve au
toverkeer er door worden beroerd. 
Wil men de luchtvervuiling, voor 
zover veroorzaakt door de auto, 
terugdringen, dan moet er naar 
de motoren van alle auto's gezien 
worden. Men heeft het zo druk met 
het kijken naar de rijdende (of 
kruipende) auto, dat vergeten 
wordt om te zien naar datgene wat 
de auto het grootste deel van het 
etmaal doet, nl. stilstaan!! 

SURFAKOTE MUURCOATING: be,
0 

EEN PANTSER VOOR ~ 
[!]Een Surfakote 
laag is 20 tot 30 
keer dikker dan 
een verflaag. HUIS EN BEDRIJFSPAND. '"eh,,. 

~ Een huis of bedrijfspand heeft veel 
bescherming nodig. Bescherming 
tegen de inwerking van zure regen, 
betonrot en luchtvervuiling. 
Surfakote is een perfecte techniek van 
oppervlaktebehandeling voor buiten
muren en biedt een huis of bedrijfs
pand een optimale bescherming. 
Surfakote wordt snel en vakkundig 
aangebracht met behulp van hoge
drukapparatuur, is weerbestendig en 
vergt weinig of geen onderhoud. 
Een laag Surfakote wordt probleem-

loos 10 jaar gegarandeerd. Wie inves
teert in Surfakote, investeert in een 
solide pantser voor zijn huis of 
bedrijfspand. Een investering die altijd 
lonend is. i 
Surfolaxe: · velj!pg_it,isoleert, beschermt 

11 • Met 10 JOOr garant!e: al meer dan 25 Jaar. 
Leverboor m d1verse kleuren. 

Surfakote, een produkt van Schuytvlot B.V. 
Postbus 232, 4140 AE LEERDAM 
Tel. 03451-163 68. Viditel pag. 6170275. 

[g] Surfakote is 
zeer snel aan te 
brengen, dus: lage 
arbeidskosten. 

@l Surfakote is 
ruim beproefd, 
wordt al meer dan 
25 jaar met succes 
toegepast. 

@] Surfakote is 
weerbestendig, 
kan tegen vorst 
en zonnewarmte, 
ademt (TNO-B-
65-1294). 

[§] Surfakote 
vraagt weinig tot 
geen onderhoud. 

[§] Surfakote 
wordt 10 jaar 
gegarandeerd. 

[1] Surfakote is in 
diverse kleuren 
leverbaar. 



Het reguleren van het autogebruik 
in de spitsuren - en daar zal het 
naar toe moeten - geschiedt het 
meest effectief door parkeerbeper
kende maatregelen. Weliswaar is 
er in ons land in de tweede helft 
van de jaren '50 een begin gemaakt 
met het voeren van een parkeer
beleid door o.m. het geven van 
voorschriften t.a.v. parkeren op 
eigen terrein, maar dit beleid is 
lang niet overal goed uit de verf 
gekomen. Bovendien is te laat in
gezien, dat het creëren van par
keeraccommodaties bij bedrijven, 
openbare diensten en bestuurlijke 
centra evenzeer aan beperkingen 
onderworpen dient te worden, wil 
voorkomen worden, dat de auto 
(rijdend of stilstaand) de alles
beheersende factor voor de ver
schijningsvorm van stad en land 
wordt. Grote delen van de kostbare 
ruimte in onze steden worden bezet 
door stilstaande auto's en nabij 
werkcentra liggende woonbuurten 
door auto's, die daar in feite niet 
horen. Dertig jaar geleden waren 
de effecten van een dergelijke ont
wikkeling in Los Angeles al zicht
baar en ontstond het begrip "anti
stad". 

Ontwapenende eerlijkheid 
Talrijke publicaties en congressen 
hebben - gedurende decennia - het 
thans voor ieder zichtbare beeld 
tijdig geschetst; helaas zonder 
voldoende invloed op het van 
overheidswege gevoerde beleid. De 
verklaring van onze verkeers
minister, dat zij pas een tweetal 
jaren gèjeden tot het inzicht is ge
komen,(dgt bevordering van het 
openbaar vervoer een conditie sine 
qua non is om het L.A.-effect te 
keren, moge dan blijk geven van 
een ontwapenende eerlijkheid, te 
zelfder tijd is het huiveringwek
kend zich te realiseren, dat tot dan 
toe het denken op de meest verant
woordelijke post bepaald werd 
door het hardnekkig "geloof' de 
stijgende mobiliteitsbehoeften 
middels de auto en daarmede ge
paard gaande voorzieningen te 
kunnen opvangen. 
Wij beginnen nu te praten over be
langrijke verbeteringen in ons 
openbaar vervoer op het moment, 
dat die voltooid hadden moeten 
zijn. De te verrichten investerin
gen zullen uit de tot dusverre be
staande competitiesfeer tussen 
openbaar en particulier vervoer 
moeten worden gehaald. Het be
reiken van verzadigingspunten in 
het wegverkeer laat duidelijk zien 
hoe een verschuiving van mid
delen in de richting van het open
baar vervoer tevens een zegen kan 
zijn voor het privé-vervoer. De 
aanvaardbaarheid van een ge
dachte als deze en dus ook de po
litieke verkoopbaarheid zal af
hangen van de mate, waarin de 
redelijkheid en doeltreffendheid 
van een dergelijke verschuiving 
duidelijk zal worden gemaakt. 

Zelfde twijfelpunten 
"Raad Pricing" werd als begrip in 
1964 in Engeland geïntro
duceerd door het z.g. "Smeed
committee". Deze commissie deed 
de aanbeveling een meer doeltref
fende, eenvoudiger en eerlijker 
toedeling voor overheid en weg
gebruiker terzake van de kosten 
van de weg tot stand te brengen. 
Het middel hiertoe zou bestaan uit 
een indeling van het gehele we
gennet in klassen en het detecteren 
van de auto's bij het binnenrijden 
en verlaten van een weg van zekere 
klasse. De tariefstelling zou in 
overeenstemming moeten zijn met 
de kwaliteit van de geboden voor
ziening. Autosnelweg hoog tarief, 
nationale weg lager tarief, etc. De 
detecties zouden elektronisch ge
beuren via elektromagnetische 
signalering in het wegdek en ver
volgens door middel van, voor deze 
signalen gevoelige, apparatuur, 
die in de auto is aangebracht. In 

een vergadering in Londen in 1965 
werd het project voor het eerst in 
openbare discussie gebracht. Hoe
wel de doelstellingen over het al
gemeen werden toegejuicht, bleek 
er ernstige twijfel te bestaan over 
de mogelijkheid om het project in 
technische zin bedrijfszeker te 
maken. Geknoei aan de appara
tuur in de auto, storingen, admi
nistratieve problemen bij de ver
koopplaatsen waren de belang
rijkste twijfelpunten. 
Tijdens een onlangs gehouden 
vergadering over dit onderwerp 
van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs in Den Haag bleken de 
twijfelpunten nog dezelfde als 24 
jaar geleden! I I 

SEPTEMBER 1989 

Kasmiddelen 
Na 1965 was er over de invoering 
van "Raad Pricing" weinig meer 
te vernemen tot het begrip in 1988 
in Nederland opdook. Ook hier een 
levensgroot misverstand! Het gaat 
nl. in feite over tolheffing t.b.v. het 
verwerven van kasmiddelen voor 
met name genoemde projecten als 
b.v. nieuwe tunnels. Dat deze tol
gelden met elektronische hulp
middelen gepaard zullen worden, 
heeft met "Raad Pricing" niets van 
doen!!! 
Vooralsnog blijkt het raadzaam 
om het begrip "Raad Pricing" c.q. 
"Rekening rijden" (beter ware 
"Prijsbewust rijden") te laten voor 
wat het is en te discussiëren over 

de vraag of tolheffing al dan niet 
dient te worden toegevoegd aan de 
scala van heffingen waaraan de 
autogebruiker thans reeds onder
worpen wordt. 
Maar boven dit alles torent een 
veel belangrijker vraag uit: "Lukt 
het alsnog een zodanig verheers
planologisch beleid te voeren, dat 
het de moeite waard blijft in onze 
steden te toeven en de daar tussen 
gelegen ruimten meer te laten zijn 
als uitgespaarde transportcor
ridors?" Het stellen van de vraag 
heeft, anders dan voor 25 jaren, 
een beklemmend karakter gekre
gen omdat een positieve beant
woording alleen nog mogelijk is 
geworden als de in de afgelopen 
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decennia gemaakte fouten alsnog 
hersteld zullen kunnen worden. 

Ir. L.H. Jacobsen, c.i. 
voormalig voorzitter 

partijcommissie Verkeer en 
Waterstaat 
Culemborg 

'VERWERKERS CHEMISCH AFVAL 
MAKEN ER EEN POTJE VAN ... ' 

leder jaar komt er in Nederland uit huis
houdens en bedrijven een enorme berg 
chemisch afval vrij. Als met de restanten 
van de konsumptie-maatschappij niet 
netjes en professioneel wordt omge
sprongen, kan er van alles misgaan. 

De bedrijven, verenigd in de N.V.C.A., 
de Nederlandse vereniging van verwer
kers van chemisch afval, zorgen elke dag 
weer voor een verantwoorde verwerking 
van afval. 

Ze zamelen afval in zoals klein chemisch 
afval, olieresten, scheepsafval en afval 
van de industrie. Behandelen zo mogelijk 
het afval, om het geschikt te maken voor 
hergebruik of recycling. Ze ontgiften af
valstromen en maken afvalwater weer 
schoon. Als er geen andere oplossing is, 
verbranden ze chemisch afval of zorgen 
ze voor een veilige opslag. 

De N.V.C.A.-Ieden staan garant voor de 
verwerking van ca. I miljoen ton 
chemisch afval per jaar. Dit is ongeveer 
90% van de totale hoeveelheid. 

Laboratoriumonderzoek speelt bij de 
diverse processen een grote rol. 
Alvorens partijen worden ingenomen, 
worden vrijwel altijd eerst monsters in 
potjes verzameld voor analyse. Met 
behulp van geavanceerde apparatuur 
worden de analyses uitgevoerd. Dit is 
maatgevend voor verpakking, transport, 
acceptatie en verwerking. 

In 1989 zijn door de N.V.C.A. kwaliteits
eisen opgesteld als extra waarborg voor 
een milieuhygiënisch verantwoorde 
verwerking van chemisch afval. Om lid te 
kunnen worden, moeten bedrijven niet 
alleen beschikken over alle vergunningen; 
ze moeten ook deze kwaliteitseisen van 
harte onderschrijven. 

Wie chemisch afval afgeeft aan een 
N.V.C.A.-bedrijf is dan ook verzekerd 
van een verantwoorde verwerking. 
N.V.C.A.-Ieden maken er geen potje van. 

Meer informatie over de N.V.C.A. is 
verkrijgbaar bij het sekretariaat, telefoon 
01830-23771. Daar kunt u ook de 
N.V.C.A.-brochure opvragen. 

NVCA, CHEMISCH AFVAL IS ONS EEN ZORG 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN VERWERKERS VAN CHEMISCH AFVAL 
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-strategie voor de 
jaren negerltig doorWD-VOORZITTERGINJAAR 

Op het moment dat ik dit 
schrijf is het duidelijk dat er 
binnenkort een CDA-PvdA
kabinet zal zijn. Waarschijn
lijk reeds voor u deze tekst 
onder ogen krijgt. 
Dat valt niet mee om na 12jaar 
regeringsverantwoordelijk
heid - met slechts een onder
breking van een jaar - thans 
weer de oppositierol te moe
ten oppakken. Laten we er 
eerlijk over zijn, het is gewoon 
even slikken. Maar het is geen 
reden om bij de pakken neer 
te zitten. Integendeel, we 
moeten beseffen dat toch nog 
altijd ruim 1,2 miljoen kiezers 
de VVD hun vertrouwen heb
ben gegeven. Dat vertrouwen 
mogen we niet beschamen. Ik 
ben er zeker van dat onze 
fracties in de Tweede en in de 
Eerste Kamer dat niet zullen 
doen en dat zij vanuit die op
positionele rol duidelijk vorm 
en inhoud zullen blijven geven 
aan onze liberale beginselen. 

Overleg 
Het hoofdbestuur heeft thans 

een groot aantal kamercentrales 
bezocht. Het heeft daar intensief 
overlegd met de bestuurders van 
de kamercentrales, ondercentra
les en vooral ook van de afdelin~ 
gen. De laatsten staan immers 
met name het dichtst bij onze le
den, bij onze kiezers. Het hoofd
bestuur luistert, discussieert en 
analyseert. Ik vind het bijzonder 
goede vergaderingen, waar in alle 
openheid wordt gesproken over de 
toekomst van de VVD in een ver
anderde politieke situatie, maar 

, ook over het recente verleden. 

De conclusies zijn steeds de
zelfde: de VVD heeft het beeld ge
geven van een innerlijk verdeelde 
partij, waardoor veel kiezers zich 
van ons hebben afgewend. Maar 
de tweede conclusie is dat het on
juist zou zijn om nu bij de pakken 
neer te zitten. Met vereende 
krachten moet het mogelijk zijn 
het tij te keren. 

Beleid jaren negentig 
Om dat laatste te bevorderen 

is het hoofdbestuur druk doende 
een beleid voor de jaren negentig 
te ontwikkelen. Dat beleid gaat 
uit van drie begrippen die ook in
vulling geven aan de letters VVD, 
namelijk: Visie, Vaardigheid en 
Discipline. Visie op de toekomst 
van onze samenleving. Vaardig
heid inzake de handelingen van 
politici, bestuurders en leden. 
Discipline als het gaat om de wijze 
van uitdragen van politieke 
ideeën. 

In dit beleid moet onderscheid 

worden gemaakt tussen een aan
tal onderdelen. In de eerste plaats 
is er de inhoudelijke discussie 
binnen de partij. 

Inhoudelijke bezinning op taak 
en plaats van het liberalisme in 
Nederland is een voortdurende 
noodzaak. Een van de belangrijk
ste aspecten daarbij is de vraag 
welke visie de VVD heeft met be
trekking tot huidige en toekom
stige maatschappelijke vraag
stukken en welke antwoorden zij 
daarop heeft. Het leidend principe 

· zal daarbij altijd zijn: handhaving 
van de liberale beginselen en in 
de uitwerking daarvan recht doen 
aan de eisen van de tijd. Daaraan 
ontleent de VVD haar identiteit. 

Communicatie 
Een tweede onderdeel vormt de 

communicatie (en informatie) 
naar het kader, de leden en de 
kiezers. De wijze van presentatie, 
de omgang van de partij met de 
buitenwereld, het inspelen op za
ken die van buitenaf de partij ra
ken, het voeren van een adequaat 
voorlichtingsbeleid. Dit alles is 
nodig om ervoor te zorgen dat'de 
liberale gedachten helder en 
doelmatig worden overgebracht. 
Onze politici, het kader, maar ook 
u, de leden, vervullen daarbij een 
belangrijke rol. Gezamenlijk 
kunnen wij duidelijk maken 
waarom de kiezer juist de VVD als 
zijn partij dient te beschouwen. 

Het hoofdbestuur zal daarom 
plannen ontwikkelen om het be-

leid op het gebied van de commu
nicatie en informatie nader vorm 
te geven. Het spreekt vanzelf dat 
Vrijheid en Democratie hierbij 
een grote rol zal spelen en van 
eminent belang is voor het be
palen van het gezicht van de VVD. 
Het hoofdbestuur overweegt 
voorts over te gaan tot het regel
matig publiceren van een kader
brief, voor - het woord zegt het al -
het kader van de partij. 

Vorming en Scholing 
Het derde belangrijke aan

dachtsveld blijft als immer de 
vorming en scholing. Het hoofd
bestuur is van mening dat politie
ke en bestuurlijke kennis van za
ken essentieel zijn voor het func
tioneren van politici en bestuur
ders. Het gezicht van onze partij 

(vervolg op pagina 3) 

Theinadag defensie en 
buitenlands beleid 
door ANTHONY KRÖNER 

Op 21 oktober is in het voor
lichtingscentrum van het Mi
nisterie van Defensie een 
VVD-themadag over genoem
de onderwerpen georgani
seerd. De dag die door ± 7 5 
VVD'ers werd bijgewoond, 
stond onder leiding van Jari
neke Buzeman en was een ini
tiatief van de Commissie De
fensie, de Commissie Buiten
land en de Groep Nederland 
van de Liberale Internatio
nale. 

Minister van Defensie, Frits 
Bolkestein, in zijn opening, on
derstreepte een oude stelling: hoe 
onduidelijker het regeringsbeleid, 
dès te meer ruimte wordt er ge
geven aan protest, en omgekeerd. 

Van belang is een zo breed moge
lijk draagvlak voor het buiten
lands- en defensiebeleid van de 
regering te creëren d.m.v. goede 
voorlichting. De VVD zal, zo be
sloot Bolkestein, eenmaal in de 
oppositie, haar mening over het 
toekomstige defensiebeleid niet 
onder stoelen of banken steken. 

Geen uitbreiding EG 
Secretaris-generaal van de 

WEU, Wim van Eekelen, wiens 
opdracht luidde: "Toekomstige 
ontwikkelingen in Europa", wees 
op de wenselijkheid voorlopig de 
EG niet uit te breiden en de Eu
ropese Vrijhandels Associatie 

(vervolg op pagina 11) 

INHOUDSOPGAVE 

LET OP! 
Vanaf 2 december 1989 

zijn de abonneenummers 
van Den Haag, Voorburg, 

Rijswijk en Leidschendam 
zevencijferig. Het alge

meen secretariaat van de 
VVD is dan bereikbaar op 

Q.613061. 

Doordat de acceptgiro's voor 
1990 met dit blad moesten 
worden meegezonden nog 

geen reactie in dit blad - dat 
eind oktober af moest sluiten -
op het regeerakkoord en alle 
ontwikkelingen die daarmee 

samenhangen. Voorzitter 
Ginjaar geeft op deze pagina 

een korte beschrijving van het 
VVD-verenigingsplan. 
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Wet op de ondernemingsraden 
verbeterd 
door MARCEL GERRITSEN 

Onlangs is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wij
ziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsom
standighedenwet aangenomen. Doordat Len Rempt niet langer 
deel uitmaakt van de VVD-fractie heeft Robin Linschoten zijn 
portefeuille zien uitbreiden met de medezeggenschap in onder
nemingen. 
De huidige Wet op de ondernemingsraden viert dit jaar het 10-
jarig jubileum. Door nu nog enkele wijzigingen door te voeren 
ontstaat een technisch goede wet die de mogelijkheid van een 
optimale medezeggenschap in ondernemingen waarborgt. 

Het doel van de wetswijziging 
is om vereenvoudiging van de ge
schillenregeling in de Wet op de 
ondernemingsraden tot stand te 
brengen. Bovendien behoren door 
de nu aangebrachte wijzigingen 
overlappingen met de Arbeids
omstandighedenwet tot het ver
leden. 

Een ander gevolg van de wets
wijziging is dat bedrijfscommis
sies die tot nu toe optraden als 
beslechter van geschillen tussen 
ondernemingsraad en de onder
nemer, in het vervolg van deze 
taak ontheven zullen zijn. De be
drijfscommissies krijgen de taak 
om als bemiddelende partij op te 
treden wanneer er sprake is van 
conflicten. In dat geval zal de 
kantonrechter worden belast met 

het oordelen in geschillen tussen 
de partijen. 

Beroepsinstantie 
Een ander voordeel is dat de 

minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid niet langer be
roepsinstantie zal zijn. Het be
zwaar tegen de minister als be
roepsinstantie is dat er een moge
lijke politieke teneur kan spreken 
uit zijn of haar uitspraken. 

Bij de schriftelijke voorberei
ding van het wijzigingsvoorstel is 
de minister dusdanig tegemoet 
gekomen aan de wensen van de 
VVD-fractie, dat niet veel vragen 
overbleven voor de plenaire be
handeling. 

Op één onderwerp heeft de mi
nister echter geen bevredigend 

antwoord gegeven. Dit betreft na
melijk de kosten van het voeren 
van een rechtsgeding door de on
dernemingsraad. Als oplossing 
hiervoor is wel de Wet rechtsbij
stand on- en minvermogenden· 
genoemd, maar ook het kabinet is 
van mening dat gebruik van deze 
wet voor het voeren van rechtsge
dingen door een ondernemings
raad oneigenlijk gebruik is. Men 
kan de ondernemingsraad be
schouwen als onderdeel van de 
onderneming en de meeste on
dernemingen kunnen niet ge
typeerd worden als onvermogend. 

Verbetering stemrecht 
Nederlanders in buitenland 
noodz- 1-elirik door MR JAN KEES_WIEBENGA, 

~ iJ WO Tweede-Kamerlid 

De deelname van de Nederlandse kiezers in het buitenland aan 
de recente Europese verkiezingen viel tegen. Bij de Tweede 
Kamerverkiezing van september was het resultaat nóg bedroe
vender: slechts ruim 20.000 van de ca. 600.000 Nederlanders in 
het buitenland werden als kiezer geregistreerd. Vooral na de 
laatste verkiezingen kwamen er klachten van meelevende 
landgenoten, die niet of te laat op de hoogte waren gesteld van 
de te verrichten handelingen. 

Die klachten zijn naar mijn 
mening terecht, in ieder geval 
voorzover zij de Tweede Kamer
verkiezingen betreffen. Bij de Eu
ropese verkiezingen werden de 
benodigde bescheiden wel aan alle 
Nederlanders in het buitenland 
toegezonden. Bij de daarop vol
gende Tweede Kamerverkiezin
gen hebben de staatssecretarissen 
van binnen- en van buitenlandse 
zaken (beiden CDA) daarvan ech
ter grotendeels afgezien. Dat was 
laakbaar. Want niet alleen was 
kort tevoren in de Tweede Kamer 
nog een VVD/CDA-motie aange
nomen die uitsprak dat voortzet
ting van een algehele toezending 
van de stembescheiden moest 
worden gehandhaafd. Bovendien 
deelden de staatssecretarissen 
hun besluit om die motie maar 
zeer ten dele uit te voeren niet aan 
de Kamer mee. Toen dit bekend 
werd heeft de VVD-fractie daar
tegen meteen stelling genomen. 
De demissionaire staatssecreta
rissen beriepen zich er bij die ge
legenheid op dat het te laat was 
om hun besluit nog te kunnen te
rugdraaien. 

Vereenvoudiging 
Deze onbevredigende gang van 

zaken toont aan dat het bij vol
gende verkiezingen wel degelijk 
gewenst is om een goede voorlich
tingscampagne op te zetten en de 
benodigde formulieren aan alle 
Nederlandse kiezers in het bui
tenland toe te zenden. Die voor
lichting en toezending moeten bo
vendien tijdig gebeuren. Want ook 
de tijdsfactor is een knelpunt ge
bleken. 

Het is verheugend dat op dat 
laatste punt vooruitgang te mel-

den is. Bij de recente vernieuwing 
van de kieswet is mede op krach
tige aandrang van VVD-zijde een 
reeks maatregelen genomen ter 
vereenvoudiging en versnelling 
van de procedures. Ik noem het 
opzetten van een centrale kie
zersregistratie: de bepaling dat de 
briefstemmen uit het buitenland 
alle in Den Haag zullen worden 
verwerkt; grotere inschakeling 
van onze ambassades, onder meer 
door de verzending van formulie
ren per diplomatieke post; alsme
de de eerdere toezending van de 
stembiljetten aan de betreffende 
kiezers door een verkorting van 
beroepsprocedures in Nederland. 

De VVD-fractie is van mening 
dat er zo mogelijk nog meer maat
regelen moeten worden genomen. 
Recentelijk heb ik de regering 
voorgesteld om onze ambassades 
en consulaten tevens te gaan be
nutten als stembureaus. Dit geeft 
weken tijdwinst en zal mogelijk 
tot een grotere opkomst leiden. De 
regering heeft inmiddels toe
gezegd dit voorstel voor te leggen 
aan de Kiesraad. Als deze het 
voorstel uitvoerbaar acht moet de 
kieswet onzes inziens worden 
aangepast. Wil de regering dat 
niet, dan zal onze fractie overwe
gen om te komen met een eigen 
initiatie:furetsvoorstel. 

Al met al moet de regering zich 
actiever opstellen. Dat is nodig, 
want een zo groot mogelijke deel
name aan de verkiezingen - ook 
van de Nederlanders in het bui
tenland - is in het belang van de 
democratie. • 

Toch heeft het kabinet de huidige 
regeling willen handhaven omdat 
alternatieven volgens de regering 
een "aanzuigende werking" op het 
voeren van rechtsgedingen zullen 
hebben. 

De VVD-fractie vindt dat deze 
rechtsgedingen door de onderne
ming moeten worden bekostigd. 
Met de PvdA en D66 heeft de VVD 
daarom een amendement inge
diend van deze strekking. 

De consequentie van het aan
nemen van dit amendement is dat 
in alle ondernemingen van "rede
lijke" kosten van het voeren van 
rechtsgedingen de onderne
mingsraad zal moeten betalen. 
Voor kleine ondernemingen zal 
dit mogelijk enige problemen 
kunnen opleveren, zodat deze het 
beste een rechtsbijstandsverze
kering kunnen afsluiten. 

Al met al zorgen de nu aange
nomen wijzigingen dat de WOR 
minder ingewikkeld is geworden, 
zodat werknemers en werkgevers 
er makkelijker gebruik van kun
nen maken. • 

Frank de Grave 
mogelijk naar 
Amsterdam 
Den Haag - Het VVD Tweede-Kamerlid mr. Frank de Grave 
heeft zich bereid verklaard bij de komende gemeenteraadsver
kiezingen lijsttrekker te worden voor Amsterdam. De defini
tieve kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen wordt eind 
november vastgesteld. De Grave doet dit op verzoek van de 
VVD-afdeling Amsterdam en na overleg met Voorhoeve en Gin
jaar. 

Frank de Grave: "Vanuit Am
sterdam ben ik gepolst of ik bereid 
zou zijn lijsttrekker te worden. 
Met dat verzoek onderstreept de 
VVD-Amsterdam het grote belang 
dat men aan het feit hecht om na 
een lange oppositieperiode weer 
eens deel te gaan uitmaken van 
het stadsbestuur. Tenslotte is de 
VVD in Amsterdam de tweede 
partij. De vraag kwam erop neer: 
waar kan ik me het best voor de 
partij inzetten in Den Haag of in 
Amsterdam. Deze zaak heb ik zo
wel met Amsterdam als met Joris 
Voorhoeve en partijvoorzitter 
Ginjaar besproken. Samen heb
ben we de conclU:sie getrokken dat 
het 't beste is dat ik voor Amster
dam beschikbaar ben. Het pro
bleem is dat ik niet op twee plaat-

- sen tegelijk kan zijn. Dus moest , 
ik uit twee een keuze maken." 

Bedrijfsleven 
Het is beslist niet zo dat De 

Grave, die in het vorig kabinet de 
financieel woordvoerder voor de 
VVD was en ondermeer de hele 
belastingvereenvoudigingsopera
tie "Oort" voor zijn rekening nam, 
op het politiek métier is uitgeke
ken. "Dat zou je kunnen conclu
deren als ik het bedrijfsleven had 
opgezocht of zo iets. Het gaat mij 
erom waar ik voor de VVD het 
meest waardevol kan zijn. De 
Amsterdamse VVD heeft met 
haar verzoek duidelijk haar stre
ven onderstreept dat de liberalen 
daar weer deel moeten gaan uit
rnaken van het college van B&W. 
Dat heb ik moeten afwegen tegen 
mijn functioneren in Den Haag. 
Daarbij heeft meegespeeld dat er 
prima mogelijkheden zijn om mijn 
Kamerfuncties op te vangen. Dat 
komt natuurlijk ook doordat 

Frank de Grave 

mensen uit het vorig kabinet zoals 
Henk Koning en Rudolf de Korte 
terugkeerden naar de Kamer
fractie. 

Geen afscheid 
Voorlopig betekent de kan

didatuur van Frank de Grave voor 
hem niet het -afscheid van de 
Tweede-Kamerfractie. "Eerst 
moet ik worden gekozen en daar
na zal bij de onderhandelingen na 
de verkiezingen moeten blijken of 
de VVD wethouders kan en mag 
leveren. Komt de VVD niet in het 
college van B&W dan zal ik nog 
een definitief besluit moeten ne
men of ik de Tweede Kamer met 
de raadsfractie combineer. Dat 
heb ik in de periode 1982-1986 ook 
gedaan. Door de binnengemeen
telijke decentralisatie is in Am
sterdam een belangrijk deel van 
de centrale gemeenteraad over
gegaan naar de deelgemeentera
den. Daardoor is het voor mij dan 
ook wat makkelijker het qua werk 
en tijd te combineren. Voorlopig 
volgt uit deze beslissing dus nog 
geen afscheid van de Tweede Ka-

. mer, want ik doe mijn werk daar 
met erg veel plezier." • 
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Oosteuropese veranderingen 
zetten stentpel op onze 
toel._..om.st door MR. DRS. FRITS BOLKESTEIN, ~~ demissionair minister van Defensie 

Adembenemend. Zo ZIJn de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, in Polen en in Hongarije te 
karakteriseren. Ze geven elke dag aanleiding tot nieuwe krantekoppen. Het beeld dat wij in de 
loop van vele tientallen jaren van de communistische landen hebben opgebouwd, blijkt steeds 
meer door de werkelijkheid achterhaald. Het begrip "Oostblok" is een element in dat traditionele 
beeld. Een kort overzicht van de stand van zaken in de Sovjet-Unie en de andere Oosteuropese 
landen toont aan dat ook van een blok geen sprake meer is. 

tot een effectief instrument voor 
de uitvoering van zijn beleid te 
maken. Volgens aanhoudende be
richten staat de populariteit van 
Gorbatsjov onder druk. Vanuit 
hervormingsgezinde kringen 
wordt hij evenwel opgeroepen zich 
meer te profileren als hervormer. 

Polen 

gemaakt, waaronder een onmid
dellijke devaluatie van de zloty 
met twintig procent. Het uitein
delijke doel van de regering is een 
vrije-markteconomie. Eind sep
tember vatte minister van Finan
ciën Balcerowicz de situatie als 
volgt samen: "Dit hervormings
praces heeft plaats in heel moei-

lijke en misschien explosieve so
ciale omstandigheden. Hoewel de 
regering kan rekenen op steun 
van de bevolking, kunnen er 
spanningen optreden, gezien de 
onvermijdelijke ontberingen die 
de mensen aanvankelijk moeten 
lijden." 

Hongarije 
Hongarije is het derde land 

waar ingrijpende hervormingen 
worden doorgevoerd. De meest 
spectaculaire onderdelen waren 
in juni de letterlijke opening van 
de grens met Oostenrijk en in ok
tober de omzetting van de com
munistische in een socialistische 
partij. Volgend jaar worden in 
Hongarije vrije verkiezingen ge
houden. Dan zal blijken hoe de 
bevolking de hervormingsgezind
heid van de leiders waardeert. 

Tsjechoslowakije en 
Bulgarije 

De regering in Tsjechoslowa
kije voert een beleid waarin voor
zichtige economische hervormin
gen worden gecombineerd met de 
instandhouding van starre po
litieke verhoudingen, schending 
van fundamentele mensenrechten 
en scherpe censuur op informatie 
en op kunstuitingen. Poolse com
munisten en de (voormalige) 
Hongaarse communistische partij 
hebben de inval van de "broeder
landen" in 1968 veroordeeld. Het 
ziet er niet naar uit dat Tsjecho
slowakije zelf deze veroordeling 
spoedig zal overnemen. Bulgarije 
biedt eenzelfde beeld: geen po
litieke hervormingen, wel be
perkte economische veranderin
gen. 

Modelstaat DDR 
De DDR geldt in economisch 

opzicht als de modelstaat van 

Oost-Europa. Maar het model 
heeft zijn glans verloren. Dit jaar 
nam het "stemmen met de voe
ten" een grote vlucht: veel, vooral 
jonge Oostduitsers lieten alles 
achter en zochten zich een weg 
naar de Bondsrepubliek. Achter
blijvers richtten nieuwe oppositi
onele bewegingen op. De fees
telijkheden ter gelegenheid van 
het veertigjarig bestaan van de 
DDR werden overschaduwd door 
demonstraties, die in een aantal 
gevallen hard uiteen werden ge
slagen. De leiding van partij en 
staat, tot voor kort niet bereid tot 
hervormingen, vond dit alles ern
stig genoeg om de achtergronden 
van de onrust te onderzoeken en 
een open dialoog aan te kondigen. 
De eerste slachtoffers van dat on
derzoek zijn gevallen, te beginnen 
met Erich Honecker. 

Roemenië 
Roemenië zucht onder het be

wind van de familie Ceaucescu. 
De algehele afbetaling ·van de 
buitenlandse schuld is geen uiting 
van een bloeiende economie; de 
terugbetaling brengt de bevolking 
honger en kou. Vele historische 
gebouwen in Boekarest zijn met 
de grond gelijk gemaakt om plaats 
te maken voor een eigentijds be
stuurscentrum. Dat was niet de 
laatste culturele ramp die Ceaus
cescu zijn land bezorgde. Inmid
dels is begonnen met de afbraak 
van een groot aantal dorpen- vol
gens het oorspronkelijke plan on
geveer zevenduizend. Hiervoor in 
de plaats komt een veel kleiner 
aantal agro-industriële centra. De 
uitvoering van dit plan brengt 
vooral de Hongaarse minderheid 
in Roemenië een harde slag toe. 

De "visie" van het 
Westen 

Het gemakkelijkste verwijt dat 

(vervolg op pagina 4) 

In de Sovjet-Unie zijn de 
grootste problemen voor president 
en partijleider Gorbatsjov bin
nenlands-politiek van aard. Een 
groeiend begrotingstekort, een 
teruglopende produktiviteit in het 
bedrijfsleven, hoge inflatie, een 
verslechterende handelsbalans en 
een groeiende onvrede over de 
schaarste en de gebrekkige kwa
liteit van goederen. Perestrojka 
vraagt de mensen harder en beter 
te werken, maar de beloning in de 
vorm van meer welvaart laat nog 
op zich wachten. Daarnaast heeft 
Gorbatstjov al veel te stellen ge
had met de verhouding tussen 
Moskou en een aantal republie
ken (bijvoorbeeld Kazachstan en 
de Baltische republieken) en tus
sen volken en republieken onder
ling (bijvoorbeeld Abchazië/Geor
gië en het conflict over N agorno 
Karabach). 

In Polen zijn dit jaar voor het 
eerst sinds de Tweede W ereldoor
log vrije verkiezingen gehouden. 
Daarbij werden de communisten 
veel verpletterender verslagen 
dan iemand voor mogelijk had ge
houden. Inmiddels is een kabinet 
geformeerd met een premier en 
een aantal ministers die tot voor 
kort alleen ondergronds hun gang 
konden gaan. 

VVD-strategie voor de jaren negentig 

De afgelopen vier jaar heeft 
Gorbatsjov hard gewerkt aan de 
versterking van zijn positie. 
Naast het leiderschap van de 
Communistische Partij verwierf 
hij het presidentschap. De presic 
dent is tevens voorzitter van de 
Opperste Sovjet, het parlement. 
De samenstelling van het Polit
bureau, het Centrale Comité en 
de Ministerraad is de afgelopen 
jaren ingrijpend veranderd, ten 
gunste van de medestanders van 
Gorbatsjov. Maar dat is alleen nog 
maar de top van de staat en de 
partij. Het is de vraag of Gorbats
jov erin is geslaagd het gehele ap
paraat voldoende te hervormen 
om te voorkomen dat dat apparaat 
het perestrojka-programma 
dwarsboomt of, beter nog, om het 

Dit verandert echter niets aan 
de deplorabele staat van de Poolse 
volkshuishouding. Vorige maand 
waarschuwde de regering dat de 
winter hard en moeilijk zou kun
nen zijn. Energietekorten, voed
selschaarste en nieuwe prijsver
hogingen zouden niet uitgesloten 
zijn. De kolenproduktie bedroeg 
in september 5,5 miljoen ton, één 
miljoen ton minder dan in sep
tember 1988. De inflatie loopt al
lesbehalve terug. Over de inflatie 
zijn verschillende cijfers in om
loop, maar ze zijn zonder uitzon
dering hoog. 

De Poolse regering heeft inter
nationaal krachtig aan de bel ge
trokken en steun gevraagd bij an
dere landen, bij het Internatio
nale Monetaire Fonds (IMF) en bij 
de Wereldbank. Tegelijkertijd zijn 
pijnlijke maatregelen bekend-

(vervolg van pagina 1) 

wordt ook hierdoor in belangrijke 
mate mede bepaald. Daarom zal 
grote aandacht moeten worden 
besteed aan de voortdurende 
scholing van onze politici en be
stuurders. Vrijblijvendheid bij de 
vraag of cursussen moeten wor
den gevolgd, is naar de mening 
van het hoofdbestuur niet meer op 
zijn plaats. 

Kandidaatstelling 
Een vierde element is de kan

didaatstelling. De partij wil hier
mee bereiken dat er goede fracties 
tot stand komen met een even
wichtige verscheidenheid in ken
nis van zaken met betrekking tot 
de verschillende beleidsterreinen. 
Fracties die als een collegiaal ge
zelschap opereren, zich bewust 
van het feit kandidaat te zijn ge
steld door de liberale partij van 
Nederland, de VVD. 

Bij dat bewust weten past ook 
dat (achteraf) verantwoording 

aan de partij wordt afgelegd onder 
erkenning van ieders liberale ge
zindheid en met recht op een per
soonlijke levensovertuiging. 
Spreekt ook de nieuwe kieswet er 
thans niet van dat gekozenen 
"zonder last" dienen te spreken, 
waar vroeger sprake was van 
"zonder last en ruggespraak". 

Organisatie en 
besluitvorming 

Tenslotte zijn de organisatie en 
besluitvorming van groot belang. 
De laatste jaren is hierover reeds 
regelmatig binnen de partij ge
sproken. Het hoofdbestuur is 
thans bezig de weerslag van die 
discussies in voorstellen tot re
glementswijziging vast te leggen. 
Als uitgangspunt wordt gehan
teerd dat reglementen geen doel 
op zichzelf zijn, maar een middel 
om tot een open organisatie te ko
men en tot doorzichtige besluit
vormingsprocedures. 

Verenigingsplan 
Het hoofdbestuur heeft haar 

gedachten omtrent deze beleids
voornemens vastgelegd in een 
eerste concept van een 
verenigingsplan dat op het mo
ment dat u dit leest is besproken 
in een partijraadsvergadering. 
Deze vergadering was overigens 
op veler verzoek besloten opdat 
sprake zou kunnen zijn van een 
openhartige gedachtenwisseling 
over het te voeren beleid, maar 
ook over het recente verleden. Na 
deze discussie zal het hoofdbe
stuur een definitief verenigings
plan vaststellen. Daaraan zal op 
grote schaal bekendheid worden 
gegeven, zodat het in een partij 
kan worden besproken. 

In het volgend nummer van 
Vrijheid en Democratie zal ik u 
daarover, en over de partijraad, 
nader berichten. • 



Oosteuropese 
veranderingen 
zetten stempel 
op onze 
toekomst 
(vervolg van pagina 3) 

dezer dagen klinkt, is dat het 
Westen geen visie heeft op de ont
wikkelingen in Oost-Europa en op 
het gewenste resultaat daarvan. 
Wie heeft à la minute pasklare 
antwoorden op zo diepgaande 
veranderingen, waarvan het ein
de nog niet in zicht is? Bovendien 
liggen de verlangens van het 
Westen in tal van teksten vast. 
Denk maar aan de Slotakte van 
Helsj,nki. 

De belangrijkste misvatting 
achter dit verwijt is de gedachte, 
dat het welslagen van de hervor
mingen in de Sovjet-Unie, Polen 
en Hongarije afhankelijk zou zijn 
van de houding van het Westen. 
In werkelijkheid is onze invloed 
marginaal. Zeker, indien het 
Westen in geen enkel opzicht op 
de hervormingen zou reageren en 
bijvoorbeeld niet bereid zou zijn 
de regelingen voor de Poolse bui
tenlandse schuld te herzien, dan 
zou dat de positie van de regering 
Mazowiecki geen goed doen. Maar 
dat is wat anders dan de suggestie 
dat het Westen de toekomst van 
Polen politiek, economisch en cul
tureel in belangrijke mate mede 
gestalte kan geven. 
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Wat ons te doen staat 
Voordat ik uiteenzet wat Ne

derland en de andere Westelijke 
landen in de huidige situatie 
kunnen doen, moet eerst nog een 
belangrijk aspect duidelijk wor
den onderstreept. Dat zijn de ver
schillen tussen de Sovjet-Unie en 
de andere Oosteuropese landen. 
In de eerste plaats hebben de 
Sovjet-Unie en het tsaristische 
Rusland nooit een democratie ge
kend, noch een culturele traditie 
die aan het individu een belang
rijke plaats toekent. In de tweede 
plaats hebben Polen en Hongarije 
duidelijk gemaakt, dat de econo
mische hervormingen zullen lei
den tot een kapitalistische of een 
vrije-markteconomie. In de Sov
jet-Unie blijven, althans in de 
huidige opzet, de politieke en de 
economische structuur com
munistisch. In de derde plaats 
blijft de Sovjet-Unie, ongeacht de 
ideologie, een grote mogendheid, 
ook indien de strijdkrachten en 
het nucleaire arsenaal worden 
beperkt. 

Het Westen moet duidelijk la
ten uitkomen dat het de verande
ringen in de Sovjet-Unie, Polen en 
Hongarije ondersteunt. Dat geldt 
in de eerste plaats voor de betere 
naleving van de mensenrechten. 
Niet voor niets heeft zeker ook 
Nederland jarenlang op het aam
beeld van de mensenrechten ge
hamerd. Alleen daarom al past 
een positieve benadering. Die be
nadering moet op de korte termijn 
drieledig zijn: 
- in het algemeen moeten uitwis

selingen worden bevorderd. Te 
denken valt aan wederzijdse 
bezoeken van orkesten en dans
groepen, aan beurzen voor stu
denten, aan jumelages tussen 
steden en aan sportieve uitwis
selingen, om maar enkele mo
gelijkheden te noemen. Zo blijft 
de intensivering van de contac
ten niet beperkt tot een kleine 
elite; 

- economisch moet de nadruk lig
gen op maatregelen die de be
trokken landen helpen aanslui
ting te vinden bij de Westerse 
econom1een, bijvoorbeeld via 
het IMF en door de convertibi
liteit van de munteenheden. Nu 
is voor investeringen van het 
bedrijfsleven en voor samen
werking tussen industrieën nog 
overheidsbemoeienis nodig. Dat 
schrikt veel bedrijven af. Bo
vendien vereist aansluiting bij 
het Westerse economische sys
teem structurele veranderingen 
.in de Oosteuropese economieën. 
Te lang zijn Oosteuropese re
geringen zulke ingrepen uit de 
weg gegaan; 

- op het terrein van vrede en vei
ligheid is het Westen bereid tot 
afspraken, mits wordt voldaan 
aan een aantal voorwaarden 
met betrekking tot wederzijds 
resterende aantallen troepen en 
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wapens en controleerbaarheid 
van de naleving van akkoorden. 
Dat is geen Westerse gunst. Het 
is ook in óns belang afspraken 
over wapenvermindering te 
maken op een moment, dat 
daaraan in Oost-Europa - te 
oordelen naar de concessies die 
worden gedaan - grote behoefte 
bestaat. Ook op militair gebied 
kunnen persoonlijke ontmoe
tingen bijdragen tot een beter 
begrip. Dat merkte ik tijdens 
mijn bezoek aan Hongarije, in 
mei 1989. 

Snel een goed 
hulppakket 

Ik zie veel mogelijkheden voor 
financiële en economische steun 
aan Oosteuropese landen. Het 
gaat erom het instrumentarium 
zorgvuldig te kiezen. In het alge
meen moeten aan de Westerse 
hulp nauw omschreven voor
waarden worden verbonden. An
ders. dreigt financiële steun 
slechts te leiden tot vergroting 
van de staatsschuld, zoals in Po
len gebeurde. Daarom moet zoveel 
mogelijk worden gezocht naar 
structurele verbetering van Oost
europese economieën. Dat is te 
verkiezen boven alleen maar fi
nanciële bijdragen. Dit geldt ze
ker zolang landen blijven vast
houden aan het communisme als 
leidraad voor hun politieke en 
economische ontwikkeling. In die 
zin past een zekere terughou
dendheid. 

Zeker voor Polen en Hongarije 
moet nu op korte termijn een be
hoorlijk hulppakket worden sa
mengesteld. Ik noemde al het IMF 
en de Wereldbank, die betalings
balanshulp en een regeling voor 
de herschikking van schulden 
kunnen bieden. Ook de Europese 
Gemeenschap heeft een omvang
rijk programma in voorbereiding. 
De komende jaren zal de EG bo
vendien de belemmeringen voor 
de handel met deze landen moeten 
opruimen. 

De Westduitse minister Gen
scher loopt graag in de voorhoede. 
Zo pleitte hij ervoor dat de Eu
ropese Gemeenschap open zou 
staan voor landen als Polen en 
Hongarije. Daartoe kan de Eu
ropese integratie volgens hem op 
tal van terreinen voortgaan, maar 
moeten militaire vraagstukken 
daarbuiten blijven. Zonder de 
veranderingen in Polen en Hon
garije te bagatelliseren, acht ik 
het echter volstrekt voorbarig dat 
de Europese integratie de pas in
houdt terwille van een uitbreiding 
waarvan nu noch de wenselijk
heid, noch het jaartal is te voor
zien. 

Er is behoefte aan hulp en het 
Westen zal die moeten bieden. 
Suggesties voor de aanpak daar
van zijn altijd welkom. Mits die 
suggesties reëel zijn en bijdragen 

tot de samenstelling van een goed 
en effectief hulppakket. 

Toekomst op langere 
termijn 

Op langere termijn staat het 
succes van Gorbatsjov c.s. nog 
steeds niet vast. Er zijn dan ook 
positieve en negatieve scenario's 
te schetsen. Zo'n negatief scenario 
zou kunnen zijn dat de ontwikke
lingen in Polen, in Hongarije of in 
een van de nationaliteitenkwes
ties zodanig uit de hand lopen, dat 
Moskou zich tot hard ingrijpen 
gedwongen voelt. Wat Polen en 
Hongarije betreft, moet daarbij 
vooral worden gedacht aan een 
uittreden uit het Warschaupact. 
Zo'n hard ingrijpen zou onvermij
delijk ook een nederlaag zijn voor 
Gorbatsjov en dienst hervor
mingsgezinde koers, waarin zo'n 
reactie niet past. Het zou daarmee 
ook een zekere mate van herstel 
van de marxistisch-leninistische 
orthodoxie inhouden. 

In een positief scenario zou 
sprake kunnen zijn van verre
gaande decentralisatie, zowel in 
de economische planning als in de 
politieke relatie tussen de Sovjet
Unie en de Oosteuropese landen. 
Dit zou gepaard kunnen gaan met 
een betere en ruimere naleving 
van de mensenrechten, meer 
aandacht voor de behoeften van 
de consument en een minder grote 
nadruk op de zware industrie en 
de defensie-industrie. 

NAVO blijft nodig 

De moeilijkheden waarvoor de 
Oosteuropese leiders zich gesteld 
zien zijn groot en het Westen kan 
slechts zeer gedeeltelijk verlich
ting bieden. Daarom is het nog 
lang niet zeker dat onze hoop ten 
aanzien van Oost-Europa werke
lijkheid wordt. Daarom ook is het 
nog te vroeg voor bezuinigingen 
op de defensiebegroting, zoals het 
regeerakkoord tussen CDA en 
PvdA vermeldt. We zullen in ieder 
geval moeten afwachten wat de 
huidige ontwapeningsbesprekin
gen in Wenen opleveren. Wij kun
nen daar geen voorschot op ne
men. 

Wat op langere termijn ook ge
beurt, voor de NAVO blijft zeker 
een rol weggelegd. Als het ne
gatieve scenario werkelijkheid 
wordt, zullen de landen van Oost
Europa weer een gesloten blok 
vormen, de ideologische en andere 
verschillen met het Westen on
derstrepen en een aanzienlijke 
defensiemacht in stand houden. 
In het geval van het positieve 
scenario blijft de NAVO van be
lang voor het behoud van stabiele 
verhoudingen in Europa. Dat is 
vooral nodig gezien de Sovjet
Unie, die ook zonder het huidige 
militaire overwicht een mogend
heid van formaat blijft. Ook op 
langere termijn is daarom het te
genwicht van de Verenigde Staten 
vereist. 

De politieke geografie van Eu
ropa verkeert in een ingrijpend 
veranderingsproces. Die veran
deringen raken niet alleen de 
Oosteuropese landen, maar zetten 
ook een stempel op onze toekomst. 
De Engelse hoogleraar Lawrence 
Freedman schreef onlangs: "Eu
ropa's oude politieke kaart is niet 
langer betrouwbaar, maar de 
nieuwe kaart is nog niet getekend. 
In deze omstandigheid is het 
moeilijk onze positie te bepalen." 
Ik ben niet bang een nieuwe, on
bekende en bochtige weg in te 
slaan. Maar ik doe dat graag met 
aangepaste snelheid. • 

KRUIT 
DROOG 

HOUDEN 
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Z
wevend tussen regeerak
koord en een nieuwe re
gering; nog in het niemands

land van een demissionair ka
binet in zijn laatste dagen of we
ken zijn wij bezig dit blad af te 
sluiten. Daar alles op 27 oktober 
op de drukkerij moet zijn, is het 
voor de redactie koffiedik kijken 
in de toekomst. Eerdere formaties 
hebben geleerd dat vooruitlopen 
op die toekomst heel gevaarlijk 
kan zijn. Politiek is nu eenmaal 
een ongewisse zaak. 

Een ander punt is dat de VVD
fractie terecht heeft besloten niet 
met commentaren vooruit te lopen 
op die definitieve versie van het 
regeer-akkoord, laat staan op de 
Regeringsverklaring die daar op 
volgt. Voorhoeve - en dat is logisch 
- wil zijn kruit dan opsparen tot 
het plenaire debat dat volgt op de 
totstandkoming van een CDA
PvdA-kabinet. 

Binnen de partij wordt deze 
weken gewerkt aan een nieuwe 
politieke strategie en - bestuur
lijk - aan een verenigingsplan. Er 
is dus veel gaande. De VVD zit 
bepaald niet passief te wachten op 
de ontwikkelingen op hét Bin
nenhof. Het verenigingsplan 
wordt besproken in de besloten 
partijraad van 11 november aan
staande. Doordat de accept-giro's 
op deze Vrijheid & Democratie 
worden verzonden (het plastic dat 
daartoe die ene maal per jaar 
wordt gebruikt, is milieuvriende
lijk en dus afbreekbaar), krijgt u 
pas twee weken na de drukpro
cedure uw blad in de bus. U be
grijpt het: al met al ligt er een 
vacuüm tussen opmaken en 
drukken van dit blad en het mo
ment waarop u het onder ogen 
krijgt van ruim 2% week. De re
dactie kan ditmaal niet actueel 
zijn. We zullen de achterstand 
trachten in te halen in het decem
bernummer. 

Maar er zijn meer actuele za
ken. Demissionair minister van 
Defensie, mr. drs. Frits Bolke
stein heeft voor Vrijheid & Demo
cratie een analyse gemaakt van 
de situatie in de Oostbloklanden. 

Avond na avond zagen we op 
de t.v. de massale uittocht van 
Oostduitsers naar het vrije Wes
ten. En deze ontwikkeling geldt 
dan nog slechts alleen de com
munistische staat die het dichtst 
bij ons in de buurt ligt. Maar het 
gist in vrijwel alle Oostbloklan
den. Hoe Nederland daarop zelf 
moet reageren en in het kader van 
de NAVO legt hij glashelder uit. 
Oost-Europa is heftig in be
weging. Er gloort hoop op be
scheiden vormen van democratie 
in sommige landen, zoals Polen en 
Hongarije. Belangrijk zal zijn hoe 
daarop vanuit het vrije Westen 
moet worden gereageerd en inge
sprongen. 

RENY DIJKMAN • 
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Chaosinde 
m.ediawereld 
door JOHAN HOMMES en RENY DIJKMAN 

Zowel internationaal als nationaal is de mediawereld enorm in 
beweging. "Hoe", zo zullen velen zich afvragen, "is het tot zo'n 
puinzooi op dit gebied in Nederland kunnen komen?" Nu- eind 
oktober - bestaat er nog geen enkele zekerheid over TV 10. Er 
wordt op alle fronten geknokt om zenders op de kabel te krijgen 
en .•. om ze tegen te houden. 
Over de Europese situatie spraken wij met Gijs de Vries, VVD
Europarlementariër. Het VVD-mediabeleid in Nederland - ver
tolkt door Loek Hermans - sluit daar naadloos op aan. 

"Wij vinden als liberalen dat 
mediabeleid zo belangrijk omdat 
we via die media vorm willen ge
ven aan een mensenrecht: de 
vrijheid van meningsuiting. Dat 
wil zeggen de vrijheid om infor
matie te verspreiden ofte ontvan
gen, zonder overheidsinmenging 
en ongeacht grenzen. Die vrijheid 
moet niet alleen gelden voor de 
gedrukte media, maar ook voor 
radio en televisie." 

Aan het woord is VVD-Eu
roparlementslid Gijs de Vries, die 
zich al jaren inzet voor meer 
grensoverschrijdende televisie in 
Europa. Begin oktober werden de 
inspanningen van De Vries en zijn 
collega's bekroond. Toen nam de 
EG-Raad van Ministers een Eu
ropese mediawet aan. Deze richt
lijn "Televisie zonder Grenzen" is 
voor een belangrijk deel geba
seerd op voorstellen die Gijs de 
Vries en de Duitse Christen-De
mocraat Wilhelm Hahn in 1985 
in het Europees Parlement deden. 
De richtlijn bepaalt dat TV-pro
gramma's die aan een aantal 
voorwaarden voldoen in heel Eu
ropa mogen worden uitgezonden 
en dus niet door een lidstaat van 
de kabel mogen worden geweerd. 
(Zo mag een programma niet meer 
dan eens per 45 minuten door re
clame worden onderbroken, is ta
baksreclame verboden, en gelden 
strakke regels voor sponsoring en 
alcoholreclame.) Met deze wet
geving worden dus weer enkele 
pijlers afgebroken van het beken
de "hek rond Hilversum", waar
tegen de VVD zich steeds heeft 
verzet. 

Richtlijn werkt door 
"De richtlijn 'Televisie zonder 

Grenzen' is een goed voorbeeld 
van de toegenomen wetgevende 
macht van het Europees Par
lement. Besluiten van het EP 
werken door tot in de binnen
landse politiek," aldus Gijs de 
Vries. 

Hij is ervan overtuigd dat het 
de Nederlandse ·culturele iden
titeit niet in gevaar brengt. "En
gelsen blijven Engelsen, Span
jaarden blijven Spanjaarden en 
Nederlanders blijven Nederlan
ders met hun eigen taal, hun cul
tuur, hun eigen identiteit en hun 
eigen televisie. Europa wordt niet 
een smeltkroes. Daarvoor zijn 
onze nationale culturen gelukkig 
te sterk. Maar wel moeten wij de 
toegankelijkheid van onze eigen 
culturele produkten voor onze 
mede-Europeanen vergroten. 
Niet de overheid maar de burgers 
zelf moeten uitmaken welke TV
programma's ze willen zien." 

Europese 
programma's 

Om te voorkomen dat vooral 
commerciële satellietkanalen te
veel Amerikaanse films zullen 
vertonen, is in de richtlijn opge
nomen dat de lidstaten ervoor 
moeten zorgen dat de omroepor-

ganisatie meer dan de helft van 
hun zendtijd reserveren voor Eu
ropese programma's. 

Gijs de Vries: "Van die be
paling ben ik nooit een voorstan
der geweest. De hele mensheid 
heeft recht op cultuur en infor
matie. Ik had liever gezien dat 
men niet aan nationale percen
tages werd gebonden. Dergelijke 
quota zijn ook in strijd met het 
EG-streven om op wereldschaal 
tot een vrij verkeer van diensten 
te komen. Om de Europese film
en tv-industrie te stimuleren zie 

ik veel meer heil in andere maat
regelen, bijvoorbeeld meer onder
titeling of nasynchronisatie of een 
gunstig BTW-tarief. Zo lijkt het 
me bepaald onverstandig om de 
BTW op bioscoopkaartjes te ver
hogen, zoals de Europese Com
missie voorstelt. Dit zou in België, 
Frankrijk, Duitsland, Grieken
land, Portugal en Spanje tot een 
verdubbeling van de prijs leiden. 
Die BTW-tarieven van de Com
missie zouden op andere punten 
ook een gevoelige klap voor de 
Nederlandse omroepen beteke
nen. 

Overigens ben ik niet erg onder 
de indruk van de Amerikaanse 
kritiek op de EG-mediarichtlijn. 
De Amerikanen beschermen hun 
eigen televisie- en filmmarkt net 
zo goed. Buitenlanders mogen 
maar voor 20 % deelnemen in het 
kapitaal van een Amerikaanse 
communicatie-onderneming. Ook 
is het voor buitenlanders vaak 
moeilijk tijdelijk werk te vinden 
in de Amerikaanse audio-visuele 
industrie. Daarbij komt ook dat 
Amerikaanse producenten zullen 
profiteren van de uitbreiding van 
het aantal satellietkanalen die in 
Europa de komende jaren te zien 
zullen zijn," aldus Gijs de Vries. 

Commerciële televisie 
Terug naar Nederland waar de 

ontwikkelingen op het gebied van 
de media de laatste weken elkaar 
in razend tempo opvolgden. Door 
de toelating van RTL-Veronique 
heeft de commerciële televisie in 
ons land zijn intrede gedaan. 
VVD-Tweede-Kamerlid Loek 

Hermans: "De VVD heeft m.b.t. 
het mediabeleid al sinds jaar en 
dag een helder standpunt, name
lijk zoveel mogelijk vrijheid voor 
de kijker en de luisteraar. 

Commerciële omroep moet in 
dit verband dan ook mogelijk zijn. 
Reclamegelden die boven Neder
land hangen moeten in Nederland 
blijven en niet naar het buiten
land wegvloeien. Met de inkom
sten uit die reclame kunnen in
vesteringen- plaatsvinden, die er
toe leiden dat Nederland optimaal 
kan profiteren van de nieuwe 
technologische mogelijkheden die 
vooral het kabelnet heeft te bie
den. Dit betekent overigens niet 
dat de VVD geen waarde zou 
hechten aan het publieke bestel 
zoals wij dat nu kennen. Wij zijn 
er echter tegen dat de huidige 
omroepen beschermd zouden 
moeten worden door het tegen
houden van nieuwe ontwikkelin-

gen, zoals bijvoorbeeld commer
ciële TV vanuit het buitenland. De 
kijker bepaalt zelf wel waar hij 
naar wil kijken!" 

Europese 
ontwikkelingen 

De Europese richtlijn "Televi
sie zonder Grenzen" geldt ook voor 
de lidstaat Nederland. Dat be
tekent dat lidstaten belemmerin
gen die voor de omroep zijn opge
trokken, moeten slechten. De Eu
ropese regels voorzien in een 
vrijheid om informatie te ver
strekken, maar ook om informatie 
te ontvangen. De Nederlandse re
gels die leiden tot een beperking 
van die mogelijkheden zijn dan 
ook in strijd met de Europese re
gels. 

De discussie over de media 
loopt al sinds het begin van de 
jaren zestig. Het kabinet-Ma
rijnen viel erop. Het wilde koste 
wat het kost de uitbreiding van 
het bestel met een commerciële 
zender tegenhouden. De banden 
van CDA en PvdA met de tradi
tionele omroepen zijn innig en 
hebben ervoor gezorgd dat het 
CDA in de hele omroepkwestie 
een remmende factor is gebleven 
tot vandaag de dag toe. De PvdA 
is lange tijd onduidelijk geweest. 
Enerzijds wilden de socialisten de 
gevestigde belangen van Hilver
sum beschermen; anderzijds was 
men realistisch genoeg om te er
kennen dat moderne technolo
gieën niet moeten worden tegen
gehouden en dat het Nederlands 
bestel binnen de EG op den duur 
onhoudbaar zou blijken te zijn. 

Mediawet 
Bij de behandeling van de Me

diawet in de Tweede Kamer in 
1986 heeft Loek Hermans al zijn 
twijfels geuit of deze nieuwe wet, 
die de toelating van buitenlandse 
zenders op de kabel moest re
gelen, wel aan de Europese maat
staven zou voldoen. Hij heeft toen 
al aangedrongen op de invoering 
van commerciële televisie naast 
de bestaande omroepzuilen. Dat 
werd door zowel het CDA als de 
PvdA afgewezen. Uiteindelijk 
heeft de VVD toen toch voor de 
Mediawet gestemd, omdat in die 
wet meer werd geregeld dan al
leen het verbod op de toelating 
van commerciële televisie. De 
nieuwe wet maakte een aantal 
moderniseringen mogelijk, zodat 
de balans door de VVD naar de 
toenmalige stand van zaken als 
"licht positief' werd ervaren. 

ATV-EPTV-initiatief 
Bij aanvang van het kabinet

Lubbers II wordt in 1986 met het 
CDA in het regeerakkoord afge
sproken dat er een mogelijkheid 
zou komen tot invoering van com
merciële televisie, indien de be
staande drie A-omroepen dat wil
den. Door deze passage in het re
geerakkoord ontstond het zoge
naamde ATV-initiatief, ATV 
stond voor AVRO, TROS en VE
RONICA. Deze drie omroepen 
maakten een plan om samen met 
grote uitgevers (Elsevier, Pers
combinatie, Telegraaf en VNU) 
een commerciële omroep te star
ten. Door de opstelling en houding 
van het CDA strandde dit initia
tiefbegin dit jaar. Het CDA wilde 
aan de combinatie ATV-EPTV 
zulke onredelijke eisen stellen dat 
het niet mogelijk bleek de plannen 
van deze combinatie te realiseren. 

Loek Hermans 

TV lOenRTL
Veronique 

5 

Na deze mislukking ontston
den twee nieuwe initiatieven, na
melijk TV 10 en Veronique. Deze 
zenders wilden vanuit Luxem
burg commerciële zenders begin
nen die in Nederland via de kabel 
te ontvangen zouden zijn. Na een 
stortvloed van juridische proce
dures bij rechtbanken en Raad 
van State heeft de waarnemend 
voorzitter van de Raad van State 
van de afdeling Rechtspraak be
paald dat RTL-Veronique als bui
tenlandse zender op de kabel mag 
worden toegelaten. Zo startte 
Veronique op 2 oktober 1989 met 
haar uitzendingen. Inmiddels is 
door de laksheid van het CDA en 
de PvdA TV 10 nu in buitenlandse 
handen. 

In het Kamerdebat naar aan
leiding van de beslissing van de 
wnd. voorzitter van de afdeling 
Rechtspraak heeft de VVD nog
maals aangedrongen op eèn om
roepbestel dat zo min mogelijk 
belemmeringen opwerpt. De 
vrijheid van informatie, die zowel 
door de Grondwet als door het 
Europees Verdrag over de Rech
ten van de Mens wordt gegaran
deerd, eist naar de mening van de 
VVD dat ook toelating van com
merciële zendgemachtigden mo
gelijk wordt gemaakt. Het is na
tuurlijk waanzin dat zenders van 
de kabel worden geweerd, die wel 
via een individuele schotel op het 
dak te ontvangen zijn. Die kabel 
is tenslotte aangelegd voor geza
menlijke ontvangst. Dat de over
heid deze kabel nu gebruikt voor 
regulering is onzuiver. De kijker 
kan op die manier zijn keuzevrij
heid slechts optimaal benutten 
door een schotel aan te schaffen. 

(vervolg op pagina 6) 
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(vervolg van pagina 5) 

De satellietontwikkeling 
,,Politiek is gewoon zakendoen" 

maakt duidelijk dat de schaarste 
aan omroepmogelijkheden is ver
dwenen. Die schaarste is tot nu 
toe het argument geweest op 
grond waarvan regulering van de 
media was gebaseerd. 

De vermoedelijk toekomstige 
coalitiepartners, CDA en PvdA, 
hebben er blijkbaar geen moeite 
mee om een situatie waarin de 
vrijheid van informatie ten on
rechte wordt beperkt, te laten 
voortbestaan. 

Het nieuwe regeerakkoord 
voorziet in toelating tot de kabel 
van commerciële zenders, maar 
daaraan worden weer zoveel 
voorwaarden verbonden dat het 
hoogst onzeker is of het haalbaar 
is een dergelijke zender te starten. 

Loek Hermans heeft aange
kondigd dat hij namens de VVD
fractitl met een initiatiefwets
voorstel zal komen. Dat voorstel 
heeft tot doel de Mediawet zo te 
wijzigen dat er vrijheid op de ka
bel zal ontstaan. Dit wetsvoorstel 
zal binnenkort bij de Tweede ka
mer worden ingediend. • 

Bertha Hovers-van Lierop, di
recteur van Hovuma Ma
gazijnstellingen en VVD
raadslid in Beesel (L.), is nog 
heel even Zakenvrouw van het 
Jaar. Begin december wordt 
namelijk haar opvolgster ge
kozen. 

In het januarinummer van De 
Liberale Vrouw vertelt zij uitge
breid over haar ervaringen als 
vrouwelijk ondernemer in de (nog 
steeds) door mannen bepaalde 
metaalsector. Het zakelijk succes 
is haar bepaald niet komen aan
waaien. De hindernissen die zij 
heeft moeten nemen om zowel 
haar bedrijf als haar gezin goed 
draaiende te houden, zijn talrijk 
geweest. Niettemin kan zij er nu 
relativerend over spreken. 

Zij hoopt als Zakenvrouw van 
het Jaar een voorbeeldfunctie te 
vervullen voor al diegenen die 
loopbaan en gezin willen of moe
ten combineren. Daarom heeft ze 
de vele optredens, interviews en 
spreekbeurten niet als een extra 

belasting ervaren. Het contact 
met diverse (vrouwen)groeperin
gen in het hele land heeft haar 
mening over zaken als kinderop
vang, positieve actie en de econo
mische zelfstandigheid van vrou
wen mede bepaald. 

Haar activiteiten als een
mansfractie in de gemeenteraad 
van haar woonplaats noemt zij 
een "hobby". Politiek bedrijven is 
volgens haar een zakelijke bezig
heid waarin persoonlijke belan
gen geen enkele rol mogen spelen. 

Het boeiende relaas van een 
moedige en interessante duizend
poot. 

Een jaarabonnement op De Li
berale Vrouw kost f 17,50 (tel. 
070-613040). 

LODY PIETERS • 

Gevolgen van Europa-1992 
voor Vrou"Wen 
door ANNEMARIE JORRITSMA, 
WO Tweede-Kamerlid 

In het werkdocument van het Europese Parlement over boven
staand onderwerp wordt er van uitgegaan dat het vrije verkeer 
van personen, goederen, kapitaal en diensten ongetwijfeld so
ciale mutaties teweeg zullen brengen, die merkbaar andere 
gevolgen zullen hebben voor vrouwen dan voor mannen en dus 
een specifieke aanpak vereisen. 

Voor vrouwen zullen de meest 
opvallende veranderingen zich 
bevinden op het vlak van: 
1. het inkomen van de vrouw; 
2. de gevolgen van de mobiliteit 

van personen; 
3. de gevolgen voor de burger op 

het gebied van infrastructuur 
en communicatie; 

4. de gevolgen voor de con
sument. 

.. 
1. Op het gebied van 
het inkomen 

De 180 miljoen vrouwen in de 
EEG betrekken hun inkomen uit 
een of meer van de volgende drie 
bronnen: 
a) betaald werk; 
b) uitkeringen; 
c) niet-verrekend inkomen als lid 

van een gezin of ander samen
levingsverband. 

T.a.v. het betaalde werk valt te 
constateren dat in de hele EG de 
man-vrouwverhouding op de ar
beidsmarkt 50/50 is. Bovendien 
werken vrouwen vaker in andere 
sectoren dan mannen. Helaas is 
er geen statistiek waarin bijge
houden wordt hoe de werkelijke 
situatie is. Grofweg kan men zeg
gen dat in alle lidstaten meer 
vrouwen dan mannen onge
schoolde arbeid verrichten en tot 
"kwetsbare" categorieën behoren 
(ongeschoold, hoofd van een een
oudergezin, migrante). Daarnaast 
komt in bepaalde sectoren een 
statistisch onzichtbare "grijze" 
zone voor waarin vrouwen werken 
om hun mannen te assisteren. 

Tenslotte werken met name in 
de noordelijke lidstaten meer 
vrouwen dan mannen in het 
zwarte arbeidscircuit. In het zui-

den werken mannen er zwart bij 
naast hun gewone werk, terwijl 
zwart werken voor vrouwen de 
enige bron van inkomsten vormt. 

Het valt te voorspellen dat 
vrouwen door hun beperkte 
ruimtelijke mobiliteit minder 
zullen doordringen tot de open
gestelde betrekkingen in de open
bare sector in andere lidstaten. 
Dat geldt overigens ook voor het 
onderwijs en de gezondheidssec
tor. Hier hebben vrouwen meestal 
dezelfde kwalificaties als mannen. 
Toch gelden voor veel vrouwen 
extra problemen rond de gezins
rnobiliteit en gezinsmigratie. 

Uitkeringen 
De Nederlandse situatie ver

schilt niet of nauwelijks van de 
Europese. Vrouwen worden meer 
dan mannen getroffen door werk
loosheid. Hun gemiddeld inkomen 
is lager en vaak hebben ze slechts 
onvolledige pensioenrechten. 

Er kan een probleem ontstaan 
bij een toenemende mobiliteit van 
arbeidskrachten. B.v. huisvrou
wen die in lidstaat A sociale ze
kerheid genieten via afgeleide 
rechten (hun echtgenoot) worden 
in lidstaat B als zelfstandig be
schouwd en moeten voor hun ei
gen sociale ruggesteun zorgen. 

2. Mobiliteit van de 
personen 

Door de traditionele rol van de 
vrouw in het gezin en vooroor
delen over de verplaatsing van het 
meisje en van de vrouw buiten de 
gezinsradius valt te verwachten 
dat de huidige trend, waarbij 
mannelijke arbeidskrachten mo-

bieler zijn dan vrouwen, nog zal 
worden geaccentueerd. 

3. Regionale 
infrastructuur en de 
communicatie 

De verwachting is gerecht
vaardigd dat de open grenzen een 
merkbare verbetering zullen 
brengen voor de integratie van de 
zgn. perifere regio's. Verbindin
gen zullen verbeterd worden. De 
levensomstandigheden van vrou
wen in afgelegen regio's zullen 
daardoor verbeteren. B.v. zieken
huizen, scholen, informatiecentra 
etc. zullen beter bereikbaar wor
den . 

4. Gevolgen voor de 
consument 

Volgens het Cecchini-rapport 
zal de welvaartstoename als ge
volg van de interne markt groot 
zijn. Indien meer b.v. elektrische 
apparatuur ook beschikbaar komt 

vrouwen 
voor vrouwen in perifere gebieden 
en voor vrouwen met een relatief 
laag inkomen, zal dat de kwaliteit 
van het leven zeer beïnvloeden. 
Bovendien zal b.v. het beschikken 
over een eigen vervoermiddel de 
werknemer mobieler maken en 
zal deze eerder bereid zijn flexi
bele arbeid te verrichten c.q. zich 
over grotere afstand te verplaat
sen voor werk. 

Er moet nog veel 
gebeuren 

Om nadelige gevolgen voor met 
name vrouwen na 1992 te voorko
men moet nog veel gebeuren. In 
het recente verleden hebben Eu
ropese richtlijnen in Nederland 
geholpen om de positie van vrou
wen te versterken. Binnen af
zienbare tijd zullen Europese 
richtlijnen t.a.v. deeltijdarbeid, 
uitzendarbeid en ouderschaps
verlof moeten worden gereali
seerd. 

Het Europees Parlement heeft 

Annemarie Jorritsma, WO Tweede-Kamerlid 

er ook op aangedrongen nu zo snel 
mogelijk statistieken te voorzien 
van indicatoren die de werkelijk
heid van het leven van de vrouw 
beschrijven, opdat veranderingen 
die na 1992 zouden kunnen ont
staan ook zichtbaar worden. 

Net als in ons eigen land zullen 
ook in Europa beleidsmakers nog 
verder bewust gemaakt moeten 
worden, zodanig dat men zich bij 
elke besluitvorming afvraagt of er 
specifieke problemen voor vrou
wen door kunnen ontstaan en of 
deze zijn te voorkomen. 

Toch kan noch de Europese 
noch de rijksoverheid alles alleen. 
Met ons allen zullen we moeten 
proberen 1992 aan te grijpen om 
de veranderingen die toch komen 
te gebruiken om de economische, 
politieke en maatschappelijke 
zelfstandigheid van vrouwen een 
nieuw elan en een vaste basis te 
geven. Daarvoor is nog veel werk 
aan de winkel. • 

*** * * *EP* 
*PE* 
*** 



AFSCIIEID 
(foto's Theo Meijer) 

Politici komen ... politici gaan. Op dinsdag 26 september werd 
in het Voorburgse "Vreugd en Rust" - de naam van dit voor
treffelijke etablissement doet in dit verband wat wrang aan -
door de fractie afscheid genomen van de vertrekkende WD
politici. Enkelen moesten wegens verplichtingen elders het af 
laten weten. Daarom ging een groepsfoto de mist in. 

• v.l.n.r. Albert Jan Evenhuis, Jan Dirk Blaauw, Jaap 
Scherpenhuizen, Dick Dees - een blijvertje -, Wim Keja en 
Broos van Erp in gesprek over hun aller toekomst nu de wegen 
zich scheiden (foto 1) 
• Broos van Erp - voorgrond rechts - die vanaf de 23ste 
plaats inlootte (zie elders in dit blad) maakte zijn plaats 
vrij voor Frans Weisglas, die landelijk 15 was gezet. Zonder 
rancune heft hij het glas (foto 2) 
• Nog even zaken? Albert Jan Evenhuis in gesprek met Len 
Rempt; op de achtergrond Wim Keja en Broos van Erp (foto 
3) 
• v.l.n.r. Rudolf de Korte, Ad Nijhuis, Loek Hermans en de 
vertrekkende Margreet Kamp (foto 4) 
• Met een geestig betoog nam Nico Moonen namens de staf 
afscheid van de vertrekkenden. Hij bood ieder van hen als 
cadeau een fles wijn van goede kwaliteit aan (foto 5) 

RECTIFICATIE 
In het artikel over het 
scheidende Kamerlid drs. 
Th. H. Joekes zijn twee fou
ten gemaakt. Joekes haalde 
geen 184.000 voorkeur
stèmmen, maar 284.000. 
Bovendiên is hij sinds 1978 
voorzitter van de vaste 
Commissie voor Financiën 
geweest. 

Reny Dijkman 
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Nota "Mikken op het Midden" gepubliceerd Voor efficiëntie en verkleining 
van de afstand tussen bestuur en 
burger kan het nodig zijn te de
centraliseren. Een verantwoor
delijke overheid doet dat, zij het 
met inachtneming van democra
tische waarborgen. Mstoting van 
taken naar het maatschappelijk 
middenveld kan slechts voorzover 
een dergelijke organisatie uit
drukkelijk rekening houdt met 
voorkeuren van consumenten en 
ruimte laat voor democratische 
procedures en controle. Dit najaar publiceert de JOVD 

de nota "Mikken op het Mid
den", met als ondertitel "De 
JOVD zegt ja tegen het mid
den, nee tegen het midden
veld". In het hiernavolgende 
zal de inhoud van deze nota 
worden geschetst. 

Inleiding 
Nadat het CDA in 1980 was 

gefuseerd ontstond de behoefte 
aan een gemeenschappelijke 
christen -democratische ideologie, 
die als bindmiddel voor de sa
menstellende delen moest dienen. 
Uit deze behoefte aan een eigen 
identiteit kwam de christen-de
mocratische blauwdruk van "de 
zorgzame samenleving" voort. 

Door veel partijen werd deze 
ideologie gebagatelliseerd. VVD
fractievoorzitter Voorhoeve ver
woordde het onlangs in Elsevier 
als volgt: "Kijk, een normaal 
mens kan er nauwelijks tegen 
zijn, tegen concepten als 'de ver
antwoordelijke samenleving'. Die 
brochure over de verantwoorde
lijke samenleving heeft toch wei
nig karakteristieks? Ik word er 
echt niet opgewonden van." Ons 
inziens ten onrechte. Het CDA is 
namelijk niet zo maar een partij. 
Wat is het dan wel? 

"Het CDA- het is een vormloze 
bundeling van op christelijke leest 
geschoeide lobbycircuits onder 
leiding van technisch vaardige 
bestuurders," aldus Tom-Jan 
Meeus in een recent Tijd-artikel 
onder de onheilspellende titel 
"Nederland CDA-land. De partij 
die overal zit". 

Middenveld in de jaren 
tachtig 

Het no-nonsense denken van 
dit decennium bracht realisme 
ten aanzien van de rol van de 
overheid, twijfel over de maak
baarheid van de samenleving en 
zekerheid over de smalle marges 
van de macht. De macht moest 
niet langer bij de overheid liggen. 
De vraag werd: bij wie wel? 

Het CDA lanceerde als ant
woord op die vraag zijn verant
woordelijke samenleving, of beter: 
een "zorgzame samenleving" 
waarin het "maatschappelijk 
middenveld" met uitvoering van 
overheidsbeleid belast is. 

Onder maatschappelijk mid
denveld verstaan we alle organi
saties, instellingen en de netwer
ken daartussen die zich bezig 
houden met de uitvoering van de 
taken van de verzorgingsstaat 
en/of advisering aan de overheid 
zonder formeel tot de overheid te 
behoren. U kunt hierbij denken 
aan besturen van scholen en zie
kenhuizen. Publiekrechterlijke 
Bedrijfs Organisaties. Raden als 
de Emancipatieraad, Zieken
fondsraad, Raad voor de Volks
gezondheid en de Kunstraad. 

Hier maken door coöptatie sa
mengestelde, dus effectief ontoe
gankelijk gemaakte, stichtings
besturen de dienst uit. Het me
rendeel van deze (stichtings-) 
besturen bestaat uit confessioc 
nelen, in weerwil van de elders 
opgetreden ontzuiling en ontker
kelijking. Deze organisaties zijn 

belast met de uitvoering van 
overheidstaken, zonder dat zij zelf 
formeel tot de overheid behoren. 
Daardoor is het vrijwel niet mo
gelijk hen hierop aan te spreken. 

Grote invloed 
Maar de invloed van het mid

denveld reikt veel verder dan al
leen uitvoering. Ook bij de tot
standkoming van beleid heeft dit 
veld een dikke vinger in de pap. 
Behalve invloed op de politieke 
partijen hebben de organisaties in 
het maatschappelijk middenveld 
ook rechtstreeks invloed op het 
overheidsbeleid. Op een heleboel 
terreinen moet de overheid in 
overleg treden met en advies vra
gen aan deze organisaties. 

Zo fulmineert de Vereniging 
van Nederlandse Ziekenfondsen 
tegen de plannen van de commis
sie Dekker. Maar wie vertegen
woordigt zij daarbij eigenlijk? De 
ziekenfondspatiënten? Dat is de 
patiënten in ieder geval nooit ge
vraagd. Zij betalen premie aan 
een orgaan, op wiens bestuurssa
menstelling en dus beleid zij geen 
enkele invloed hebben. 

In feite is Nederland een semi
corporatistische staat. Deze ver
kokering is waarschijnlijk de 
grootste veroorzaker van het mis
lukken van bezuinigingen. Het 
middenveld lobbiede bij bewinds
lieden en kamerleden en werd bo
vendien vaak zelf ook nog officieel 

om advies gevraagd hoe te bezui
nigen. Een organisatie te vragen 
of, en zo ja hoe, ze geld in wil 
leveren is de beste manier om 
daar niets van terecht te laten ko
men. 

Het weer overhevelen van de 
taken van het middenveld naar 
de overheid is niet de oplossing. 
Want hoewel op de democratische 
instelling van het middenveld 
vrijwel alles valt aan te merken, 
heeft ook het overhevelen van ta
ken naar de overheid zijn nadelen. 
Zo is het niet nodig dat alle taken 
door de overheid worden uitge
voerd. Een kleine, terugtredende 
overheid is wenselijk. Alleen mag 
het terugtreden van de overheid 
niet het terugtreden van de de
mocratie betekenen. 

De JOVD is, kortom, voor op
heffing van het met publieke ta
ken belaste middenveld of in ieder 
geval vóór democratisering van 
het maatschappelijk middenveld. 

Hervorming 
middenveld 

Liberalen gaan er vanuit dat 
"de markt" het beste ordenings
mechanisme is. In de markt
economie worden de wensen van 
de consumenten gerespecteerd. 
Er moeten dan ook zwaarwegende 
redenen zijn de markt géén voor
rang te verlenen. Want wordt de 
beslissingsmacht van de markt 

vervangen door de macht van een 
instelling, dan gaan veelal de 
voorkeuren van die instelling in 
plaats van de voorkeur van de 
consument een hoofdrol spelen. 
Ook leidt het ontbreken van 
marktprikkels tot een grote ver
spilling. 

Een goed voorbeeld van het 
bovenstaande vormen de media. 
Op de televisie bestond tot voor 
kort slechts één journaal, waar 
lang niet iedereen enthousiast 
over was. Hier was dus geen 
marktmechanisme. Bij de dag
bladen echter bestaan enerzijds 
massa-kranten als de Telegraaf 
en het Algemeen Dagblad, ander
zijds kwaliteitskranten als NRC
Handelsblad en de Volkskrant. 
Dat commercialisering tot ver
vlakking leidt kan dan ook niet 
worden volgehouden. 

Het primaat is niet altijd aan 
de overheid, noch aan de markt en 
nimmer aan het maatschappelijk 
middenveld. Niet alle taken kun
nen worden overgelaten aan de 
markt, soms kan het beter gebeu
ren door een overheid. Wij noe
men dat een verantwoordelijke 
overheid. 

Een verantwoordelijke over
heid stelt zichzelf - zonodig ge
dwongen - aansprakelijk voor pu
blieke taken. Gekozen openbare 
organen nemen de besluiten die 
door een (gecontroleerde) over
heirlsorganisatie worden uitge
voerd. 

Actiepunten 
Om het middenveld te hervor

men is een aantal concrete stap
pen nodig. Gedacht wordt onder 
meer aan: 
- het vervangen van de stich

tingsvorm voor organisaties met 
publieke taken door de (demo
cratische) verenigingsvorm; 
(koepel-)organisaties in het 
maatschappelijk middenveld 
alleen adviesbevoegdheden ge
ven, geen uitvoering; 

- het laten kiezen van de grond
slag van de school door de ou
ders. In een tijd dat de meer
derheid van de bevolking out
kerkelijkt is, doet het ana7 

chronistisch aan, dat tweederde 
van het onderwijs een confes
sionele grondslag heeft; 

· - evenredige vertegenwoordiging 
naar politieke kleur in openbare 
organisaties en ambten. 
Het is ons, jonge liberalen, 

primair te doen om het functio
neren van de democratie. Daar
naast brengt een adequaat li
beraal antwo.ord op de CDA-ideo
logie dat andere - door de VVD 
teveel verontachtzaamde - ideaal 
naderbij: socialistisch-liberale 
samenwerking. Meer dan ooit 
dringt de JOVD daarom aan op 
nauwe samenwerking tussen D66 
en VVD. Wie begaan is met de 
liberale zaak, werke daaraan. 
VVD-ers, bediscussieer dat! • 

Besluiten van de 42ste jaarlijkse 
algemene vergadering 
(BOste algemene vergadering) op 26 en 27 mei 1989 te Middelburg 

- De algemene vergadering nam kennis 
van het conform art. 18.3 statuten door 
het hoofdbestuur uitgebrachte jaarver
slag over 1988. 

- Rekening en verantwoording en jaar
verslag van de penningmeester over 
1988 werden goedgekeurd (agendapunt 
2). 
- Tot leden van de commissie van drie. 
ter voorlichting van de 43ste jaarlijkse 
algemene vergadering bij de behande
ling van de rekening en verantwoording 
van de penningmeester over het jaar 
1989 werden benoemd: mevr. drs. M. 
Brouwer-van Wijk te Sneek, drs. Th. A. 
J. Meys te Amsterdam en ir. T. Thal
hammer te Son; tot plaatsvervangende 
leden werden benoemd: ir. J. Boeve te 
Zuid-Beijerland, mevr. W. J. W. Breg
man-Kaaks te Roden en W. Donker te 
Lelystad (agendapunt 4). 

- Toegezegd wordt in de jaarlijkse alge
mene vergadering 1990 aandacht te be
steden aan de contributieproblematiek 
naar aanleiding van een motie van de 
afdeling Enschede en een motie van de 
afdeling Rijswijk en eventueel nog te 
ontvangen suggesties van afdelingen en 
centrales. Besloten wordt geen wijziging 
aan te brengen in de hoogte van de ver
schuldigde contributie voor 1990 noch in 
de verdeling van de contributie-op
brengst (agendapunt 5). 

- Met betrekking tot de ondercentrales 
werden de volgende uitgangspunten 
aanvaard die in acht moeten worden ge
nomen bij de herziening van de betref
fende bepalingen in statuten en regle
menten: 
1. De bestuurlijke organisatie binnen 
een ondercentrale wordt conform voor-

stellen over regelgeving binnen de partij 
overgelaten aan de centralevergadering 
van de kamercentrale. De centralever
gaderingen van de ondercentrale zullen 
daartoe steeds om advies worden ge
vraagd. 
2. De invulling van de taken van de on
dercentrales wordt, met behoud van de 
basistaken nl. coördinatie inzake propa
ganda en inzake vorming en scholing 
overgelaten aan de kamercentrales. De 
centralevergaderingen van de onder
centrales zullen daartoe steeds om ad
vies worden gevraagd. 
3. Het in zekere mate passieve karakter 
van de taakstellingen van de ondercen
trales kan worden omgezet in voorge
schreven actieve organisatorische op
drachten die door de kamercentrales 
zelf, bij voorkeur reglementair, worden 
vastgelegd. 
(Agendapunt 6). 

Met betrekking tot de partijraad werden 
de volgende uitgangspunten aanvaard 
die in acht moeten worden genomen bij 
de herziening van de betreffende be
palingen in statuten en reglementen: 

1. De partijraad heeft tot taak om het 
hoofdbestuur en de algemene verga
dering te adviseren inzake politieke en 
organisatorische onderwerpen en om 
gemachtigd door de algemene verga
dering, standpunten in te nemen en uit 
te dragen. De algemene vergadering 
blijft vanzelfsprekend het hoogste or
gaan van de partij. Zij kan uitspraken 
van de partijraad, gedaan zonder mach
tiging van de algemene vergadering, on
gedaan maken. 
2. De naam partijraad dient gehand
haafd te blijven. 
3. De samenstelling van de partijraad 

dient als volgt te zijn: het aantal als 
zodanig gekozen leden met stemrecht 
circa 75, verdeeld naar rato van de le
dentallen van de kamercentrales per 1 
januari van enig jaar; 
De voorzitters van de kamercentrales 
blijven daarenboven met stemrecht lid 
van de partijraad; 
Met adviserende stem maken voorts deel 
uit van de partijraad: 
- de partijvoorzitter en nog twee leden 
van het hoofdbestuur; 
- de voorzitters van de VVD-fracties in 
de Staten-Generaal en de vertegen
woordiger van de VVD-leden in het Eu
ropese Parlement; 
- de voorzitters van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD en de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden; 
- het aangewezen lid van de VVD jonger 
dan 30 jaar, als adviseur van het hoofd
bestuur, ingevolge art. 23.4 onder 3 gew. 
st.; 
- de ereleden van de VVD; 
De VVD-leden in de Staten-Generaal en 
het Europese Parlement, de leden van 
het hoofdbestuur en de voorzitters van 
de commissies van advies (art. 60 hr.) 
zijn gerechtigd de veranderingen van de 
partijraad bij te wonen en ·aldaar het 
woord te voeren. De voorzitters van de 
commissies van advies kunnen zich bij 
verhindering laten vervangen. 
4. De werkwijze van de partijraad kan 
als volgt worden verbeterd: 

1. vergaderingen van de partijraad 
worden voorbereid door een agenda
commissie. 
Naast de voorzitter van de partij en de 
algemeen secretaris (als ambtelijk func
tionaris) zal een drietal leden van de 
partijraad zitting hebben in de commis
sie; 

2. eenmaal per jaar treedt een derde 
van alle gekozen leden van de partijraad 
af volgens een op te maken rooster. 

Aanvaard werd een motie van de ka
mercentrale 's-Gravenhage waarin werd 
uitgesproken dat de zittingsduur van 
partijraadsleden 2 x 3 jaar dient te zijn. 
5. als algemene eis voor de verkiezingen 
van partijraadsleden wordt gesteld: rij
pe ervaring en goede staat van dienst 
als bestuurder van een afdeling, onder
centrale ofkamercentrale. Leden van de 
partijraad moeten geacht worden bij 
uitstek aan te voelen en ook te weten 
wat er in de partij leeft. 

Overgenomen werd een motie van de 
afdeling Hengelo dat de afdelingen ken
nis moeten kunnen nemen van alle be
sluiten van de partijraad. 
(Agendapunt 7). 

- Aanvaard werd het voorstel van het 
hoofdbestuur tot aanvulling van art. 10 
hr. met "Een van de leden van het be
stuur van een afdeling, ondercentrale of 
kamercentrale is in het bijzonder belast 
met de taken van de afdeling (centrale) 
op het gebied van hetjongerenbeleid". 
(Agendapunt 8). 

- Aanvaard werd het voorstel van het 
hoofdbestuur tot opneming in het huis
houdelijk reglement van een nieuw arti
kel 59a. Naar analogie van de strekking 
van artikel 59 "Landelijke commissie 
vorming en scholing" zal invulling wor
den gegeven aan de reeds enige jaren 
bestaande commissie "LCJ". De positie 
en de taakstelling van deze commissie 
zullen worden vervat in reglementsar
tikelen die t.z.t. in het kader van de al
gemene regelgeving aan de algemene 



vergadering zullen worden voorgelegd. 
(Agendapunt 8). 

- Overgenomen werd de strekking van 
twee moties van de afdeling Hengeloen 
een van de kc. Leiden dat de functies 
binnen het algemeen secretariaat on
verenigbaar zijn met het lidmaatschap 
van de beide Kamers der Staten-Ge
neraal en het Europese Parlement en 
met bestuursfuncties in de VVD. 
(Agendapunt Sc). 

Toegezegd werd dat in de LPC een 
evaluatie zal plaatsvinden van de le
denwerfactie. 

- Aanvaard werd het voorstel van het 
hoofdbestuur om het aantal leden van 
het hoofdbestuur te bepalen op 13 
(statutair maximum). Tot lid van het 
hoofdbestuur worden verkozen ver
klaard: 
dr. L. Ginjaar te Leidschendam, voorzit
ter; 
mr. I. W. Opstelten te 's-Gravenhage, 
ondervoorzitter; 
drs. P. Ressenaar te 's-Gravenhage, 
penningmeester; 
mevr. A. A. Aeyelts Averink-Winsemius 
te Krimpen a!d IJssel, secretaris voor de 
organisatie; 
J. D. Blaauw te Zeist, secretaris voor de 
organisatie; 
mevr. J. C. van Dijk-Sturm te Middel
burg, secretaris voor de organisatie; 
drs. J. Gmelich Meijling te Den Helder, 
secretaris voor de organisatie; 
drs. M. A. J. Knip te Emmeloord, secre
taris voor de organisatie; 
mevr. M. J. H. den Ouden-Dekkers te 
Wageningen, secretaris voor de organi
satie; 
drs. F. G. J. Steenmeijer te Oosterwolde, 
secretaris voor de organisatie; 
mr. 0. Vogelenzang te Amsterdam, se
cretaris voor de organisatie; 
drs. B. J. M. Verwaayen te Wateringen, 
secretaris voor de organisatie. Het roos
ter van aftreden werd conform het voor
stel van het hoofdbestuur vastgesteld. 
Tot adviseur van het hoofdbestuur wordt 
benoemd mevr. A. C. den Ottelander te 
Utrecht (gebaseerd op art. 7 SWO juncto 
art. 23.4 onder 3 gew. st.). 

- Besloten werd een telegram te zenden 
aan Hare Majesteit de Koningin, Paleis 
Huis ten Bosch, 's-Gravenhage. De 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 
op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 1989 
te Middelburg in jaarlijks algemene 
vergadering bijeen, betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan uwe majesteit en 
haar huis. 
(Agendapunt 10). 

- Door de algemene vergadering werd 
de motie bekrachtigd die door de par
tijraad op 20 mei 1989 werd aanvaard. 
"De partijraad van de VVD bijeen op 20 
mei 1989, in aanmerking nemende motie 
1798 door de algemene vergadering in 
Ede aangenomen, spreekt als zijn me
ning uit: 
- dat gezondmaking van het milieu 
hoge, zeer hoge prioriteit heeft in het 
VVD-milieubeleid; 
- dat dit echter niet mag worden betaald 
uit een radicaal verlaten van het VVD
beleid van lastenverlichting voor de 
werkende bevolking; 
- dat de fiscale aftrekbaarheid van kos
ten van woon-werkverkeer voor alle 
vervoerswijzen en voor afstanden groter 
dan 10 kilometer niet moet worden af
geschaft; 
- dat de luchtverontreiniging en het file
probleem met doelmatige middelen 
moeten worden aangepakt, zoals schone 
motoren, katalysatoren, verbetering van 
het openbaar vervoer en de infrastruc
tuur, bevordering van carpooling, 
groepsvervoer en fietsverkeer, ruimte
lijke ordening en volkshuisvestings
beleid gericht op kortere woon/werkaf
standen, dit alles evenwichtig gefinan
cierd; 
keurt het terzake gevoerde beleid van de 
Tweede-Kamerfractie van de VVD 
goed." 

- Aanvaard werd een motie van de afde
ling Maassluis. "De jaarlijkse algemene 
vergadering van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie in vergadering 
bijeen op 26 en 27 mei 1989 te Middel
burg, spreekt uit dat de naar buiten ge
treden fundamentele meningsverschil
len snel zullen worden bijgelegd en dat 
het gekibbel van leden van onze partij 
in en via de media wordt beëindigd, op
dat in eensgezindheid naar de verkie
zingen kan worden toegewerkt." 

Tot erelid van de VVD werd benoemd 
mr. H. R Nord te Brussel. • 
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Taakverdeling Tweede
Kmnetfractie 
Hieronder treft u een overzicht van de taakverdeling van de VVD-Tweede Kamerfractie. 

Lid 

BLAUW ' 

EG-Zaken 
Milieubeheer 
V&W 

*Landbouw 
Visserij 
Wadden/Noordzeebeleid 
Restaurantbedrijf 

BOLKESTEIN 

DEES 

Rijksuitgaven 
BuZa 

*Defensie 
EZ 
Buitenl. Handel 

Presidium 
Werkwijze Kamer 
Volksgezondheid 
Jeugd welzijnsbeleid 
W&C 
Wetenschapsbeleid 
Gehandicaptenbeleid 
Gem. Cie. Stenogr. Dienst 

DIJKSTAL 

* Verzoekschriften 
Politie 
Minderhedenbeleid 
Jeugdwelzijns beleid 
W&C 

FRANSSEN 

Presidium 
Werkwijze Kamer 
BiZa 
Onderwijs 

* Anti-discr.wetgeving 

GINJAAR-MAAS . 

*MKB 
Emancipatiebeleid 

+Onderwijs 
Wetenschapsbeleid 
Minderhedenbeleid 
Jeugd welzijnsbeleid 
Ned. Taalunie 

DE GRAVE 

Verzoekschriften 
Financiën 
ISMO 
Oort 
MKB 
coördinatie FES-blok 

HEEMSKERCK 

BuZa 
Defensie 
Noord-Atl. Assemblee 

HERMANS " 

Werkwijze Kamer 
W&C 
Politie 
BiZa 
Adviescie. Doe. & Aut. 
Beneluxraad 

JORRITSMA 

DE KORTE 

Emancipatiebeleid 
Onderwijs 
Gehandicaptenbeleid 
VRO 
V&W 
Wadden/Noordzeebeleid 
Bouw begl. cie. 

Rijksuitgaven 
EZ 
Buit. Handel 
SoZaW 
VRO 

Plv. Lid 

Buitenl. Handel 
MKB 

OnS a 
Wetenschapsbeleid 
W&C 

Onderwijs 
Milieubeheer 
Beneluxraad 

Justitie 
Nat. Ombudsman 
SoZaW 
Emancipatiebeleid 
Ant.-discr. wetgeving 
Defensie 

Ambtenarenzaken 
SoZaW 
Wetenschapsbeleid 
Landbouw 
Volksgezondheid 

EG-Zaken 
Milieubeheer 
Gehandicaptenbeleid 
Ned. Ant. Arub. Zaken 

VRO 
Wadden/Noordzeebeleid 
Jeugdwelzijns beleid 
W&C 
EZ 

Justitie 
Volksgezondheid 
Jeugdwelzijns beleid 
Minderhedenbeleid 

SoZaW 
Landbouw 
Visserij 
Werkwijze der Kamer 

Financiën 
Oort 
Landbouw 
MKB 
EG-Zaken 

* 
+ 

KONING 

Lid 

Rijksuitgaven 
V&W 

*Financiën 
Oort 
ISMO 

KORTHALS ALTES 

Justitie 
* Ned. Ant. Arub. Zaken 

Anti. discr. wetg. 
ISMO 
Ambtenarenzaken 

KORTHALS 

Justitie 
Nat. Ombudsman 
Wetenschapsbeleid 
Defensie 

LINSCHOTEN 

NIJHUIS 

NIJPELS 

Ambtenarenzaken 
SoZaW 
Landbouw 
Oort 
Financiën 

EZ 
MKB 
Volksgezondheid 
SoZaW 

Politie 
Nat. Ombudsman 
OnS a 
EG-zaken 
Anti-discr. wetgeving 
Raad van Europa/WED 
Milieubeheer 

TERPSTRA 

OnS a 
Volksgezondheid 
Gehandicaptenbeleid 
Ned. Ant. Arub. Zaken 

TE VELDHUIS 

Geloofsbrieven 
VRO 
Milieubeheer 
Landbouw 
Visserij 
Wadden/Noordzeebeleid 
Beneluxraad 

VOORHOEVE 

WElSGLAS 

Inl.N eiligh.dienst 

Visserij 
BuZa 
EG-Zaken 
Buitenl. Handel 
Emancipatiebeleid 
OnS a 
Coördinatie BOD-blok 

WIEBEN GA 

+BiZa 
Nationale Ombudsman 
Ambtenarenzaken 
Ned. Ant. Arub. Zaken 
IPU-bestuur 
Minderhedenbeleid 
Justitie 

voorzitter vaste Kamercommissie 
ondervoorzitter vaste Kamercommissie 
coördinator 

Plv. Lid 

Verzoekschriften 
Werkwijze Kamer 
BiZa 
Gehandicaptenbeleid 
VRO 
Ambtenarenzaken 

OnS a 
Verzoekschriften 
Politie 
BiZa 
Nat. Ombudsman 
Milieubeheer 

Politie 
EG-Zaken 
Onderwijs 
V&W 
ISMO 
Oort 
VRO 
BuZa 
Ambtenarenzaken 

Rijksuitgaven 
Defensie 
Volksgezondheid 
Emancipatiebeleid 
Minderhedenbeleid 
Onderwijs 
Gehandicaptenbeleid 
ISMO 

Rijksuitgaven 
Financiën 
Visserij 
ISMO 
Oort 

Werkwijze Kamer 
Justitie 
BiZa 
Buitenl. Handel 
V&W 
EZ 
BuZa 

W&C 
Jeugdwelzijns beleid 

EZ 
V&W 

BuZa 

Rijksuitgaven 
Defensie 
Financiën 
Wadden/Noordzeebeleid 
Ned. Ant. Arub. Zaken 

Werkwijze Kamer 
Politie 
BuZa 
EG-Zaken 
Anti-discr. wetgeving 
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lnstitut Néerlandais 
moet blijven 
door MARCEL GERRITSEN 

In 1954 is in Parijs het Institut Néerlandais opgericht dat als 
taak heeft de Nederlandse cultuur uit te dragen en ontmoetin
gen met de Franse cultuur te organiseren. Het lnstitut vestigde 
zich in het pand van de Custodia-Fondation dat ooit is opge
richt door de NederlanderFrits Lugt die met zijn kunstver
zameling heeft geprobeerd de Nederlandse cultuur in Frankrijk 
te propageren. 

Samen met Custodia vormt het 
Institut een twee-eenheid, die nu 
reeds vele jaren naar ieders te
vredenheid de culturele belangen 
van Nederland in het buitenland 
behartigt. Het Institut kan door 
haar vestiging in dit pand gebruik 
maken van de uitgebreide verza
meling van Custodia en heeft 
daarnaast het voordeel dat het 
zeer centraal is gelegen in het 
culturele centrum van Frankrijk: 
P 

.. ~ 
aTI]S. -

om besloten dat alle belangheb
benden eens om de tafel moeten 
gaan zitten om een goede oplos
sing te vinden. Volgens Sari van 
Heemskerck hoeft dat helemaal 
geen problemen op te leveren. 
"Over de nieuwe huurprijs die 
Custodia gesteld zou hebben, is 
niet eens gesproken. Er zijn daar
om genoeg mogelijkheden om 
eruit te komen." 

Ook vindt Sari van Heems
kerck dat de overheid een beleid 
moet gaan ontwikkelen ten aan
zien van Nederlandse instituten 
in het buitenland. De instituten 
bieden vele mogelijkheden, maar 
een visie over hoe je die mogelijk
heden het best kunt benutten, 
ontbreekt momenteel nog. Daar 
moet verandering in komen. 
"Overigens is het opvallend dat 
dit onderwerp zo gevoelig ligt, ook 
bij onze achterban," aldus Sari 
van Heemskerck. 

Dat merkte zij door de diverse 
reacties die zijn binnengekomen 
naar aanleiding van de voorgeno
men opheffing van het Institut. In 
veel brieven wordt uiteéngezet 

dat het voor ons land een be
schamende zaak zou zijn wanneer 
het Institut wordt opgeheven en 
dat het een verlies zou zijn voor 
onze public relations en daarmee 
voor het aanzien van Nederland. 

Dankzij het Institut bestaat 
een vruchtbare culturele samen-
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werking tussen Nederland en 
Frankrijk. Een samenwerking die 
we niet zo maar op het spel mogen 
zetten. Het Institut Néerlandais 
leeft dus! En als het aan Sari van 
Heemskerck ligt, kan het Institut 
nog vele jaren van culturele bloei 
tegemoet zien. • 

Het Institut richt zich in het 
bijzonder op de presentatie van 
Nederlandse muziek en beeldende 
kunst, bevordert wetenschappe
lijk contact en organiseert daar
naast conferenties en weten
schappelijke lezingen. Activitei
ten waar een groot aantal mensen 
van profiteert. 

Broos van Erp hield zich aan 
gemaakte afspraken 

Financiën 
De eerste problemen ontstaan 

echter wanneer blijkt dat Cus
todia om te voorzien in de be
nodigde financiële middelen in 
moet teren op haar enonne 
kunstverzameling. Omdat dit na
tuurlijk niet de bedoeling kan zijn 

- wordt besloten de huurprijs, die 
het Institut aan Custodia betaalt, 
te verhogen. De bedragen die dan 
uit het geruchtencircuit worden 
vernomen vindt het ministerie 
van WVC te hoog. 

Met ondermeer deze huurver
hoging als argument laat de re
gering weten daarom in de In
stitutennota, die onlangs is ver
schenen, opheffing van dit insti
tuut te overwegen. VVD
woordvoerster Sari van Heems
kerck Pillis-Duvekot is het hier
mee in het geheel niet eens: "Het 
Institut Néerlandais verricht 
goed werk en daarom mag geen 
sprake zijn van opheffing." 

Interpellatie 
Gezamenlijk met een aantal 

andere Kamerleden heeft zij 
daarom tijdens een interpellatie 
over het Institut een motie inge
diend waarin de regering wordt 
gevraagd al die maatregelen te 
treffen die het voortbestaan van 
een Nederlands cultureel insti
tuut te Parijs garandeert. Duide
lijke taal, zo is de mening van Sari 
van Heemskerck. "Met het oog op 
1992 valt het niet te verdedigen 
om een culturele instelling als het 
Institut Néerlandais op te heffen. 
Immers, cultuur is één van de 
meest aangewezen instrumenten 
om de Nederlandse identiteit te 
onderstrepen. Het Institut Néer
landais heeft nu juist getoond die 
culturele identiteit goed te kun
nen uitdragen." 

Sari van Heemskerck heeft er 
overigens best begrip voor dat zo 
zuinig mogelijk moet worden om
gegaan met de voor cultuur be
schikbare financiële middelen, 
maar wel moet goed worden gelet 
op de belangen die met het In
stitut zijn gediend. "We moeten 
waken voor krenterigheid op het 
terrein van cultuur." 

Toekomst 
De Tweede Kamer heeft daar-

Zowel voor Broos van Erp als voor Frans W eisglas gingen ze
nuwslopende dagen vooraf aan de beëdiging van het nieuwe 
parlement op 14 september 1989. Wat was er gebeurd? Broos 
was - als 23ste op de landelijke lijst - verkozen en Frans -
nummer 15 op die lijst - viel uit de boot. 
Aan Broos van Erp, die door zich terug te trekken nu als eerste 
reserve staat, het woord om veel misverstanden recht te zetten. 

"Maandagmiddag 11 septem
ber werd ik om vier uur gebeld. 
'We hebben de eer u kennis te ge
ven van uw benoeming tot lid van 
de Tweede Kamer der Staten Ge
neraal', zo luidde de mededeling 
van een ambtenaar van Binnen
landse Zaken namens de Kies
raad. Dit was de start van· een 
turbulent_e week. Uiteindelijk kon 
ik op 14 september in de uitzen
ding van Omroep Brabant ant
woord geven op de vraag: 'Doet hij 
het of doet hij het niet?' " 

Kritiek 
"Nadien heb ik veel kritiek ge

kregen van mensen die vonden 
dat ik de verkeerde beslissing had 
genomen. Daarom alles nog eens 
op een rijtje. Ik ben lid van een 
politieke partij waar huisregels en 
erecodes gelden. Zo legt een lid 
van een politieke partij zich neer 
bij besluiten die door het hoogste 
orgaan, de algemene ledenver
gadering, worden genomen. Door 
haar was ik op de 23ste plaats op 
de landelijke lijst terecht geko
men. Het bestuur van de VVD 
Noord-Brabant heeft nog gepro-

beerd een betere plaats te berei
ken. Dat is niet gelukt. De afge
vaardigden uit de randstad over
heersten. Daarom werd na vast
stelling van de lijst ook gesproken 
over een randstadlij st. Op zich zou 
het voor mij ook geen problemen 
opleveren omdat men er vanuit 
ging dat de VVD minimaal 25 ze
tels zou behalen. Dat was de stel
lige indruk bij de partijtop. Zelf 
was ik daar minder gerust op en 
ingewijden weten dat ik het op 20 -
tot maximaal 22 zetels hield." 

Kieskringen 

"De VVD koos voor een zeer 
ingewikkeld systeem van lijstin
deling. Er zijn in ons land 19 kies
kringen. In alle stond Joris V oor
hoeve op de bovenste plaats. Ver
volgens werden door de VVD 
blokken gevormd van kandidaten 
die in zo'n kieskring zeker konden 
zijn van een plaats. Dat was bere
kend aan de hand van de verkie
zingsuitslag van 1986. Het Zuiden 
van het land was bijvoorbeeld ze
ker goed voor zes zetels. 

Voor de VVD was de verkie
zingsuitslag teleurstellend en 

klopte de berekening van 1986 
niet meer. Daardoor kon het 
voorkomen dat bij de definitieve 
vaststelling van de verkiezings
uitslag door de verkiezingsraad op 
die maandagmiddag 11 septem
ber de 22ste plaats - direct onder 
de blokvorming - op een aparte 
wijze moest worden berekend. 
Deze plaats werd voor de helft 
binnengehaald op een lijst in 
Brabant, waar Frans W eisglas 
aan de beurt was en voor de helft 
op de lijst in Den Helder waar 
mijn naam aan de beurt was. Het 
gevolg was dat de Kiesraad moest 
loten. Het lot besliste dat de 22ste 
VVD-zetel in Den Helder viel. Dat 
betekende dat ik werd benoemd 
en Frans Weisglas uit de boot viel. 
Op de landelijke lijst stond ik 23 
en Frans op de 15de plaats." 

Strategie 
"Die maandagavond heb ik een 

bespreking gehad met de voorzit
ter van de partij en de algemeen 
secretaris in het bijzijn van frac
tievoorzitter Voorhoeve en het 
voltallig bestuur van de kc-Den 
Bosch. Op die bijeenkomst is uit
voerig gesproken over de situatie 
die was ontstaan. Het is logisch 
dat je alle zaken op een rijtje zet 
en tot een goede afweging komt 
van alle argumenten. Door het gi
gantisch verlies van de VVD 
zouden Limburg en de kc
's Hertogenbosch niet meer ver
tegenwoordigd zijn in de VVD
fractie. Ook zou de fractie moeilijk 

komen te zitten met de zaken die 
het midden- en kleinbedrijf be
treffen, omdat deze portefeuille 
gedurende twaalf jaren door mij 
was beheerd. Ook het feit dat met 
de komst van Frans W eisglas er 
vier VVD-ers uit Rotterdam kwa
men, was een argument." 

Perikelen 
"De slotconclusie was dat toch 

moest worden vastgehouden aan 
de besluitvorming van de alge
mene vergadering met betrekking 
tot de lijstvolgorde. Afwijkingen 
daarvan zouden opnieuw moge
lijke discussies in de partij hebben 
gegeven met alle rotzooi vandien. 
Die avond heb ik Frans Weisglas 
dan ook gebeld om hem te zeggen 
dat ik mij terug trok. Persoonlijk 
had ik dit naar buiten graag direct 
via een persbericht meegedeeld. 
Men oordeelde het echter ver
standiger dat dit pas zou gebeuren 
als alles zou zijn geregeld. Buiten 
mijzelf moesten namelijk ook de
genen tekenen die op de kandida
tenlijst van Den Helder voorkwa
men. Bij andere politieke partijen 
is het gewoonte dat dergelijke 
handtekeningen voor -de verkie
zingen worden gezet. Bij mijn 
partij gaat men zonder meer uit 
van de loyaliteit. De poging van 
het partijsecretariaat was om te 
proberen op donderdagmorgen 
alle handtekeningen binnen te 
hebben en met veel inspanning is 
dat gelukt. Pas toen kon ik de pers 
te woord staan." 

Mweging 

"Door de publiciteit vooraf te 
mijden werd de indruk gewekt dat 
ik nog volop bezig zou zijn met het 
maken van een afweging. Dat was 
niet het geval. 

Veel Brabanders, ondernemers 
en mensen die op mij hun stem 
hadden uitgebracht, hebben er 
alles aan gedaan mij te bewegen 
alsnog mijn benoeming te aan
vaarden. Ik hoop ze via ons par
tijblad met dit artikel duidelijk te 
hebben gemaakt dat er ook nog 
zoiets is als loyaliteit en trouw aan 
de partij. Ik ben nu de eerste op
volger en blijf bij de werkzaam
heden van de fractie betrokken." 

BROOS VAN ERP • 
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Themadag defensie en 
buitenlands beleid (vervolg van pagina 1) Afbreekbaar 

plastic 
(eng. EFTA) te versterken opdat 
deze als een trait d'union tussen 
de EG en Oost-Europa kan optre
den. De Europese Unie is het doel 
waar de Europese integratie naar 
streeft. Er is aanzet tot Europese 
samenwerking op veiligheids
gebied, o.a. materieelsamenwer
king. Het hoofddoel van de WEU 
moet zijn: definitie van Europese 
veiligheidsbelangen. Met de VS is 
het burdensharing-debat gevoerd 
en daarin heeft Europa zich posi
tief opgesteld, met gevolg dat de 
WEU in Amerika meer status 
heeft gekregen. Van Eekelen be
nadrukte dat de toekomst van de 
WEU staat of valt met die van de 
EG. 

NAVOenVS 
M. Patijn, secretaris-generaal 

op Defensie, had als onderwerp 
"De NAVO in relatie tot de VS". 
De NAVO wordt in de VS nog 
steeds gezien als een organisatie 
die beantwoordt aan zijn primaire 
doelstellingen, te weten, inperken 
van de macht van de Sovjet-Unie. 
Wel wordt er hier en daar in Ame
rika gesproken over eventuele 
toekomstige reducties van Ame
rikaanse troepen in Europa tot 
zelfs 50 %, maar Patijn voorziet, 
zelfs op de lange termijn, geen 
vermindering van het Ameri
kaanse "commitment" omdat het 
economische en strategische be
lang van Europa voor de VS groot 
is. Bovendien is de VS ideologisch 
nauw met Europa verbonden. 

Prof. B. Tromp van de RU Gro
ningen sprak over de NAVO en 
het draagvlak. De publieke opinie 
volgt de elites, was zijn stelling, 
en politici traden veel te weinig öp 
als opinievormers. Van een echte, 
intellectueel onderbouwde oppo
sitie tegen de NAVO is in Neder
land nooit sprake geweest. Met de 
glasnost & perestroika verliest de 
ideologische strijd veel van haar 
scherpte en dat zal tot meer za
kelijkheid, d.w.z. "Realpolitik", 
leiden. Nederland is daarvoor 
niet toegerust omdat moreel/ 
ethische componenten altijd een 
belangrijke rol in het buitenlands 
beleid hebben gespeeld. 

Kostenoverschrijdingen 
Als laatste sprak prof. Berkhof 

over structurele ontwapening en 
de NAVO. Militaire en industriële 
belangen zijn nauw verweven zo
als bij dè ontwikkelingen van 
nieuwe wapensystemen duidelijk 
wordt. De ontwikkelingsduur 
hiervan bedraagt 7 tot 10 jaar en 
halverwege het proces is de tech
niek achterhaald door de laatste 
ontwikkelingen waardoor men 
voor het dilemma staat om door te 
gaan zonder deze er in te verwer
ken of het oorspronkelijke ont
werp te wijzigen. Kostenover
schrijdingen zijn dan ook meer 
regel dan uitzondering. Militair 
gezien kunnen de resultaten van 
glasnost & perestroika pas eind 
1992, als het huidige vijfjarenplan 
van de SU is afgelopen, worden 
gemeten. 

Na de lunch werd in vier werk
groepen over de voordrachten ge
discussieerd en gerapporteerd 
aan het forum dat uit de inleiders 
bestond. 

Euforie 
Joris Voorhoeve sprak als 

laatste. Hij gaf een overzicht van 
de turbulente ontwikkelingen van 
het Oostblok die door geen spe
cialist op zo korte termijn voorzien 
waren en schetste de Sovjet-Unie 
als de laatste koloniale mogend-

heid die nu aan een proces onder
hevig is dat vele westerse landen 
30 jaar eerder hadden mee
gemaakt. Dekolonisatie gaat niet 
altijd op een vreedzame wijze en 
Voorhoeve waarschuwde dan ook 
voor een te grote euforie wat be
treft democratische ontwikkelin
gen in de SU. De defensie-begro
ting die de VVD, na zorgvuldige 
overweging, 1 % had willen laten 
groeien komt er bekaaid af in het 
ontwerp-regeerakkoord tussen 
CDA en PvdA met 0,6 % groei de 
eerste 2 jaar en vervolgens 0 %. 

Secretaris Generaal WEU, dr. Wim van Eekelen, met links van hem WO-buitenland
specialist drs. Frans Weisglas en rechts fractievoorzitter Voorhoeve. (foto: Niestadt) 

Dit heeft tot gevolg dat wij onze I Om 17.00 uur sloot Janneke 
defensie niet op peil kunnen hou- Buzeman de zeer geslaagde dag 

&~ ~· 

Eenmaal per jaar ontvangt 
u Vrijheid en Democratie 
gehuld in plastic. Dit wordt 
gedaan om de accept-giro 
mee te kunnen zenden. Op 
die wijze wordt een kapitaal 
aan postzegels bespaard, 
maar komt het blad wat la
ter bij u in de brievenbus. 
Het plastic is natuurlijk af
breekbaar, anders zou het 
niet worden gebruikt. 

'VERWERKERS CHEMISCH AFVAL 
MAKEN ER EEN POTJE VAN ...•• ' 

leder jaar komt er in Nederland uit huis
houdens en bedrijven een enorme berg 
chemisch afval vrij. Als met de restanten 
van de konsumptie-maatschappij niet 
netjes en professioneel wordt omge
sprongen, kan er van alles misgaan. 

De bedrijven, verenigd in de NVCA, de 
Nederlandse vereniging van verwerkers 
van chemisch afval zorgen elke dag weer 
voor een verantwoorde verwerking van 
afval. 

Ze zamelen afval in zoals klein chemisch 
afval, olieresten, scheepsafval en afval 
van de industrie. Behandelen zo mogelijk 
het afval, om het geschikt te maken voor 
hergebruik of recycling. Ze ontgiften af
valstromen en maken afvalwater weer 
schoon. Als er geen andere oplossing is, 
verbranden ze chemisch afval of zorgen 
ze voor een veilige opslag. 

De NVCA-Ieden staan garant voor de 
verwerking van ca. I miljoen ton 
chemisch afval per jaar. Dit is ongeveer 
90% van de totale hoeveelheid. 

Laboratoriumonderzoek speelt bij de 
diverse processen een grote rol. 
Alvorens partijen worden ingenomen, 
worden vrijwel altijd eerst monsters in 
potjes verzameld voor analyse. Met 
behulp van geavanceerde apparatuur 
worden de analyses uitgevoerd. Dit is 
maatgevend voor verpakking, transport, 
acceptatie en verwerking. 

In 1989 zijn door de NVCA kwaliteits
eisen opgesteld als extra waarborg voor 
een milieuhygiënisch verantwoorde 
verwerking van chemisch afval. Om lid te 
kunnen worden, moeten bedrijven niet 
alleen beschikken over alle vergunningen; 
ze moeten ook deze kwaliteitseisen van 
harte onderschrijven. 

Wie chemisch afval afgeeft aan een 
NVCA-bedrijf is dan ook verzekerd van 
een verantwoorde verwerking. 
NVCA-Ieden maken er geen potje van. 

Meer informatie over de NVCA is 
verkrijgbaar bij het sekretariaat, telefoon 
01830-23771. Daar kunt u ook de 
NVCA-brochure opvragen. 

NVCA, CHEMISCH AFVAL IS ONS EEN ZORG 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN VERWERKERS VAN CHEMISCH AFVAL 
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Economisch en financieel beleid centraal op 
Wolfhezecursus 
door RENY DIJKMAN, foto's: PETER DRENT 

Woltheze - Tijdens de eerste 
topkadercursus die volgde op 
de kadercursus Introductie 
Leergang Gemeenteraad 
stonden het economisch en 
financieel beleid centraal. 

De kadergroep die nu samen 
aan de slag is, zal tot en metjanu
ari elke maand een lang weekend 
bijeen komen om zich te verdiepen 
en zich te trainen op de deelsec
toren van het raadswerk. Daarna 

' 

zwermen de circa veertig deelne
mers over het hele land uit om die 
kennis over te brengen op (as
pirant)raadsleden. 

Ditmaal waren het demissio
nair staatssecretaris Henk Ko
ning en VVD Tweede-Kamerlid 
Frank de Grave, die door hun in
leidingen op vrijdagavond de dis
cussies op gang brachten. Alle 
cursussen worden voorgezeten 
door vice-fractievoorzitter Loek 
Hermans. De trainingen op het 
gebied van het overbrengen van 
kennis en vaardigheden worden 
verzorgd door het vaste duo René 
Klaassen en Jan Broekhuis. 

De cursisten kregen dit keer 
intensief te maken met de par
tijprogramma's van de drie grote 
partijen. Daarover volgde zon-

De inleiders, organisatie en trainers ne
men nog even een paar zaken door, 
v.l.n.r. Frans Steenmeijer, hb-lid, trai
ners René Klaassen en - staand - Jan 
Broekhuis, cursusleider Loek Hermans, 
Herman Lutke Schipholt met naast hem 
zijn opvolger als adjunct-secretaris 
Scholing en Vorming, Dick van Kal
keren. Herman vertrekt naar het bureau 
S.G. van het ministerie van WVO. Op de 
achtergrond kijken de inleiders Frank de 
Grave en Henk Koning lachend toe. 

dagochtend een inspirerende na
bespreking met Robin Linschoten, 
Frank de Grave en cursusvoorzit
ter Loek Hermans. Er was nog 
met gemak een middag mee te 
vullen als daar nog tijd toe was 
geweest. 

Storm 
De belangstelling voor de cur

sus Leergang Gemeenteraad is 
bijzonder groot. Via een 
trainingsnetwerk over het hele 
land hebben ruim 350 VVD-ers de 
introductiecursus kunnen volgen 
die op 24 verschillende plaatsen 
werd gehouden. Ook voor de 
Leergang Gemeenteraad zelf 
loopt het storm. Al 97 VVD-afde
lingen hebben zich daarvoor bij de 
Haya van Somerenstichting ge-

meld.• ~ 

Cursus Leergang Gemeenteraad 
De Leergang Gemeenteraad 
gaat na de Informatieavon
den, de VIPP-eursussen en de 
nog lopende Introductiecur
sussen haar volgende fase in. 
Eind november start onze 
cursus Gemeenteraad; een uit 
vier dagdelen bestaande cur
sus, bestemd voor zittende en 
toekomstige gemeenteraads
leden. 

Een cursus met een duidelijke 
toelatingseis: men dient op een 
verkiesbare plaats op de kan
didatenlijst voor de komende ge
meenteraadsverkiezingen te 
staan. Met het oog op de deel
gemeenteraadsverkiezingen in 
Amsterdam kunnen ook kandida
ten voor de deelgemeenteraden 
·aan de cursus deelnemen. 

Tijdens de cursus wordt on
dermeer aandacht besteed aan de 
rol van de overheid, de taak van 
en rolverdeling in het gemeente
lijk bestuur, het gemeentelijk be
sluitvormingsproces, de rol van de 
ambtenaren, het functioneren als 
raadslid in de fractie, in de raad 
en in commissies en het gemeen
telijk werkterrein, dit laatste aan 
de hand van de functionele inde
ling van de gemeentebegroting. In 
de cursusopzet is ruimte voor een 
actieve inbreng van de cursisten. 
Voor de cursus, waarvoor de deel
nemers een bijdrage van f 100,
wordt gevraagd, is een speciale 
syllabus geschreven, die tijdig 
voor de cursus aan de cursisten 
zal worden toegezonden. De cur
sussen worden gegeven door 
hooggekwalificeerde, praktijk
gerichte inleiders. 

Zoals uit bijgaand overzicht 
blijkt worden de cursussen ge
spreid over het gehele land ge
geven. De cursus in de ge
meente Utrecht is primair be
stemd voor de gemeen
teraadskandidaten in de vier 
grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam, 's-Gravenhage en 
Utrecht). De cursussen in Am
sterdam zijn in de eerste 
plaats bedoeld voor de kan
didaten voor de deelgemeen
teraden. 

Voor de cursussen die aanvan
gen vóór het verschijnen van het 
decembernummer van Vrijheid en 
Democratie treft u nu reeds een 
lijst van contactfunctionarissen 
en een aanmeldingsbon aan. 

U wordt aangeraden zich voor bo
venstaande cursussen zo spoedig 
mogelijk op te geven!! 

Van de overige cursussen 
staan inmiddels wel de plaatsen 

Dit betreft: 

Plaats, datum: 

* Westerbroek, 
dinsdag 7, 14, 21 nov. + een 
in overleg vast te stellen 
datum. 

* Leeuwarden 
za 9/16 dec. 1989 

*Hengelo 
do 30 nov., 7/14/21 dec. 1989 

*Apeldoorn 
za 9/16 dec. 1989 

* Amsterdam **) 
do 30 nov., 7/14/21 dec. 1989 
of za 9/16 dec. 1989 

*Leiden 
do 30 nov., 7/14/21 dec. 1989 

*Rotterdam 
za 9/16 dec. 1989 

Contactpersoon: 

dhr. F. Oostcrbeek 
Campersingel191 
9713 AL GRONINGEN 
tel.: 050-125396 
mw. Willcmse-Lange 
Nieuw Vaart 10 
8426 RA APPELSCHA 
tel.: 05162-2469 
b.g.g.: mw. M. Montanus-Jongstra 
tel.: 05120-11750 
mw. A. ten Doeschate-Buurman 
Apeldoornseweg 46 
8051 AD HATTEM 
tel.: 05206-41904 
mw. H. M. M. den Butter-Meuwese 
Rozenstraat 4 
7081 DZ GENDRINGEN 
tel.: 08356-85093 
dhr. P. H. Dorsman 
Vrijzicht 138 
1068 CJ AMSTERDAM 
tel.: 020-197142 
dhr. P. H. M. Scheffer 
Vaartdreef 37 
2724 GB ZOETERMEER 
tel.: 079-412188 
mw. E. J. Brandenburg 
Burg. L. E. de Montignylaan 130 
3055 NG ROTTERDAM 
tel.: 010-4229852 (h) 
b.g.g. secretariaat KC 010-4133995 

Aanmeldingsbon 
Cursus Gemeenteraad 
Cursusplaats 

Data 

Naam 

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer .................................................. (H)/ ..................................................... (K) 

Eventuele functie binnen de VVD : ...................................................................................... .. 

Hierbij sluit ik girobetaalkaart/bankcheque(*) ad. f 100,-. 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Deze aanmeldingsbon sturen aan de betreffende contactfunctionaris. 

en data vast (zie onderstaande 
lijst); de namen van de contact
personen zullen in het december
nummer van Vrijheid en Demo
cratie worden gepubliceerd. Op
gave voor deze cursussen kan dan 

pas geschieden. Voor nadere in
formatie kan men terecht bij Ma
rie-José Wassenaar, telefoon: 070-
613010 .• 

Provincie/Plaats: 

Groningen 
Groningen 
Zuidhorn 

Drenthe 
Assen 
Beilen 

Overijssel 
Zwolle 

Flevoland 
Almere 
Dronten 

Gelderland 
Arnhem 
Doetinchem 

Utrecht 
De Bilt 
Vleuten-de Meern 
Utrecht*) 

Noord-Holland 
Alkmaar 
Amstelveen 
Amsterdam **) 
Beverwijk 
Bussum 
Bussum 
Haarlem 
Hoorn 
Schagen 
Zaanstad 

Zuid-Holland 
Boskoop 
Dordrecht 
Gorinchem 
Zoetermeer 

Zeeland 
Goes 

Noord-Brabant 
Breda 
Eindhoven 
Oss 
Tilburg 

Limburg 
Geleen 
Venlo 

*) cursus grote steden 

Datum: 

di.9, 16,23,30jan. 1990 
za. 13,20jan. 1990 

za. 24 feb., 3 mrt. 1990 
di. 6, 13, 20, 27 feb. 1990 

do. 8, 15, 22 feb., 1 mrt. 1990 

za. 27 jan., 3 feb. 1990 
za. 10, 17feb. 1990 

di.9, 16,23,30jan. 1990 
za. 27 jan. en 3 feb. 1990 

do. 11, 18, 25 jan., 1 feb. 1990 
do. 8, 15, 22 feb., 1 mrt. 1990 
data worden vastgesteld in overleg met de gemeen
teraadsfracties in A' dam, R'dam, Den Haag en Utrecht 

za. 27 jan., 3 feb. 1990 
za. 10, 17 feb. 1990 
za. 24 feb., 3 mrt. 1990 
di. 6, 13, 20, 27 feb. 1990 
za. 13,20jan. 1990 
di. 6, 13, 20, 27 feb. 1990 
do. 8, 15, 22 feb., 1 mrt. 1990 
do. 11, 18, 25 jan., 1 feb. 1990 
di.9, 16,23,30jan. 1990 
za. 13, 20jan. 1990 

za. 1, 17 feb. 1990 
do. 11, 18, 25 jan., 1 feb. 1990 
za. 24 feb., 3 mrt. 1990 
di.9, 16,23,30jan. 1990 

di. 6, 13, 20, 27 feb. 1990 

za. 13,20jan. 1990 
za. 10, 17 feb. 1990 
za. 27 jan., 3 feb. 1990 
do. 8, 15, 22 feb., 1 mrt. 1990 

di.9, 16,23,30jan. 1990 
za. 27 jan., 3 feb. 1990 

**) cursus deelgemeenteraad. 

DICK VAN KALKEREN • 
adjunct-secretaris Vorming en Scholing 
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Jan Verbeek, VVD-afgevaardigde 
naar Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties 
Namens de Eerste Kamer ben ik 
op voordracht van de VVD-fractie 
voor een periode van zes weken 
afgevaardigd als lid van de Ne
derlandse delegatie naar de 44e 
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties te New York, 
die op 19 september van start is 
gegaan en doorloopt tot medio de
cember. 

Na de formaliteiten waarmee 
de opening van de Algemene Ver
gadering gepaard gaat, werd bij 
acclamatie de door de Afrikaanse 
groep voorgedragen kandidaat, 
generaal-majoor Garba van Ni
geria, tot voorzitter gekozen. In 
zijn aanvaardingsspeech verwel
komde hij de toenadering tussen 
de supermogendheden en drong 
aan op een snellere omzetting van 
,joint-efforts" in ,joint-solutions". 

De 46-jarige Garba is een veel
zijdig man met een dito loopbaan. 
Beroepsofficier, schrijver en di
plomaat met een Harvard mas
ter's degree in public administra
tion. Als Commandant van elite
troepen zette hij in 1979 generaal 
Gowan af als president, stuurde 
het leger terug naar de kazernes 
en installeerde een burgerbewind 
dat het overigens slechts tot 1983 
uithield. Naar verluidt gooit Gar
ba hoge ogen als opvolger van Se
cretaris-Generaal Pérez de Cuel
lar, die over twee jaar aftreedt. 

Het is gebruikelijk dat staats
hoofden, regeringsleiders of mi
nisters van Buitenlandse Zaken 
de Algemene Vergadering toe
spreken en hun visie geven op de 
toestand in de wereld. 

Helaas is het ondoenlijk om 
alle, vaak voortreffelijke speeches 
samen te vatten. Vandaar dat ik 
een selectie heb gemaakt, aange
vuld met nieuws uit de talrijke 
wandelgangen en af en toe enige 
kanttekeningen mijnerzijds. 

Milieu 
Van de grote landen was presi

dent Sarney van Brazilië de eerste 
die het woord voerde. Twee on
derwerpen stonden centraal in 
zijn speech: het milieu en de sa
menstelling van de V eiligheids
raad. 

De milieuproblematiek kan en 
mag niet vanuit een beperkte ge
zichtshoek worden besproken, al
dus Sarney, als ware het slechts 
een probleem tussen Noord en 
Zuid, waarbij de minder ontwik
kelde landen· door hun onverant
woordelijke gedrag, het ecologi
sche evenwicht verstoren. Sarney 
ziet het anders en niet geheel ten 
onrechte: de geïndustrialiseerde 
landen dragen de grootste ver
antwoordelijkheid voor de ver
ontreiniging van het milieu. De 
ontwikkelingslanden accepteren 
niet het denkbeeld van "environ
mentally sustainable develop
ment", dat alleen hen de taak toe
bedeelt om het ecologisch even
wicht van onze planeet veilig te 
stellen, zo hield Sarney zijn ge
hoor voor. Vervolgens stelde hij 
koeltjes vast dat het van essen
tieel belang is deze verantwoor
delijkheid ook uit te strekken tot 
de geïndustrialiseerde landen 
om te kunnen vaststellen of hun 
produktie- en consumptiepatro
nen vanuit milieu-oogpunt volge
houden kunnen worden. Spre
kend over het Amazonegebied 
herinnerde Sarney aan de grote 

koloniale ondernemingen die zich 
eertijds in Afrika, Azië en Zuid
Amerika vestigden en deze conti
nenten economisch hebben uit
gebuit. Wanneer de wereld thans 
de aandacht richt op het Amazo
negebied, dan kan dit alleen om
dat Brazilië in staat was dit tot op 
de huidige dag te beschermen en 
zal doorgaan dit voor het nage
slacht te bewaren, stelde Sarney 
niet zonder gevoel van dramatiek 
vast. 

Tijdens een eerder gesprek met 
Amerikaanse senatoren had Sar
ney al van zich afgebeten, toen zij 
hem aanspoorden de verbranding 
van de Amazone regenwouden te 
stoppen. "But what about Ton
gass?" vroeg de president. Een 
slimme vraag, want jarenlang 
heeft de Amerikaanse regering de 
zinloze, verspillende vernietiging 
van het Tongass National Forest 
in Alaska, gesubsidieerd. Dit was 
het grootste NOordamerikaanse 
regenwoud waarvan de biologi
sche waarde dat van de tropische 
regenwouden in Zuid-Amerika 
benaderde. Dit was het soort 
ecologische roekeloosheid dat 
Washington's gezag ondermijnt 
als het anderen de les wil lezen. 

Veiligheidsraad en 
vetorecht 

Volgens Sarney is de huidige 
samenstelling van de Veilig
heidsraad niet meer adequaat 
(t.w. vijf permanente leden met 
vetorecht en zeven leden die elk 
twee jaar zitting hebben). Zijn 
voorstel is om een aparte catego
rie nieuwe permanente leden 
zonder vetorecht te creëren, om 
aldus het gewijzigde ledenbestand 
van de VN beter te reflecteren. 
Voor landen als bijv. Brazilië, 
Duitsland, India en Japan, lijkt 
dit geen onredelijke status. Aan
gezien dit idee echter een wij
ziging van het handvest van de 
VN vergt, zal het nog zeer lange 
tijd een droomwens blijven. 

De sedert kort in functie zijnde 
Argentijnse president Menem 
constateerde, na een nogal fi
losofisch getinte inleiding, dat een 
nieuw tijdperk is aangebroken. 
Voor de mogelijke oplossing van 
het Falklands/Malvinas-conflict 
stelt Argentinië zich open voor 
een dialoog, zonder overigens te 
twijfelen aan haar onvervreemd
bare recht op soevereiniteit over 
de Zuidatlantische eilanden. Me
nero verzekerde zijn gehoor dat 
Argentinië slechts vreedzaam het 
terugkrijgen van deze eilanden 
zal trachten te bewerkstelligen. 

Schuldenprobleem 
Het thema vrijheid liep als een 

rode draad door de rede van de 
Amerikaanse president Bush. Hij 
constateerde een evolutie van 
conflict naar consensus en van 
polemiek naar vredeshandhaving. 
Hij refereerde aan de herwonnen 
vrijheid in Polen en Hongarije. 
Ook noemde hij Latijns-Amerika 
waar dictatoriale regimes worden 
vervangen door democratieën. 
Bush pleitte tegelijkertijd voor 
vrije markteconomie. Het schul
denprobleem weerhoudt een groot 
aantal ontwikkelingslanden van 
economische vooruitgang, erken
de Bush. Hij kondigde aan in het 
kader van het Brady-plan op korte 

WO-senator Jan Verbeek 

termijn bij het IMF en de W erel
hank voorstellen te doen met be
trekking tot het schuldenpro
bleem. Bush hoopte tenslotte dat, 
waar de 20e eeuw werd geken
merkt door de staat, de 21e eeuw 
het tijdperk van het individu zou 
worden. Een goed liberaal geluid. 

Met betrekking tot chemische 
ontwapening kondigde de Ameri
kaanse president een aantal 
stappen aan, die de VS bereid is 
te nemen, indien de Sovjet-Unie 
en andere landen reciproceren. 
Dit was duidelijk ook bedoeld voor 
binnenlandse politieke consump
tie, omdat Bush door de oppositie 
een te afwachtende houding wordt 
verweten. Volgens een dezer da
gen gehouden NYT/CBS-enquête 
stemt overigens het overgrote deel 
van de Amerikaanse bevolking in 
met de wijze waarop hij het presi
dentschap uitoefent en steunt een 
duidelijke meerderheid zijn be
leid. 

Opvallend was dat Bush in zijn 
speech nauwelijks aandacht be
steedde aan regionale conflicten. 
Alles bijeen een goede en geïn
spireerde rede. 

Voortzetting 
milieubeleid 

Een andere belangrijke 
spreekster was mevrouw Gro 
Harlem Brundtland, minister
president van Noorwegen, die 
groot internationaal aanzien 
heeft verworven met haar voor
zitterschap van de World Com
mission on Environment and De
velopment. 

Zij stond uitgebreid stil bij de 
conferentie over milieu en ont
wikkeling die in 1992 vrijwel ze
ker in Brazilië wordt gehouden. 
Zij schetste in vier punten wat 
Noorwegen voor ogen staat bij de 
voorbereiding daarvan: 
- uitgangspunt moet zijn het con

cept van "sustainable develop
ment" 

- de noodzaak van aanvullende 
financiële middelen 

- een tijdschema voor onderhan
delingen over een "global 
elimate convention" 

- voorstel tot verbetering van de 
institutionele opzet. 

Over milieu en energie stelt zij 
vast dat energie nauw verbonden 
is met economische groei en mi
lieubescherming. Er heeft in het 
verleden een energie-dialoog ont
broken. We hebben de schokgol
ven gevoeld die scherp fluctue
rende olieprijzen de wereldeco
nomie in hebben gezonden. Noor
wegen voelt de noodzaak een 
nieuwe dialoog te starten over 
energievraagstukken die ook in
gaat op de daarmee verband hou
dende milieuproblemen. 

Dubbelzinnig 
De rede van de Westduitse mi

nister van Buitenlandse Zaken 
Genscher was tamelijk dubbel
zinnig. Menige luisteraar bleef in 
verwarring achter. 

Enerzijds benadrukte hij dat 
de Bondsrepubliek als lid van de 
Europese Gemeenschap en de 
NAVO behoort tot de familie van 
Westerse democratieën. In dit 
verband gafGenscher hoog op van 
de vriendschap en verbondenheid 
met de VS, van het unieke part
nership met Frankrijk via het 
Frans-Duitse verdrag enz. An
derzijds: een vreedzaam Europa 
dat zich ook in De Gaulle's con
ceptie al uitstrekte van de Atlan
tische Oceaan tot de Oeral, en nu 
weer naar boven komt in Gorbat
schav's pleidooi voor het gemeen
schappelijke Europese huis, komt 
in zicht door de gedurfde hervor
mingen in de Sovjet-Unie, Polen 
en Hongarije. 

Genscher benadrukte dat deze 
ontwikkelingen uit Oost-Europa 
zelf voortkomen en niet omkeer
baar zijn. Het streven naar Duitse 
eenheid past zijns inziens in deze 
ontwikkelingen. Met geen woord 
repte Genscher over de gevolgen 
daarvan voor de EG, NAVO enz. 
Het wantrouwen van de Ameri
kanenjegens Genscher zal er niet 
minder om geworden zijn. 

Bootvluchtelingen 
De nieuwe Britse minister van 

Buitenlandse Zaken, John Major, 
constateerde dat de nieuwe Zuid
afrikaanse regering een mandaat 
voor veranderingen heeft en deze 
spoedig moet doorvoeren. Hij 
meende dat apartheid niet be
vochten kon worden met econo
mische sancties of met geweld. 
Pragmatische Britten. In harde 
bewoordingen ontnam hij de 
Vietnamese bootvluchtelingen in 
Hong Kong de laatste hoop. Zij 
zullen moeten terugkeren. 

Minister Van den Broek be
steedde veel aandacht aan de mi
lieuproblematiek. Hij bepleitte 
o.a. een conferentie over het we
reldklimaat. Over Zuid-Afrika: 
het is nu aan de nieuwe Zuid
afrikaanse regering om stappen te 
nemen die het vertrouwen voe
den. Als deze uitblijven, is er geen 
alternatief voor de internationale 
gemeenschap dan haar positie te
genover Zuid-Afrika te herzien. 

Hulp blijft uit 
Ook in de wandelgangen was 

het een drukte van belang. Vol
gens Polen en Hongarije verwel
komt het westen de politieke en 
economische hervormingen al
daar, doch blijft concrete hulp uit. 
Tijdens zijn aanwezigheid hier 
lanceerde minister Van den Broek 
de gedachte om een deel van de 
gelden voor ontwikkelingshulp 
voor deze landen te bestemmen. 
Telefonisch overleg met collega 
Frans W eisglas leverde als voor
lopig VVD-standpunt op: niet on
bespreekbaar als het kabinet met 
een dergelijk voorstel komt. 

Volgens welingelichte kringen 
heeft Shevardnadze in Wyoming 
tegenover Baker verklaard dat de 
politieke positie van Gorbatsjov 
sterk is. Kon hij overigens iets 
anders zeggen? Voorts heeft 
Shevardnadze daar ook duidelijk 
gemaakt dat uittreding door de 
Oosteuropese landen uit het 
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Warschau-pact voor de Sovjet
Unie niet bespreekbaar is. 

Begin van hoop 
Het is duidelijk dat de waar

dering voor de VN weer groeit. 
Vooral omdat de grote mogend
heden en in het bijzonder presi
dent Bush als oud-permanent 
vertegenwoordiger voor zijn land, 
de VN serieus nemen. Anders dan 
voorheen toen de VN slechts een 
wereldforum leek waar de proble
men louter ter sprake komen, 
ontwikkelt de VN zich tot een or
ganisatie die als trouble-shooter 
problemen daadwerkelijk oplost. 
Dat was de taak die de VN bij haar 
oprichting in San Francisco ook 
eigenlijk kreeg toebedeeld. Daar
om kon de toenmalige VVD-mi
nister Stikker van Buitenlandse 
Zaken destijd ook spreken van 
"het einde van een illusie ( = Vol
kenbond) en het begin van een 
nieuwe hoop". 

Er heerst dit jaar door de ver
betering van de Oost/West-re
laties in de vergaderzalen van de 
VN een veel meer ontspannen 
sfeer dan voorheen. Daardoor ko
men veel meer resoluties tot 
stand, werkt het VN -apparaat 
soepeler. Bovendien neemt door 
de toenemende erkenning van de 
VN haar gezag toe. Dit zijn alle 
stimulansen met een grote uit
straling. 

Op de Nederlandse missie in 
N ew York wordt onder leiding van 
ambassadeur Van Schaik hard en 
toegewijd gewerkt. De hier gesta
tioneerde ambtenaren zijn des
kundig; sommigen zijn zich al 
enigszins aan het voorbereiden op 
de coördinerende taak die hen 
toevalt tijdens het komende Ne
derlandse voorzitterschap van de 
EG. 

Voor mij was het verblijf hier 
zeer instructief. Het is een voor
recht van binnenuit te kunnen 
kennisnemen van het functio
neren van de diplomatie. Ik hoop 
de hier opgedane kennis te nutte 
te kunnen maken bij mijn werk
zaamheden in de Eerste Kamer, 
de Raad van Europa en in de as
semblée van de Westeuropese 
Unie. 
New York City, oktober 1989 

• 

Vrijwilligers 
gevraagd 
Vorig jaar plaatsten wij in 
dit blad een mededeling dat 
het, gezien de financiële si
tuatie van de partij, nood-. 
zakelijk is om voor bepaalde 
taken in de toekomst een · 
beroep te doen op vrijwil
ligers. 
Daarop heeft een aantal 
mensen gereageerd. Om te 
voorkomert dat steeds op 
dezelfde mensen een beroep 
wordt gedaan herhalen wij 
hierbij de oproep. 
Wij zoeken vrijwilligers die 
bereid zijn om een geluids
band uit te· typen van een 
landelijke vergadering van 
de VVD, zoals een par
tijraad of een (buitengewo
ne) algemene vergadering. 
In de regel gaat het. daarbij 
om eenheden van ongeveer 
tweeënhalf .uur vergader
tijd. Een goede typevaar
digheid is noodzakelijk. 
Voor illlichtirigen en aan
meldingen ·kunt u contact 
opnemen met onderge
tekende, algemeen secre
tariaat, telefoon 070-
613000. (na 2 december: 
070-3613000) 

M. Th. M. Tangel, 
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Bridgeclub WD 
VOORBURG - Al sinds 1977 or
-ganiseert Carry Steinmetz in 
Voorburg de "Bridgeclub VVD". 
Eens per maand komen mensen 

uit de regio Den Haag-Rotterdam 
in Voorburg bijeen om een avond 
te kaarten. 

De belangstelling voor haar 
club, die door een professionele 
wedstrijdleidster wordt geleid, is 
zo groot dat zij altijd een wacht
lijst heeft. "Onze club telt 114 le
den en meer kunnen we er eigen
lijk niet kwijt. Per jaar is er een 
doorstroming van ongeveer 10 %. 
Dat zijn voornamelijk de profes
sionele bridgers, die ook op andere 
clubs komen en daar wekelijks 
kunnen kaarten. Die vinden een 
keer per maand te weinig." 

Carry verzekert dat er nooit 
over politiek wordt gepraat. De 
bridge-avonden zijn wel in com
petitieverband. Jaarlijks wordt de 

. wisselbeker uitgereikt aan degene 
die de meeste slems heeft geboden 
en gemaakt. De groepen zijn in 
vier klassen ingedeeld, namelijk 
van A tot en met D. "Na drie keer 
spelen kun je promoveren of de
graderen. Nieuwkomers starten 
in klasse D." 

Op deze oktoberavond zit men 
in het Voorburgse zaaltje met 96 
man. De tafels staan tot op het 
podium van het zaaltje. Om klok
ke acht start men met het eerste 
spel. Misschien ook een idee voor 
andere afdelingen? • 
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Positieve actie: 
een kwestie van getallen! 
Als het project Positieve Actie in de VVD tot nu toe enig effect 
heeft gehad, moetje dat kunnen zien aan de cijfers over mannen 
en vrouwen in de VVD-fracties in de gemeenteraden na 1 mei 
1990. De emancipatiewerker Positieve Actie in de VVD, Katrine 
van den Berg, bekijkt de relatie tussen de komende gemeen
teraadsverkiezingen en Positieve Actie. 

Op het tijdstip dat u dit leest, 
is bij u al mogelijk de kandidaat
stellingsvergadering geweest. Het 
is bekend in welke volgorde de le
denvergadering de kandidaten op 
de lijst zal plaatsen. In sommige 
afdelingen moet het echter nog 
plaats vinden; alleen de be
stuursvoordracht is al opgesteld. 
In sommige noordelijke gemeen
ten zijn de gemeenteraadsverkie
zingen al geweest. Waar het bij 
positieve actie om gaat is: is er 
een toename te constateren in het 
aantal vrouwelijke VVD-verte
genwoordigers in de gemeen
teraad? 

Evenredige 
vertegenwoordiging 

Waarom moest er ook al weer 
een toename zijn? Het doel van 
positieve actie in de VVD is het 
bereiken van evenredige verte
genwoordiging: dat wil zeggen dat 
minimaal één derde van het aan
tal politieke (en bestuurlijke) 
functies door vrouwen vervuld 
moet worden. Van het hele VVD
ledenbestand is immers ook één
derde vrouw. 

Om dat te bereiken zijn er drie 
invalshoeken: Vorming en Scho
ling, Organisatie en Propaganda, 
die elk voor zich op een bepaald 
ogenblik belangrijk zijn voor de 
verkiezingen van 1990. De Haya 
van Somerenstichting heeft zich 
dit jaar door de Leergang Ge
meenteraad gemanifesteerd. Voor 
vrouwen was speciaal de laag
drempelige VIPP-eursus (Vrou
wen informeren over de gemeen
teraad). Daarnaast werden op 
veel plaatsen informatieavonden 
en introductiecursussen gegeven 
om een betere bekendheid te ge
ven aan het gemeenteraadswerk. 
Tot 20 september heeft dit men
sen ku:imen bëmvloeden om zich 
kandidaat te (laten) stellen voor 
de gemeenteraad. 

Een belangrijke vergadering 
binnen iedere organisatie is die 
waarin het programma, in dit ge
val het verkiezingsprogramma, 
wordt vastgesteld. Ook die verga
dering ligt achter ons. Ook daar 
hebben vrouwen en mannen in
vloed kunnen uitoefenen op het 
beleid van hun afdeling en dus 
van "hun" fractie in de gemeen
teraad. 

Propaganda 

Als het verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst vastgesteld 
zijn komt het derde element aan 
de orde, namelijk de propaganda, 
zowel inhoudelijk als uitvoerend. 
Aan de ene kant het opstellen van 
een campagneplan en soms een 
populaire versie van het verkie
zingsprogramma en aan de ande
re kant het bezorgen van folders 
en affiches ven het "verkopen" 
van de VVD-visie in kraampjes 
e.d. 

Het doel van positieve actie in 
de VVD is dat we een vrouwvrien
delijke partij worden, wat onder 
andere zou kunnen blijken uit 
evenredige vertegenwoordiging 
(die 33 %, weet u wel) in gemeen
teraden. Nog even wat cijfers: bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1986 werden er 23% van de 
raadszetels vervuld door vrou
wen. In sommige gemeenten is er 
een tekort aan vrouwelijke kan
didaten, in andere gemeenten ko
men vrouwen gewoon niet op ver
kiesbare plaatsen voor. Kort ge
zegd: in het eerste geval: ze (de 
vrouwen) willen niet. En in het 
tweede geval: we (vrouwen) krij
gen geen poot aan de grond! 

Daar moeten we dus met zijn 
allen wat aan doen! Hierboven 
heb ik al wat stappen genoemd in 
de procedure rond de gemeen
teraadsverkiezingen. Bij alle 
stappen kunnen we ons afvragen 
of evenredige vertegenwoordiging 

Katrine van den Berg · 

dichterbij komt. Laten we vooral 
als partij proberen dat vrouw
vriendelijke beeld waar te maken, 
zodat we niet alleen maar vrou
welijke leden krijgen, maar zeker 
meer vrouwelijke kiezers. Juist bij 
gemeenteraadsverkiezingen 
waarbij mensen sterk individueel 
stemmen, kan dat net de doorslag 
geven voor die éne restzetel! 

Dat brengt me bij de laatste 
drie momenten, waarop u als 
VVD-er uw vrouwvriendelijk hart 
kunt tonen. Het kiezen van de 
nieuwe gemeenteraad op 21 
maart is natuurlijk een overdui
delijke zaak. U kent de procedure 
rond voorkeurstemmen: uw stem 
is echt nooit weg als u niet op 
de lijsttrekker stemt maar op een 
andere kandidaat. In mijn visie 
zou dat meestal een vrouw moeten 
zijn (omdat de meeste lijsttrek
kers mannen zijn) . 

Het tweede moment waarop u 
invloed kunt uitoefenen is de col
legevorming na de verkiezingen 
en dan met name wat betreft de 
kandidaat-wethouder(s). De VVD 
heeft van alle partijen het hoogste 
percentage vrouwelijke wethou
ders (25 %). Laten we dat zo hou
den en zo mogelijk ook minstens 
op die 33 % komen te zitten. 

Eimert Sinoopprijs 1989 voor 

Tot slot zal na de verkiezingen 
blijken dat bestuursleden vaak 
doorstromen naar de gemeen
teraad. Hun plaatsen zullen dus 
opgevuld moeten worden. Ook in 
de bestuurssamenstelling kunt u 
streven naar een groter aantal 
vrouwen. 

Het zou het mooiste zijn als het 
gesubsidieerde project Positieve 
Actie in de VVD pas afgesloten 
had kunnen worden na de ge
meenteraadsverkiezingen en dan 
liefst met het gewenste resultaat: 
minstens 33 % vrouwen in ge
meenteraden verdeeld over het 
hele land. Ik hoop dat u, op de 
vergaderingen waar u inbreng 
heeft en in uw stemgedrag, mee 
wilt werken het ideaal van gelijke 
kansen daadwerkelijk gestalte te 
geven zodat vrouwen ook in de 
praktijk evenredig vertegen
woordigd blijken te zijn. 

EdNijpels 
Woerden - Demissionair mi
nister Nijpels heeft van de 
Bouw- en Houtbond FNV de 
Eimert Sinoopprijs 1989 ont
vangen. Deze prijs, f 10.000,-, 
werd door de bond ingesteld 
voor degene(n) die duidelijke 
bijdragen lever(t)en aan de 
verbetering van de arbeids
omstandigheden in de bouw
nijverheid. 

Ed Nijpels wordt in het ju
ryrapport geprezen voor zijn inzet 
om ongezonde en onveilige mate
rialen van de bouwplaatsen te 
weren. Vooral zijn steun aan de 
uitbanning van de 50-kilozak en 
asbest via de CAO's en de invoe
ring van een ARBO-keurmerk 
voor bouwmaterialen werden in 
het juryrapport met waardering 
genoemd. Voor deze prijs heeft de 
jury 19 inzendingen beoordeeld. 

Wantoestand 
Hoewel demissionair minister 

Nijpels zich vereerd voelt door 
deze prijstoekenning, noemt hij 
het treurig dat de Bouw- en Hout
bond FNV ertoe heeft moeten be
sluiten een prijs in het leven te 
roepen om te bevorderen dat er 
een eind wordt gemaakt aan 
wantoestanden. 

"Met die wantoestand bedoel 
ik de arbeidsomstandigheden in 
de bouw ... Met slechts een beetje 
serieuze aandacht van alle par
tijen in de bouw voor veiligheid en 
gezondheid op de bouwplaats, van 
de opperman tot de opdrachtgever 
achter zijn bureau, zou die 
schaduwzijde geheel kunnen 
worden weggenomen." 

Minister Nijpels heeft het 
prijsbedrag verdubbeld met het 
doel dit geld te besteden aan de 
ontwikkeling van voorbeeldpro
jecten. • 

Bondsvoorzitter Jan Schulier overhan
digt Ed Nijpels de Eimert Sinoopprijs. 
(foto: Chris Pennarts) 

Omdat mijn werkzaamheden 
bij de VVD per 1 januari a.s. op
houden, zou ik graag in december 
horen van afdelingen of ze aan de 
gang gegaan zijn met positieve 
actie. En zo ja, of dit heeft geleid 
tot een groter aantal vrouwen op 
een verkiesbare plaats op de VVD
kandidatenlijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen 1990. 

Ik zie uw reactie graag te
gemoet op het secretariaat posi
tieve actie, Koninginnegracht 57, 
2514 AE Den Haag. • 

\ 
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Partijraad besluit tot extra 
zitting over toekontst partij 
door VICTOR HAFKAMP 

UTRECHT - Op 11 november 
treffen de leden van de par
tijraad van de VVD elkaar op
nieuw. Bij die gelegenheid 
willen ze weer eens onver
bloemd discussiëren over de 
zaken die in en rond de partij 
in de afgelopen periode mis 
gingen. En vanzelfsprekend 
zullen dan de eerste lijnen 
worden uitgezet die de partij 
moet volgen op weg naar een 
wat rooskleuriger toekomst. 

De partijraad besloot tot een 
extra zitting op 23 september in 
Utrecht, waar - zoals elk jaar op 
de zaterdag na Prinsjesdag - de 
Miljoenennota en Troonrede wer
den geëvalueerd. Maar eigenlijk 
had een groot deel van de par
tijraad die zaterdag de kanonnen 
al in stelling willen brengen en 
willen praten over: "wat en hoe 
nu?" De parijleiding voelde er niet 
voor en wist de partijraadsleden 
er toe te brengen het geduld nog 
enkele weken op te zouten. 

Zelfde patroon 
Partijraadslid Polak zei ver

baasd te zijn geweest bij de ont
vangst van de uitnodiging voor de 
bijeenkomst in Utrecht, omdat 
hetzelfde patroon zou worden ge
volgd als andere jaren. "Alsof we 
geen geweldige mep hebben gehad 
en alsof het CDA niet gewoon 
doorgaat met het regisseren van 
de nationale politiek. Eerlijk ge
zegd zou ik hetjammer vinden als 
we - zoals elk jaar - weer uiteen 
gaan in kleine groepjes om over 
de nationale begroting te praten. 
Laat die clustergroepjes nu eens 
achterwege en laten we samen in 
beslotenheid praten over de toe
komst," was zijn suggestie. 

Zijn collega Schuddeboom was 
verwonderd dat de partijraad al 
niet eens eerder bijeen geroepen 
was en gaf ook de voorkeur aan 
praten op korte termijn en in be
slotenheid. "Er is dringend be
hoefte aan discussie over de si
tuatie na 6 september" onder
streepte een derde partijraadslid. 
Demissionair minister Korthals 
Altes vond daarentegen het ge
zelschap van die ochtend te groot 
om zonder voorafgaande analyse 
over recent verleden en toekomst 
te discussiëren. "Laten we dat 
niet tot hoofdinzet van deze ver
gadering maken," vroeg hij de 
vergadering en, voegde hij er aan 
toe, "in de clusters wordt straks 
onvermijdelijk ook over de positie 
van de partij gesproken". 

Analyse 
Een juiste veronderstelling, 

want bij de rapportage over de 
discussies binnen de verschillen
de clusters bleek dat vooral de 
groep leden die zich met "binnen
landse zaken" had bezig gehouden 
de positie van de partij uitvoerig 
had belicht. De rapporteur vroeg 
namens de andere leden van de 
cluster op de komende par
tijraadsbijeenkomst met een goe
de analyse te komen over de oor
zaken van de kabinetscrisis in 
mei. "Was die te wijten aan inter
ne frustraties of in het lands
belang? Hoe is de crisis tot stand 
gekomen en afgewikkeld?" 

Het was niet verwonderlijk dat 
alle problemen in en rond de partij 
ook werden belicht in de toe-

Voorzitter Ginjaar: " ... te veel getoeter naar buiten ... " (Foto: Hans van Dijk.) 

spraak van partijvoorzitter Gin
jaar die bezwaar maakte tegen 
een discussie in beslotenheid over 
de toekomst van de VVD. Hij sug
gereerde een extra partijraads
bijeenkomst, waarna het hoofd
bestuur vervolgens in 1990 tijdens 
de voorjaarsvergadering de ver
dere plannen aan de leden kan 
voorleggen. 

Een grote klacht van Ginjaar: 
"Er wordt vanuit de partij teveel 
getoeterd op heel ongelegen mo
menten en met vervelende con
sequenties." Discussies, felle dis
cussies mogen en moeten er in de 
politiek zijn, maar dan wel op een 
zodanige wijze dat de kiezer niet 
in verwarring raakt, aldus Gin
jaar. "En is het ook niet zo dat 
sommige van onze politici lande
lijk, maar ook plaatselijk om hen 
moverende redenen er voort
durend de voorkeur aan geven 
hun opvattingen over de politiek 
en over mensen, collega's aan den 
volke prijs te geven. En daarmee 
minstens een beeld van weinig 
solidariteit opwekken?" vroeg hij 
zich af. De kiezers houden niet 
van een beeld van een innnerlijk 
verdeelde partij. Dat beeld, mede 
door anderen geactiveerd en dat 
in de periode 1982-1986 is ont
staan, schept bij de kiezer ver
warring. Het is de taak van onze 
bestuurders en de politici op alle 
niveaus te zorgen dat deze beeld
vorming snel verdwijnt. Dat de 
VVD weer overkomt als een partij, 
waarin men vertrouwen kan heb
ben." 

Ginjaar opende zijn toespraak 
met het schetsen van de tegen
stelling tussen het verlies van vijf 
kamerzetels op 6 september en 
het grote enthousiasme, waarvan 
6000 VVD'ersop de grote verkie
zingsavond in een van de Bleis
wijkse veilinghallen hun aanhan
kelijkheid aan de partij betuig
den. Tegenover de 300.000 kiezers 
die de VVD in de steek lieten 
plaatste hij de 1.2 miljoen die de 
pártij trouw bleven. En tegenover 
de noodzaak zich te bezinnen op 
de positie van de partij de over
tuiging dat er voldoende kader en 
leden voorhanden zijn om de par
tij uit het dal te halen. 

Nieuw 
beleidsprogramma 

Politiek leider Joris Voorhoeve 
gaf zelf al een analyse van de oor-

zaken van het zetelverlies van de 
VVD: de crisis over een verkeerd 
kabinetsvoorstel dat tot forse las
tenverzwaring voor de helft van 
de werkenden zal leiden, zonder 
dat daar een behoorlijk milieu-ef
fect mee kan worden bereikt. En 
verder de onrust in de VVD in mei. 
"Dat die onrust al in juni duidelijk 
was afgesloten, dat de VVD een 
voortreffelijk nieuw beleidspro
gramma heeft vastgesteld en dat 
de goede economische ontwikke
lingen van de laatste jaren mede 
aan de VVD-inbreng te danken 
zijn, is door een deel van de kie
zers niet beloond." 

Over zijn toekomstige rol als 
oppositieleider zei Voorhoeve dat 
hij de voorkeur geeft aan "op
bouwende, maar zo nodig scherpe 
oppositie om het regeringsbeleid 
te controleren en fouten aan de 
kaak te stellen". De VVD zal naar 
Voorhoeves mening de leding in 
de controle van de regering moe
ten nemen. "De oppositie moet 
geen oppositie tegen zichzelf gaan 
voeren. Dat geldt in het bijzonder 
voor de verhouding tussen de 
VVD en D66. Die laatste partij 
heeft geweigerd om alle eisen van 
het CDA te slikken. Dat heeft zij 
dan met ons gemeen." De VVD 
mag dan volgens Voorhoeve een 
slag hebben verloren, de strijd 
gaat door. "We zullen ons her
groeperen en versterkt terug
komen," aldus Voorhoeve in een 
militante bui. 

Na zijn toespraak trokken de 
partijraadsleden zich, zoals de 
gewoonte is, in verschillende 
clusters terug. Zes groepen lieten 
hun licht schijnen over achter
eenvolgens de begrotingen en 
plannen op het terrein van bin
nenlandse zaken, financiën en 
economie, leefbaarheid, onder
wijs, welzijn en buitenlandse za
ken-defensie. 

Betrokkenheid 
bedrijfsleven 

Uit de laatste cluster kwam 
onder meer als wens naar voren 
dat de VVD zich bij het optreden 
van een CDA-PvdA kabinet sterk 
maakt voor de betrokkenheid van 
het bedrijfsleven bij de besteding 
van ontwikkelingsgelden in ont
wikkelingslanden. Omdat Voor
hoeve in zijn toespraak had ge
pleit voor Marshall-hulp aan de 
Oosteuropese landen die koers 

grotendeels het geesteskind van 
de VVD met milieuministers als 
Ginjaar, Winsemius en Nijpels," 
zo werd opgemerkt. 

Loyaliteit 
Het kon niet anders of zowel 

partijvoorzitter Ginjaar als po
litiek leider Voorhoeve kwam la
ter in de middag nog eens terug 
op de opmerkingen van de par
tijraadsleden over de "situatie in 
de partij". "Het is uitermate be-

vnr'rn''"v'"·· " ... goede economische ontwikkelingen dankzij de WO niet door de 
kiezer beloond ... " (Foto: Hans van Dijk.) 

zetten naar een westers politiek 
en economisch systeem, merkten 
de VVD-deskundigen op dat die 
hulp dan zou moeten passen in de 
structurele veranderingen in de 
betreffende landen en niet zou 
moèten worden opgelegd. Voor
hoeve stelde later het hierover 
met de clusterleden eens te zijn. 

Uit de cluster financiën-econo
mie kwam de klacht naar voren 
dat het kabinetsbesluit tot af
schaffing van het reiskostenfor
fait duidelijk te overhaast geno
men was. De problemen zijn veel 
complexer dan verwoord en het 
standpunt van de VVD in deze 
kwestie die tot de val van het ka
binet leidde is onvoldoende ver
kocht, aldus de woordvoerder van 
deze cluster. De commissie "leef
baarheid" bepleitte vurig een 
voortzetting van het huidige be
leid. "Het milieu-beleidsplan is 

langrijk dat we de onderhuidse 
problemen zo snel mogelijk onder 
de knie krijgen. Het gaat om de 
mentaliteit en de loyaliteit jegens 
de partij. Het gaat niet aan steeds 
het eigen inzicht voorop te stellen 
en dat via de media naar buiten te 
brengen," aldus Ginjaar. En "een 
instelling die verlies moet slikken, 
straalt niet direct zon uit. De 
overwinning heeft onmiddellijk 
honderd vaders. Bij een nederlaag 
is dat anders". Woorden van 
Voorhoeve. 

Toen de partijraadsleden mas
saal naar de kapstok opmar
cheerden kregen ze voor de terug
reis nog een leuze mee die voor
taan representatief moet zijn voor 
de drie letters VVD. De leuze 
luidt: "Visie, Vaardigheid en Dis
cipline". Vooral het ontbreken van 
die laatste eigenschap baart de 
VVD-top al enkele jaren zorg. • 

lli~EE Vl\h~~~ Costa Blanca 
In o.a. Moraira en Benitachell bieden wij u bestaande 
en nieuwbouw bungalows en villa's aan. 

Turkije 
In Bodrum bieden wij diverse mogelijkheden. 

Bel nu Costa Blanca Promoties 
Tel.: 05908-13343, Fax: 05908-18074 

Hl/o 
MAKELAARS 

.

• ••• • • TAXATEURS O.G. 

070-60 0913 
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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! 

L.COPES V.CATTENBURCH 127 2585 EZ DEN HAAG M 
FAX 070-602967 _ ••• 



De opkomst van de 
VVD 
In 1948 deed de WD voor het eerst 
mee aan de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Ik had toen mijn 
keuze gemaakt, maar mocht nog 
niet stemmen. Mijn enige bijdrage 
bestond uit het leuren met raam
biljetten in een mij toegewezen 
wijk. Wij behaalden 8 zetels (van 
de 100),· de drie partijen die nu 
het CDA vormen (KNP, Welter niet 
meegerekend) b_ehaalden toen 54 
zetels (van de 100) en de PvdA 27 
zetels. 
In 1956 werd het zetelaantal van 
de Tweede Kamer vergroot tot 150 
zetels. De WD kreeg er 13 (een 
beetje een tegenvaller), de drie 
christelijke partijen (nu CDA) 77 
en de PvdA 50. In procenten van 
de 150 zetels: WD 8 2/3; (gemaks
halve) CDA 51 113 en Pvda 33 113. 

Nu kijken we naar de laatste uit
slag van de Tweede Kamerverkie
zingen. De WD behaalde 22 zetels 
(of 14 213% van 150 zetels). Het 
CDA behaalde 54 zetels (36 % van 
alle zetels). De PvdA behaalde 49 
zetels (32 2/3% van alle zetels). 

Als ik mij vergis in mijn analyse 
hoor ik dat graag. Mijn conclusie 
is simpel: uitgaande van de situa
tie in 1956 toen er 150 zetels in 
de Tweede Kamer kwamen, is de 
WD gestegen van 13 naar 22 (dat 
is met 69 %). Over het CDA spreek 
ik niet, die hebben het al zwaar 
genoeg op ander terrein. De PvdA 

heeft het goed gedaan; eerlijk blij
ven. Na afloop van het kabinet 
Cals-Vondeling bereikte zij haar 
dieptepunt op 37 zetels. Zij zijn 
onverdroten voortgegaan "met een 
roos in de vuist" en zitten nu op 49 
(dat is een groei van 32,4 %). En 
wij zouden dat niet doen ? Kom, 
kom! Kijk nu eens naar D66. In 
1981 stonden zij op 17 zetels en 
nu op 12 en dat vieren zij als een 
overwinning! Ups en downs. Pie
ken moet je elimineren. Toevallige 
omstandigheden,· mensen die 
"aanslaan" of waar je aan moet 
wennen,· gebeurtenissen, die in de 
trend niets te betekenen hebben. 

Er is in Nederland geen politieke 
partij die de trend van de WD 
kan volgen. Zelfs D66 dat zijn be
staan begon met de belofte "het 
bestaande politieke stelsel te zul
len laten ontploffen" haalt dat niet 
(en ik wacht nog altijd op de ver
vulling van die belofte van de heer 
van Mierlo). 

Wat is de oorzaak van onze "te
rugval"? Van 36 zetels naar 22; 
het verschil zit in de niet-liberalen, 
die op de WD hebben gestemd in 
1982. Waarom zij dat gedaan 
hebben, zal volstrekt onduidelijk 
blijven. Slechts een ding staat 
vast: zij waren niet liberaal. Het 
waren incidentele zwervers. Voor 
een niet gering deel plaats ik de 
interne verwarring in de WD bij 
deze 14. Stemmenwinst is goed, 
maar wel homogene blijvertjes. 
Onthou nu alleen deze getallen: 

TK 
CDA 
PvdA 
VVD 

1956 
77 
50 
13 

1989 +1-
54 -23 ( -29,87 %) 
49 -1 (-2 %) 
22 +9 ( +69,23%) 

Tezamen 140- 125 = -15 

EK 
CDA 
PvdA 
WD 

1956 
41 
22 

7 

1989 +1-
26 -15 ( -36,6 %) 
26 +4 (+18,2 %) 
12 +7 (+71,4 %) 

Tezamen 70 - 64 = -6 

Knip deze tabel uit en hou hem in 
uw zak. Bekijk hem dagelijks en 
verstrek gratis een fotokopie aan 
al uw politieke vrienden, ongeacht 
hun lijstnummer. En geen defai
tistisch gejammer meer. 
Het kleine grut is flink gegroeid 
in die jaren en dat komt alleen 
doordat wij geen alternatieven 
bieden. Het is, dunkt mij, vol
doende duidelijk dat het CDA be-

Britannica verovert nu 
ook Nederland 

Een tekst lezen op een beeldscherm van een computer duurt langer dan het lezen van 
dezelfde tekst wanneer die op papier staat. Dat 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 Encyclopaedia 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. 

Het aantal items dat in pakweg vijftig 
pagina's wordt behandeld is trouwens le
gio. Daarbij is het voor de meeste Neder
landers geen probleem dat die informatie 
in het Engels 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. Overigens ma
ken veel zakenmensen beroepsmatig ge
bruik van het naslagwerk. 

r---------------------------
1 De wereld kan niet zonder Britannica 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

En ik ook niet: Geef mij dus alle informatie over de Britannica. 

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

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

Postcode+ Woonplaats: .................... .. ......... ...... ..................................................... . 

Telefoon: ... ... ....................... .. .... ......... ...................................................................... . 

1

1 Coupon in een enveloppe zonder postzegel zenden aan: Encyclopaedia Britan-
nica, Antwoordnummer 70050, 3070 WB Rotterdam. VVD os.n _J 
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staat uit een persoon (anders 
zouden zij nu nog op 45 zetels zit
ten in de TK). Geen Ruud, min 9 
zetels. En ik moet toegeven: wij 
zouden Witteveen, Langman en 
Wiegel in het kabinet moeten zet
ten om hem te contenteren. 

In de PvdA was hetzelfde verhaal: 
wijlen Joop den Uyl en Wim Kok 
houden de boel bij elkaar. De 
grootste van het kleine grut - D66 -
is evident: het oude kanon H. A. F . 
M. 0 . van Mierlo die het politieke 
stelsel in Nederland zou laten 
ontploffen. Charisma, pubZie ap
peal, vlotte en intelligente spreker. 
Ik hoop dat hij minister van Eco
nomische Zaken wordt; de ge
haktmolen die van elke minister 
klein goed maakt. Wij hoeven al
leen achterover te leunen. In de 
oppositie groeien wij en als re
geringspartij groeien wij ook. 
Kortom, wij groeien (70 % in een 
kwart eeuw, en zij verliezen of 
kunnen zich net handhaven). 
Gewoon doorzetten. Gezamenlijk, 
eendrachtig (en Joris naar een be
hoorlijke kapper sturen, voor de 
rest mankeert er niets aan hem, 
zeker niet ónder die haardos!). 

CDA/VVD 

A. J. van Oosten, 
's-Gravenhage. 

In het interview met de heer Voor
hoeve (nr. 1379) wordt de winst 
van het CDA ten koste van de WD 
(1986) dan wel het verschil in 
stabiliteit (1989) wederom toege
schreven "aan het feit dat men 
onze produkten op de markt is 
gaan brengen". 
Hardnekkig wordt eraan voor
bijgegaan, dat het CDA de ge
legenheid gekregen en benut heeft, 
zich t.a.v. traditionele christelijke 
waarden te profileren. Dit doordat 
de WD jaar in-jaar uit hetzij door 
zwijgen, hetzij door uitvallen -
soms toevoegend aldus echt li
beraal te zijn - de indruk heeft we
ten te wekken, daar hetzij onver
schillig, hetzij vijandig tegenover 
te staan. 

P. A. Delvaux, 
Zeist. 

Peptalk of Nep-talk 

De algemeen secretaris, de heer W. 
J. A. van den Berg, schreef in V &D 
van september jl. dat de organi
satiegraad van de WD rond de 
5 % ligt. Ofwel: het aantal WD
leden bedraagt doorgaans 5 % van 
de WD-kiezers. Aan het eind van 
zijn stuk concludeert hij daaruit 
dat een groei van het ledental "een 
eerste voorwaarde is" voor een 
groei van het aantal WD-kiezers. 
Gelukkig maar dat er een causaal 
verband bestaat ... We hebben de 
verkiezingen verloren omdat het 
aantal leden zo is teruggelopen. 
Briljante analyse. En wij maar 
denken dat het te maken had met 
reiskosten of zoiets. Aan de slag 
dus niet de propagandacommis
sies! En de rest kunt u gerust aan 
onze fractie overlaten ... 

J. P. M. van Gilze, 
Amsterdam. 
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BATHMEN (o.c. West-Zuid Sal
land) - 11 december. Drs. L.M.L. 
H.A. Hermans. Café-rest. Boode, 
20.00 uur. Actuele Politiek. 

DRONTEN - 9 december. Mevr. 
E. G. Terpstra. Hotel-Rest. Het 
Galjoen. 20.00 uur. Feestavond 5-
jarig bestaan van de Kamercen
trale Flevoland. 

GORSSEL (OC ZUTPHEN)- 11 
december. Mevr. A. Jorritsma
Lebbink. Rest. Hotel De Roskam. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

HARDERWIJK (OC N. VE
LUWE) -13 november. Drs. L. M. 
L. H. A. Hermans. Holland Hotel 
De Baars. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

HA VEL TE (LIBERALE KRING 
MEPPEL STEENWIJK E.O.) - 8 
december. Ir. D. Luteijn. Café
Rest. De Linthorst. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

HOEK VAN HOLLAND - 20 no
vember. Mevr. E . G. Terpstra. 't 
Eethuisje. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 
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HUMMELO - 20 november. P. M. 
Blauw. Hotel Rest. De Gouden 
Karper. 20.00 uur. Landbouw
problematiek. 

HUMMELO - 10 december. Mevr. 
E. G. Terpstra. Hotel Rest. De 
Gouden Karper. 15.00 uur. Thee
middag. 

MIDDENMEER (AFD. WIE
RINGERWERF) - 17 november. 
Dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. Cul
tureel Centrum De Oude Beurs. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

NOORDWIJKERHOUT - 15 de
cember. Dr. ir. J . J. C. Voorhoeve. 
Cultureel Centrum De Schelft 
20.00 uur. Actuele politiek/Toe
komst liberalisme in de negen
tiger jaren. 

OOSTEREROEK (KC GRONIN
GEN) - 27 november. Dr. ir. J. 
J. C. Voorhoeve. Rest; Klipheerd. 
20.00 uur. Verkiezingen gemeen
telijke herindeling. 

SITTARD (vr. in de VVD Lim
burg) - 1 december. Mevr. E.G. 
Terpstra. OranjehoteL 20.30 uur. 
Euthanasie. 

SOMEREN- 27 november. P . M. 
Blauw. Hotel Centraal. 20.00 uur. 
Actuele politiek/Landbouw. 

ZUIDHORN (KC GRONINGEN) -
13 november. R. L. 0 . Linschoten. 
Hotel Rest. H. Balk. 20.00 uur. 
Verkiezingen gemeentelijke 
herindeling (startcampagne). 
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OPROEP 
In opdracht van de prof. mr. ·R M .. TeldersstichtingendeH~ya 
van Somerenstichting, respectievelijk het · wetenl?chappelijk · bu
reau en hetvormings-en scholingsinstituut van de VVD, bereidt 
mr. J. RC. van Zaneneen biografie voor overHaya vanSomeren
Downer, 
MevrouwVan Somerènwas van 1959tot 1968lid van de Tweede · 
Kamer der StatencGeneraal voor de VVD. Van maart 1969 tot 
maart 1975 was . zij partijvoorzitter. Tenslotte •. \\'as Haya ·.·.van . 
Someren van 1974 tot .háar overlijden op 12 november 1980 
lid van ·de Eerste .Kamer. der Statè~-GeneraaL (vanaf juni-:1976 
fractievoorzitter).> · · , 
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lid Romantische Restaurants 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

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

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

/pi</B.E.O. Designs b.v. 
ENGINEERS & CONTRACTORS 

Electronica - Energietechniek 
Proces- en produktie-automatisering 

Werktuigbouwkundige installaties 
Postbus 2020 - 111 0 PA Diemen 

Telefoon (020) 95 05 36 
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Oppositieleider Voorhoeve: 

"Het kabinet spreekt over 
vernieuwing. Maar het zijn 
maatregelen uit de oude doos: 
het belasten van mensen die 
werken en het pakken van de 
eigen-huisbezitter. PvdA en 
CDA kiezen de makkelijkste 
weg. Vooral mensen met mid
deninkomens worden de dupe 
van de regeringsmaatrege
len." 

Oppositieleider Voorhoeve is 
erg bezorgd over de plannen van 
CDA en PvdA. Premier Lubbers is 
nogal gemakkelijk van een li
beraal gekleurd naar een socialis
tisch gekleurd kabinet overge
stapt. 
Zelfs de stoelen waar de ministers 
van het nieuwe kabinet op zaten 
tijdens het debat over de re
geringsverklaring waren over
trokken in de vernieuwende rood
roze kleur. Lubbers regeert nu 
weer met de socialisten. Dat wilde 
hij maar al te graag. 

Voorhoeve: "Omdat tweederde 
van de CDA-achterban een eerste 
voorkeur voor de VVD had, bood 
een klein toneelstukje van de 
premier uitkomst. Kritiek in de 
CDA-achterban werd weerlegd 
met de opmerking dat de Konin
gin het nu eenmaal zo gewild zou 
hebben. De bocht naar de PvdA 
was zo snel genomen. Staatsrech
telijk onjuist. De Koningin is niet 
verantwoordelijk, maar de infor
mateur. Een ervaren premier had 
deze faux-pas eigenlijk niet mo
gen maken. 

Reiskostenforfait 

geren waren de belastingen al met 
750 miljoen verhoogd." 

· Twee grote groepen worden 
vooral financieel de dupe van het 
CDA/PvdA-beleid. "De gevolgen 
daarvan zijn allereerst nogal fors 
voor mensen met een eigen huis. 
Het huurwaardeforfait gaat af
hankelijk van de waarde van de 

woning met vele honderden tot 
duizenden guldens omhoog . De 
eigen-huisbezitter voelt dat met
een na 1 januari. Daarna zal het 
forfait in kleine stappen nog ver
der gaan stijgen. Misschien denkt 
de regering dat huiseigenaren dat 
minder merken," aldus Voorhoe
ve. 

Gemeentelijke herindeling Groningen: 

Morrelen 
Een tweede groep slachtoffers 

zijn mensen die wat verder van 
hun werk wonen en dagelijks van 
de bus, trein of auto gebruik ma
ken. Reiskostenvergoedingen van 

(vervolg op pagina 2) 

Tijdens het eerste debat met 
het kabinet Lubbers-Kok is de val 
van het vorig kabinet in een zeer 
merkwaardig daglicht komen te 
staan. Voorhoeve vroeg aan de 
premier of deze bereid was naar 
alternatieven te zoeken voor een 
deel van het reiskostenforfait. De 
PvdA had hier ook om gevraagd. 
"Tot mijn verbazing zei de 
premier: 'Ja'. In het afgelopen 
voorjaar wees hij alternatieven 
van de VVD van de hand. Nu hij 
met de PvdA regeert kunnen er 
plotseling wel andere mogelijk
heden worden aangedragen. Nu 
begrijp ik plots de zin die de 
premier sprak in een tv-debat met 
de heer Kok: 'Ik heb bewust crisis 
aanvaard."' 

VVD bleef redelijk constant 

Voorhoeve vindt de inbreng 
van het nieuwe kabinet weinig 
inspirerend: "De premier hield in 
de Kamer een ingewikkeld, lang 
en mat verhaaL" Toch moet de 
VVD-leider toegeven dat het 
nieuwe kabinet bijzonder kracht
dadig kan zijn: "Na een week re-

door LUCAS OSTERHOL T 

Terwijl de rest van politiek Nederland in de ban was van de 
regeringsverklaring en de algemene politieke beschouwingen, 
werden in de provincie Groningen op 29 november jl. verkie
zingen gehouden in 36 gemeenten. Deze gemeenten waren be
trokken bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari a.s. 
Van de 50 Groninger gemeenten namen hieraan 36 deel. Vooral 
kleinere dorpen werden in kader van deze operatie samen
gevoegd tot grotere kernen. Buiten deze operatie vielen de 
grotere steden als Groningen-stad, Haren, Hoogezand-Sap
pemeer en Veendam. Deze gemeenten en nog een tiental andere 
doen straks gewoon mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart 1990. 

Niets nieuws 
Er is niets nieuws onder de 

zon; de door de overheid gesti
muleerde herijking van gemeen
telijke grenzen vond o.a. reeds 
plaats in Friesland, Limburg en 
Utrecht. Daaruit bleek dat veel 
bezwaren die bij de bevolking van 
de op te heffen dorpen leefden in 

de praktijk vervielen. Die bezwa
ren betroffen o.m. het bezoek aan 
het eigen· gemeentehuis. Uit on
derzoek is gebleken dat de gemid
delde bezoeker slechts 3 à 4 maal 
per jaar op dat raadhuis komt, ter 
verlenging of vernieuwing van het 
paspoort of rijbewijs of voor aan
gifte van geboorte of sterfte. De 
nieuwe raadsbesturen speelden 

elders op deze bezwaren in. Het 
werd mogelijk om nieuwe aan
vraagformulieren in te leveren bij 
een postagentschap, terwijl voor 
het doen van gemeente-aangiften 
het gemeentehuis langer open 
bleef. 

Nieuwe afdelingen 
Die sentimenten waren ook in 

de provincie Groningen geduren
de de tien jaar durende discussie 
over deze herindeling opgelopen 
en verspreid onder de aanhangers 
van alle politieke partijen; dus ook 
de VVD. Toen de Tweede Kamer 
echter op 23 juni akkoord ging 
met de operatie en de Senaat dit 
nog eens bevestigde, werd door de 
VVD-afdelingen eendrachtig sa-

(vervolg op pagina 4) 

INHOUDSOPGAVE 

Dit ledenblad bestaat uit twee 
delen: een redactioneel en 

een bestuurskatern. In beide 
treft u informatie aan over de 
besloten partijraadsvergade
ring van 11 november jL, die -
gezien over een langer tijds
bestek - wel eens van histori-

sche betekenis voor de toe:. 
komst v:an de VVD zal blijken 

te zijn. 
Heel bewust is gekozen voor 

deels dubbele informatie. Sa
menvattingen en verslagleg
ging in het redactionele deel, 

bestemd voor degenen die 
graag in grote lijnen het par

tijgebeuren volgen. Voor de 
interne werkers van het eer
ste of laatste uur is het gehele 
verenigingsplan plus de in

tegrale tekst van Joris Voor
hoeve in het romeins genum-
merd bestuurskatern afge

drukt. 
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,,De zaken worden erg mooi 
voorgesteld" (vervolg van pagina 1) 

werkgevers en het hebben van een 
auto van de zaak worden zwaar
der belast. Voor wie meer dan 30 
kilometer naar zijn werk moet 
reizen, worden de aftrekmoge
lijkheden van reiskosten flink be
perkt. Voor een forens betekent 
dit al snel een netto verlies van 
honderd tot tweehonderd gulden 
in de maand (afhankelijk van in
komen en afstand). 

Straf 
"Het is toch een verkeerde 

zaak dat je straf krijgt van de re
gering als je voor een eigen huis 
spaart en als je moet reizen naar 
je werk? 

Al deze lastenverhogingen 
hebben ook nog het gevolg dat 
mensen bij hun werkgever bruto 
loonsverhogingen vragen om hun 
inkomens-achteruitgang te com
penseren. Daardoor gaan de loon
kosten in ons land verder omhoog. 
En hoge loonkosten betekent al
tijd meer werkloosheid. Het ka
binet spreekt dan wel over sociale 
vernieuwing. Maar sociaal pak
ken deze regeringsmaatregelen 
niet goed uit. Integendeel." 

AOW 

de genoemde 100.000 mensen aan 
het werk wil helpen. Voorhoeve: 
"Ook het midden- en kleinbedrijf 
weet absoluut niet waaraan het 
toe is. Maar twee dingen zijn ze
ker: het staatssecretariaat voor 
het MKB is opgedoekt en de las
tendruk gaat voor de midden
groepers direct al omhoog." 

Op zijn minst verwonderlijk 
vindt Voorhoeve het feit dat 
premier Lubbers een andere fi
nanciering van de volksgezond
heid niet voortzet. Deze zoge
naamde "Dekker-plannen" zijn in 
het vorig kabinet voorbereid. Op 
een bijeenkomst voor de CDA
achterban liet Lubbers vorig jaar 
nog weten dat hij deze plannen 
zo belangrijk vond dat het CDA 
hiermee desnoods alleen verder 
zou gaan zonder VVD. "Wij waren 
van die dreiging met een ka
binetscrisis niet zo onder de in
druk. We zien nu wat van dat 
dreigement terecht is gekomen. 
Het CDA staat nu zonder VVD en 
geeft het Dekkerplan op." 

Alleenstaanden 
Voorhoeve is verbaasd dat de 

PvdA de eigen beloften aan de al-
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leenstaanden is vergeten. Alleen
staanden betalen naar verhou
ding veel meer belasting en pre
mies dan anderen. Dit moet even
wichtiger worden. De VVD vroeg 
daarom op korte termijn een ana
lyse van de inkomenspositie van 
alleenstaanden, zodat spoedig 

verbeteringen kunnen worden 
voorbereid. 

Ook voor de verbetering van 
het milieu vindt de VVD dat het 
kabinet niet concreet is. De mees
te zaken moeten CDA en PvdA 
nog nader invullen. "Bovendien 
zitten in de bedragen die het ka-

Voorhoeve vindt dat CDA en 
PvdA te grote financiële risico's 
nemen. Hij is bang dat de "spaar
pot" van het vorig kabinet, het 
overschot van de sociale fondsen, 
snel wordt uitgegeven. en PLO (door WO-Tweede Kamerlid 

FRANS WEISGLAS) 

Het regeerakkoord belooft ook 
veel meer dan het waar kan ma
ken. Overschrijdingen en tegen
vallers kan dit kabinet niet op
vangen. Het opnieuw invoeren 
van de koppeling tussen lonen en 
uitkeringen baart de VVD zorgen. 
Hierdoor zal het minimumloon te 
fors stijgen. Met als gevolg dat 
werkgevers laaggeschoolden niet 
meer kunnen betalen. Onder de 
noemer sociale vernieuwing 
neemt de werkloosheid onder 
laaggeschoolden dan verder toe. 
"De VVD is geen voorstander van 
een algemene en automatische 
koppeling. Wel willen wij de AOW 
forser verhogen dan de werkloos
heidsuitkeringen." 

Voorhoeve vindt het bovendien 
teleurstellend dat het kabinet in 
eerste instantie geen concrete af
spraken heeft gemaakt voor ar
beidsongeschikte werknemers. 
Recente prognoses voorspellen 
dat dit aantal binnen tienjaar zal 
oplopen tot 1 miljoen: 20 %van de 
werkende bevolking. "Daar mo
gen wij niet in berusten. Het gaat 
hier om mensen die vaak tegen 
wil en dank thuis zitten. Zij zijn 
weer hersteld of maar gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt en willen graag 
aangepast werk of een deeltijd~ 
baan. Bovendien kunnen wij ons 
dit met de vergrijzing van de sa
menleving niet veel langer per
mitteren. Gelukkig heeft premier 
Lubbers deze problematiek on
derkend. Ik hoop dat dit kabinet 
hier nu ook iets aan gaat doen." 

Lasten omhoog 
Het is lofwaardig dat dit ka

binet jaarlijks 100.000 mensen 
aan werk wil helpen. Maar Voor
hoeve vraagt zich af hoe het ka
binet dit wil realiseren. Het Cen
traal Plan Bureau verwacht dat 
dit aantal hooguit 65.000 be
draagt. Bovendien schept dit ka
binet geen banen bij het bedrijfs
leven maar bij overheidsinstel
lingen. De beide woordvoerders 
voor de VVD over de regerings
verklaring, Joris Voorhoeve en 
Frank de Grave, willen dat het 
kabinet d_uidelijk maakt hoe het 

Eind oktober jl. ontvingen de 
leden van de Tweede Kamer 
een uitnodiging van het hoofd 
van het PLO Informatie Bu
reau in Den Haag om aanwe
zig te zijn bij een bijeenkomst 
op 23 november. Die bijeen
komst had als doel om drie 
dingen te herdenken: 

de internationale dag van 
solidariteit met het Pales
tijnse volk; 

- de eerste verjaardag van de 
uitroeping van de Palestijn
se Staat; 

• de tweede verjaardag van de 
Intifada. 

Op de bijeenkomst zou een 
aantal mensen het woord voe
ren, waaronder oud-Minister 
van Buitenlandse Zaken 
Schmelzer die thans voorzit
ter is van de CDA Partijcom
missie Buitenlandse Zaken. 

Geweld is geen 
oplossing 

In een fractievergadering be
gin november heeft de VVD
Tweede Kamerfractie unaniem 
besloten dat de leden van de frac
tie die bijeenkomst niet zouden 
bijwonen. Voorts hebben wij toen 
met verbazing geconstateerd dat 
de heer Schmelzer het woord zou 
voeren. De redenen van onze af
wezigheid op de PLO-dag en van 
onze verbazing over Schmelzers 
toespraak zijn drieledig. In de 
eerste plaats kunnen wij ·geen 
herdenking bijwonen van de een
zijdige uitroeping van een Pales
tijnse staat die wij niet erkennen. 
Van erkenning van een dergelijke 
staat kan in onze ogen pas sprake 
zijn wanneer de eventuele ves
tiging daarvan het eindresultaat 
is van onderhandelingen tussen 
alle betrokken landen en groepen 
in het Midden Oosten en wanneer 
daarbij tevens vaststaat dat de 
staat Israël kan blijven voortbe
staan binnen veilige en door alle 
betrokkenen erkende en ge
garandeerde grenzen. In de twee-

de plaats vinden wij de Intifada, 
de gewelddadige volksopstand in 
de bezette gebieden, geen aange
legenheid om te herdenken. Ge
weld biedt in ieder geval geen op
lossing voor de problemen in het 
Midden Oosten. Dat de VVD
fractie het evenmin eens is met 
alle onderdelen van de Israëlische 
reactie op de Intifada is bekend. 
Ons derde bezwaar is dat boven 
de uitnodiging van het PLO In
formatie Bureau een landkaartje 
van het betreffende gebied in het 
Midden Oosten was afgebeeld, 
waarop de staat Palestina stond 
weergegeven op het territorium 
van de huidige bezette gebieden 
en de staat Israël, met andere 
woorden: Israël zou moeten ver
dwijnen. Dat laatste is overigens 
in overeenstemming met het nog 
steeds van kracht zijnde handvest 
van de PLO, waarin de uiteinde
lijke vernietiging van de staat Is
raël als doelstelling staat ver
meld.Wanneer uitlatingen van de 
PLO dat de nieuwe doelstelling 
een zogenaamde twee-staten op
lossing is ernstig moeten worden 
genomen, zouden handvest en 
logo op het briefpapier toch ver
anderd moeten worden? Onze 
verbazing over het optreden van 
de heer Schmelzer kwam vooral 
doordat CDA Minister van Bui
tenlandse Zaken Van den Broek 
dezelfde opvattingen over erken
ning van een Palestijnse staat 
heeft als de VVD. 

Reacties 
Kort na die fractievergadering 

heb ik als buitenland woordvoer
der van de fractie onze opvattin
gen kenbaar gemaakt in de pers. 
Er is daarna een stroom van reac
ties gevolgd, met als uiteindelijk 
resultaat dat de sprekers van 
CDA (Schmelzer dus), PvdA en 
D66 zich terugtrokken en dat Mi
nister Van den Broek besloot geen 
ambtenaren van zijn ministerie 
naar de PLO-dag te sturen. Alle 
sprekers zeiden misleid te zijn 
door het hoofd van het PLO Infor-

rnatie Bureau dat hen niet had 
gezegd dat zijn manifestatie het 
herdenken van het uitroepen van 
de Palestijnse staat en van de In
tifada ten doel had. Ook een 
JOVD-vertegenwoordiger was op 
die wijze op het verkeerde been 
gezet en heeft zich eveneens terug 
getrokken. 

Terrorist 
Voor de volledigheid vermeld 

ik dat het hoofd van het PLO
kantoor zich in de pers fel tegen 
mijn persoon richtte. Zo noemde 
hij mij een "politieke terrorist". Ik 
kan de lezers van V & D gerust
stellen met de mededeling dat ik 
daarvan niet heb wakker gelegen. 
Maar het toont aan hoe groot het 
onbegrip bij de PLO-vertegen
woordiger over de Nederlandse 
verhoudingen is. Fractiewoord
voerders spreken immers namens 
hun fractie en het gaat niet aan 
om de volledige VVD-fractie grove 
beledigingen naar het hoofd te 
slingeren. VVD-fractievoorzitter 
Voorhoeve heeft het hoofd van het 
PLO-bureau dan ook in een brief 
verzocht zijn beschuldigingen aan 
mijn adres terug te nemen. Tot op 
heden zonder resultaat. 

Onbesuisd 
Zo is in november in Den Haag 

een "Nederlands Midden-Oosten 
conflict" ontstaan, tengevolge van 
het onbesuis_9.e en onwellevende 
optreden van de PLO-vertegen
woordiger. Dat is jammer omdat 
een vreedzame en politieke oplos
sing van het werkelijke Midden
Oosten conflict is gediend bij goe
de verhoudingen met alle betrok
ken partijen. Daar dient de PLO 
dan echter wel de mogelijkheid 
toe te bieden, door een redelijke 
opstelling en vooral door wijziging 
van het handvest en van het logo. 

• 

2 

binet voor het milieu uittrekt en
kele dubbeltellingen." 
Zoals bij meer plannen van dit 
kabinet zegt Voorhoeve dan ook: 
"De zaken worden dus wel erg 
mooi voorgesteld." • 
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Partijraad trekt streep onder VVD
onlusten na pittige discussies ~~~n!~~e~~~ 
APELDOORN- Meer dan drie
kwart van de partijraadsleden 
en 38 commissieleden kwa
men op 11 november bijeen 
voor een extra besloten par
tijraad, waarop het oude zeer, 
dat al jaren in de VVD voort
woekerde, plus de slechte ver
kiezingsuitslag centraal ston
den. 

De partijraad had zelf om een 
extra zitting verzocht tijdens zijn 
traditionele bijeenkomst op de 
zaterdag na Prinsjesdag. 
Na inleidingen door voorzitter 
Ginjaar en politiek leider Voor
hoeve, die zelf de nodige voorzet
ten gaven om die discussie op 
gang te brengen, was het woord 
aan de zaal. 
Voorzitter Ginjaar begon met te 
memoreren dat de VVD van 
100.000 leden in 1982 via 80.000 
in 1986 nu op 66.000 leden was 
beland. "De vraag is: hoe is dat zo 
gekomen? Hoe gaan wij met deze 
situatie om, hoe met de partij-or
ganisatie en het functioneren van 
onze partij?... In een periode 
waarin steeds meer liberale wen
sen worden vervuld, keren steeds 
meer liberalen zich van ons af. 
Waardoor ontstaat deze achter
uitgang?" 

Ginjaar constateerde dat de 
VVD niet in staat is gebleken haar 
liberale ideeën goed voor het 
voetlicht te brengen. "Het hoofd
bestuur vindt dan ook dat de par
tij zich nu eerst moet oriënteren 
op basis van onze liberale uit
gangspunten. Politici moeten 
vaak zoeken naar korte-termijn 
oplossingen, maar de partij moet 
verder kijken." 

Druppels 
Vele druppels hebben tezamen 

de (partij)steen uitgehold, stelde 
Ginjaar vast. Hij noemde onder
meer de verhouding die tussen 
fractie en bewindslieden na 1982 
was ontstaan; het monisme, de 
nederlaagstrategie; het gedeelde 
leiderschap dat onrust gaf in de 
partij; de erosie die er was tussen 
de coalitiepartners, maar ook 
tussen fractie en achterban. "En 
tot slot de kabinetscrisis. Onze 
motieven daartoe hebben we niet 
goed voor het voetlicht gekregen. 
Onze Hoekse en Kabeljauwse 
twisten hebben een enorm depri
merende uitwerking gehad op 
onze leden en kiezers. Lubbers 
heeft die kans gegrepen, zoals hij 
het de avond voor de verkiezingen 
verwoordde: "Ik heb die crisis be
wust aanvaard". De VVD-fractie 
kreeg geen millimeter ruimte 
meer. 

Eenheid van beleid, van optre
den naar buiten, is noodzakelijk 

en die eenheid ziet de gemiddelde 
kiezer nu niet." 

Brieven 
Getuigen daarvan waren de 

brieven die Ginjaar de afgelopen 
maanden van veel leden had ont
vangen en waaruit hij in de beslo
tenheid van de partijraad citeer
de. Een VVD-lid schreef dat hij 23 
jaar lid van de VVD was geweest, 
maar nu het bijltje erbij neergooi
de: "Tot op heden lijkt de VVD 
haar best te doen negatief de pers 
te halen." 

Ginjaar waarschuwde tevens 
voor negatieve effecten naar af
delingen en raadsfracties, waar 
het ook niet overal koek en ei is. 

Slecht-weer partij 
Ook Joris Voorhoeve schroom

de niet de vinger op de zere plek
ken te leggen. Naast de reeds door 
de voorzitter genoemde pijnpun
ten noemde hij ondermeer het feit 
dat veel van het VVD-beleid sinds 
1982 door het CDA is overge
nomen. "Verbreiding van eigen 
ideeën leidt vaak tot identiteits
verlies ... " Maar er liggen ook oor
zaken in de VVD zelf, namelijk 
de soms ongunstige beeldvorming 
rondom sommige VVD-politici in 
de periode 1982-1989; de onrust 
rond het fractievoorzitterschap in 
1986, de kabinetscrisis in 1989 en 
de daarop volgende kandidaat
stelling voor de Tweede Kamer. 
Ook moet worden gewezen op 
soms onvoldoende wervings
kracht van het VVD-beleid onder 
potentiële kiezers. 

In de laatste decennia is de 

VVD voor velen een "slecht-weer 
partij" gebleken. De steun voor de 
VVD neemt toe als de economie 
achteruit loopt, maar neemt af als 
het beter gaat en men meent zon
der VVD te kunnen... Maar de 
meest directe aanleiding voor ons 
recente verlies is de kabinetscri
sis." 

Voorhoeve constateerde dat 
het vertrouwen van de achterban 
steeds verder is geslonken. "De 
partij is in mineur-stemming. Ik 
bespeur niet alleen objectief ge
rechtvaardigde kritiek op elkaar, 
maar ook wrevelige verhoudingen 
tussen personen in verschillende 
geledingen in de partij. Wrijvin
gen die veel minder met beleids
zaken en meer met gebrek aan 
wederzijds vertrouwen te maken 
hebben. Het risico is reëel dat 
mensen die zich jarenlang vol 
idealisme onbaatzuchtig voor de 
VVD inzetten de handdoek in de 
ring gooien." (De volledige tekst 
van de speech van Voorhoeve treft 
u in de bijlage, red.) 

Kritiek 
De partijraadsleden benutten 

ten volle de mogelijkheid om met 
hun kritiek te komen. Punten die 
zij naar voren brachten en die 
werden besproken waren onder
meer: 

- Onze presentatie moet op 
basis van discussie en herkenning 
plaatsvinden; 

- Is het gezicht dat wij zelf uit
dragen betrouwbaar voor de 
mensen? 

- Waarom plaatste het hoofd
bestuur na het "Moddermannen" 
(een methode tot samenstelling 
van kandidatenlijsten, die zijn 
naam aan de uitvinder ontleent, 
red.) kandidaten hoger op de lijst? 
Het hoofdbestuur zal met een 
nieuwe procedure komen. 

- Slecht voor de partij zijn 
. beelden die individuele politici 
veroorzaken, zoals met een 
dienstauto op vakantie gaan en de 
affaire-Drenthe. Een nieuwe 
structuur zoeken betekent eerst 
de bestaande structuren veran
deren. 

- Een vaak gehoord bezwaar 
betrofhet woord "discipline". Dat 
riekt naar dictatuur. 

- We komen er niet met al onze 
analyses. We moeten de kern van 
die analyse blootleggen. In de 
fractie gaat het hoe langer hoe 
meer om individuele belangen die 
de partijbelangen gaan overheer
sen. Dat leidt tot vrijgevochten
heid, tot bloed aan de paal. Wij, 
liberalen, zijn gefocust op 
vrijheid, niet op vrijgevochten
heid. De gelijkheid en broeder
schap hebben we voor een deella
ten liggen. Liberalisme is niet al
leen een overtuiging maar een le
venshouding. 

- Veel zaken hebben nooit in 
Vrijheid & Democratie gestaan. 
De toezegging van de voorzitter 
was dat de frequentie van het le
denblad zo snel dat financieel mo
gelijk is zal worden opgevoerd. 

- Politieke ambities mogen 
best, maar ze mogen niet lood
recht op de organisatie staan. We 
moeten een organisatie-cultuur 
creëren. 

Wijsheid 
Na deze discussie vatte par

tijvoorzitter het geheel als volgt 
samen: "Het gaat om twee dingen, 
namelijk de wijsheid om van het 
verleden te leren en vervolgens in 
de toekomst te kijken en om be
trokkenheid. 

Ginjaar memoreerde dat het 
hoofdbestuur de laatste maanden 
praktisch alle kamercentrales 
had bezocht. "We hebben daar 
discussies gehad van acht tot half 
twaalf en praktisch niemand ging 
eerder weg. Op deze wijze heeft 
het hoofdbestuur zo'n 2000 leden 
bereikt, maar hoe bereiken we de 
andere leden? Hoe onze kiezers? 
Deze open discussie is essentieel. 
Als zaken te lang doorzieken, is 
geen discussie meer mogelijk. Na 
vandaag moet niet meer achteraf 
worden gezegd: "Ik was het er ei
genlijk niet mee eens." Voor de 
toekomst moet nu achter die ana
lyse een punt worden gezet, omdat 
we gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de toekomst van de par
tij." 

Toekomst 
Zowel Ginjaar als Voorhoeve 

hadden in hun openingsrede ook 
hun blik op de toekomst gericht, 
want deze partijraad stond ook in 
het teken van "samen verder". 

Voorhoeve zei daarover onder
meer: ·"We moeten streven naar 
een volstrekt onafhankelijke 
plaats in het partij-politieke 
landschap. Als wij onze kansen 
goed benutten en ons beleid ver
der vernieuwen kunnen we berei
ken dat bij en volgende kabinets
formatie zowel CDA als PvdA 
naar onze hand zullen dingen. Dat 
kan als de VVD het eigen liberale 
programma centraal stelt en de 
eigen achterban ideëel beter weet 
te . binden. Dat betekent dat de 
links-rechts liniaal verandert in 
een driehoek van liberalisme, 
christen-democratie en socialis
me. De verhouding tot D66 kan 
zich in de praktijk gunstig ont
wikkelen als de VVD een zeer 
initiatiefrijke oppositie voert en 
zich op vraagstukken van mense
lijke zelfbeschikking niet in het 
defensief laat dringen. Ons beleid 
moet vooral door het programma
Toxopeus worden bepaald. Dat 
heeft grote instemming in de par
tij gekregen. Het is de beste basis 
voor eensgezind en consistent op
treden van de VVD-fracties in de 
Staten-Generaal. De VVD moet 
zich laten zien als een partij met 
interessante beleidsvoorstellen 
die eensgezind optreedt." 

VVD-voorzitter Ginjaar sloót 
af met: "Liberalen moeten uit
gaan van respect voor de anderen. 
Visie, loyaliteit en kwaliteit zijn 
nodig. We moeten voorwaarden 
scheppen waardoor we zelf de 
goede kant uitgaan. Iedereen in 
de VVD dient de handen ineen te 
slaan. Niet omzien in wrok, maar 
vol verwachting in de toekomst 
kijken. Bij de' Statenverkiezingen 
moet door ieder kunnen worden 
gezegd: 'De VVD is terug; de VVD 
is onze partij!"' 

De middagzitting werd besteed 
aan de bespreking van het con
cept-verenigingsplan. De op- en 
aanmerkingen van de partijraads
leden zijn daarin verwerkt, zodat 
u dit plan in definitieve vorm in 
het bestuurskatern van dit blad 
aantreft. 

Motie 
Aan het eind van de verga

dering diende de KC-voorzitter 
van Drenthe, Jan van Heukelum, 
de volgende motie in: 
De partijraad van de VVD, in ver
gadering bijeen te Apeldoorn op 
zaterdag 11 november 1989. 
kennisgenomen hebbende van de 
perspublikaties waarin gesteld 
wordt dat de positie van dr. L. 
Ginjaar binnen de VVD omstre
den zou zijn, 
overwegende dat dergelijke publi
katies, feitelijk onjuist zijnde, 
grote schade aan de partij en haar 
leiding toebrengen, 
constaterende dat tijdens een in
dringende discussie op de par
tijraadsvergadering van vandaag, 
de positie van de leiding van de 
partij in geen enkel opzicht ter 
discussie heeft gestaan; 
spreekt uit: het volste vertrouwen 
te hebben in de partijleiding, en 
in het bijzonder in de partijvoor
zitter en in de fractievoorzitters 
van de VVD in de Staten-Ge
neraal alsmede in het door hen 
gevoerde beleid, 
verzoekt het hoofdbestuur deze 
motie ter kennis te brengen aan 
de media en aan de gehele partij. 
J.J. van Heukelum. 

De inleiding tot deze motie door 
Jan van Heukelum treft u als 
apart artikel in dit blad aan. • 

Van de 
voorzitter 
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I
n het voorgaand numtner van 
Vrijheid en Democratie zegde 
ik toe datik u nog nader zou 

berichten over de partijraad, die 
inmiddels op 11 november jl. is 
gehouden. Welnu, ik kan u zeggen 
dat het een goede partijraad is ge
weest. 

Ter bespreking stonden in de 
eerste plaats een notitie van het 
hoofdbestuur en een beschouwing 
van de voorzitter van onze Twee
de-Kamerfractie, Joris Voorhoe
ve. Elders in dit blad treft u een 
uitvoerig verslag over deze par
tijraadsvergadering aan.· 

De discussie V!'lrliep uitermate 
prettig en constructief. In een 
open sfeer werd, zoals ik dat al 
eens eerder formuleerde, terug. 
gezien in verwondering, maar niet 
in wrok en werd met verwachting 
naar de toekomst gekeken. Een 
markeringspunt, waaruit met 
vertrouwen de lijnen voor die toe
komst werden getrokken. Open
hartige en eerlijke gedachtenwis
selingen over datgene wat ons in 
de afgelopen jaren beroerde - en 
velen van u nog doet-, zonder dat 
er - zoals dat heet "op de man 
werd gespeeld'' leidden tot de vas
te overtuiging dat het mogelijk is 
dat de VVD uit het dal komt. Dat 
de VVD zich kan herstellen. Dat 
al diegenen die zich van de VVD 
hebben -afgewend zullen inzien 
dat dit ten onrechte was. Dat de 
VVD nog altijd een duidelijke en 
betrouwbare partij is. 

Maar er zal nog hard moeten 
worden gewerkt. De onvermin
derde inzet van velen - onze 
vrijwilligers -, maar vooral ook 
van onze politici is daarbij nodig, 
binnen en buiten de partij. De de~ 
batten in de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de regeringsver
klaring en het optreden van Joris 
Voorhoeve geven mij het vertrou
wen, dat het mogelijk zal zijn de 
politieke denkbeelden helder over 
het voetlicht te brengen. Debat
ten, overigens, die de feitelijke 
juistheid van VVD-opvattingen 
duidelijk lieten zien. 

En dan het Verenigingsplan, 
dat u als een afzonderlijke bijlage 
in dit nummer van V&D aantreft 
en waarvan ik u in het november
nummer reeds een samenvatting 
gaf. Ik kan er kort over zijn. De 
partijraad kon zich in grote lijnen 
met dit plan verenigen en maakte 
er een groot aantal constructieve 
opmerkingen bij die grotendeels 
zijn overgenomen. Het hoofdbe
stuur zal nu uitvoering áau .dit 
plan gaan geven; een plari overi
gens waarover op de · algemene 
vergadering van 16 en 17 mei 
aa11staande onder . het punt "Be~ 
leid Hoofdbestuur'~· nog uitvoerig 
gesproken kanen zal worden. . · .. · 

Visie, Joyalitei~ en ·kwaliteit . 
zij:n: de trefwoorden na de discus~ 
sie in· de partijrin1d;·.Het zijn•die 
begrippen waartnee de VVI) vatuif. 
n:u - en: wederom "' gekaráktéri-. 
seèrd wordt. . . . . . 
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Vrijheid - gelijkheid -
broederschap ~~r:,~~~~~~~;UKELUM, 
Er is de afgelopen tijd heel wat "afgeanalyseerd". Dat gebeurde 
ook op deze partijraad van 11 november. Zonder atbreuk te 
doen aan de verschillende (vaak scherpe) analyses, wil ik een 
poging ondernemen de diepere oorzaken van de huidige pro
blemen te achterhalen. Naar mijn mening liggen die oorzaken 
vooral in de relatie tussen individuele en algemene belangen. 

der( en) wil heersen. Dan wordt de 
VVD niet meer gekenmerkt door 
naastenliefde en erkenning van 
de menselijke waardigheid (art. 3 
van de beginselverklaring). Dan 
is de verantwoordelijkheid voor 
elkaar (broederschap) zoek. 

De wortels van de VVD zijn diep 
in de samenleving verankerd. 
Sterker nog, het liberale denken, 
de liberale levenshouding is zo 
oud als de mensheid zelf. Het is, 
om zo te zeggen, de mens van na
ture ingebakken. In de loop van de 
geschiedenis zien we deze liberale 
levenshouding op meerdere mo
menten manifest worden. We 
hoeven nu slechts naar de ont
wikkelingen in Oost-Europa te 
kijken om te constateren hoe diep 
die hang naar vrijheid - zelfs na 
jaren van communistische indoc
trinatie - bij de mensen aanwezig 
is. 

Een heel duidelijke manifesta
tie van de liberale levenshouding 
vinden we in de 18de eeuw in 
Frankrijk, in het tijdperk van de 
Verlichting, tot uitdrukking ge
bracht in de begrippen Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap. 
Het valt alleszins te overwegen 
om in de discussie die we de ko
mende tijd willen voeren ons ook 
opnieuw te bezinnen op de inhoud 
en plaats van deze begrippen voor 
een liberale politiek in de negen
tiger jaren. 

Niet alleen vrijheid 
Het is opvallend dat wij anno 

1989 vooral, zo niet uitsluitend, 
gericht zijn op het begrip vrijheid. 
Vaak met volledig voorbijgaan 
aan de beide andere begrippen uit 
bovengenoemde trits. In naam 
van de vrijheid worden vele ac
tiviteiten gelegaliseerd en indi
viduele belangen gerechtvaar
digd. 
Vrijheid -gelijkheid-broederschap 
verworden in de praktijk tot 
vrijgevochtenheid-gelijkhebberig
heid en bloed willen zien. We 
moeten ons goed realiseren dat 
een dergelijk gebruik van het be
grip vrijheid buitengewoon on
liberaal is. De beginselverklaring 
van de VVD stelt terecht zeer 
scherpe grenzen aan het begrip 
vrijheid. 
Als liberalen claimen we het be
grip vrijheid; dat is juist! Maar die 
vrijheid claimen we vooral en met 
name op geestelijk terrein. 

Vrijheid hoort thuis op het ter
rein van de religie (eigen overtui
ging), onderwijs (geen indoctri
natie), gezondheidszorg (eigen 
keuzen). In een democratie echter 
(ook in een partij-democratie) 

Jan van Heukelum 
kc-voorzitter Drenthe 

gelden vooral de begrippen broe
derschap (=vertrouwen in elkaar) 
en gelijkheid (afgesproken regels 
gelden voor ieder gelijk). 

Gevaarlijk 
Als we deze twee begrippen in 

onze partijcultuur loslaten dan 
zijn we gevaarlijk bezig! Dan laten 
we metterdaad ook het begrip 
vrijheid los en krijgen we een si
tuatie waarin de een over de an-

VVD-er zijn is partijlid zijn, li
beraal zijn is een levenshouding 
waarin de bovengenoemde be
grippen alle drie centraal staan. 

Morele plicht 
Daar schuilt ook de moeilijk

heid waarin we thans verkeren. 
Een levenshouding heb je, die valt 
niet af te dwingen door regels en 
structuren. Als VVD-kader moe
ten wij ons goed realiseren dat er 

, aar een morgen 
zonder zorgen" 
Half december 1988 begon bij het verschijnen van het rapport 
"Zorgen voor morgen" en de kersttoespraak van de koningin 
een soort collectief gevoel te ontstaan dat het langzamerhand 
toch echt te bar is geworden met de verontreiniging van het 
milieu. Consumenten en producenten konden niet langer de 
koppen in het zand blijven steken. Het FNV en het VNO be
naderden elkaar en KNOV-voorzitter Kamminga hield zijn le
den voor dat het Nederlandse bedrijfsleven een voortrekkersrol 
binnen Europa moet vervullen. 

Helaas betekent al die ontroe
rende eensgezindheid nog niet dat 
de contouren van een milieu
vriendelijkere wijze van con
sumeren en produceren al zicht
baar worden. Verre van dat, ka
binetten vallen over milieumaat
regelen die pas in 1991 worden 
ingevoerd en vorige week dreigde 
het CNV uit het milieuconvenant 
te stappen omdat het vond dat er 
nog te weinig ondernomen was. 
Zelfs in het regeerakkoord kwam 
het milieu er bekaaid af, Lubbers 
wilde de discussie hierover door
schuiven naar het voorjaar. 

Een van de problemen bij het 
ontwikkelen van milieubeleid is 
dat de belasting van het milieu 
niet op adequate wijze in de eco
nomische boekhouding is ver
werkt. Daarop is al in het midden 
van de jaren zestig gewezen door 
de Amerikaanse econoom Ken
neth Boulding. Boulding verweet 
de traditionele economie dat deze 
alleen kijkt naar de omzetting van 
inputs in outputs en geen reke
ning houdt met onttrekkingen 
aan de voorraad hulpbronnen en 
toevoegingen aan het milieu in de 
vorm van afvalstoffen. 

In werkelijkheid is de econo
mie een gesloten systeem, waarin 
de voorraden beperkt zijn en de 
afval altijd ergens achterblijft, dit 
noodzaakt tot een heel andere 
economische benaderingswijze. 
Economisch succes is niet meer 
een zo groot mogelijke produktie 
en consumptie, maar het zoveel 
mogelijk in stand houden van de 
voorraad fYsiek en menselijk ka
pitaal. 

Volumemaatregelen en een 
sterke vergroting van de milieu
investeringen zijn alleen mogelijk 
als er een breed politiek draagvlak 
is voor omvorming van de huidige 
samenleving tot een ecologisch 
duurzame maatschappij. Het gaat 
erom dat een allocatieverschui-

ll!l .. ~J door JOLANDA HEKMAN, 
pol. secr. JOVD 

ving tot stand wordt gebracht 
waarbij milieuvijandige activitei
ten worden afgeremd en de mi
lieuvriendelijke activiteiten 
wordt bevorderd. 

Eigennota 
De JOVD heeft in november de 

milieunota "Naar een morgen 
zonder zorgen" gepubliceerd, 
waarmee zij wil inhaken op d\l 
discussie over milieubeleid in Ne
derland. In het hiernavolgende 
worden enkele punten hieruit 
aangestipt. 

* Het tegengaan van een ver
dere verslechtering van de kwali
teit van het milieu heeft in de ogen 
van de JOVD hoge prioriteit. Een 
hogere prioriteit dan lastenver
lichting of financieringstekort
reductie. Indien in de komende 
kabinetsperiode niet wordt over
gegaan tot lastenverlichting zijn 
er vele miljarden voor het milieu 
beschikbaar. 

* Uitstel van de bestrijding 
van milieuvervuiling betekent 
hogere kosten voor toekomstige 
generaties. Een hoge "milieu
schuld" legt een hypotheek op de 
toekomst. Het kan niet zo zijn dat 
deze generatie potverteert door 
toekomstige generaties een zeer 
vervuild milieu na te laten. V oor 
toekomstige generaties kan een 
minder vervuild milieu en een ho
gere staatsschuld financieel voor
deliger zijn dan omgekeerd. Het 
uitstellen van milieumaatregelen 
vanwege de hoogte van het fi
nancieringstekort kan dan ook erg 
onvoordelig uitpakken. 

* Liberalen zijn voor ordening 
door de markt. Waar het markt
mechanisme niet goed tot zijn 
recht kan komen, dient de over
heid in te grijpen. Alle externe 
kosten dienen in de prijs van een 

maar een legitimatie is om als 
VVD-er actief te zijn in de samen
leving; en dat is niet de eigen car
rière of ander eigenbelang. Deze 
is gefundeerd op de morele plicht 
mee te werken aan het creëren 
en het in standhouden van een 
samenleving waarin vrijheid, ge
lijkheid en broederschap - ieder op 
haar eigen terrein- centraal staat. 

Als wij dat niet beseffen en dat 
niet in praktijk weten te brengen, 
gaan we als VVD een moeilijke en 
heilloze toekomst tegemoet. We 
hebben het echter zelf in de hand. 
Het hoofdbestuur geeft vandaag 
(11 november, red.) een nieuwe 
aanzet voor een betere toekomst. 

Het wordt hard werken gebla
zen. ïi 

produkt tot uitdrukking te ko
men. Indien de marktprijs van 
een produkt te zeer afwijkt van de 
"maatschappelijke" prijs dient dit 
door middel van heffingen of sub
sidies gecorrigeerd te worden. 

* Wij vinden dat een heffing 
een correctie van het marktme
chanisme is en geen collectieve 
last in de normale zin van het 
woord. Indien in de prijs van een 
produkt de milieukosten onvol
doende tot uitdrukking komen 
dient er een heffing op dat produkt 
te komen. Deze heffingen zijn een 
correctie van het marktmecha
nisme en geen collectieve lasten. 
Milieuheffingen hoeven dan ook 
niet gecompenseerd te worden 
door generieke lastenverlagingen. 

* Uitgangspunt voor de ver
deling van de kosten van vervui
ling dient te zijn: de vervuiler be
taalt. Of de vervuiler in staat is de 
vervuiling te voorkomen is hierbij 
niet van belang. Als "de vervuiler 
betaalt" niet mogelijk is, dient de 
samenleving als geheel te betalen. 
Het hanteren van dit principe, 
met daarnaast een uitgewerkt 
stelsel van milieu-aansprakelijk
heid, vergt een adequate controle 
op de naleving daarvan. 

* Milieubeleid is een van de 
-weinige terreinen, waar geen 
sprake kan zijn van een terugtre
dende overheid. Integendeel; 
zonder een zeer actieve overheid 
is een adequaat milieubeleid on
denkbaar. De overheid zal onder
zoek naar en ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen fors 
moeten stimuleren. Een nauwere 
samenwerking is noodzakelijk 
tussen de departementen die met 
milieubeheer bezig zijn. Tussen de 
afzonderlijke milieusectoren. 
Tussen de bestuurslagen. Tussen 
al die groepen die in de planning 
moeten participeren. Integratie 
van ruimtelijke ordening en mi
lieubeheer dient te leiden tot de 
vergroting van de kwaliteit van de 
in te richten ruimte, niet alleen op 
nationaal maar ook op internatio
naal niveau. 

* Gegeven het grensover
schrijdend karakter van de mi
lieuproblemen zullen op inter
nationaal niveau zoveel mogelijk 
de milieunormen aangescherpt 
moeten worden. Nederland moet 
(samen met West-Duitsland en 
Denemarken), in EG-verband, 
een voortrekkersrol spelen. Hier
bij moet gerealiseerd worden dat 
het Koninkrijk der Nederlanden 
de rol van het riool van Europa 
op zich genomen heeft. De meeste 
maatregelen die in kleine kring 
genomen worden, worden later 
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VVDbleef 
redelijk constant 
(vervolg van pagina 1) 

mengewerkt. Nieuwe afdelingen -
gebaseerd op nieuwe gemeente
grenzen - werden opgericht; be
sprekingen met plaatselijke Ge
meentebelangenpartijen resul
teerden in de meeste gevallen in 
een gebundelde campagne. 

Kloosterburen 

Er kwam ook een eind aan een 
mooie traditie. De "Vrijzinnige 
kiesvereniging Kloosterburen", 
van oudsher onafhankelijk aan 
raadsverkiezingen meedoend, 
hief zichzelf op en sloot zich aan 
bij de VVD. 

De start tot deze tussentijdse 
campagne was op 13 november in 
Zuidhorn. Veel kandidaat-raads
leden presenteerden zich daar en 
stonden in de startblokken voor 
een korte maar intensieve cam
pagne. Marktstands, fora, can
vassing, werkbezoeken bena
drukten het lokaal aspect van 
deze campagne. De belangstelling 
van de landelijke politiek kwam 
tot uitdrukking door het bezoek 
van Joris Voorhoeve aan een aan
tal fuserende gemeenten. 

Handhaving VVD 
Bij deze raadsverkiezingen op 

29 november bleef de VVD vrijwel 
constant. Zij haalde 19 zetels in 
11 gemeenten. De opkomst was 
laag, rond de 70 procent. 
Maar Groningen en haar liberale 
VVD zijn klaar voor de jaren ne
gentig. Met deze nieuwe indeling 
en met de gefuseerde VVD-afde
lingen kan ook onze provincie 
daadwerkelijk beginnen aan de 
uitdagingen van een nieuw de
cennium. lil 

EG-beleid, denk aan de kataly
sator. Nederland zal het initiatief 
moeten nemen voor een tem
poverhoging van de integratie van 
het milieubeleid in de E.G. Voor 
lucht en water dienen er emissie
plafonds vastgesteld te worden. 
De bodemverontreiniging zal tot 
nul gereduceerd moeten worden. 

* De JOVD pleit voor een stel
sel van integrale vergunningen 
voor milieuvervuilende produk
ten en produktieprocessen. Deze 
integrale milieuvergunning kan 
slechts voor een bepaalde tijd af
gegeven worden. De hoogte van 
het prijskaartje is afhankelijk van 
de gestelde emissie-eisen. Een 
bedrijf dat aan strenge milieu-ei
sen voldoet zal minder hoeven te 
betalen. 

Natuurexcursies 
De JOVD heeft met de nota en 

het organiseren van natuurex
cursies in elk district gehoor ge
geven aan de oproep in het N atio
naal Milieubeleidsplan. Van (po
litieke) jongerenorganisaties 
wordt verwacht dat zij zich mede 
zullen inspannen voor een op 
duurzame ontwikkeling gerichte 
maatschappij en milieu-aspecten 
en aspecten van duurzame ont
wikkeling opnemen in hun pro
gramma's. Deze week werd door 
vier grote natuurbeschermings
organisaties in een open brief aan 
de leden van de Tweede Kamer de 
hoofdlijnen van enkele voorstel
len, voor een schone toekomst, 
weergegeven. De "blauwdruk
ken" voor de toekomst hoeven niet 
nog eens ontworpen te worden. Ze 
liggen er al, ook in Den Haag. 
Maar ze moeten wel worden op
gepakt. En de basis ervoor dient 
in het regeerakkoord aanwezig te 
zijn. lll 
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Johan Remkes: 

geen ,,steunzool" 
van welke partij ook 
LUNTEREN · Terwijl in Den 
Haag Lubbers en Kok de kan
didaten ontvingen voor de re
geerposten in het CDA-PvdA
kabinet vond in "De Blije We
relt" te Lunteren het jaarlijks 
congres van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden 
plaats. 

dieping in en een discussie over de 
vormgeving van de liberale ideeën 
in de jaren negentig. 

Voor de circa 200 aanwezigen 
gaf Verenigingsvoorzitter Jo
han Remkes een eerste reactie 
op het regeerakkoord. Hij be
perkte zich daarbij tot de re
levante zaken voor de ge
meentelijke en provinciale 
bestuurders. Remkes noemde 
zowel positieve als negatieve 
zaken. 

Tijdens het congres van de Vereniging van Staten- en Raadsleden overhandigde René 
Klaassen de syllabus van de Cursus Gemeenteraad aan Johan Remkes. Rechts: Eveline 
Korthuis-Eiion, lid van de werkgroep. 

Tot slot waarschuwde hij de 
aanwezige raadsleden van de 
landelijke oppositierol bij de ko
mende gemeenteraadsverkiezin
gen in maart 1990 nog geen won
deren te verwachten. "Ik vrees 
dat in dat kader de komende 
raadsverkiezingen wel eens te 
vroeg kunnen vallen. Wel zullen 
de VVD-fractieleden van Eerste 
en Tweede Kamer moeten uit
zwermen om ons te ondersteu
nen." De beide volgende sprekers, 
fractievoorzitter Voorhoeve en 
partijvoorzitter Ginjaar, kampten 
beiden met een handicap ten aan
zien van hun toespraken. De eer
ste zou pas met puur politieke 
uitspraken komen tijdens het de
bat over de regeringsverklaring. 
Voorhoeve beperkte zich dan ook 
in zijn speech tot een aantal 
globale kanttekeningen bij het 
regeerakkoord met name op die 
passages die betrekking hebben 
op het binnenlands bestuur. 

"Bij de politieparagraaf zit het 
venijn in de staart. In het regeer
akkoord wordt bepleit dat de bur
gemeester in de grootste gemeen
te van de regio in voorkomende 
gevallen als chef zal moeten op
treden. In de hieraan voorafgaan
de burgemeestersvergadering gaf 
dat geen golven van enthousias
me. Men vreest dat dit conflic
terend kan werken." 

Binnen zeven weken hebben in Nederland 374 mensen de introductiecursus gevolgd. 
De Haya van Somerenstichting bereikte hiermee 10 % van haar doelgroep. 

Wel zag Remkes positieve ele
menten in de voorgestelde staats
kundige vernieuwingen. "Daar
aan wenst de VVD enthousiast en 
positief deel te nemen. Daartoe 
doe ik dan ook een oproep aan de 
VVD-Kamerfracties." 

Burgemeesters 
Remkes sprak in zijn 

openingsspeech zijn bezorgdheid 
uit over de voorgenomen studie 
ter verkiezing van burgemeesters. 
Vertrouwenscommissies zouden 
meer betrokken moeten zijn bij de 
benoeming van burgemeesters en 
Commissarissen der Koningin. 
"Mij lijkt," aldus Remkes, "dat de 
Commissarissen daardoor een 

(Foto: Marjan de Goede) 

soort postbus worden. Is daar de 
kwaliteit van het burgemeester
schap mee gediend en wat blijft er 
over van een goed loopbaanbeleid 
voor burgemeesters?" 

Over de agglomeratiepara
graaf in het regeerakkoord: "Het 
is net geen Montijn, maar het 
komt dicht in de buurt." (De com
missie-Montijn heeft in haar rap
port "Grote Steden - Grote Kan
sen" ondermeer geadviseerd om te 
komen tot agglomeratie-gemeen
ten c.q. -provincies, red.) 

Remkes deelde mee dat de 
Vereniging van Staten- en 
Raadsleden het initiatief heeft 
genomen om met PvdA en CDA 
rond de tafel te gaan zitten om de 
knelpunten te bespreken. 

Terugkijkend op de laatste 
twee Kamerverkiezingen con
stateerde hij dat voor de VVD "de 
winst" is dat zij in de oppositie is 
gekomen. "Gaan wij nu de ko
mende jaren omzien in wrok? 
Gaan wij oppositie voeren waarin 
de druiven zuur zijn? Het zou de 

De Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie hield op 18 en 19 november 
haar najaarscongres in Amersfoort. 
Centraal stond het politiek kernprogramma '90-'94. Het P.K.P. werd op zondag, 
met de nodige politieke aardverschuivingen, op een tot in de avonduren durende 
algemene vergadering vastgesteld. Het basisinkomen is van het toneel verdwenen 
en als het aan de JOVD-ers ligt, gaan ze niet meer in dienst: een beroepsleger 
kreeg de voorkeur boven een dienstplichtigenleger. 
Veel belangstelling was er ook voor een "filosofische" werkgroep waarin werd 
gediscussieerd over liberale oppositievoering door WD en D66. 
Op zaterdagavond sprak de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, 
C.H. Wilkins (foto), een welgevulde zaal met JOVD-ers toe. Nieuw was het muzikaal 
intermezzo door maestro Mark Rutte en diva Annette Nijs. De vergadering had daar 
in maart zelf om gevraagd; dat heeft men geweten!!! (foto). 

slechtste vorm zijn; daar schieten 
wij niets mee op." 

Veranderingsproces 
Johan Remkes riep het par

tijbestuur en beide VVD-fracties 
op om binnen de VVD aan een 
veranderingsproces te werken. 
Hierin moeten kwaliteits- en 
loyaliteitsbevordering plus de ei
gen identiteit centraal staan. Ten 
aanzien van dat laatste punt be
tekent dat: niet weer het libera
lisme uitvinden, maar een ver-

Partijvoorzitter Ginjaar schet
ste iets van zijn intenties met het 
concept-verenigingsplan dat de 
week daarop in een besloten par
tijraad voor het eerst besproken 
zou worden. De behandeling van 
de regeringsverklaring en een 
verslag van de partijraad treft u 
elders in dit blad. • 

De WO-kandidaten voor de nieuwe gemeenteraden in de provincie Groningen 
stonden onder het toepasselijke spandoek. Want met de gemeentelijke herindeling 
begon een nieuw era in de geschiedenis van de provincie. 

Kandidaatstelling Landelijk 
Bestuur Organisatie Vrouwen 
inde VVD 

In 1990 ontstaan door het tus
sentijds aftreden van mevrouw 
J. J. F. Biewenga-Lubbers en het 
periodiek aftreden van mevrouw 
mr. A. J. Snoep-Mook, twee va
catures: 
1. per 1 januari 1990 een alge

mene bestuursfunctie. 
per 12 mei 1990 de functie van 
secretaris. 
Aangeslatenen bij de Organi

satie Vrouwen in de VVD kunnen 
zich, via de Adviesraadsleden in 
hun regio of via het Landelijk Be
stuur, als voorlopig kandidaat 
voor deze vacatures aanmelden 
tot 1 februari 1990. Deze aanmel
ding dient vergezeld te gaan van 
een korte levensbeschrijving. 

Degenen die zich als voorlopig 
kandidaat hebben gemeld, zullen 
te zijner tijd als definitieve kan
didaten in de benoemingspro
cedure worden betrokken. 

Tot het maken van een voor
dracht zijn bevoegd zowel drie le
den van de Adviesraad als het 
Landelijk' Bestuur (art. 9 lid 6 
Statuten van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD). De benoe
ming van de kandidaat voor de 
vacature onder 1. zal in de Ad
viesraadsvergadering van 30 
maart 1990 plaatsvinden, de be
noeming van de kandidaat voor de 
vacature onder 2. in de Advies
raadsvergadering van 12 mei 
1990. 
A. J. Snoep-Mook, 
secretaris Organisatie Vrouwen in 
de VVD. 

• 

REGIO 

Afscheid van 
mevrouw 
Verschuren 

5 

Op 20 november jl. nam mevrouw 
Verschuren tijdens een druk be
zochte receptie in restaurant 
Plaswyck te Rillegersberg af
scheid van de kc-Rotterdam. 
Zij heeft ruim 21 jaar het secre
tariaat van de kc-Rotterdam "be
mand". In 1968, toen mevrouw 
Verschuren in dienst trad, werd 
zij aangenomen door de toenmali
ge kc-secretaris mr. H. E. Koning. 
Op deze receptie werd zij dan ook 
toegesproken en gehuldigd door 
Henk Koning, die in een korte 
rede de inzet en het enthousiasme 
prees waarmee mevrouw Ver
schuren haar werk altijd heeft 
gedaan. 
ledereen die haar kent, zal dit ook 
beamen. 
Mevrouw Verschuren houdt van 
de VVD. Dat nam niet weg dat 
zij - als goed liberaal - er vaak 
duidelijk een eigen mening op na 
hield over de gang van zaken in 
Rotterdam en Den Haag. 

Kennis van zaken 
Grote indruk maakte zij door haar 
enorme kennis van zaken. Me
vrouw Verschuren kende werke
lijk iedereen en was niet alleen 
op de hoogte van alles wat zich 
binnen de kamercentrale afspeel
de, maar ook van zaken die ver 
buiten dat gebied lagen. Er is wel 
eens gekscherend over haar ge
sproken als "wandelende ency
clopedie", want iedereen die haar 
kent, weet dat een telefoontje met 
haar genoeg was om te weten te 
komen wat had. 

mevrouw Breyer, rechts mevrouw 
Verschuren 

Voor de Rotterdammers zal het 
nog wel even wennen zijn, dat se
cretariaat zonder mevrouw Ver
schuren. Gelukkig is er voor haar 
een uitstekende opvolger gevon
den in de persoon van mevrouw 
Breyer, die zich al enige tijd in de 
materie inwerkt. Mevrouw Ver
schuren heeft beloofd de VVD niet 
te vergeten en de KC-Rotterdam 
zal haar in elk geval nooit verge
ten. Wij wensen haar heel veel 
succes in deze nieuwe episode in 
haar leven! 

BEATGENUIT 
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Symposium Teldersstichting: 

,,Liberalism.e en conservatism.e" 
door RENY DIJKMAN, 
foto's THEO MEIJER 

Op 22 november werd in het Haagse hotel Des Indes het 35-
jarig bestaan gevierd van de onafhankelijke wetenschappelijk
liberale Teldersstichting. Symposiumleider en voorzitter van 
het curatorium van de Teldersstichting mr. drs. H. Langman 
opende de bijeenkomst met de vraag: "Lopen de scheidslijnen 
tussen liberalen en conservatieven zodanig dat men gelijk weet 
of men met een liberaal of conservatief te maken heeft? Het 
curatorium is van mening dat een constante bezinning op de 
grondslagen van het liberalisme nodig is. Wij zullen alles in het 
werk stellen om het liberalisme onafhankelijk te ondersteu
nen." 

De Teldersstichting heeft zich 
met die doelstelling geen gemak
kelijke opgave gesteld. Uit de vele 
inleidingen en de daarop volgende 
discussies kwam duidelijk naar 
voren dat beide stromingen zowel 
vele raakvlakken als verschillen 
bezitten. 

Begripsafbakening 
De zeven inleiders, dr. P. B. 

Cliteur, mr. drs. F. Bolkestein, 
mr. J. L. Heldring, drs. J. W. de 
Beus, prof. dr. S. W. Couwenberg, 
prof. dr. J. Th. J. van den Berg 
en dr. K. Groenveld hadden zich 
consciëntieus van hun onderwerp 
gekweten. Hun thema's stonden 
soms lijnrecht op elkaar waardoor 
meer dan voldoende stof was voor 
een levendige discussie tussen de 
ruim veertig aanwezigen. 

Dr. P. B. Cliteur die het spits 
afbeet met een inleiding over de 
begripsbepaling van liberalisme 
en conservatisme noemde drie 
kenmerken van het conservatis
me: traditionalisme, voorzichtig
heid (verandering via kleine 
stapjes) en afkeer van contracts
denken en revolutie. 

Wat betreft de kenmerken van 
het liberalisme acht hij de defini
ties van John Gray (Liberalism, 
1986) het meest werkbaar. Gray 
hanteert de volgende kenmerken: 
individualisme, egalitarisme, 
universalisme en meliorisme (ge
loof in de vatbaarheid voor verbe
tering van de mensen). 

Verschillen 
Mr. drs. Bolkestein schetste 

voor zijn gehoor een aantal ver
schilpunten: "Conservatief en so
cialistisch overlappen elkaar 
waar het hun hang naar de collec
tiviteit betreft. Liberalen willen 
het individu - door goede oplei
ding - in staat stellen zich te ver
weren tegen de staat, tegen col
lectiviteit... Hun sceptisisme je
gens de staat geeft hen de over
tuiging dat wie de staat als 
uitgangspunt neemt, dictatuur 
riskeert." Als tweede onderscheid 
tussen liberalen ten aanzien van 
zowel conservatieven als socialis
ten noemde hij de positieve waar
dering door liberalen van het con
currentiebeginseL "Liberalen zijn 
gezworen tegenstanders van mo
nopolies."... "Liberalen willen 
mensen opvoeden tot concur
rerende individuen die zich een 
weg kunnen banen in de wereld 
en zich weten te verzetten tegen 
de staat. Voor socialisten en con
servatieven is stabiliteit het 
ideaal, voor liberalen de dy
namiek." 

Conservatisme taboe 

"Geen enkele partij wenst zich 
hier als conservatief te presen
teren", constateerde prof. dr. S. W. 
Couwenberg. Pas de laatste de
cennia is volgens hem op dat ge-

bied sprake van een duidelijke 
kentering dankzij het neo-con
servatieve reveil dat in vele lan
den en vooral in de Verenigde 
Staten op gang is gekomen. 

"In de Nederlandse politiek is 
de laatste jaren een proces van 
aanzienlijke ontideologisering 
gaande. Van Doorn spreekt zelfs 
van een onomkeerbare verza
kelijking van de politiek. Die leidt 
ertoe dat wat meer begrip groeit 
voor de betrekkelijke waarde van 
posities als progressief en conser
vatief en dat ook het politieke 
centrum niet langer wordt ge
schuwd als politieke positie." Ne
derland is volgens Gouwenberg 
overwegend een conservatief 
land. "Dat blijkt al uit de typisch 
Hollandse spreekwoorden: 
'Zachtjes aan dan breekt het lijn
tje niet; hardlopers zijn dood
lopers; en doe maar gewoon dan 
doe je al gek genoeg. Pappen en 
nathouden' is ook een typische 
expressie van de Hollandse re
geer- en bestuursstijl." 

Gouwenberg schetste uitvoerig 
de grote invloed van christelijke 
en burgerlijke tradities in ons 
land, die leid(d)en tot gezagsge
trouwheid. "Door de polarisatie 
tussen socialisme en liberalisme 
nemen confessionelen of christen
democraten sinds lang in par
tijpolitiek opzicht een centrum
positie in, maar ook die positie 
wordt niet openlijk erkend." 

Doorbraak 
Gouwenberg bepleitte een 

doorbraak van de oude indelingen 
waardoor een grotere flexibiliteit 
mogelijk wordt. Dan kunnen po
litieke combinaties dwars door de 
oude indelingen heen worden ge
vormd. "Dit lijkt mij ook de enige 

Overzichtsfoto van het symposium. 

Curatorium- en symposiumvoorzitter Langman opent de bijeenkomst. Links van hem Bolkestein, rechts Groenveld en Cliteur. 

manier om het CDA zijn ijzer
sterke positie van permanente 
regeringspartij te ontnemen en 
daarmee te voorkomen dat Ne
derland een CDA-staat wordt ter
wijl die partij niet meer dan on
geveer eenderde der kiezers ach
ter zich heeft." 

Neo-conservatisme 
Prof. dr. J. Th. J. van den Berg 

koos als motief voor zijn inleiding 
over de positie van de VVD: "Een 
partij van zachtjes aan, dan 
breekt het lijntje niet." Gouwen
berg staat daarin dus niet alleen. 
Zijn inleiding ging over de VVD 
als (neo)conservatieve partij. Zijn 
conclusies laten voor de VVD wei
nig liberalisme over. "Ik proef in 
de VVD wel een zekere hang naar 
het neo-conservatisme, maar ze
ker geen consequente aanvaar
ding daarvan. Daarvoor is de VVD 
om te beginnen te verdeeld (is het 
in Nederland ooit anders ge
weest?); daarvoor is zij bovendien 
te zeer geneigd de permissive so
ciety in hoofdzaak te aanvaarden 
en daarvoor ontbreekt het de 
VVD, indien het er op aankomt, 

aan het vereiste voluntarisme. De 
VVD is en blijft, wat Rosenthal 
een "nette partij" noemde. Een 
partij van zachtjes aan, dan 
breekt het lijntje niet. Per saldo: 
een brave conservatieve partij 
dus, die het in haar hart met de 
filosofie van "Liberaal Bestek" 
waarschijnlijk eens is, maar het 
zo ongeciviliseerd vindt om het 
hardop te zeggen. Bram de Swaan 
zei het al: "hypocrisie is ook be
schaving." " 

Liberale partij 
De directeur van de Telders

stichting, dr. K. Groenveld, plaat
ste zich in zijn inleiding lijnrecht 
tegenover Van den Berg. Groen
veld betoogde dat een partij die 
zich richt op een zo groot mogelij
ke vrijheid in het economisch ver
keer moeilijk conservatief kan 
worden genoemd. Ook kan de 
VVD moeilijk rechts worden ge
noemd doordat zij streeft naar ge
lijke ontplooiingskansen voor ie
dereen. "De opstelling van de 
VVD op sociaal-economisch ge
bied vindt zijn inspiratie in het 
economisch-liberalisme en in het 

neo-liberalisme, dat gericht is op 
een grotere inkomensgelijkheid 
dan die voortvloeit uit ongebrei
delde marktwerking. Het is dui
delijk dat een dergelijk beleid als 
liberaal te bestempelen is." 

Ook het verschil ten aanzien 
van immateriële zaken tussen 
conservatieve partijen en het in
dividuele zelfbeschikkingsrecht 
waar de VVD voor staat, bracht 
Groenveld tot de volgende eind
conclusie. "De VVD is een anti
revolutionaire, liberale partij. 
Met name de individualistische 
benadering van de VVD maakt 
het moeilijk haar als conservatief 
te bestempelen. De opstelling van 
de VVD onderscheidt zich zowel 
van een conservatieve als van een 
radicaal-liberale." 

Handelsman-dominee 
Prof. dr. J. A. A. van Doorn 

had de niet eenvoudige taak een 
afsluitende beschouwing over het 
symposiumthema te houden. Hij 
schetste in kort bestek de drie po
litieke stromingen sinds hun ont
staan: hun raakvlakken en hun 
breekpunten. "In Nederland 
heerst: als ik spreek ben ik do
minee, als ik handel ben ik koop
man." ... "In alle stromingen tref 
je nieuwe generaties die de zit
tende beschuldigen van conser
vatisme. In Nederland is het con
servatisme minder een systeem 
dat te omlijnen is, maar meer een 
houding. Het is vaak meer het 
waarderen van wat men belang
rijk vindt. Het liberalisme is meer 
een open systeem. Het is makke
lijker te praten over de verschillen 
tussen liberalisme en socialisme. 
Het liberalisme uit zich vooral 
door vertrouwen in het individu 
en door de vrije keuzen. Mits er 
in die samenleving een bepaald 
systeem van normen is, die dat 
mogelijk maakt." 

De inleidingen die tijdens dit 
symposium werden gehouden, 
zullen door de Teldersstichting 
worden gebundeld en tezijnertijd 
besteld kunnen worden. • 
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Een bew-ogen jaar voor 
en achter de boeg (doorFLORUSWIJSE.~BEEK, WD-Europarlementaner) 

In het komende jaar gaan we net als c;le VVD-fractie in de 
Tweede Kamer er als oppositie eens goed tegen aan. Toch ligt 
dat bij ons in Straatsburg wel even anders, wij hoeven geen 
regering, maar wel een parlementair samenwerkingsverband 
van Socialisten en Christen-Democraten te bestrijden. De wet
gevende instellingen van de Europese Gemeenschap (Raad van 
Ministers, Europese Commissie en Parlement) zijn voor de sa
menstelling geen van drieën van elkaar afhankelijk. 

Het Parlement is, zoals u wel
licht wel weet, maar voor een niet 
onaanzienlijk deel niet over mee
gestemd hebt, afgelopen juni di
rect gekozen. In elk van de lid
staten wordt een bij Verdrag 
vastgesteld, niet proportioneel 
naar bevolking, aantal leden tot 
een totaal van 518 gekozen, 
waarvan 25 uit Nederland. Daar
na splitsen de leden zich op in in
ternationale fracties die thans de 
volgende zijn: 

Fractie: 

Socialisten 
Christen-Democraten (EVP) 
Liberalen 
Conservatieven (EDG) 
Groenen 
Verenigd Europees Links 
Verenigde Europese Democraten 
Europees Rechts 
Linkse Coalitie 
Regenboog 
Communisten 
Niet-ingeschrevenen 
Totaal 

De Europese Commissie, ini
tiator en uitvoerder van het Ge
meenschapsbeleid, bestaat uit 17 
leden, benoemd door de regerin
gen, twee uit elk van de grote lid
staten, een uit de kleinere. Voor 
Nederland is afgelopenjanuari de 
Christen-Democraat Frans All
driessen voor vier jaar herbe
noemd en thans belast met de ex
terne betrekkingen. De politieke 
samenstelling van de Commissie 
is: 6 Socialisten (w.o. de voorzitter 
Jacques Delors); 4 Christen-De
mocraten; 1 Conservatief; 1 Ierse 
Gaullist en 4% Liberalen. De 
laatsten zijn: vice-voorzitter 
Martin Bangemann, Christiane 
Scrivener, Henning Christopher
sen en Antonio Cardozo e Cunha. 
Jean Dondelinger, vroeger am
bassadeur van Luxemburg bij de 
EG, is formeel partijloos, maar 
wel ooit lid geweest van de Li
berale partij, vandaar dat ik hem 
maar als halve Liberaal aanre
ken. Van de 17 Commissieleden 
zijn er zes lid geweest van het Eu
ropees Parlement en allen, op Ka
rel van Miert en Carlo Ripa di 
Meana na, minister of staatsse
cretaris geweest. 

Florus Wijsenbeek 

De Raad van Ministers bestaat 
altijd uit 12 leden. Een voor elke 
lidstaat, maar zij zijn telkens 
wisselend al naar gelang het on
derwerp dat behandeld wordt. In 
de Raad wordt eigenlijk maar zel
den met een gewone meerderheid 
van stemmen besloten. Meestal 
gebeurt dit volgens art. 148, lid 2, 
van het Verdrag waar aan elke 
lidstaat een gewogen aantal 
stemmen wordt toegekend. Dit is 
om te vermijden dat kleine lid-

1984 1989 

165 180 
112 121 
46 49 
66 34 

30 
28 

30 20 
16 17 

14 
20 13 
48 
15 12 

518 518 

staten al te gemakkelijk door de 
grote worden overstemd. Je zou 
kunnen zeggen dat de leden van 
de Raad door de nationale par
lementen worden gekozen, in zo
verre dat ze een weerspiegeling 
zijn van de nationale regeringen. 
Zo zijn liberalen leden van de 
Raad voor Portugal, Italië, Duits
land en Denemarken. In alle ove
rige lidstaten zijn onze zuster
partijen in de oppositie. Als boven 
gezegd zijn er telkens naar het 
onderwerp andere Raden. De oud
collegae d'Ancona, Maij-Weggen 
en Dankert zullen respectievelijk 
aan de Raad voor Cultuur, Ver
voer en Algemeen en Buitenlands 
beleid deelnemen. Wij zullen ze in 
het Europees Parlement formeel 
slechts zien en toe kunnen spre
ken wanneer Nederland in de al
fabetische volgorde aan de beurt 
is om zes maanden het voorzitter
schap te bekleden in de tweede 
helft van 1991. 

Geen verantwoording 
Het grote probleem in de ver

houding tussen de Raad en het 
Europees Parlement als roe
dewetgever en begratingsautori
teit ligt hierin dat het Parlement 
op de Raad geen andere invloed 
kan uitoefenen dan door het ver
werpen van begroting of wet
geving, maar dat het de normale 
parlementaire sancties mist. De 
Raad en zijn leden zijn aan het 
Europees Parlement geen ver
antwoording verschuldigd, maar 
elk van de leden wel aan de natio
nale parlementen, die echter noch 
het overzicht noch de kennis heb
ben. Daarmee wordt het voor de 
Raadsleden wel makkelijk ge
maakt om zich achter anderen te 
verschuilen. 

Breuk 
Juist daarom is het meer dan 

ooit noodzakelijk dat onze fracties 

*EP* PE 
in Den Haag en Straatsburg ge
zamenlijk optrekken om de Ne
derlandse regering duidelijk te 
maken dat op dit cruciale ogenblik 
in de Europese geschiedenis, waar 
de Oosteuropese landen een ra
dicale breuk met de dictatuur van 
de afgelopen decennia maken, een 
verdere politieke en economische 
integratie meer dan ooit geboden 
is. De rol van Nederland binnen 
dat Europa is direct met onze 
functie van distributieland ver
bonden. Daarom is het ook nood
zakelijk dat onze infrastructuur 
optimaal is en voortdurend ver
beterd wordt, dat onze dienstver
lenende sector de noodzakelijke 
structuren ter beschikking staan 
en onze, tweede in de wereld in 
grootte, landbouwexport wordt 
gesteund en niet ingeperkt, zoals 
nu bijvoorbeeld door milieumaat
regelen, die verder gaan dan van 
alle ons omringende landen. 

Dat zijn ook precies de terrei
nen waar wij als VVD-leden voor 
het Europees Parlement de na
druk leggen: Gijs de Vries als lid 
van de commissies voor de bui-

tenlandse economische betrek
kingen en van economische, in
dustriële en monetaire zaken; 
Jessica Larive in de commissies 
voor energie en onderzoek en voor 
jeugd, cultuur en media en bo
vengenoemde, Florus Wijsenbeek, 
in de commissies voor transport 
en toerisme en voor milieu, volks
gezondheid en consumenten
zaken. 

Het spreekt vanzelf dat wij na 
het verlies van twee leden niet 
meer alle commissies van het 
Parlement kunnen volgen, men 
mag trouwens maar van twee 
commissies lid zijn, maar onze 
contacten met de overige fractie
leden, zoals bijvoorbeeld met Ka
rel de Gucht, woordvoerder in de 
juridische commissie en Mechtild 
von Alemann, die dezelfde functie 
vervult in de commissie van so
ciale zaken, zijn voortreffelijk en 
voorzover wij u op uw vragen over 
die terreinen geen a11twoord kun
nen geven, zijn wij altijd bereid u 
met raad en daad terzijde te 
staan. • 

Wim Keja gekozen tot dieren
beschermer van jaar 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht is 
het voormalige WO-Tweede Kamerlid Wini Keja 
benoemd tot dierenbeschermer van het jaar 1989. 
Deze eretitel (ieder jaar toegekend door de dieren 
bescherming) viel hem ten deel omdat hij zich in zijn 
functie als volksvertegenwoordiger in sterke mate 
heeft ingezet voor het welzijn van dieren. In het 
verleden kregen de volgende personen de titel 
toegewezen: staatssecretaris Wallis de Vries (1982), 
Europarlementariër Woltjer (1983), staatssècretaris 
Van der Reijden (1984), Tweede Kamerlid Tommet 
(1985), Tweede Kamerlid mevr. de Boois (1986), 
burgemeester Hoeksema van Steenwijk (1987). 
Foto: Wim Keja met het beeldje behorende bij de 
onderscheiding "dierenbeschermer van hetjaar 1989" 

(Foto: Hans van Dijk) 

1989: 
\V oe lig 

partij-jaar 
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J ammer dat de conferences· 
van Wim Kan tot het verle
den behoren. Zelden was zijn 

"Uithuilen en opnieuw beginnen" 
zo van toepassing op onze partij 
als over dit kalenderjaar. Het was 
een jaar dat in tegenstelling tot de 
lange, mooie zomer, velen intern 
grijze haren en teleurstellingen 
heeft bezorgd. Maar de laatste 
bijeenkomst van de besloten par
tijraad maakte veel goed. Einde
lijk is eens in deze brede top - door 
u allen afgevaardigd - openlijk 
gesproken over waar de schoenen 
wringen. Daarom voor u allen een 
zeer uitvoerig verslag van deze 
bijeenkomst. Daarom ook een ge
heel apart bestuurskatern met 
alle plannen voor de komende ja
ren. 

Op 11 november is - en daar was 
de gehele partijraad het over 
eens - definitief een streep gezet. 
Eenparig is besloten van het ver
leden te leren en de schouders on
der de toekomst van onze liberale 
partij te zetten. 
Daarom ook zullen in de ingezon
den brieven rubriek geen brieven 
meer verschijnen die nog voort
borduren op zaken die achter ons 
liggen. 

Laten we ons bezig gaan hou
den met de toekomst en bewaar 
dit blad zodat u in uw agenda 1990 
de themacongressen, de vele voor 
u belangrijke partijbijeenkomsten 
gelijk kunt noteren. 

Politiek leider Voorhoeve heeft 
tijdens de debatten rond de re
geringsverklaring de toon gezet 
voor de wijze waarop de VVD haar 
oppositierol gaat vervullen. Hij 
verwoordde dat met: "De VVD wil 
dat op een zakelijke, objectieve 
wijze doen. Dus kritiseren wat 
fout gaat, maar prijzen wat goed 
wordt gedaan". 
Het uitgangspunt voor de Ka
merfracties blijft het programma
Toxopeus. 

Eigenlijk blijft voor 1990 een 
motto over en dat is: meedoen. 
Geeft de roep in alle landen van 
het Oostblok om vrije verkiezin
gen in feite niet aan hoe belang
rijk iedereen het vindt om te kun
nen kiezen? En is bij ons de "luxe" 
van een democratie al niet een 
uitgesleten gegeven geworden? 
Waarom zijn er anders in Neder
land zo weinigen lid van een po
litieke partij en vindt een relatief 
veel te kleine groep het de moeite 
waard mee te denken en te beslis
sen over de toekomst van ons 
land? Dit laatste geldt in feite niet 
voor u. Misschien zijn ook an
deren voor de politiek te interes
seren. Dit land is van ons allen. 
Laten we dan ook die toekomst 
gezamenlijk scheppen. 

RENY DIJKMAN 



DECEMBER 1989 

Activiteitenschem.a 
1 januari - 31 december 1990 

1januari 

Sjanuari 

10januari 

17 januari 

20januari 

23januari 

29januari 

31januari 

6februari 

9 en 10 februari 

12 februari 

17februari 

19 februari 

20 februari 

24februari 

28februari 

13maart 

14maart 

24maart 

26maart 
(tot 24.00 uur) 

voor 1 april 

9 april 

13 april 

15 en 16 april 

21 april 

23 april 

24 april 

30 april 

- Nieuwjaarsdag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- hoofdbestuursvergadering (vaststelling 
beschrijvingsbrief 43ste jaarlijkse 
algemene vergadering, 83ste algemene 
vergadering) 

- LPG-vergadering 
LCV -vergadering 

- TV-uitzending 

- landelijke bijeenkomstvormings-en 
scholingsfunctionarissen 

- Vrijheid en Democratie (beschrijvingsbrief 
43 ste JAV) 

- EK publikatie ontwerp technisch advies 

- hoofdbestuursvergadering 

- bijeenkomst algemeen secretariaat met 
secretarissen kamercentrales 

- (GR) dag der kandidaatstelling 

- congres organisatie Vrouwen in de VVD in 
de Blije Werelt te Lunteren 

- LCJ-vergadering 

- buitengewone ledenvergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
(vaststelling provincie programma) in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 
- (PS) hoofdbestuur publiceert termijnen en 

tijdstippen van de procedure 

- overleg bijeenkomst HB/KC 

- LPG-vergadering 
- LCV-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- TV-uitzending 

- (GR) dag der stemming 

- bijeenkomst over collegevorming van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 

- indiening amendementen c.q. moties op 
beschrijvingsbrief 43ste JA V bij algemeen 
secretaris 

- hoofdbestuursvergadering 

- (PS) vorming van besturen van die 
provinciecentrales die uit meer dan een 
kamercentrale bestaan 

- hoofdbestuursvergadering 

- Goede Vrijdag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- Pasen (algemeen secretariaat gesloten) 

- overleg bijeenkomst HB/KC 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 
- hoofdbestuur publiceert amendementen en 

moties op beschrijvingsbrief 43ste JA V 

- Koninginnedag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

9mei 

12mei 

14mei 

15mei 

voor 16mei 

18en 19mei 

24mei 

28mei 

voor 1juni 

1-30juni 

3 en4juni 

7 t/m 8juni 

9juni 

U juni 

voor 16juni 

18juni 

25juni 

26juni 

9juli 

voor 15juli 

voor 16 augustus 

20 augustus 

- LPG-vergadering 
- LVG-vergadering 
- TV-uitzending 

- themacongres 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- (PS) door besturen van de 
provinciecentrales vorming van besturen 
van statencentrales 

- 43ste jaarlijkse algemene vergadering 
(83ste algemene vergadering) in de 
Buitensociëteit te Zwolle 

- Hemelvaartsdag (algemeen secretariaat 
gesloten) 

- hoofdbestuursvergadering 

- (PS) bestuursvergaderingen van 
statencentrales, te organiseren door 
bestuur provinciecentrale - opmaken van 
een ontwerp advies over de technische 
inrichting van de kandidatenlijsten door het 
bestuur van elke provinciecentrale 

- (PS) centralevergadering van elke 
provinciecentrale ter vaststelling van het 
technisch advies 

- Pinksteren (algemeen secretariaat gesloten) 

- congres ELD in Ierland 

- overleg bijeenkomst HB/KC 
- bijeenkomst van de Vereniging van Staten-

en Raadsleden over klantvriendelijk 
opereren en de relatie gemeente/provincie 
met de Tweede-Kamerfractie 

- hoofdbestuursvergadering 

- (PS) algemeen secretaris vraagt aan leden 
statenfracties voor 1 augustus hem en de 
secretaris van de betrokken 
provinciecentrale te berichten of zij bereid 
zijn een kandidatuur voor een willekeurige 
dan wel uitsluitend voor een niet
verkiesbare plaats in overweging te nemen 

- LCJ-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- hoofdbestuursvergadering 

- mededeling hoofdbestuur aan de besturen 
van afdelingen en centrales met betrekking 
tot het periodieke aftreden van leden van 
het hoofdbestuur tijdens de 44ste jaarlijkse 
algemene vergadering 1991 

- (PS) mededeling van secretarissen 
provinciecentrales aan besturen afdelingen 
en statencentrales over al dan niet 
bereidheid kandidatuur van zittende leden 
statenfracties 

- hoofdbestuursvergadering 

voor 1 september - (PS) leden afdelingen mogen namen noemen 
van voorlopige kandidaten aan hun bestuur 

1-9 september - (PS) afdelingen houden ledenvergadering 
om voorlopige kandidaten voor te dragen, 
ook besturen van provinciecentrales hebben 
deze bevoegdheid 

1-16 september - mededeling hoofdbestuur over plaats, tijd 

3 september 

4 september 

5 september 

8 september 

en agenda van de 44ste jaarlijkse algemene 
vergadering 1991 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

LPG-vergadering 
- LCV-vergadering 

- overleg bijeenkomst HB/KC 

11 september - bezoek hoofd 
Flevoland 

12 september - bezoek hoofd 
Haarlem 

15 september/ - hoofdbestuur 
15 december afdeling kum 

vacatures in 
jaarlijkse alg 

uiterlijk - (PS) besturei 
17 september voorlopige ka 

bestuur prov 

17 september - hoofdbestuur 

18 september - bezoek hoofd 

19 september - bezoek hoofd 

21 september - statendag va 
Raadsleden 

22 september - reguliere par 
Miljoenennat 
.T"' <=~rheurscor 

voor 1 oktober - (PS) opstellel 
provinciecen1 
afdelingen er 
advies en grp 

1 oktober - hoofdbestuur 

3 t/m 7 oktober - congres LI in 

6 oktober - themacongre: 

9 oktober - bezoek hoofd! 
Limburg 

10 oktober - LCV-vergade 

voor 16 oktober - (PS) afdeling' 
statencentral 
ledenvergade 
voorlopige ka 

- (EK) de alger 
zittende ledeJ 
schriftelijk te 
kandidatuur 
een verkiesb~ 
nemen 

16 oktober - (PS) sluitingE 
(tot 24.00 uur) door bestuur 

statencentral 
centrale 

17 oktober TV-uitzendin 

20 oktober - overleg bijeer 

22 oktober - hoofdbestuur, 

23 oktober/ - (PS) alle stat1 
7november centraleverga 

advieslijst va 

23 oktober - Vrijheid enD 

- (EK) het hoof 
publicatie in · 
leden kennis 
december aar 
namen te noe 
wensen voor 1 
kandidaten 

- (EK) tegelijkE 
hoofdbestuur 
kandidaatstel 
daarvoor geld 

- bezoek hoofdl 
Helder 

24 oktober - bezoek hoofdl 
Groningen 

30 oktober - bezoek hoofdl 
Tilburg 

31 oktober - bezoek hoofdl 
Friesland 

2november - burgemeester 
en Raadslede 

2 en 3 november - Congres van 1 

Raadsleden ii 

5november hoofdbestuur~ 



uur kamercentrale 

uur kamercentrale 

ledenvergadering van elke 
kandidaten stellen in de 
hoofdbestuur ( 44ste 
nevergadering 1991) 

rr afdelingen brengen 
laten ter kennis van 
Jcentrale 

~gadering 

uur kamercentrale Drenthe 

uur kamercentrale Utrecht 

Vereniging van Staten- en 

Lad over Troonrede en 
het 

3centrum te Utrecht 

verzenden door bestuur 
:s aan secretarissen van 
tencentrales van technisch 
:t 

·gade ring 

lsinki 

uur kamercentrale 

ie niet tevens 
jn beleggen een 
r om advieslijst van 
laten op te stellen 
1 secretaris vraagt aan de 
m binnen drie weken 
·ichten of zij bereid zijn een 
~Eerste Kamer 1991 voor 
>laats in overweging te 

urn inzending advieslijsten 
de afdeling aan secretaris 

amercentrale en provincie-

nstHB/KC 

~gadering 

mtrales beleggen een 
ing; opstellen van een 
>Orlopige kandidaten 

:>cratie 

stuur geeft door een 
heid en Democratie aan de 
L hun bevoegdheid VOOr 1 
,t bestuur van hun afdeling 
n van personen die zij 
ragen als voorlopige 

1d publiceert het 
hoofdlijnen van de 
gsprocedure 1991 en de 
le termijnen en tijdstippen 

;uur kamercentrale Den 

;uur kamercentrale 

;uur kamercentrale 

;uur kamercentrale 

tg (Vereniging van Staten-

T ereniging van Staten- en 
1 Blije W erelt te Lunteren 

~gadering 

voor 6 november 

6nov~mber 

7november 

8november 

13 november 

14november 

15november 
(tot 24.00 uur) 

19november 

20november 

21 november· 

vóór 23 november 

24 november 

26 november 

27november 

28november 

1 december 

3december 

11 december 

12 december 

15 december 
(tot 24.00 uur) 

voor 16 deèember 

uiterlijk 
16 december 
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- (EK) de algemeen secretaris geeft aan de 
secretarissen van de kamercentrales en 
afdelingen kennis van de antwoorden die hij 
van de zittende leden heeft ontvangen 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
Rotterdam 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
Overijssel 

- (PS) sluitingsdatum inzending advieslijsten 
statencentrale aan secretaris 
provinciecentrale met afschrift aan 
secretaris kamercentrale 

- Vrijheid en Democratie 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
's-Hertogenbosch 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
Amsterdam 

- sluitingsdatum indiening van voorstellen 
voor de 44ste jaarlijkse algemene 
vergadering (1991) door de 
ledenvergaderingen van de afdelingen en 
de centralevergaderingen van de centrales 
bij de algemeen secretaris 

- hoofdbestuursvergadering 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale Zeeland 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
's-Gravenhage 

- (PS) opstellen en verzenden door bestuur 
provinciecentrale van het ontwerp van de 
in te dienen kandidatenlijsten en van 
overige relevante stukken aan 
secretarissen afdelingen en statencentrales 
en de leden van de statenfractie 

- themacongres 

- LCJ-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale Leiden 

- LPG-vergadering 
- LCV-vergadering 

- overleg bijeenkomst HB/KC 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
Gelderland 

- bezoek hoofdbestuur kamercentrale 
Dordrecht 

- sluitingsdatum kandidaatstelling 
periodieke verkiezing leden hoofdbestuur 
(1991) door het hoofdbestuur en de 
ledenvergaderingen van de afdelingen 

- (EK) afdelingen houden ledenvergadering 
voor het opstellen van een lijst van 
personen die de afdelingen als voorlopige 
kandidaat voor de Eerste Kamer willen 
stellen 

- (EK) ook het hoofdbestuur en leden van de 
statenfracties zijn bevoegd voorlopige 
kandidaten voor te dragen 

- (EK) het bestuur van elke afdeling brengt 
de namen van de voorgedragen voorlopige 
kandidaten ter kennis van de algemeen 
secretaris 

17 december - hoofdbestuursvergadering 

voor 23 december - (PS) provinciecentrales houden 
centralevergaderingen ter vaststelling 
definitieve kandidatenlijst(en); afschrift 
van deze lijst(en) aan de secretarissen van 
de afdelingen, de statencentrales en aan de 
algemeen secretaris 

van 24 december - algemeen secretariaat gesloten 
t/m 1 januari 

N.B. 
De toevoeging (EK), (PS) en! of (GR) houdt in dat de daar genoemde 
data en handelingen verband houden respectievelijk met de Eerste-

- Kamerverkiezing 1991, de staten verkiezingen 1991 of de 
raadsverkiezingen 1990. 
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Politieke standpunten 
van het hoofdbestuur 
De ondervolgende standpun
ten van het hoofdbestuur in
zake de ontwikkelingen se
dert mei 1989 zijn aan de orde 
geweest op de bijeenkomst 
van de partijraad van 11 no
vember 1989. Daarbij is vast
gesteld dat deze standpunten 
aan de gehele partij ter kennis 
dienen te worden gebracht. 
Het hoofdbestuur gaat dien
tengevolge over tot publika
tie. 

1. Een verlies van 9 en 5 kamer
zetels bij twee opeenvolgende 
verkiezingen dwingt tot een ana
lyse van de oorzaken, tot bezin
ning over de alles beheersende 
vraag hoe de VVD in de komende 
jaren politiek en organisatorisch 
met deze situatie omgaat, en op 
welke wijze de weg terug moet 
worden gevonden. Toegegeven, 
zo'n 1,2 miljoen kiezers zijn ons 
trouw gebleven, en uit talloze 
reacties is duidelijk geworden, dat 
aldus de wil aanwezig is om de 
VVD uit het dal te halen. Dit mag 
ons echter niet er toe leiden vo
renstaande problematiek te ver
waarlozen. Zeker niet omdat ook 
het ledenbestand een duidelijk 
verlies laat zien, van 88.000 in 
1986 tot 66.000 nu. 

2. De huidige situatie wordt wel 
paradoxaal genoemd. Nog nooit 
tevoren is onze samenleving zo li
beraal georiënteerd geweest, de 
erkenning dat individuele vrij
heid, kansen voor ontplooiing en 
verantwoordelijkheid voor de 
zwakken, gezamenlijk essentieel 
zijn voor de ontwikkeling van onze 
samenleving was nog nooit zo 
groot. Waarom dan dat zetelver
lies, en dat terwijl het herstel-- en 
groeibeleid van de afgelopen jaren 
zo'n duidelijke VVD-stempel 
kreeg. 
Komt het omdat anderen, met 
name de coalitiepartner, onze 
ideeën op velerlei terreinen gelei
delijk overnamen? Komt het om
dat wij weinig ruimte kregen voor 
het uitdragen van ons aandeel in 
het kabinetsbeleid? Het zou te 
makkelijk zijn om ons met beves
tigende antwoorden op deze en 
soortgelijke vragen van het pro
bleem af te maken. 

3. De VVD is altijd een betrouw
bare partij geweest, met duidelij
ke politieke denkbeelden. En zij is . 
dat nog, met een goed verkie
zingsprogramma. Maar wij zijn er 
niet in geslaagd omdat in vol-

- doende mate over het voetlicht te 
brengen, om onze denkbeelden 
over te brengen. Zoals gezegd, veel 
van onze standpunten zijn gerea
liseerd, maar de kiezers hebben 
ons niet beloond. En dat leidt tot 
de eenvoudige conclusie dat wij 
de oorzaak allereerst bij onszelf 
moeten zoeken. 

4. Allereerst zij vermeld dat het 
naar de mening van het hoofdbe
stuur dringend geboden is, dat de 
partij zich heroriënteert op basis 
van haar liberale uitgangspunten. 
Politiek bedrijven vraagt een 
voortdurende oriëntatie op zich 
aandienende problemen, en op
lossingen daarvoor; onze politici 
herkenden deze verantwoorde
lijkheid. Maar tevens heeft de 
partij te lang verzuimd tijdig 
nieuwe lijnen voor de toekomst uit 
te zetten; een drastische poging 
tot discussie (Liberaal Bestek) 
was heilzaam maar in vele op
zichten nog niet voldoende, het 
verkiezingsprogramma een be
vredigende, maar tussentijdse 
balans. 

5. De presentatie van standpun
ten van onze politici wordt niet 
altijd overtuigend gevonden. Onze 
achterban meent niet altijd dui
delijk genoeg te zijn geïnfor
meerd over de gevolgde koers; 
men signaleert een gebrekkige 
communicatie. 
Daarnaast moet gewezen worden 
op de inhomogeniteit van het po
litieke optreden. Onze achterban -
leden en kiezers - bespeurt onder
linge wedijver, teveel eigenzin
nigheid en solistisch optreden. 
Uiteraard bestaat er bij politici -
zeker bij liberale - een eigen 
ruimte voor opvattingen; eenheid 
van beleid en van optreden naar 
buiten - zowel intern als extern -
is echter van groot belang. Af
stemming van eigen - nog niet 
geaccordeerde - opvattingen aan 
ten minste verkiezingsprogram
ma en de opvattingen van de po
litiek leider is essentieel; on
gecoördineerd optreden mag niet 
voorkomen en dient gecorrigeerd 
te worden. 

6. Natuurlijk kan gesteld wor
den, dat de mogelijkheden in een 
tijdperk van snelle informatie- en 
communicatiesystemen de VVD 
op achterstand zet. Dit neemt niet 
weg, dat voorkomen moet worden 
dat het gemiddelde lid en de ge
middelde kiezer de VVD niet als 
een, weliswaar ingewikkelde, or
ganisatie ziet, de partij niet er
vaart als een partij, doch als sa
menbundeling van onderscheiden 
figuren of groepen, die elk hun ei
gen richting lijken te willen gaan. 
Dit leidt onherroepelijk tot het 
beeld van een innerlijk verdeelde 
partij. 

7. Nieuwe wegen aan te duiden 
en daadwerkelijk in te slaan is het 
voornaamste middel om uit het 
dal te komen. Visie, Loyaliteit en 
Kwaliteit zijn hierbij de trefwoor
den. In het verenigingsplan wordt 
hieraan gestalte gegeven. 

Oproep trainers 

Gezien het toenemend 
belang van geschoolde WO
politici is de Haya van So
merenstichting op zoek naar 
kwalitatief goede trainers. 
In het bijzonder richten wij 
ons hierbij op WO-leden die 
beroepsmatig sociale vaar
digheidstrainingen geven en 
bereid zijn deze ook voor het 
kader van de WD te verzor
gen. 

Wanneer u aan het bo
venstaande gehoor wilt ge
ven, verzoeken wij u contact 
op te nemen met D. van Kal
keren, adjunct-secretaris 
(tel.: 070- 3613010). 

Liberale 
Internationale -
Groep Nederland 

"De ontwikkelingen in 
Duitsland" 

Lezing door professor Dr. 
Heinz Falk, tot voor kort lid 
van de Akademie der Wis
senschaften der DDR. 

Donderdag 18 januari 
1990 om 20.00 uur in Hotel 
Sofitel (Concorde zaal), Kon. 
Julianaplein 35, naast Ba
bylon en het Centraal Station 
in Den Haag. 
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Verenigingsplan 
voor de jaren negentig van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Verantwoording 

Naar aanleidbig van de bijeenkomst van de partijraad vàn 
24 september jt heeft het hoofdbestuur een verenigings. 
plan opgesteld. Dit plan is besproken op de bijeenkomst 
van de partijraad van 11 november jl. 
Gelet op reacties van de zi.jde van de partijraad heeft het 
hoofdbestuur om misverstanden over de interpretatie van 
de oorspronkelijke slagwoorden Visie, Vaardigheid en 
Discipline te voorkomen, deze gewijzigd in Visie, Loya
liteit enKwaliteit. Voorts is een aantal andere aanbeve· 
lingen van de partijraad door het hoofdbestuur overge
nomen. 
De. definitieve tekst is vervolgens door het hoofdbestuur 
op 13 november 1989 vastgesteld. 

Ten geleide 
Op 6 september 1989 heeft de VVD 
de slag om de kiezersgunst verloren. 
Voor bestuur en leden een teleurstel
lend resultaat. 

Echter de uitslag is allerminst een re
den om bij de pakken neer te zitten. 
Met vereende kracht moet het moge
lijk zijn het tij te keren. De eerste 
tekenen wijzen overigens op herstel. 
De VVD dient daarbij weer duidelijk 
en helder te worden waardoor dat 
herstel extra impuls zal krijgen. 
Om dat te bevorderen heeft het hoofd
bestuur thans een verenigingsplan 
opgesteld voor de jaren negentig. Het 
plan gaat uit van de drie begrippen: 
visie, loyaliteit en kwaliteit. 

Visie op de toekomst van de samen
leving, loyaliteit inzake de handelin
gen van volksvertegenwoordigers en 
bestuurders en kwaliteit als het gaat 
om het uitdragen van politieke stand
punten en gedachten. 
Die standpunten en gedachten zijn 
overigens niet het onderwerp van dit 
verenigingsplan. 

De voorstellen in het plan beogen nl., 
niet meer en niet minder, voorwaar
den te scheppen voor het goed blijven 
functioneren van de partij-organisa
tie. Een partij-organisatie die er op 
gericht dient te zijn gestalte te blijven 
geven aan de liberale levensbeschou
wing zoals die o.a. tot uitdrukking 
komt in het beginselprogramma en 
het verkiezingsprogramma van de 
partij. 
Die voorstellen worden gedaan in het 
besef dat de VVD een eigen partij
cultuur heeft die in de voorbije decen
nia voor leden en kiezers steeds van 
grote betekenis is geweest. 
Daarbij ligt in de voorstellen de vraag 
besloten: "hoe gaan wij liberalen met 
elkaar om?" Het antwoord komt van 
de leden zelf! 

Als de partij zo inhoud geeft aan haar 
beleid dan kan met vertrouwen de ja
ren negentig tegemoet worden gezien. 

's-Gravenhage, 27 november 1989. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris. 

l.O. Inhoudelijke 
discussie binnen de 
partij 
l.I. Beschouwing 

Inhoudelijke bezinning op de taak en 
plaats van het liberalisme in Neder
land is een voortdurende noodzaak. 
De uitkomsten van die bezinning 
hebben een uitstralingseffect in de 
samenleving, waardoor de VVD als 
organisatieverband van liberalen 
haar plaats in het politieke en maat
schappelijke krachtenveld kan ver
ankeren. Een van de belangrijkste 
aspecten daarbij is de vraag welke vi
sie de VVD heeft met betrekking tot 
huidige en toekomstige maatschap
pelijke vraagstukken, en de antwoor
den daarop. Het leidend principe zal 
daarbij altijd zijn: de liberale begin
selen handhaven en in de uitwerking 
daarvan recht doen aan de eisen van 
de tijd. Daaraan ontleent de VVD haar 
identiteit. 

Alleen maar vasthouden aan en koes
teren van het verleden, ook op inhou
delijk terrein, past niet bij een partij, 
die op grond van haar uitgangspunten 
vorm geeft aan toekomstige ontwik
kelingen. Juist door zich voor die ont
wikkelingen open te stellen verwerft 
een politieke partij een plaats in het 
centrum van de politieke actualiteit 
en wordt zij een factor van belang in 
het politieke krachtenveld; twee ele
menten die voorwaarde zijn voor 
maatschappelijke inbedding en aan
hang. Van elk lid mag gevraagd wor
den zich daarvoor in te zetten. Alleen 
dan kan discussie over de inhoud van 
het liberalisme opnieuw het bindende 
element in de organisatie worden. 

Basis voor de inhoudelijke discussie 
zijn thans: Beginselverklaring, Li
beraal Manifest 1981 en het verkie
zingsprogramma 1989-1993. De in
houdelijke discussie moet gestructu
reerd in tijd en onderwerp gevoerd 
worden; zij dient de bouwstenen te 
leveren voor de lange-termijn-visie 
voor de jaren '90 en het verkiezings
programma 1994-1998*. Daarvoor is 
nodig: 
- een goede selectie van onderwerpen, 

aansluitend bij de feitelijke en ver
wachte ontwikkelingen; 

- een systematiek van voorbereiding 
en uitvoering die integrerend voor 
kader en leden werkt; 

- een planning die het cyclische ka
rakter garandeert. 

Een financieel en economisch gezond 
gevoerde staatshuishouding vormt de 
basis voor een actieve, pluriforme sa
menleving waarin mensen hun zelf
standigheid bij voorkeur door arbeid 
verwerven met een daarop aanslui
tend stelsel van sociale voorzieningen. 

Een vrije maatschappij vergt een 
rechtssysteem waarin de ontwikke
ling van het recht gepaard gaat met de 
daarbij behorende rechtshandhaving. 

Een gezonde maatschappij bloeit in 
een gezond milieu. 
Vraagstukken van onderwijs, bin
nenlands bestuur, buitenlands beleid, 
ontwikkelingssamenwerking en in
ternationale veiligheid vragen even
eens veel aandacht. 

In de komende tijd zal een groot aan
tal thema's in het brandpunt van de 
l:ielangstelling komen te staan. Deze 
thema's zullen in een groot aantal 
congressen worden behandeld (bijla
ge). 

Voor de voorbereiding en uitvoering 
zal per themacongres een werkgroep 
ingesteld worden van leden afkomstig 
uit de bij dat onderwerp betrokken 
partijcommissie(s). Voor de par
tijcommissies zelve staat het onder
werp dan ook op de agenda. Na een 
aantal themacongressen spreekt de 
bijeenkomst van de partijraad zich 
over de aanbevelingen per thema uit. 
Het geheel wordt gestuurd door het 
hoofdbestuurlid belast met commis
sie-activiteiten, bijgestaan door die 
belast met vorming en scholing, jon
gerenactiviteiten, een lid van de 
Tweede-Kamer-fractie en de directeur 
van de Teldersstichting. 

............... 
* Door wijziging van de Kieswet zal de 
eerstvolgende periodieke Tweede-Ka
merverkiezing in mei 1994 plaatsvinden! 

Er komt een afzonderlijke werkgroep, 
die op basis van de themacongressen 
en de partijraadsdiscussies tenslotte 
een nota opstelt, waarin de visie voor 
de negentiger jaren wordt neergelegd; 
daarnaast moet het ook mogelijk zijn 
om het Liberaal Manifest van 1981 bij 
te stellen, waaraan, gelet op verzoe
ken daartoe, behoefte bestaat. 

Als het hoofdbestuur het onderwerp 
daarvoor geschikt acht, wordt een 
boekje per thema in de serie "blauwe 
boekjes" uitgegeven, bedoeld voor 
voorlichting binnen en buiten de par
tij (zie ook paragraaf 4). De doelgroep 
van deze boekjes wordt gevormd door 
in het onderwerp geïnteresseerden, 
die niet noodzakelijk allen deskundig 
hoeven te zijn. 

Een verkiezingsprogrammacommis
sie gaat vervolgens op basis van al 
datgene wat de inhoudelijke discussie 
heeft opgeleverd - themacongressen, 
partijraden en uitspraken van de al
gemene vergadering - het concept
verkiezingsprogramma voor 1994 op
stellen. 

Informatievoorziening via Vrijheid en 
Democratie moet een essentieel on
derdeel zijn om de discussie los te ma
ken onder de leden van de VVD. 
Training van het kader van de VVD 
via de programma's van vorming en 
scholing moet de effecten van de dis
cussie versterken en aldus de samen
hang in de partij vergroten en de des
kundigheid van mensen bevorderen. 
De Teldersstichting zal verdiepend en 
ondersteunend in de voorbereiding 
participeren om de investering in de 
inhoudelijke discussie zo groot moge
lijk te doen zijn. 

Drie themacongressen per jaar (te or
ganiseren door kamercentrales) ver
gen elkjaar enige daarop toegesneden 
partijraadsvergaderingen die in de 
centralevergaderingen van de ka
mercentrales worden voorbereid. De 
kamercentrales dragen de verant
woordelijkheid voor de discussie in het 
eigen gebied. 

De uiteindelijke beschikbare mid
delen bepalen de uitwerking van het 
geschetste activiteitenschema. 

1.2. Aanbevelingen 

1.2.1. Het houden van een aantal 
themacongressen in 1990 met als on
derwerpen; bijv.: 
- de stimulerende staat; 
- ontplooiing door onderwijs; 

arbeid en sociale zekerheid. 

Vervolgens kan voor de periode t/m 
1992 gedacht worden aan themacon
gressen met als onderwerpen: 

verzelfstandiging en individualise
ring inclusief emancipatie en macro
economisch· perspectief; 
ontgroening en vergrijzing; 
ontwikkelingen in de genetische 
technologie; 
inrichting en kwaliteit van het bin
nenlands bestuur; 
integratie milieu, landbouw, ruim
telijke ordening, verkeer en vervoer, 
waterhuishouding; 
veiligheid, rechtshandhaving en 
privacy van de burger; 
internationale veiligheid, ontwik
kelingssamenwerking en buiten
lands beleid. 

1.2.2. Het houden in 1992 van een 
partijraad en algemene vergadering 
ter behandeling van: een nota "Li
beralisme in de jaren negentig" of van 
het bijgestelde Liberaal Manifest. 

1.2.3. Het vaststellen in 1993 van het 
verkiezingsprogramma 1994-1998. 

1.2.4. De financiële middelen te vin
den in: 
- bijdragen vanuit de kamercentra

les, die in ieder geval verantwoor
delijk zouden moeten zijn voor de 
financiering van de inhoudelijke 
discussie in het eigen gebied; 
eigen bijdragen van de deelnemers, 
waar, om een zo groot mogelijke 
groep te bereiken, rekening moet 
worden gehouden met de aanwezig-

heid van zeer geïnteresseerde le
den met geringe draagkracht. 

1.2.5. Een stuurgroep door het 
hoofdbestuur te vormen, die de in
houdelijke discussies begeleidt. De 
directeur van de prof. mr. B. M. Tel
clersstichting wordt daarbij betrok
ken. 

2.0. De partij in de 
openbaarheid 
2.1. Beschouwing 

Als de VVD inderdaad staat voor Vi
sie, Loyaliteit en Kwaliteit dan zijn de 
wijze van presentatie, de omgang van 
de partij met de buitenwereld, het in
spelen op zaken die van buitenaf de 
partij raken, het voeren van een doel
matige permanente propaganda en 
tenslotte het onderhouden van public 
relations voorwaarden om op verant
woorde wijze aan die woorden gestalte 
te geven. 

De VVD is niet alleen een vereniging 
van leden in het kader van het bur
gerlijk recht maar heeft als politieke 
partij bovenal een functie in het Ne
derlandse staatsbestel. Zij is steeds 
onderworpen aan c.q. verbonden met 
de publieke opinie, hetgeen zekere ei
sen stelt én aan haar vertegenwoordi
gers én aan haar leden. 

Het succes van een politieke partij 
komt enerzijds tot uiting in de mate 
waarin haar politieke doelstellingen 
worden gerealiseerd en wordt ander
zijds gemeten in de aanhang, tot ui
ting komend in opiniepeilingen en de
finitief beslissend in stembusresul
taten. 
Die aanhang is bij de VVD een zeer 
sterke kern van trouwe leden met 
voorts een meer fluctuerend kiezers
bestand. 
Zoals in de analyse van de verkiezing 
van 6 september 1989 (gepubliceerd 
in Vrijheid en Democratie van sep
tember 1989) is aangetoond, bestaat 
er een zeker verband tussen de ver
houding leden/kiezers. 
Een groei in het ledenbestand zal voor 
de VVD betekenen dat ook het kie
zersbestand toeneemt. Een verhou
ding van 1 : 20. 
Noodzakelijk is echter dat de liberale 
gedachte helder en doelmatig wordt 
overgebracht waarbij de vertegen
woordigers en de leden een zeer be
langrijke taak (bewust of onbewust) 
vervullen. Zij maken immers duidelijk 
waarom de kiezer juist de VVD als 
zijn partij dient te beschouwen. 

Bij het uitdragen van de liberale po
litiek als 'produkt' doen zich drie bij
zondere gezichtspunten voor die een 
duidelijk verschil inhouden met mar
keting van een commercieel produkt: 

1. Liberale pÓlitiek is een openbare 
zaak, er zijn geen geheimen, de in
grediënten zijn voor allen die dat wil
len zichtbaar, discussies spelen zich 
in het openbaar af. 

2. Alles wat in woord en geschrift -
ook als deze voor reclame- of propa
gandadoeleinden moeten dienen -
over de liberale politiek wordt gezegd 
of geschreven, beïnvloedt het po
litieke standpunt zelf. 

3. In de politiek bestaat het ver
schijnsel van de tegenreclame, welk 
verschijnsel in de commerciële wereld 
reeds jarenlang taboe is. 

Veel wordt in dit verband gesproken 
over het gezicht van de VVD. Het 
hoofdbestuur is zich er van bewust dat 
dat gezicht, zowel intern als extern, 
wordt bepaald door de leden van de 
VVD (individueel en in teamverband) 
in fracties van Tweede en Eerste Ka
mer, Europees Parlement en hoofd
bestuur. 
Tevens moet worden gewezen op de 
grote verantwoordelijkheid van de 
gekozenen in de 'lagere' politieke en 
bestuurlijke organen alsmede op alle 
leden, zelfs op de gehele VVD-aan
hang. 
Zij zijn het die in dagelijkse contacten 
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met de omgeving mede invloed hebben 
op de wijze waarop het gezicht van de 
VVD wordt beoordeeld. De invloed die 
het hoofdbestuur daarop kan hebben 
is verhoudingsgewijs gering. Dit ge
geven legt de plicht op het hoofdbe
stuur om juist voor zijn verantwoor
delijkheidsgebied de nodige kaders te 
scheppen voor een zo goed mogelijke 
presentatie. Dit verantwoordelijk
heidsgebied is voornamelijk dat van 
de landelijke politiek. Daarbij is van 
belang dat het hoofdbestuur gelooft in 
een wisselwerking en dat verbetering 
van de presentatie van de landelijke 
politiek haar uitwerking niet zal mis
sen op de gekozenen in provincie en 
gemeente, de centrale - en afdelings
besturen, de leden en - in meest ruime 
zin - de aanhang. 

Het hoofdbestuur stelt enkele uit
gangspunten voor om te komen tot 
een beleid op het gebied van public 
relations, voorlichting en reclame sa
mengevat als openbare aangelegen
heden binnen de structuren de VVD 
eigen. 
Hierbij dient steeds voor ogen te staan 
dat de VVD een structuur heeft die is 
gebaseerd op de inzet van vrijwilligers 
met een relatief zeer klein professio
neel apparaat. 

De verantwoordelijkheid voor het be
leid met betrekking tot deze openbare 
aangelegenheden ligt bij het hoofdbe
stuur. Voor de dagelijkse leiding zijn 
een of meer leden van het hoofdbe
stuur aangewezen. 
Bij de aanpak van public relations, 
voorlichting en reclame dient duide
lijk voor ogen te staan dat tussen deze 
drie aspecten enerzijds onderscheid 
gemaakt moet worden, doch dat an
derzijds ook raak- en overlappings
vlakken bestaan. Een goede uitvoe
ring wordt meer gewaarborgd door het 
besef van de driedeling, dan door een 
gescheiden bestuurlijke verantwoor
delijkheid. 
Door de gesignaleerde raakvlakken is 
een bundeling onder een bestuurlijk 
verantwoordelijke noodzakelijk, mits 
hem of haar de driedeling voor ogen 
blijft staan. Public relations is zo 
nauw verbonden met de wijze van in
formatieoverdracht binnen de VVD, 
dat de verantwoordelijkheid voor dit 
terrein eveneens dient te zijn opge
dragen aan degenen die het beleid in
zake openbare aangelegenheden be
strijken. In feite is daarbij een wissel
werking tussen het professionele ap
paraat en de vrijwilligers van groot 
belang. 

Public relations is het stelselmatig 
bevorderen van wederzijds begrip 
tussen een organisatie en haar pu
blieksgroepen. Dit betekent dat 
structuren in het leven moeten wor
den geroepen die er voor zorgdragen 
dat, gecoördineerd en doelgericht, in
formatie wordt verstrekt over het 
doen en laten van de VVD. 
Voor een politieke partij en voor een 
ieder die geheel of gedeeltelijk in 
naam van die partij politiek bedrijft, 
is het essentieel om in het belang van 
die partij ten opzichte van public re
lations dezelfde houding aan te ne
men. Hierbij dient wel te worden aan
getekend dat het in de praktijk ver
schil maakt of public relations moet 
worden meegewogen bij de besluit
vorming in een bedrijf of bij een po
litieke organisatie, waar het meer dan 
op welk terrein dan ook, uiteindelijk 
aankomt op het individu dat de bood
schap op een bepaald moment moet 
brengen. 
Het is nodig bij degenen die met het 
uitdragen van de politieke boodschap 
zijn belast, gevoel (affiniteit) voor pu
blic relations aan te kweken. Het bij
brengen van het gevoel voor public 
relations als onderdeel van openbare 
aangelegenheden is een vak. Het is 
nodig dat op dat terrein een zekere 
coördinatie tot stand komt tussen 
hoofdbestuur en fracties. Maar ook is 
een zekere coördinatie van belang, 
met behoud van eigen verantwoorde
lijkheid, tussen de verschillende in
stellingen (centrales, afdelingen) 
waaruit de partij is opgebouwd. 
De verantwoordelijkheid voor het te 
voeren public relationsbeleid en de 



aar.. te bieden diensten aan de politiek 
verantwoordelijken berust bij het 
hoofdbestuur. Aangezien het de ge
hele partij betreft, is het ook de ver
antwoordelijkheid van het hoofdbe
stuur om de gehele partij en met name 
het kader te stimuleren om ieder op 
zijn eigen terrein zich van deze ge
dachten te laten doordringen. 

De voorlichting regelt gevraagd en 
ongevraagd de regelmatige infor
matie-overdracht. De beste wijze van 
voorlichting van kiezers en leden is 
zoveel mogelijk zaken in de open
baarheid te behandelen, waardoor di
rect waarneembaar is voor de buiten
wereld wat de VVD beoogt, waardoor 
helderheid en duidelijkheid worden 
bevorderd. 
Het hoofdbestuur beveelt derhalve 
met klem aan om zoveel als mogelijk 
is VVD-aangelegenheden in open
baarheid te brengen. De beste voor
lichting wordt verkregen door het toe
gankelijk maken van de partij. Dat 
geldt voor ledenvergaderingen van 
afdelingen tot en met de vanouds 
openbare algemene vergaderingen 
van de partij. De voorlichting zal door 
openheid en waar mogelijk openbaar
heid inzicht moeten geven in de mo
tieven en achtergronden van het be
leid, alsmede een voortdurende con
frontatie met het beleid moeten be
werkstelligen. De in 1.1. genoemde 
"blauwe boekjes" kunnen daarbij een 
belangrijke rol spelen. In het alge
meen geldt deze openbaarheid ook 
t.a.v. de handelwijze van fracties in 
het Europese Parlement, de Staten
Generaal, de staten en gemeentera
den. 

De verantwoordelijkheid betreffende 
de partijvoorlichting ligt bij het 
hoofdbestuur, die betreffende de 
voorlichting van de Tweede-Kamer
fractie bij het bestuur van de frac
tie. Hoewel de politieke lijn door de 
Tweede-Kamerfractie wordt bepaald, 
zijn in het verleden deze werelden te 
veel gescheiden geweest. Het is der
halve noodzakelijk ook hier eveneens 
een doeltreffende coördinatie tot 
stand te brengen, alweer in het kader 
van openbare aangelegenheden; dit 
kan het best geschieden in het voort
durend overleg van de voorzitters van 
de partij, de Tweede- en Eerste-Ka
merfractie. 

2.2. Aanbevelingen 

2.2.1. De propaganda een permanen
te te doen zijn waarbij materiaal be
schikbaar is om op adequate wijze le
den te werven en tenslotte kiezers te 
bewerken; 

2.2.2. De uniformiteit in propagan
damateriaal sterker dan voorheen 
door te voeren, opdat de herkenbaar
heid steeds optimaal is; 

2.2.3. Betere afstemming tussen 
fractievoorlichting en partijvoorlich
ting onder verantwoordelijkheid van 
fractievoorzitter en partijvoorzitter; 

2.2.4. Het aantrekken van een extern 
bureau op het gehele gebied van pu
blic affairs te herzien, waarbij - gelet 
op de ervaring - het brengen van de 
politieke boodschap immer een zaak 
is van het overleg als genoemd onder 
2.2.5. in nauwe relatie tot hoofdbe
stuur en fracties; 

2.2.5. Het voortdurend overleg tus
sen partijvoorzitter en de voorzitters 
van Eerste- en Tweede-Kamerfractie 
dient coördinerend met betrekking tot 
openbare aangelegenheden op te 
treden. 

3.0. Selectie, 
kandidaatstelling en 
begeleiding 
3.1. Beschouwing 

Een van de taken die een politieke 
partij heeft is het functioneren als 
kiesvereniging, d.w.z. het stellen van 
kandidaten bij verkiezingen voor de 
verschillende politiek vertegenwoor
digende lichamen. 
Om organisatorisch een en ander in 
goede banen te leiden zijn reglemen
ten op de verschillende kandidaat
stellingen opgesteld. Deze reglemen
ten worden vastgesteld door de alge
mene vergadering. 
In de loop van de thans 41-jarige ge
schiedenis van de partij zijn deze re-

glementen diverse malen herzien. De 
laatste herziening dateert van 22 juni 
1985. Sedertdien is de discussie over 
de inhoud niet geeïndigd. Hetgeen 
begrijpelijk is. Immers het stellen van 
kandidaten raakt het hart van de 
partij. 

In de periode sedert 1985 zijn voor
stellen van de Reglementen Evaluatie 
Commissie door de partij besproken. 
Daarbij is een groot aantal aanbeve
lingen overgenomen. De aanbevelin
gen dienen nog in de reglementen te 
worden verwerkt. Een vertraging is 
daarbij ontstaan door het feit dat de 
Kieswet een grondige wijziging heeft 
ondergaan. Nu de Kieswet een feit is 
kan tot concipiëring van teksten wor
den overgegaan. 
Inmiddels is de discussie over de kan
didaatstelling voor de Tweede Kamer 
niet verstomd. Juist het tegendeel 
doet zich voor. De jongste Tweede
Kamerverkiezing vormt sterker dan 
voorheen een voedingsbodem voor het 
uitzetten van een nieuw beleid inzake 
het stellen van kandidaten. 

Anders dan bij de overige grote po
litieke partijen ligt bij de VVD de 
aanvang voor het opstellen van de 
lijsten voor de Tweede Kamer bij de 
afdelingen. Het hoofdbestuur is nu 
van mening- een mening mede gevoed 
door de permanente contacten met die 
basis - dat het systeem toe is aan een 
grondige wijziging. Bij de VVD is nl. 
sprake van een extreem gedecentra
liseerde besluitvorming die de doel
stellingen in het tegendeel doen ver
keren. 
De huidige situatie laat zich als volgt 
samenvatten: 
a. er is vaak een grote afstand tussen 
partij-organisatie en politieke verte
genwoordigers; 
b. er is een beperking (o.a. door het 
reglement) om tot een kwalitatief 
goede fractie te komen, omdat het be
gin van de kandidaatstellingspro
cedure te sterk gedecentraliseerd 
plaatsvindt; 
c. er is voor het hoofdbestuur nauwe
lijks een mogelijkheid om verant
woord richting te geven aan de dis
cussie over de kandidatenlijst; slechts 
is er sprake van een bijstelling; im
mers de Moddermanlijsten geven cij
fermatig reeds de plaats aan die een 
kandidaat waarschijnlijk op de de
finitieve lijst inneemt; 
d. het huidige systeem geeft aan be
stuurderen de mogelijkheid om zon
der controlemogelijkheid van leden, 
tot handelen over te gaan buiten ver
kiezingsraad c.q. algemene verga
dering om; 
e. er is bij veel bestuurderen en leden 
sprake van frustraties, omdat voor 
hen op onverklaarbare en ondoor
zichtige wijze plotseling advieslijsten 
en eindlijsten ontstaan waarbij een 
kandidaat - eerst nog hoog oflaag ge
noteerd - toch een voor die leden on
begrijpelijke plaats inneemt. 

Naar de mening van het hoofdbestuur 
zijn deze bezwaren in belangrijke 
mate te ondervangen als de volgorde 
in de procedure(s) wordt gewijzigd, 
waarbij tevens de mogelijkheid van 
een voorselectie wordt geboden. 
In het rapport van de eerder genoem
de REC wordt, in het kader van het 
kiezen uit drie sporen, spoor B onder 
de aandacht van de partij gebracht. 
Dit spoor vangt aan met het ontwerp 
van de kandidatenlijst door het 
hoofdbestuur, mede op basis van door 
de afdelingen naar voren gebrachte 
mogelijke kandidaten. 
Afdelingen en centrales hebben dan 
een richtsnoer bij hun besluitvorming . 
en een belangrijk voordeel is dat de 
partij een gemotiveerd concept kan 
bespreken en daarop kan amenderen. 
Duidelijkheid wordt op die wijze ver
kregen. 

De doelstelling van de procedure kan 
zo veel beter gerealiseerd worden. 
Want wat wil de partij? 
Een goed werkende fractie, met een 
verscheidenheid in kwaliteiten van de 
leden van die fractie en opererend als 
een collegiaal gezelschap, zich bewust 
van het feit kandidaat te zijn gesteld 
door de liberale partij van Nederland: 
de VVD. 
Bij dat zich bewust weten past ook dat 
verantwoording wordt afgelegd aan de 
partij met behoud van ieders eigen 
liberale gezindheid en met recht op 
een eigen mening. 

Los van het bovenstaande is het 
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hoofdbestuur daarnevens van mening 
dat ook aandacht moet worden ge
geven aan begeleiding van degenen 
die gewild of ongewild afscheid nemen 
van een politieke loopbaan. Selectie 
en begeleiding zijn onverbrekelijk met 
elkaar verbonden. Hierbij kan ge
dacht worden aan het verzorgen van 
een verder maatschappelijk functio
neren, het inschakelen bij partij-ac
tiviteiten. 
Dit is overigens een aspect dat zich 
ook op provinciaal en gemeentelijk 
niveau voordoet. Het hoofdbestuur is 
van mening, dat de verantwoordelijk
heid hiertoe in eerste instantie bestu
ren van kamercentrales en afdelingen 
regardeert. 
Deze loopbaanbegeleiding dient zich 
echter niet alleen uit te strekken tot 
degenen die afscheid nemen, maar is 
ook een zaak van het hoofdbestuur 
als het gaat om nieuw talent zo veel 
mogelijk kansen te geven. Voor de 
VVD onontbeerlijk wil zij de plaats 
van grote partij behouden. 

3.2. Aanbevelingen 

3.2.1. Op korte termijn wordt een 
commissie door het hoofdbestuur in
gesteld die belast wordt met het aan
zoeken en selecteren van mogelijke 
kandidaten voor de eerstvolgende 
Tweede-Kamerverkiezing en die ver
volgens ter zake een gemotiveerd 
voorstel doet aan het-hoofdbestuur; 

3.2.2. De partijraad de plaats van de 
verkiezingsraad c.q. kandidaatstel
lingsraad in de procedure te doen in
nemen met als taak om voorafgaande 
aan de algemene vergadering waarin 
de lijsten EP, EK en TK worden vast
gesteld het hoofdbestuur te adviseren; 

3.2.3. Het reglement TK op korte ter
mijn aan te passen - gelet op de aan
bevelingen van de REC inzake spoor 
B en de bijeenkomst van de partijraad 
van 11 november jl. en gelet op de uit
gangspunten als hiervoor geschetst -
en in de 43ste jaarlijkse algemene 
vergadering van 1990 te behandelen. 
Behandeling van dit reglement is 
toetssteen bij de uitwerking van ove
rige kandidaatstellingsreglementen; 

3.2.4. Kamerleden op hun functio
neren aan te spreken. Het hoofdbe
stuur heeft in deze een belangrijke 
intermediaire taak met name naar de 
algemene vergadering toe; 

3.2.5. De wijze van begeleiding t.a.v. 
de onder 3.2.4 genoemden te verbe
teren, waarbij het hoofdbestuur de 
noodzakelijke organisatorische 
maatregelen treft. 

4.0. Vorming en 
scholing 
4.1. Beschouwing 

Sedert 1975 wordt vorming en 
scholing van politieke partijen gesub
sidieerd door de overheid. Achter
grond van die subsidieverstrekking is 
de betekenis die aan politieke partijen 
wordt toegekend bij vorming en 
scholing in de samenleving vooral 
waar het betreft politieke vorming en 
scholing. 

Voorwaarde is nog immer dat be
stuurlijk het vormings- en scholings
werk uitgaat van een rechtspersoon 
die nauw met de politieke partij is 
verbonden. De VVD heeft daartoe in 
genoemd jaar een stichting in het le
ven geroepen die sedert 1981 de naam 
Haya van Somerenstichting draagt. 

Inmiddels zijn dus in dat kader veer
tienjaren verstreken waarin de partij 
vaak op originele wijze gestalte heeft 
gegeven aan die taakstelling. 
Voor 1975 heeft de partij overigens 
ook aan vorming en scholing gedaan. 
De topkadercursussen o.l.v. mr. H. 
van Riel zijn nog altijd onderwerp van 

. gesprek, door hun vermaardheid, bij 
de oudere categorie leden! 
Maar in algemene zin heeft het voor 
1975 ontbroken aan een totaal concept 
van vorming en scholing voor alle le
den van de partij. Hierin is dus sedert 
1975 verandering gekomen. 
Het aanbod in aantal en soorten cur
sussen is sterk toegenomen. In deze 
ontwikkeling heeft zich soms enige 
spanning voorgedaan tussen kwan
titeit en kwaliteit. Anders gezegd: na
druk op oriënterende cursussen voor 
velen of meer diepgravende voor en-

kelen. Binnen de Haya van Someren
stichting overheerst de gedachte, dat 
beide aspecten aandacht verdienen. 
Tegelijk moeten de cursussen op elk 
niveau aan zodanige kwaliteitseisen 
voldoen, dat ze een groot aantalleden 
uit de doelgroep aanspreken. Kwan
titeit door kwaliteit. 

Het deelnemen aan cursussen heeft, 
afgezien van de betaling van cursus
gelden en een morele controle, immer 
een vrijblijvend karakter gekend. 
De partij heeft incidenteel wel een be
roep op oud-cursisten gedaan, om zich 
hetzij in het verband van de organisa
tie hetzij in het kader van de politieke 
vertegenwoordiging, in te zetten. Een 
vast systeem is met terughoudend
heid gekozen voor een nieuwe opzet. 
Sleutelbegrippen zijn daarbij: verho
ging van de kwaliteit en verlaging van 
de vrijblijvendheid. _ 
In de moderne, zich steeds veran
derende samenleving is permanente 
scholing op alle terreinen van het 
maatschappelijk leven nodig. Het 
werkterrein van een moderne politie
ke partij maakt op deze regel geen 
uitzondering. Het is van belang, 
daarbij op te merken, dat dit werkter
rein zowel het politieke als het orga
nisatorische handelen van de partij 
omvat. 
Vandaar dat de kwaliteit verhoogd 
dient te worden en de vrijblijvendheid 
dient te worden teruggedrongen. De 
concurrenten slapen niet. Ook zij 
pakken het fenomeen van vorming en 
scholing op dezelfde wijze aan. 

In het kader van de kwaliteitsver
betering zijn in samenspraak met de . 
LCV binnen de Haya van Someren
stichting de volgende ontwikkelingen 
in gang gezet: 
1. Er is voorrang gegeven aan een 
nieuwe leergang gemeenteraad. Hier
in worden een groot aantal cursussen 
opgenomen. Sommige daarvan heb
ben tot doel het algemeen functio
neren van de VVD-leden van gemeen
teraden en van hun meest directe 
achterban te verbeteren; andere cur
sussen behandelen meer specifieke 
terreinen van het raadswerk. De opzet 
is zo gekozen, dat zowel "beginners" 
als "routiniers" profijt kunnen trek
ken van het cursusaanbod. De verkie
zingen voor de gemeenteraden in 1990 
vormen de aanleiding tot het ontwik
kelen van de leergang en tevens het 
ijkpunt in de tijd bij de totstand
koming van de onderdelen. Als gevolg 
op de leergang zullen van tijd tot tijd 
seminairs worden gehouden over ac
tuele specifieke onderwerpen. 

2. De cursussen Liberalisme I en IJ 
worden geheel opnieuw opgezet. In 
1990 kan met deze vernieuwde cur
sussen worden gestart. 

3. Er is een aanzet gegeven tot het 
ontwikkelen van cursussen op het ge
bied van de public-relations, zowel in 
een elementaire vorm als in de vorm 
van een training voor het topkader. 

4. Vanuit de partij blijkt een duide
lijke behoefte aan inhoudelijke mid
denkadercursussen. Hiermee zou on
der andere aangesloten kunnen wor
den bij actuele discussie-thema's in 
de partij, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van de themacongressen. Te denken 
valt aan cursussen, die voor een deel 
betrekking hebben op niet-politieke · 
informatie en die voor een ander deel 
het VVD-standpunt en de standpun
ten van andere partijen behandelen. 

Verbetering van de bestuurderscur
sussen en de ontwikkeling van een 
cursus Provinciale Staten zijn binnen 
de Haya van Somerenstichting wel 
besproken, maar daarover zijn thans 
nog geen besluiten genomen. 

Bij de samenstelling van de groep 
deelnemers aan de topkadertraining 
1989 is meer dan voorheen gestreefd 
naar een homogeen (hoog) niveau . 
Ook is de groep iets kleiner. De onder
werpen zullen breed gespreid zijn. Na 
1989 kan worden overwogen om het 
thema te versmallen en meer specia
listische informatie over te brengen. 
De opzet van 4 (eventueel 3) intensie
ve weekens met een gedurende het 
jaar vaste groep zal worden gehand
haafd. 

Een probleem vormt in het algemeen 
het aantrekken van de goede trainers 
voor de diverse cursussen. Aan wer
ving, opleiding en selectie van deze 
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inleiders zal meer aandacht worden 
besteed. Het volgen van cursussen is 
niet meer en niet minder dan een van 
de factoren die bijdragen tot een goed 
functioneren als bestuurder of volks
vertegenwoordiger. Het hoofdbestuur 
hecht er daarom aan dat het aanbod 
van de Haya van Somerenstichting zo 
goed mogelijk wordt gebruikt. 

Met ingang van de introductiecursus 
van de leergang Gemeenteraad (na
jaar 1989) ontvangen alle deelnemers 
aan de cursussen een certificaat dat 
hun deelname aan de cursus beves
tigt. 

De evaluatiegesprekken na de topka
dertraining, zoals geïntroduceerd in 
1988-1989 worden voortgezet, welis
waar zonder verplichting. Soortgelij
ke evaluatie binnen het kader van de 
leergang Gemeenteraad wordt nog 
overwogen. 
In het verlengde hiervan wordt bezien 
wat de mogelijkheden zijn om certifi
caten in de toekomst uit te breiden 
tot een soort getuigschrift door op het 
certificaat het resultaat van de 
evaluatie te vermelden. 

Goed cursusmateriaal is van wezen
lijk belang. Soms is dat voorhanden; 
soms zal het moeten worden ontwik
keld. Het hoofdbestuur acht het van 
groot belang dat de partijcommissies 
(de commissies van advies) worden 
ingeschakeld om mede in het kader 
van vorming en scholing studies uit te 
brengen, die onder andere als cursus
materiaal gebruikt kunnen worden 
(zie ook paragraaf 1). 

4.2. Aanbevelingen 

4.2.1. Cursussen worden gegeven 
met als doel de kwaliteit in kennis en 
vaardigheid te verhogen; 

4.2.2. Het toelaten tot bepaalde cur
sussen zal in toenemende mate af
hankelijk worden gesteld van criteria 
als ervaring in politieke of bestuurlij
ke functies dan wel van eerder ge
volgde cursussen. Van de deelnemers 
aan cursussen wordt verwacht, dat zij 
open zullen staan voor verzoeken 
vanuit de partij om de opgedane ken
nis van vaardigheden in het belang 
van de partij in te zetten. 

4.2.3. Een certificaat wordt uit
gereikt als aan een cursus is deel
genomen. In de toekomst zal meer en 
meer sprake zijn van toetsing van de 
tijdens de cursus verworven kennis 
en vaardigheden. Hiervoor moeten de 
goede procedures en normen worden 
ontwikkeld. 

4.2.4. De commissies van advies zul
len mede tot taak krijgen studies uit 
te brengen ter ondersteuning van het 
vormings- en scholingswerk. Som
mige cursussen zullen ondersteunend 
zijn ten behoeve van de gestruc
tureerde inhoudelijke discussies. 

4.2.5. Van kandidaten voor verte
genwoordigende lichamen wordt ver
wacht dat zij cursussen, gelegen op 
terreinen die voor hun functioneren 
belangrijk zijn, hebben gevolgd; de 
mediatraining van politici en be
stuurders wordt met kracht ter hand 
genomen. 

4.2.6. Alle cursisten zullen worden 
opgenomen in een daartoe in te rich
ten bestand. 

4.2. 7. Het hoofdbestuur zal meer dan 
voorheen aandacht schenken aan op
zet, verloop van cursussen terwijl ook 
de nazorg voor de cursisten tot zijn 
taakstelling moet worden gerekend. 

5.0. Informatie
stromen binnen de 
partij 
5.1. Beschouwing 

De betekenis van Vrijheid en Demo
cratie kan niet los gezien worden van 
het gestelde in paragraaf 2. Vrijheid 
en Democratie is voor het bepalen van 
het gezicht van de VVD mede van 
eminent belang. Voor het hoofdbe
stuur is het daarbij een vraag of de 
overige specifiek op de partij gerichte 
bladen als "Provincie en Gemeente" 
en de "Liberale Vrouw" naast Vrijheid 
en Democratie de gewenste doel
matigheid bevorderen. Veel van wat 
in deze bladen wordt gepubliceerd is 



ook geschikt voor een breder lezers
publiek in casu de leden van de par
tij. 
De karakters van de drie bladen zijn 
zeer verschillend, logisch want de 
doelgroepen zijn zeer verschillend; 
maar de lezers zijn wel alle lid van de 
VVD. Het ligt dan ook niet voor de 
hand om tot een samenvoeging van 
de drie bladen te komen. Wel is het 
hoofdbestuur van mening dat op korte 
termijn de mogelijkheden van redac
tionele en technische samenwerking 
nader onderzocht moeten worden. 

Het hoofdbestuur is van mening dat 
Vrijheid en Democratie het orgaan is 
voor alle leden van de partij. De aard 
van het blad en de inhoud dienen der
halve te zijn afgestemd op een zeer 
groot publiek. Uitgangspunt voor het 
beleid is dan ook een meer het gewone 
lid aansprekende opzet van Vrijheid 
en Democratie. In het volgende zal 
worden aangegeven op welke wijze 
dat uitgangspunt in concreet beleid 
dient te worden vertaald. 

Vrijheid en Democratie is een blad 
van en voor alle leden en dient der
halve op het modale lid te zijn afge
stemd. Het is dan belangrijk dat po
litieke zaken worden behandeld op 
een wijze waaraan men iets heeft in 
de discussie met de buurman. Met 
andere woorden: korte, actuele infor
matie, dicht bij huis. 
Een gemakkelijk te lezen blad der
halve, waarin ook het "verenigings"
nieuws vermeld wordt. 

Sedert het uitkomen met een nieuwe 
lay-out in december 1988 is reeds veel 
veranderd. 
Het hoofdbestuur is van mening dat 
het blad thans meer toegankelijk is 
voor de lezer en dat voorts door het 
nieuwe formaat meer mogelijkheden 
worden geboden een grotere afwis
seling in omvang en betekenis van de 
artikelen c.q. berichten over te bren
gen. Dit vergt van de redactie een gro
te mate van inventiviteit. 
Gestreefd dient daarbij te worden 
naar verkorting van de duur tussen 
moment van inlevering en moment 
van drukken. Het zal de actualiteit 
van het geschrevene sterk bevor
deren. 
Het hoofdbestuur acht het noodzake
lijk om t.z.t. als de financiële middelen 
dit toelaten de frequentie te verhogen. 
Thans ontbreken de middelen nog. 
Daarbij speelt een belangrijke rol het 
feit dat drukkosten en porti bij een 
hogere frequentie (thans 2 : 1) zich 
gaan verhouden als 3 : 2. 
De porti leggen dus onevenredig, naar 
betekenis, beslag op de beperkte mid
delen. 

Voorts verdient het aanbeveling de 
mogelijkheid te onderzoeken een 
aparte kaderbrief uit te geven. Bij de 
bezoeken aan de kamercentrales heeft 
het hoofdbestuur moeten constateren 
dat daaraan behoefte bestaat. In een 
periode als thans waarin de organisa
tie het moeilijk heeft om de binding 
tussen de verschillende organen en 
vertegenwoordigers van de partij te 
bestendigen, is het van het grootste 
belang dat de steunpunten (afdelin
gen, centrales, politieke vertegen
woordigers) snel kunnen worden 
geïnformeerd wanneer daartoe aan
leiding is. 
Visie en kwaliteit zijn ook hierbij de 
slagwoorden. 

5.2. Aanbevelingen 

5.2.1. Te streven naar verhoging van 
de frequentie van Vrijheid en Demo
cratie; 

5.2.2. Te onderzoeken de vormen van 
mogelijke samenwerking van de drie 
typische verenigingsperiodieken; 

5.2.3. Te bevorderen de verkorting 
van de termijnen tussen inlevering 
van kopij en het drukken van Vrijheid 
en Democratie; 

5.2.4. Te overwegen een afzonderlijke 
kaderbrief uit te geven die gratis aan 
kaderleden en de organen van de par
tij wordt gezonden wanneer daartoe 
aanleiding is. 
In de praktijk zal de kaderbrief wor
den meegezonden met de Mededelin
gen van het hoofdbestuur. 

6.0. Functie, structuur 
en besluitvorming 

6.1. Beschouwing 

6.1.1. Algemeen. 
Sedert mei 1989 functioneert een 
nieuw hoofdbestuur. Nieuw qua wijze 
van samenstelling, nieuw ook qua 
functionering. 
Deze vernieuwing is tot stand geko
men door aanvaarding van voorstel
len van de zijde van het hoofdbestuur 
op de 41ste jaarlijkse algemene ver
gadering (1988) te Veldhoven. Daar
aan is voorafgegaan het aanvaarden 
van een motie van de afdeling 's
Gravenhage door de 40ste jaarlijkse 
algemene vergadering (1987) te 
Leeuwarden. 
De motie heeft richting gegeven aan 
het denken over functie en structuur 
van de partij in het algemeen en die 
van het hoofdbestuur in het bijzonder. 

Uitgangspunten bij de discussies, die 
in de partij zijn gevoerd, zijn vooral 
geweest: 
- grieven over de organisatie weg

nemen die een voedingsbodem vor
men waarop onvrede kan tieren; 

- verantwoordelijkheden voor het 
functioneren daar leggen waar ze 
thuis horen, de lijnen van besluit
vorming moeten doorzichtig zijn; 

- organisatorische voorwaarden 
scheppen voor inhoudelijke discus
sies en het open houden van de 
communicatielijnen. 

Het nieuwe hoofdbestuur heeft zich 
tot taak gesteld genoemde uitgangs
punten steeds bij het beleid inzake het 
functioneren van de organisatie als 
richtsnoer voor het handelen te vol
gen. 
Veel ontwikkelingen zijn reeds in 
gang gezet. Toch blijven er nog wen
sen over, die mede voortkomen uit het 
feit dat de partij meer dan voorheen 
van het hoofdbestuur een daadkrach
tig optreden verlangt. Dit daadkrach
tige optreden bestrijkt een aantal ter
reinen c.q. instellingen dat hierna 
achtereenvolgens wordt besproken. 

6.1.2. Regelgeving 
In paragraaf 3 is reeds gewezen op 
de noodzaak de regelgeving inzake de 
kandidaatstelling, met name die t.a.v. 
de Tweede Kamer, thans met grote 
voortvarendheid ter hand te nemen. 
De concept-reglementen GR, PS, EK 
en EP dienen dan in 1991 naar het 
voorbeeld van het in 1990 te aanvaar
den concept TK te worden voorgelegd 
aan de algemene vergadering. 

Echter ook de overige regelgeving 
(statuten, huishoudelijk reglement, 
modellen van reglementen voor afde
lingen en centrales) moet met voort
varendheid worden gerealiseerd. 

Doel van een en ander dient derhalve 
te zijn dat ten laatste in 1992 de partij 
reglementen heeft die het mogelijk 
maken dat de organisatie van de par
tij naar de eisen van de tijd is aange
past. 

6.1.3. Hoofdbestuur 
De vraag om een krachtdadig optre
den door het hoofdbestuur stelt bij
zondere eisen aan plaats en functie 
van het hoofdbestuur in de partij. 
De partij is qua organisatie in hoge 
mate gedecentraliseerd. 
Maar als de partij van het hoofdbe
stuur werkelijk dat krachtdadige op
treden verlangt dan is het onont
koombaar dat het hoofdbestuur meer 
bevoegdheden bezit. Het hoofdbe
stuur heeft dan ook het voornemen om 
in het kader van de uitwerking van 
de regelgeving (daarbij ook te denken 
aan het rapport van de REC) plaats 
en taakstelling van het hoofdbestuur 
sterker te benadrukken. Het hoofdbe
stuur zal daarbij zeker niet voor
bijgaan aan het gegeven dat de orga
nisatie wordt gedragen door de 
vrijwilligers, maar een professionele 
aanpak is in het te voeren beleid 
noodzaak. 

6.1.4. Het periodiek overleg van het 
hoofdbestuur met de voorzitters van 
de kamercentrales 

Met de wijziging van de statuten in 
1988 is dit periodiek overleg gefor
maliseer.d. De aard van het overleg 
is zuiver adviserend van karakter. 
Er worden dus geen bindende beslui
ten genomen. De participanten kun-
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nen elk de onderwerpen voor het over
leg inbrengen. 
In de statuten wordt in zeer geringe 
mate aangegeven waarover overlegd 
zal worden. In de voorbije periode is 
het overleg zeer regelmatig gevoerd. 
Het hoofdbestuur heeft de indruk dat 
het aan de verwachtingen voldoet. 
Wel dient tot een zekere structurering 
van het overleg te worden overgegaan. 
Een aantal vaste onderwerpen dient 
steeds op de agenda voor te komen. 

Voorts dient sprake te zijn van ver
slaglegging opdat de kc-voorzitters in 
hun kamercentralebestuur kunnen 
rapporteren. De rapportage is dan ge
lijkluidend. Misverstand wordt dan 
mogelijkerwijs voorkomen. 
De afvaardiging van het hoofdbestuur 
zal zich beperken, uitzonderingen 
daargelaten, tot voorzitter, onder
voorzitter, algemeen secretaris en het 
lid van het hoofdbestuur wiens por
tefeuille op dat moment bijzonder in 
de belangstelling staat. Ook de voor
zitters van de beide fracties in de 
Staten-Generaal en van de VVD-leden 
in het Europese Parlement zullen re
gelmatig aanwezig zijn, ten einde de 
communicatie met de politiek verant
woordelijken doeltreffend te doen 
verlopen. 

6.1.5. Partijraad 
Over de partijraad zijn door de 42'ste 
jaarlijkse algemene vergadering dui
delijke besluiten genomen. 

De vraag is echter gebleven of de par
tijraad ook in de kandidaatstellings
procedures EP, EK enTKeen functie · 
zal hebben. Het hoofdbestuur is de 
mening toegedaan dat zulks het geval 
dient te zijn; verkiezingsraad en kan
didaatstellingsraad worden afge
schaft. Immers de belangrijke taak 
van de partijraad is de algemene ver
gadering in voorkomend geval te ad
viseren. De positie van de partijraad, 
waaraan het hoofdbestuur ten zeerste 
hecht, wordt op die wijze nog eens 
sterker inhoud gegeven. Reeds in het 
REG-rapport is die suggestie gedaan. 
Het hoofdbestuur neemt deze sugges
tie gaarne over. 

De partijraad dient naar het inzicht 
zowel in openbaarheid als in beslo
tenheid regelmatig bijeen te komen. 
De partijraad is niet alleen forum voor 
het geven van de politieke beschou
wing maar is adviescollege in de 
ruimste zin van het woord, naar 
hoofdbestuur en naar algemene ver
gadering. Daarbij moet de mogelijk
heid geschapen worden, dat de par
tijraad in specifieke gevallen - als de 
algemene vergadering niet bijeen is -
bindende besluiten kan nemen. 
Raadpleging door het hoofdbestuur 
van deze belangrijke instelling is in 
het kader van de communicatie bin
nen de partij noodzaak. Het hoofdbe
stuur houdt ook op die wijze contact 
met de basis van de partij, dan kan de 
algemene vergadering en om organi
satorische en om financiële redenen in 
beperkte mate bijeen geroepen wor
den. 

6.1.6. De commissies 
Het hoofdbestuur is van mening dat 
op grotere schaal gebruik moet wor
den gemaakt van de deskundigheid 
die in de commissies aanwezig is. 
Van de mogelijkheden om aan de 
commissies advies te vragen over po
litieke problemen is in de voorbije pe
riode maar in beperkte mate gebruik 
gemaakt. Voor de commissies is een 
belangrijke rol weggelegd bij de voor
bereiding van de meningsvorming in 
de partij en daarbuiten. 
Adviezen van de commissies kunnen 
door het hoofdbestuur worden gepu
bliceerd. 

In het kader van voorlichting en vor
ming en scholing zijn publikaties van 
enorm gewicht omdat deze het denken 
over politieke vraagstukken aanzien
lijk stimuleert. Een plan voor de com
missies, voor wat deze inhoudelijke 
kant van de taakstelling betreft, 

' wordt door het hoofdbestuur opge
steld. 

6.1.7. LPC, LCV EN LCJ 
Hoewel de taakstellingen van LPC en 
LCV in het huishoudelijk reglement 
duidelijk zijn omschreven in de ar
tikelen 58 en 59 is toch in de loop der 
jaren een wijziging in de opvatting 
over de invulling merkbaar. Deze 
commissies adviseren aan het hoofd
bestuur. Ook zijn beide commissies 

ingeschakeld bij het uitvoeren van het 
door het hoofdbestuur vastgestelde 
beleid. 
Als ondersteunende lichamen zijn dus 
deze commissies zeer waardevol. Ook 
bij de uitvoering spelen zij een be
langrijke rol. Maar het bepalen van 
de inhoud (zie de paragrafen 2 en 4) 
is vooral in het kader van openbare 
aangelegenheden en vorming en 
scholing een zaak van het hoofdbe
stuur en! of van instanties die daartoe 
een duidelijke opdracht van het 
hoofdbestuur hebben ontvangen. 
Het hoofdbestuur acht het van we
zenlijk belang dat taak en bevoegd
heid van deze commissies pregnànter 
worden omschreven. 
Misverstanden worden zo voorkomen. 
Helderheid en duidelijkheid ook op 
deze terreinen. 
Voor de LCJ zullen, gelet op de be
sluiten van de 82ste algemene verga
dering, positie en taakstelling worden 
neergelegd in een artikel dat in het 
zelfde hoofdstuk (X) van het huishou
delijk reglement wordt opgenomen. 
Naar analogie van de artikelen inzake 
LPC en LCV zullen de bevoegdheden 
worden geregeld. 

6.1.8. De politieke vertegenwoor
digende instanties 

In de herziene Grondwet hoeven 
volksvertegenwoordigers niet meer te 
handelen "zonder last en rugge
spraak". Uitsluitend "zonder last" 
wordt thans vermeld. 

De VVD-fracties hebben een vaste 
achterban, nl. de partij waartoe zij . 
behoren. Die partij wordt vertegen
woordigd door het hoogste orgaan -
zolang de algemene vergadering niet 
bijeen is - het hoofdbestuur. Eerder is 
gesteld dat van het hoofdbestuur een 
krachtig beleid wordt verwacht. Ook 
inzake het onderhouden van de relatie 
met de fracties. 

Naast selectie, kandidaatstelling en 
begeleiding (zie paragraaf 3) is dat 
onderhouden van groot gewicht. 
Zoals in het hoofdbestuur de fractie
voorzitters adviseurs zijn, zo dient ook 
het hoofdbestuur in de persoon van 
zijn voorzitter al dan niet bijgestaan 
door een of meer bestuurders, de ver
gaderingen van de fracties desge
wenst te kunnen bijwonen. Hij kan 
daar dan gevraagd en ongevraagd ad
viseren. Door zo te handelen strekt de 
zorg van het hoofdbestuur zich ook uit 
over de periode dat (nog) geen sprake 
is van kandidaatstelling. De partij 
denkt dan mee. In een veranderende 
samenleving is dit geen overbodige 
luxe. 
Te meer omdat zich sedert 1982 her
haaldelijk kortsluitingen hebben 
voorgedaan waarbij het handelen van 
kamerleden individueel voor de ach
terban vaak onbegrijpelijk is geweest. 
Maar niet alleen voor de leden, maar 
ook het hoofdbestuur heeft zich vaak 
voor een onbegrijpelijke situatie ge
plaatst gezien. Vertalen van hetgeen 
is voorgevallen naar de achterban is 
dan voor het hoofdbestuur niet moge
lijk. Gevolg is, blijvend onbegrip en 
voortdurende onduidelijkheid. 
Het hoofdbestuur wenst zijn verant
woordelijkheid niet uit de weg te gaan 
maar dan wel gebaseerd op juiste in
formatie en kennis van zaken. 

6.2. Aanbevelingen 

6.2.1. Concept-reglementen zullen in 
het najaar van 1990 worden gecon
cipieerd, waarna behandeling volgt in 
de 44ste jaarlijkse algemene verga
dering; 

6.2.2. De partijvoorzitter adviseert 
gevraagd en ongevraagd de Tweede
Kamerfractie, daarin eventueel bijge
staan door overige bestuurderen. Hij 
maakt desgewenst de vergadering van 
deze fractie mee. 

6.2.3. Een reglement van orde voor 
het periodiek overleg van hoofdbe
stuur met kc-voorzitters dient te wor
den opgesteld. In dat reglement wordt 
aandacht geschonken aan deel
neming, convocering, verslaglegging 
en de permanent te behandelen on
derwerpen. 

6.2.4. De partijraad zal in de regle
menten EP, EK en TK de plaats inne
men van de verkiezingsraad c.q. kan
didaatstellingsraad. 

6.2.5. De partijraad dient ten minste 

V 

vier maal per jaar te worden bijeen 
geroepen. Een reglement van orde 
dient te worden vastgesteld. 

6.2.6. Aan de commissies van advies 
worden jaarlijks opdrachten van de 
zijde van het hoofdbestuur verstrekt. 
Het opstellen van rapporten e.d. kan 
onderdeel zijn van de opdracht. 

6.2.7. De posities van LPC, LCV en 
LCJ worden scherper omlijnd in het 
huishoudelijk reglement opgenomen. 
Hun taakstelling is adviserend, op 
landelijk niveau en uitvoerend op ka
mercentrale niveau. 

Bijlage 
Thema's die mogelijkerwijs de ko
mende tijd in het brandpunt van de 
belangstelling zullen staan zijn: 
- de stimulerende staat, waarbij het 
gaat om de taak, plaats en het func
tioneren van de overheid als dienend 
orgaan voor overigens onafhankelijke 
en vrije burgers; 
- ontplooiing door arbeid in een so
ciale markteconomie met een bij de 
tijd passende invulling van het begrip 
arbeid (art. 7 en 8 van de Beginselver
klaring); 
- herstructurering van de sociale ze
kerheid mede met behulp van voor 
Nederland bruikbare elementen van 
het "Zweedse model", zodat een stel
sel ontstaat dat niet tot apathie en 
maatschappelijke uitsluiting leidt, 
maar juist stimuleert tot participatie. 
De WRR werkt thans aan een advies 
over maximale maatschappelijke 
participatie; 
- verzelfstandiging en individualise
ring, gericht op maatschappelijke 
participatie en ontplooiing van men
sen; de economische zelfstandigheid 
van vrouwen vormt daar een onder
deel van: emancipatie in macro-eco
nomisch perspectief; 
- inrichting en kwaliteit van het bin
nenlands bestuur; 
- ontplooiing door onderwijs, Neder
land als kennismaatschappij; met 
name het hoger onderwijs en weten
schaps- en technologiebeleid zijn van 
belang. Het gaat om de maximale in
zet van het hier aanwezige human ca
pital en de participatie in internatio
nale kennisnetwerken; 
- voorts kan bijzondere aandacht 
worden geschonken aan het lager en 
het beroepsonderwijs; 
- kunst en cultuur; 
- ontgroening en vergrijzing, de so-
ciale, economische en politieke con
sequenties van de "omgekeerde py
ramide": weinig jongeren, veel ou
deren en steeds meer zeer ouderen; 
- volksgezondheid; 
- ontwikkelingen in de genetica, 
voordelen en nadelen van genetische 
manipulatie, uitdagingen en bedrei
gingen, beheersbaarheid van de pro
cessen; 
- de interactie van milieu, landbouw, 
verkeer en vervoer, ruimtelijke or
dening en waterhuishouding, waarbij 
het vooral gaat om de integratie van 
de verschillende deeloplossingen per 
beleidsterrein met het doel een zo ef
fectief mogelijk totaalbeleid te voeren; 
- de multi-culturele samenleving; 
- veiligheid van de burger, waarbij 
het gaat om handhaving van de 
rechtsstaat en bescherming van de 
privacy bij de hausse in ontwikkelin
gen in informatievoorziening en in
formatiecircuits; 
- internationale veiligheid, ontwik
kelingssamenwerking en buitenlands 
beleid. Waarbij in het bijzonder aan
dacht kan worden geschonken aan de 
integratie van Europa mede in het 
licht van de jongste ontwikkelingen in 
Oost-Europa. 
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Mededelingen van 
het hoofdbestuur 

1. Wijziging 
telefoonnummers Den Haag 

Op 2 december hebben alle te
lefoonnummers in de gemeente 
Den Haag een wijziging onder
gaan door het plaatsen van een 3 
voor het bestaande abonneenum
mer. Het telefoonnummer van het 
algemeen secretariaat van de 
VVD is derhalve vanaf genoemde 
datum 070-3613061. 
Het faxnummer wordt 070-
3608276. 

2. Kandidaatstelling leden 
hoofdbestuur 

Thans zijn reglementair aan de 
beurt van aftreden (zie schema in 
Vrijheid en Democratie nr. 1379 
van september 1989, blz. 10) de 
heren Opstelten, ondervoorzitter 
(herkiesbaar), Ressenaar, pen
ningmeester (herkiesbaar) en de 
heren Blaauw (herkiesbaar) en 
Verwaayen (niet-herkiesbaar), 
secretarissen voor de organisatie. 
Tevens dient voorzien te worden 
in de nog openstaande vacature 
van een der secretarissen voor de 
organisatie. 

Ingevolge artikel 41.1 hr.kunnen 
vanaf 15 september tot 15 decem
ber 1989 kandidaten voor deze 
functie gesteld worden door het 
hoofdbestuur en de ledenver
gaderingen van de afdelingen. 
Hierbij geldt dat de ondervoorzit
ter en de penningmeester in func
tie worden verkozen, en dat het 
hoofdbestuur voor de overige le
den zelf zijn taken verdeelt (art. 
23.5 statuten). 

Thans stelt het hoofdbestuur voor 
als kandidaat voor d~ functie van 
ondervoorzitter, de heer mr. I. W. 
Opstelten, en voor die van pen
ningmeester, drs. P. Ressenaar. 
V oor die van drie secretarissen 
voor de organisatie de heren J. D. 
Blaauw en mr. H. Th. M. Laux
stermann te 's-Hertogenbosch. 
Het is hierbij de bedoeling dat de 
heer Blaauw zoals voorheen de 
internationale zaken blijft behar
tigen, en dat de heer Lauxster
mann zal belast worden met pro
paganda-activiteiten, en hierbij 
tevens als voorzitter van de LPC 
zal fungeren; deze taak wordt uit
geoefend, zoals in het vereni
gingsplan uiteengezet binnen een 
cluster van hoofdbestuursleden, 
die voor het geheel van de interne 
en externe communicatie en in
formatie verantwoordelijk zijn; 
het betreft hier thans de heren 
Ginjaar, Opstelten, Verwaayen en 
Knip. 
In één vacature (van secretaris 
voor de organisatie) moet nog door 
het hoofdbestuur in zijn verga
dering van 11 december a.s. wor
den voorzien. De taak van deze 
functionaris zal t.z.t. worden 
vastgesteld. 

3. Kandidaatstelling van een 
lid van de VVD jonger dan 30 
jaar als adviseur van het 
hoofdbestuur (art. 23.4 
onder 3 st.) 

In verband met periodiek aftreden 
van mevr. A. C. den Ottelander 
(die zich niet meer beschikbaar 
stelt) dient in deze vacature te 
worden voorzien .. Het hoofdbe
stuur stelt voor de heer L. P. Stoel 
te Sneek te benoemen. 

Overige kandidaten kunnen door· 
ledenvergaderingen van afdelin
gen worden gesteld tot en met 26 
maart 1990. De algemeen secre
taris ontvangt ten laatste opgave 
van een eventuele kandidaat op 
genoemde datum onder vermel
ding van enige gegevens de kan
didaat betreffende. Voorts dient 
een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat te worden gevoegd 
waaruit blijkt dat hij bij aanwij
zing door · de algemene verga
dering ook de kandidatuur zal 
aanvaarden. 

4. Mdracht contributie 

Mede in verband met de komende 
raadsverkiezingen zal de afre
kening '89 en het voorschot '90 
worden uitgekeerd aan afdelingen 
en centrales in de tweede helft van 
januari a.s. 

5. Leidraad
Provincieprogramma 
1991-1995 

In de eerste helft van december 
verschijnt de concept-Leidraad 
Provincieprogramma 1991-1995. 

Dit concept wordt toegestuurd 
aan alle Statenfracties alsmede 

aan de besturen van de kamer
centrales. De concept-Leidraad is 
verder verkrijgbaar door overma
king van f 5,50 op postbankre
kening 1687886 t.n.v. penning
meester Vereniging van Staten
en Raadsleden van de VVD te 's
Gravenhage onder vermelding 
van 'concept-Leidraad Provincie
programma 1991-1995'. 

De definitieve vaststelling van de 
Leidraad vindt plaats op 17 fe
bruari 1990 tijdens een buiten
gewone algemene vergadering 
van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD. 

6. Leergang Gemeenteraad 

Thans is de Leergang Gemeen
teraad toe aan een belangrijke 
fase: die van de cursus Gemeen
teraad. Deze cursus wordt in meer 
dan 42 plaatsen, verspreid over 
het gehele land, gegeven in de pe
riode eind november 1989 tot be
gin maart 1990. 
De Haya van Somerenstichting 
heeft goede inleiders met ervaring 
op het gebied van raadswerk be
reid gevonden deze cursussen te 
verzorgen. 
Toelatingseis voor deze cursus is 
dat betrokkene op een verkiesbare 
plaats op de kandidatenlijst voor 
de komende raadsverkiezingen 
moet staan. 

De afdelingsbesturen kunnen, om 
de cursus te doen slagen en om 
het gestelde doel te bereiken, de 
kandidaat-raadsleden in de afde
ling bewegen zich voor deze cur
sus op te geven. 

Specifieke informatie en een op
gavebon voor de cursus Gemeen
teraad is (wordt) gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie van no
vember en december, algemene 
informatie over de Leergang Ge
meenteraad (o.a. vaktechnische 
cursussen en de cursus Onder
handelen) kan worden nagelezen 
in de bijgevoegde folder Leergang 
Gemeenteraad. 

AANMELDINGSBON CURSUS 
GEMEENTERAAD 

Toezenden aan betreffende contactfunctionaris 

Opgave voor de gemeenteraadscursus op ............................................... (data) 

te ............................................................................................................ (plaats) 

Naam 

Adres 

Postcode : .................... Plaats: ......................................................................... . 

Telefoon : ............................................................................................... (thuis) 

............................................................................................... (werk) 

Eventuele functie binnen de VVD: .................................................................... . 

Hierbij sluit ik girobetaalkaartJbankcheque (*)van f 100,- in. 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Cursus Ge111eenteraad 
Zoals reeds in het november
nummer van Vrijheid en De
mocratie werd aangegeven 
treft u in dit nummer een 
complete lijst van contact
functionarissen van de cursus 
Gemeenteraad aan. 

Deze cursus, bestaande uit vier 
dagdelen, is onmisbaar voor kan
didaat-raadsleden die redelijker
wijs kunnen verwachten bij de 
aanstaande raadsverkiezingen in 
de Gemeenteraad te worden ver
kozen, of op de "reserve-bank" te 
komen. Dit geldt natuurlijk ook 
voor thans zittende raadsleden 

die opnieuw kandidaat staan! 
Duidelijke toelatingseis voor 

deze cursus is plaatsing op de 
kandidatenlijst op een plaats tot 
en met twee maal het aantal zit
tende raadsleden. 

De kandidaat-raadsleden uit 
Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht zullen afzonder
lijk worden benaderd voor een 
speciaal voor hen samengestelde 
cursus in Utrecht. 

Opgave voor onderstaande 
cursussen kan geschieden door 
middel van de bon, die aan de be
treffende contactfunctionaris ge
zonden moet worden. 

Gemeenteraadscursussen leergang 
Gemeenteraad 1989 

PLAATS DAG DATUM CONTACTPERSOON 

Groningen di 9 jan. dhr. F. Oasterbeek 
16 jan. Campersingel 191 
23 jan. 9713 AL Groningen 
30jan. 050-125396 

Zuidhorn za 13 jan. dhr. F. Oasterbeek 
20 jan. Campersingel 191 

9713 AL Groningen 
050-125396 

Leeuwarden za 9 dec. mw. Willemse-Lange 
16 dec. Nieuwe Vaart 10 

8426 RA Appelscha 
05162-2469 
mw. M. Mantanus-Jongstra 
05120-11750 

Assen za 24 feb. dhr. W. Hoving 
3 mrt. Zichtheuchte 27 

9403 GE Assen 
05920-47152 

Beilen di 6 feb. dhr. W. Hoving 
13 feb. Zichtheuchte 27 
20 feb. 9403 GE Assen 
27 feb. 05920-47152 

Hengelo do 30 nov. mw. Ten Doesebate-Buurman 
7 dec. Apeldoornseweg 46 

14 dec. 8051 AD Hattem 
21 dec. 05206-41904 

Zwolle do 8 feb. mw. Ten Doesebate-Buurman 
15 feb. Apeldoornseweg 46 
22 feb. 8051 AD Hattem 

1 mrt. 05206-41904 

Almere za 27 jan. mw. J. Nieuwenhuyzen 
3 feb. Reigerweg 25 

3897 LH Zeewolde 
03241-362 

Dronten za 10 feb. mw. J. Nieuwenhuyzen 
17 feb. Reigerweg 25 

3897 LH Zeewolde 
03241-362 

Apeldoorn za 9 dec. mw. H. den Butter-Meuwese 
aanvang: 16 dec. Rozenstraat 4 
10.00uur 7081 DZ Gendringen 

08356-85093 

Arnhem di 9jan. mw. H. den Butter-Meuwese 
16jan. Rozenstraat 4 
23jan. 7081 DZ Gendringen 
30jan. 08356-85093 

Doetinchem za 27 jan. mw. H. den Butter-Meuwese 
3 feb. Rozenstraat 4 

7081 DZ Gendringen 
08356-85093 

De Bilt do 11jan. mw. I. G. N. Crul 
18jan. G. v. Walenborchstr. 56 
25jan. 3515 BV Utrecht 

1 feb. 030-731149 

Vleutenl do 8 feb. mw. I. G. N. Crul 
De Meern 15 feb. G. v. Walenborchstr. 56 

22 feb. 3515 BV Utrecht 
1 mrt. 030-731149 

Heiloo za 27 jan. mw. A. de Jong 
3 feb. Piet Heinlaan 71 

1901 WN Castricum 
02518-52890 h 

Amstelveen za 10 feb. mw. M. v. Leusden 
17 feb. L. v.d. Helende meesters 293 

1186 AJAmstelveen 
020-455426 h/020-212812 k 

Amsterdam**) za 24 feb. P. H. Dorsman 
3 mrt. Vrijzicht 138 

1068 CJ Amsterdam 
020-197142 



PLAATS DAG DATUM CONTACTPERSOON 

Amsterdam**) do 30 nov. P. H. Dorsman 
dubbele cursus 7 dec. Vrijzicht 138 

14 dec. 1068 CJ Amsterdam 
21 dec. 020-197142 

Amsterdam**) za 9 dec. P. H. Dorsman 
16 dec. Vrijzicht 138 

1068 CJ Amsterdam 
020-197142 

Beverwijk di 6 feb. H.A. M. Koster-Witte 
13 feb. Westerhoutweg la 
20 feb. 1943 HJ Beverwijk 
27 feb. 02510-26734 

Bussum za 13 jan. mw. Y. Schade 
20 jan. Naarderstraat 55 

1251 BA Laren 
02153-11045 

Bussum di 6 feb. mw. Y. Schade 
13 feb. Naarderstraat 55 
20 feb. 1251 BA Laren 
27 feb. 02153-11045 

Haarlem do 8 feb. mw. M. van Leusden 
15 feb. L. v.d. Helende meesters 293 
22 feb. 1186 AJ Amstelveen 

1 mrt. 020-455426 h/020-212812 k 

Hoorn do 11 jan. W. Schuddeboom 
18jan. Boogschutter 178 
25jan. 1622 CL Hoorn 

1 feb. 02290-10747 
c 

cCc 

Schagen di 9jan. F. A. Prudon 
16jan. Kruiszwin 3130 
23jan. 1788 PC Den Helder 
30 jan. 02230-41147 h/02230-52180 k 

Zaanstad za 13 jan. W. Schuddeboom 
20jan. Boogschutter 178 

1622 CL Hoorn 
02290-107 4 7 

Boskoop za 10 feb. P. H.M. Scheffer 
17 feb. Vaartdreef 37 

2724 GE Zoetermeer 
079-412188 

Rijswijk Z.H. za 20 jan. M. T. Hoppener 
27 jan. P. Oudelandstraat 39 

3341 GJ H. Ido Ambacht 
01858-15636 

Dordrecht do 11 jan. M. T. Hoppener 
18 jan. P. Oudelandstraat 39 
25jan. 3341 GJ H. Ido Ambacht 

1 feb. 01858-15636 

Gorinchem za 24 feb. M. T. Hoppener 
3 mrt. P. Oudelandstraat 39 

3341 GJ H. Ido Ambacht 
01858-15636 

Zoetermeer do 30 nov. P. H. M. Scheffer 
7 dec. Vaartdreef 37 

14 dec. 2724 GE Zoetermeer 
21 dec. 079-412188 

Rotterdam za 9 dec. mw. E. J. Brandenburg 
16 dec. Burg. L. E. de Montignyl. 130 

3055 NG Rotterdam 
010-4229852 (h) 
010-4133995 (kant. KC) 

Leiden di 9jan. P. H. M. Scheffer 
16 jan. Vaartdreef 37 
23 jan. 2724 GE Zoetermeer 
30 jan. 079-412188 

Goes di 6 feb. J. Suurmond 
13 feb. Dorpslein 11 
20 feb. 4507 BH Schoondijke 
27 feb. 01173-1459 h/01170-7311 k 

Breda za 13 jan. J. Pessers 
20 jan. Postbus 274 

5260 AG Vught 
073-569278 

Eindhoven za 10 feb. H. A. H. Toornvliet 
17 feb. Vliehors 42 

5691 ZZ Son 
04490-71019 

Oss za 27 jan. H. A. H. Toornvliet 
3 feb. Vliehors 42 

5691 ZZ Son 

< cc 04490-71019 cc 

Tilburg do 8 feb. J. Pessers 
15 feb. Postbus 274 
22 feb. 5260 AG Vught 

•·c 1 mrt. 073-569278 

ccc 

Gèleen di 9jan. H. L. A. M. Kooijman 
16jan. Westerholtsingell 

' cc 23jan. 5975 RE Sevenum 

> c: c 
c.cc.c 30 jan. 04767-2040 (h) 

Venlo za 27 jan. H. L. A. M. Kooijman 
3 feb. Westerholtsingell 

ccc 
5975 RE Sevenum 
04767-2040 (h) 

*) Cursus grote steden **) Cursus deelgemeenteraad 
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Congres Lunteren 1990: 11.15-12.30 
Workshops. 

De Actieve Vrouw WORKSHOP 1 
Maatschappelijke 
gen. 

ontwikkelin-

De organisatie Vrouwen in de 
VVD houdt haar jaarlijkse 
congres op 9 en 10 februari 
1990. Het centrale thema zal 
zijn: De Actieve Vrouw. 
Vanaf 1990 immers wordt de 
eerste groep 18-jarige meisjes 
geacht een economisch zelf
standig bestaan te kunnen 
opbouwen: Veel vrouwen zijn 
naast hun huishouden al ja
renlang actief in betaalde of 
onbetaalde arbeid. 

Inmiddels is de positie van 
vrouwen én mannen in de samen
leving drastisch aan het veran
deren. De gezinnen worden klei
ner. Er ontstaan andere leefvor
men naast het gezin. Huishoude
lijke taken worden anders 
verdeeld, mede dankzij talrijke 
technische hulpmiddelen. Onder 
invloed van de emancipatie
gedachte zoeken steeds meer 
vrouwen ontplooiingskansen bui
ten het gezin. 

Welke consequenties zal het 
hebben, wanneer steeds meer 
vrouwen buitenshuis actief (moe
ten) worden? Welke veranderin
gen zullen er daardoor optreden in 
de privé- en arbeidssfeer? Moeten 
wij onze maatschappij daarvoor 
anders inrichten? Waar leggen wij 
onze grenzen? In ieder geval zal 
de politiek een voorwaarden
scheppend beleid moeten ontwik
kelen om actieve vrouwen inder
daad voldoende mogelijkheden te 
kunnen bieden. 

Tijdens het congres zal het 
centrale thema vanuit drie in
valshoeken worden belicht: de 
maatschappelijke, technologische 
en economische aspecten van de 
veranderende samenleving. Des
kundigen op maatschappelijk en 
economisch gebied, en op het ge
bied van volkshuisvesting, ruim
telijke ordening en milieu zullen 
vanuit hun professionele visie in
leidingen houden die de basis 
vormen voor discussies in een 4-
tal workshops. Hierbij zijn VVD
Tweede-Kamerleden aanwezig 
om de politieke implicaties toe te 
lichten. De workshops zullen 
moeten resulteren in aanbevelin
gen voor het politieke beleid. 

In een afsluitende forumdis
cussie zullen inleiders en kamer
leden deze aanbevelingen van 
commentaar voorzien. 

Het congres vindt plaats in 
congrescentrum "De Blije Werelt" 
in Lunteren. Voor inlichtingen 
kunt u bellen naar het Secre
tariaat Organisatie Vrouwen in 
de VVD (tel. 070-613040). In
schrijvingen graag via bijgaande 
reserveringsbon. 

Programma: 
vrijdag 9 februari 1990 

Vanaf 14.30 uur 
Aankomst en inschrijving. 
15.30-17.00 uur 
Huishoudelijke vergadering (al
leen voor aangeslatenen van de 
Organisatie Vrouwen in de VVD) 
17.00-19.45 uur 
Aperitief en diner 
20.00 uur 
Opening congres door voorzitter 
Organisatie Vrouwen in de VVD, 
mevr. drs. J. M. de Vries 
20.15 uur 
Dr. L. Ginjaar 
20.30 uur 
Dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. 
Gelegenheid tot stellen van vra
gen. 
21.00 uur 
Pauze 
21.30-22.15 uur 
Maatschappelijke ontwikkelin
gen. 

Inleiding door mevrouw M. J. H. 
den Ouden-Dekkers, voorzitter 
van de Emancipatieraad. 
22.15-..... uur 
Lunterse Kringen 

zaterdag 10 februari 1990 

09.00 uur 
Heropening congres. 
09.15-09.45 uur 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. 
Inleiding door mevr. ir. M. F. 
Dijkstra, coörd. Programma 
Vrouwenemancipatie en Volks
huisvesting van de Stichting Ex
perimenten Volkshuisvesting 
(SEV). 
09.45-10.15 uur 
Milieu en milieugedrag. 
Inleiding door drs. J. P. C. Die
leman, wetenschappelijk mede
werker bij het Studiecentrum 
voor Milieukunde van de Erasmus 
Universiteit. 
10.15-10.45 uur 
Economische ontwikkelingen/ 
Arbeid en Arbeidsmarkt. 
Inleiding door mevrouw M. van 
den Brandeler, secretaris van de 
Commissie Vrouw en Arbeid van 
de SER. (Zij spreekt op persoon
lijke titel). 
10.45-11.15 uur 
Pauze. 

Toelichting op het onderwerp door 
mevrouw E. G. Terpstra. 
Voorzitter: mevrouw Drs. N. 
Rempt-H. de Jongh. 

WORKSHOP2 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. 
Toelichting op het onderwerp door 
mevrouw A. Jorritsnp-Lebbink. 
Voorzitter: mevr. Dr. P. 0. Plooij
v. Gorsel. 

WORKSHOP3 
Milieu en milieugedrag. 
Toelichting op het onderwerp door 
mr. A. J. te Veldhuis. 
Voorzitter: mevr. Drs. E. J. M. de 
Ferrante-Koek. 

WORKSHOP4 
Economische ontwikkelingen. 
Toelichting op het onderwerp door 
R. L. 0. Linschoten en H. F. Dijk
stal. 
Voorzitter: mevr. Drs. A.D. S. M. 
Nijs. 
12.30-13.30 uur 
Lunch. 
13.30-15.00 uur 
Forumdiscussie. 
Het forum wordt gevormd door de 
inleiders en de Tweede Kamer
leden. 
Forumvoorzitter (onder voor
behoud): mevr. A. L. E. C. v.d. 
Stoel. 
15.30 uur 
Sluiting van het congres. 

Reserveringsbon Lunteren 1990 
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 c 

S.V.P. AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS 

f 125,
f 100,
f 45,
f 10,
f 30,-

f 25,-

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

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

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

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

Ik zou graag een kamer delen met: ................................. c ••••••••••••••••••••• 

Reserveringsbon zenden aan: 
mevr. J. Weeder-van 't Hof 
Schootsedijk 11 
5491 TD Sint-Oedenrode 
onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op giro
nummer 5485003 t.n.v. Penningmeester Organisatie Vrouwen in de 
VVD te Zwolle, met vermelding van reserveringsnummer(s). 

Bij betaling aan de zaal zal een bedrag van f 15,- voor administra
tiekosten in rekening worden gebracht (dit geldt alleen bij reser
veringsnummers 1 en 2). 

Bij annulering binnen een week vóór het congres wordt f 25,
administratiekosten in rekening gebracht. 

Aan deelnemers ouder dan 65 jaar en voor deelnemers die door bijv. 
arbeidsongeschiktheid of andere bijzondere financiële omstandigheden 
niet in staat zijn de volle congresbijdrage te betalen, kan een reductie 
worden gegeven. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan het 
Landelijk bestuur van de Organisatie Vrouwen in de VVD (tel. 070-
613040). 

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 Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896/18884/18488 
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Voordracht van fractievoorzitter Voorhoeve op de partijraad van 11 november 1989 in Congrescentrum America te Apeldoorn 

De 
Wij zijn hier vandaag bijeen om te 
praten over onze positie als partij 
van vrijheid. Voordat ik over die 
positie spreek, eerst een opmer
king over wat de laatste tijd in 
Oost-Europa gebeurt. Dat grenst 
aan het ongelofelijke. Als je de 
blijheid van de Oostduitsers ziet 
nu zij vrijheid gaan krijgen en de 
muur verdwijnt, schieten je als li
beraal de tranen in de ogen van 
ontroering. Wat een historische 
ontwikkeling! Wat een perspectief 
op één groot, vrij en verenigd Eu
ropa! We zouden daar, met elkaar, 
vandaag lang en opgewonden over 
kunnen praten. De vrijheid die 
zegeviert, die muren, mijnen en 
mitrailleurs opzijschuift. Eigen
lijk is het bizar, dat wij vandaag 
als liberale partij bijeen zijn om 
over problemen te spreken die bij 
deze machtige ontwikkeling in het 
niet zinken. Maar wij moeten ons 
verkiezingsverlies analyseren en 
orde op zaken stellen. 

Veldslag 
Een classicus zei eens tegen 

mij, dat hij als het grootste voor
beeld van stijl beschouwde de 
woorden, die een Romeinse veld
heer sprak toen hij doodop bij het 
forum Romanurn kwam om als 
eerste verslag te doen van een 
grote veldslag. Hij stond daar en 
zei alleen maar: "Er was een 
veldslag. We hebben verloren". 

Ik denk, dat u met zo'n korte 
verklaring vandaag geen genoe
gen zou nemen. Deze partijraad 
is bijeengeroepen om de redenen 
van ons verlies te bespreken en 
plannen voor de toekomst te ma
ken. Waarom hebben wij sinds de 
overwinning in 1982 verloren en 
wat staat de VVD nu te doen om 
de partij voor de toekomst te ver
sterken? 

Zeveneneenhalf jaar rege
ringsverantwoordelijkheid heeft 
het zeteltal in de Tweede Kamer 
fors verminderd. De verkiezings
winst van 1982 is meer dan teniet 
gedaan. Nu was die winst vooral 
te danken aan de aantrekkelijk 
gevoerde oppositie tegen het 
zwakke Kabinet Van Agt II en III 
en een toestroom van jonge kie
zers zonder partijbinding. Zij ver
trokken weer snel. Ook zijn kie
zers die tussen VVD en CDA 
twijfelen, weer naar het CDA te
ruggegaan. De VVD is nu helaas 
weer terug op de omvang van het 
begin van de jaren zeventig. 

Identiteitsverlies 
Waarom zijn wij die winst weer 

kwijtgeraakt? Het ligt maar ten 
dele aan de vaak onaantrekkelijke 
rol als kleinere partner in een 
coalitie waarvan het beleid en de 
resultaten vooral door het CDA 
zijn gepresenteerd. Ten tweede 
ligt het aan het feit dat veel VVD
beleid sinds 1982 door het CDA 
is overgenomen. Verbreiding van 
eigen ideeën leidt vaak tot iden
titeitsverlies. Een derde groep 
oorzaken ligt in de VVD zelf, nl. 
de soms ongunstige beeldvorming 
rondom sommige VVD-politici in 
de periode 1982-1989, de onrust 
rondom het fractie-voorzitter
schap in 1986 (in juni 1986 viel 
de VVD van 17,2 naar 13 %), de 
kabinetscrisis in 1989 en de daar
opvolgende onrust inzake de kan
didaatstelling voor de Tweede 
Kamer. Ook moet gewezen wor
den op soms onvoldoende wer
vingskracht van het VVD-beleid 
onder potentiële kiezers. 

In de laatste decennia is de 

w-erkt aan herstel 
VVD voor velen een "slecht-weer 
partij" gebleken. De steun voor de 
VVD neemt toe als de economie 
achteruit loopt, maar neemt af als 
het beter gaat en men meent zon
der de VVD te kunnen. Electoraal 
succes voor de VVD wordt mede 
bepaald door een slechte inter
nationale conjunctuur en door het 
voeren van oppositie tegen ka
binetten die de lastendruk en de 
werkloosheid laten oplopen. 

Maar de meest directe aanlei
ding voor ons recente verlies is de 
Kabinetscrisis. Op de Partijraad 
van mei hebt u een volledige uit
eenzetting gekregen van de heer 
Ginjaar, de heer Luteyn, de heer 
Korthals Altes en mijzelf over de 
oorzaken en achtergronden van de 
Kabinetscrisis. 

De aanloop tot de Kabinetscri
sis was ook eerder uiteengezet op 
de speciale vergadering van hoofd
bestuur en Kamercentralevoor
zitters vlak voor het kritieke ka
merdebat. Aan de uitgebreide be
spreking van de partijraad in mei 
heb ik niets toe te voegen. Het 
ging in wezen om twee zaken: me
ningsverschillen tussen bewinds
lieden en fracties, en een handig 
gebruik daarvan door onze coali
tiepartner. De partijraad en de 
Algemene Ledenvergadering van 
mei hebben toen de gevolgde koers 
goedgekeurd. Ik weet ook wel, dat 
sommigen met vragen bleven zit
ten. De VVD had zeker geen on
gelijk met haar bezwaren tegen 
het belasten van het woon-werk 
verkeer. Dat blijkt ook uit het 
rapport-Brokx. In het debat over 
de financiering van het Nationaal 
Milieubeleidsplan, stelde de VVD
fractie dat het Kabinet onjuist 
handelde door eerst tot afschaf
fing van het reiskostenforfait te 
besluiten, om pas daarna de ge
volgen daarvan te bestuderen. 
Premier Lubbers weigerde die 
volgorde om te draaien: eerst 
studeren en pas later te besluiten. 

Zelfde kritiek 
Door die weigering viel het Ka
binet. De werkgroep-Brokx is nu, 
na zorgvuldige bestudering, in 
grote meerderheid tot de conclusie 
gekomen dat niet tot integrale af
schaffing van het reiskostenfor
fait moet worden overgegaan, 
omdat de voordelen niet opwegen 
tegen de nadelen. De conclusie is 
dat afschaffing te negatieve ge
volgen heeft op de inkomens van 
hen die naar hun werk moeten 
reizen, op de gematigde loonkos
tenontwikkeling en op de ar
beidsmarkt. Dat komt in grote lij
nen overeen met de kritiek die de 
VVD op dit aspect van de NMP
financiering heeft gehad. Maar 
ook al had de VVD het feitelijk 
bij het rechte eind, toch blijft de 
vraag knagen, of alles niet anders 
en beter had kunnen lopen, als 
we ons handelen als VVD-politici 
vanaf januari overzien. Dat geldt 
voor alle betrokken VVD-politici; 
dat geldt ook voor mij. En als u 
daar behoefte aan heeft, wil ik 
straks in de discussie daar nader 
op ingaan. We hebben in mei de 
twijfel of alles wel goed was ge
lopen, opzijgezet omdat we eens
gezind de verkiezingscampagne in 
moesten. 

Die is nu achter de rug. Wij 
hebben ons verlies geïncasseerd. 
Vandaag is het tijdstip om dat met 
elkaar uit te praten. Maar daarna 
moeten we weer aan de slag. De 
blik moet daarna weer naar voren, 
naar hetgeen ons te doen staat, 
naar de uitdagingen die op ons 
afkomen. 

De VVD heeft nl. opnieuw een 
moeilijke tijd voor de boeg. Het 
grote zetelverlies sinds '82 heeft 
tot een wmmg optimistische 
stemming geleid. In sommige ka
mercentrales, afdelingen en frac
ties heersen meningsverschillen 
die naar buiten komen. Toch zijn 
er weinig beleidsverschillen. De 
partij is programmatisch nog 
steeds homogeen. Maar de sa
menwerking tussen mensen en 
het groepsgevoel moeten wordèn 
verbeterd, in alle geledingen. Het 
is belangrijk de stemming snel om 
te buigen. Als de VVD geen hoop 
en vertrouwen uitstraalt, zullen 
de a.s. gemeenteraadsverkiezin
gen verdere achteruitgang laten 
zien. Zeker omdat de VVD in de 
gemeenteraden vaak de concur
rentie van plaatselijke gemeente
belangen-partijen het hoofd moet 
bieden. 

Door de opeenvolgende verlie
zen is het vertrouwen van de ach
terban, de leden en het kader in 
de VVD-politici en de leiding 
gaandeweg steeds verder geslon
ken. De partij is in een mineur
stemming. Ik bespeur niet alleen 
objectief gerechtvaardigde kritiek 
op elkaar, maar ook wrevelige 
verhoudingen tussen personen in 
verscheidene geledingen van de 
partij, wrijvingen die veel minder 
met beleidszaken en meer met 
gebrek aan wederzijds 'vertrou
wen te maken hebben. Het risico 
is reëel, dat mensen die zich al 
jarenlang vol idealisme onbaat
zuchtig voor de VVD inzetten de 
handdoek in de ring gooien. 
Daardoor kan de VVD in een ne
gatieve spiraal omlaag vallen. Er 
is een opvallend contrast tussen 
enerzijds de blije PvdA en CDA 
die een Kabinet hebben gevormd, 
een opgewekt D66 dat winst heeft 
geboekt, en anderzijds een VVD 
die in de problemen zit. 

Dal 
De VVD zit in een dal, maar 

we moeten elkaar niet de put in 
praten. Politiek heeft sterke ups 
en downs en vraagt een groot in
casseringsvermogen. CDA en 
PvdA hebben in het verleden pe
riodes van grote interne strijd en 
hevige verliezen gekend. Politici 
die nu als nationale helden gel
den, hebben tijden gekend waarin 
zij werden stukgeschreven. Ik 
denk aan de heer Lubbers, als 
fractievoorzitter van het CDA. 

Na een dal komt er weer een 
weg omhoog. In 1980 zat de VVD 
in een situatie die een beetje met 
voorjaar 1989 te vergelijken is. De 
fracties en de bewindslieden zaten 
niet op één lijn. De partij was on
gelukkig. Wij zakten naar 17 ze
tels en D66 steeg naar 22 in de 
peilingen. Daar zijn we weer uit 
omhoog gekrabbeld. Na de oppo
sitie tegen Van Agt II en III boek
ten we in 1982 de grootste winst 
die de VVD ooit had behaald: 36 
zetels voor de VVD en maar 6 voor 
D'66. We moeten dus volhouden. 
De meeste dalen worden door 
mooie heuvels gevolgd. 

Toekomst VVD 
Als wij de juiste lessen trekken 

uit de geschiedenis van de VVD 
sinds de jaren zeventig, kunnen 
we de komende jaren weer gaan 
groeien. In de Tweede Kamer
fractie hebben we onlangs een 
fundamentele discussie gehad 
over de taak en plaats van de VVD 
in de jaren negentig. Ik leg u een 
aantal punten daaruit voor. 

- De liberale grondslag van de 
VVD is nog steeds de juiste. Het 
liberalisme is ook doorgedrongen 
in andere politieke stromingen. In 
de wereld is het liberalisme nog 
steeds in opmars, in Oost-Europa 
zelfs in revolutionair tempo. De 
VVD moet dus niet verongelijkt 
stilstaan maar zich voort ontwik
kelen. Het moderne liberalisme 
moet veel aandacht besteden aan 
sociale en ecologische vooruit
gang. De kern van ons streven is, 
voor goed bestuur te zorgen, dat 
mensen stimuleert zich ten volle 
te ontplooien en daardoor een bij
drage aan een gelukkiger samen
leving te geven. De liberale maat
schappij die wij willen is een sa
menleving waarvan de regels be
rusten op een "sociaal contract" 
van vrije mensen die eigen ver
antwoordelijkheid waarmaken. 

- Wij moeten streven naar een 
volstrekt onafhankelijke plaats in 
het partij-politieke landschap. Als 
wij onze kansen goed benutten en 
ons beleid verder vernieuwen 
kunnen we bereiken dat bij de 
volgende Kabinetsformatie zowel 
CDA als PvdA naar onze hand 
zullen dingen. Dat kan als de VVD 
het eigen liberale programma 
centraal stelt en de eigen achter
ban ideëel beter weet te binden. 
Dat betekent dat de links-rechts 
liniaal verandert in een driehoek 
van liberalisme, christen-demo
cratie en socialisme. De verhou
ding tot D66 kan zich in de prak
tijk gunstig ontwikkelen als de 
VVD een zeer initiatiefrijke oppo
sitie voert en zich in vraagstuk
ken van menselijke zelfbeschik
king niet in het defensief laat 
dringen. 

- In de oppositie moet ons beleid 
vooral door het programma 
Toxopeus worden bepaald. Dat 
heeft grote instemming in de par
tij gekregen. Het is de beste basis 
voor eensgezind en consistent op
treden van de VVD-fracties in de 
Staten-Generaal. 

- De stijl van oppositie voeren 
moet zakelijk-kritisch zijn. De 
VVD moet zich laten zien als een, 
partij met interessante beleids
voorstellen die eensgezind op
treedt. 

- Het regeringsbeleid van PvdA 
en CDA zal in de beginperiode 
waarschijnlijk tamelijk veel steun 
van de bevolking krijgen omdat de 
fondsen voor Volksgezondheid en 
Onderwijs ruimer worden en de 
uitkeringen en ambtenarensala
rissen gaan stijgen. Wellicht zijn 
er voorlopig maar een beperkt 
aantal mogelijkheden voor de 
VVD om zich zowel scherp als ge
loofwaardig tegen het Kabinet af 
te zetten. Onze oppositie moet niet 
hard negatief, maar objectief ge
rechtvaardigd zijn. 

- De VVD moet het CDA uitdagen 
de belofte waar te maken dat het 
herstelbeleid wordt voortgezet. 
De VVD moet ook de PvdA uit
dagen bepaalde beloften waar te 
maken, die met VVD-beleid over
eenkomen. Wij kunnen die groe
pen in beide fracties steunen, die 
punten willen die in ons pro
gramma passen. Zo kan de VVD 
invloed blijven uitoefenen. 

Gloednieuwe auto 
- De nieuwe coalitie is voorlopig 
niet instabiel. Beide partijen heb
ben groot belang bij voortzetting 
gedurende een hele regeerperio-

de. Of hun dat zal lukken is zeer 
de vraag. Het nieuwe Kabinet is 
als een gloednieuwe auto met een 
scheef gemonteerde vooras. Hij 
oogt nu mooi, maar zal geleidelijk 
naar links trekken en van de weg 
afraken. 

- De VVD moet de komende jaren 
gebruiken om het volgende te be
reiken: 
a. een zakelijke profilering en 
aantrekkelijke presentatie van de 
VVD in de Staten-Generaal op al 
die punten die van groot belang 
zijn voor onze kiezers; 

b. verbetering van het functio
neren van de partij en de voor
lichting, waarbij het concept
verenigingsplan volgens mij een 
goed uitgangspunt biedt; 

c. het opbouwen van een goede 
uitgangspositie voor de kabinets
formatie 1994 vooral op die pun
ten, die in de tweede helft van 
de jaren negentig de belangrijkste 
vraagstukken zullen zijn. In de 
eerste helft van de jaren '70 heeft 
de VVD het beleid bepleit dat pas 
later kon worden uitgevoerd. Zo 
moeten we nu de basis leggen voor 
het beleid vanaf het midden van 
de jaren '90. De oppositie moet de 
aanloop voor een nieuwe sterke 
regeerperiode worden. 

Profilering 
De beste profileringsmo-

gelijkheden van de VVD liggen de 
komende jaren waarschijnlijk 
vooral op de volgende terreinen: 
a. financiële discipline en beper
king van de lastendruk. Dat blij
ven herkenbare, belangrijke pun
ten, je zou kunnen zeggen de altijd 
groene planten in de tuin van de 
VVD. 
b. bestrijding van de open en ver
borgen werkloosheid. Met name 
werk voor gedeeltelijk arbeidson
geschikten, en een versterking 
van de arbeidspositie van vrou
wen. 
c. doeltreffend milieubeleid. Er 
zijn hoge verwachtingen gewekt 
door het NMP. Het komt nu op 
de uitvoering aan. De VVD moet 
zichzelf en CDA en PvdA aan alle 
beloften houden, en waar nodig 
met betere uitvoeringsvoorstellen 
voor het milieubeleid komen; 
d. versterking van politie en jus
titie voor een voortgezette, harde
re aanpak van de criminaliteit. 
Het ziet er naar uit, dat in de hele 
jaren '90 een aantal thema's sterk 
gaat domineren: 
- de transformatie van Oost-Eu
ropa en de consequenties voor de 
NAVO en EG; 
- de milieuvervuiling; 
- verslechtering van de verhou-
ding actieven/niet-actieven in 
Nederland; 
- Westeuropese integratie; 
- immigratie en het allochtonen-
beleid; 
- manipulatie met menselijk le
ven en keuzevraagstukken in de 
volksgezondheid; -
- informatica, telematica en au
tomatisering; 
- de eisen die al deze ontwikke
lingen stellen aan het onderwijs. 

Grenzen verdwijnen 
Voor al die thema's moeten wij 

het beste beleid ontwikkelen, sa
men met de partijcommissies en 
de Teldersstichting. 

Wij leven in een tijd van gi
gantische transformatie. De re
volutie in Oost-Europa. De inte
gratie van West-Europa. De over-

( vervolg op pagina IX) 
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gang van de territoriale staat 
naar de communicatiemaat
schappij. Grenzen verdwijnen. 
Mstanden verdwijnen. Ideolo
gieën verdwijnen. De naoorlogse 
periode loopt ten einde. Er wordt 
nu aan een nieuw hoofdstuk in 
de wereldgeschiedenis begonnen. 
Nederland wordt deel van een 
groot Europees verband, waarin 
de volken van Oost- en West-Eu
ropa een . nieuwe samenleving 
zullen opbouwen. 

Wij moeten als VVD de bakens 
verzetten. Contacten leggen met 
liberale groeperingen in Oost-Eu
ropa. Hen stimuleren hun landen 
naar liberaal model in te richten. 
In Nederland ertoe bijdragen, dat 
ons land een voorbeeldfunctie 
krijgt als vrije, pluriforme sa
menleving. 

Er ligt een prachtige tijd voor 
ons. Geen enkele reden dus, om 
bij de pakken neer te zitten. 

Blauwe draad 
Om alle kansen die voor ons 

liggen te kunnen grijpen en be
nutten, hebben wij een centraal 
thema nodig. De blauwe draad, 
die van onze liberale beginselen 
uitgaat, door ons hele programma 
naar de toekomst wijst, en naar 
het nieuwe Europa leidt, die 
blauwe draad is het menselijk ge
luk dat vrijheid heet, het perspec
tief op een Europa zonder muren 
en grenzen, een open samenleving 
die jong en oud stimuleert om hun 
gemeenschap veilig en rechtvaar
dig te maken, hun economie aan 
de natuurlijke kringlopen aan te 
passen, hun werklozen zinvolle 
arbeid te geven, hun ouderen, ge
handicapten en kansarmen met 
respect te verzorgen en een gevoel 

· van eigenwaarde terug te geven. 
Als wij ons op die grootse taken 

toeleggen, trekken wij snel uit het 
dal omhoog en smelten de con
flicten in onze geledingen weg als 
sneeuw voor de zon. Als wij met 
elkaar lessen trekken, en niet te
gén elkaar messen trekken, gaan 
wij als VVD-ers weer een prachti
ge tijd van sterk stimulerende sa
menwerking tegemoet. • 

De redactie behoudt zich het 
recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. 
Plaatsing betekent niet dat de 
redactie de inhoud onder
schrijft. 

Nieuw (milieu)beleid 

Het kabinet van Lubbers en Kok 
zou zijn geloofwaardigheid in een 
nieuw milieubeleid kunnen aan
tonen door bijv. alleen verbran
dingsmotoren werkend op LPG toe 
te staan en alle andere motoren te 
verbieden. Kok komt dan wellicht 
in financiële moeilijkheden, het 
aan zijn kiezers beloofde nieuwe 
beleid zal hij toch moeten waar
maken. Of had hij hun aantal al
leen maar om andere redenen no
dig? 

Ir. L. A. van Almkerk 
Siebengewald 

Kwaliteitskranten? 
Mij trof een uitlating van Bas 
Bakker (JOVD) die in de vorige 
V &D onderscheid maakte tussen 
wat hij noemt: "massa-kranten" 
zoals De Telegraaf en het Alge
meen Dagblad en "kwaliteits
kranten" als NRC-Handelsblad en 
de Volkskrant. Als een massa
krant een dagblad zou zijn met een 
grote oplaag dan kunnen zowel De 
Telegraaf als het AD zeker daartoe 
worden gerekend. 
Maar nu de vraag wat een 
"kwaliteitskrant" dan is. Om wat 
voor "kwaliteit" gaat het, kan men 
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zich afvragen? Aan de Volkskrant 
heb ik tot dusver geen andere 
kwaliteit kunnen ontdekken, dan 
dat het een links-denkende vak
bandskrant is. En van de NRC kan 
ik als enige kwaliteit aanwijzen, 
dat het een duidelijk elitaire krant 
is die voor de gemiddelde druk
bezette zakenman veel te veel cul
turele ballast bevat. Kennelijk 
misgunt Bakker zowel aan De Te
legraaf als aan het AD hun grote 
oplaag, die enkel het gevolg is van 
hun vele goede kwaliteiten, waar
toe ik reken: leesbare informatie, 
duidelijke opmaak en zakelijke 
berichtgeving. Daarmee miskent 
Bakker de kwaliteit van beide 
bladen die de basis is en was van 
hun grote succes. 

Mr. Th. L. van der Veen 
Zutphen 

Kabinet zonder 
liberalen 

De WD was te klein geworden en 
vormde met het CDA slechts een 
meerderheid van de helft plus een. 
Zij had zich door de kabinetscrisis 
vervreemd van diezelfde partij en 
zij was dus voor het CDA geen ge
gadigde meer voor een hernieuwde 
coalitie. D66 werd buiten de ka
binetsformatie gemanoeuvreerd 
omdat het CDA geen behoefte had 
aan naast een socialistische ook 
nog een liberale inbreng met o.m. 
immateriële zaken zoals euthana
sie. Zo werden 2:;' + 12 liberalen 
buiten de coalitievorming gehou
den. 
Hadden deze beide liberale par
tijen op de een of andere manier 
een front gevormd dan was een 
coalitie van liberalen met het CDA 
of PvdA zeker mogelijk geweest. Er 
is meer dat de WD met D66 ver
bindt dan scheidt en laat ons deze 
oppositietijd gebruiken om de mo
gelijkheden van een of andere 
vorm van liberale krachtenbun
deling te onderzoeken. Dat is naar 
mijn mening de les en de uit
daging van deze kabinetsformatie. 
Op mijn beurt daag ik het hoofd
bestuur en de afdelingen uit om 
bedoelde liberale bundeling ter 
discussie te stellen. 

M. A. van den Wal! Bake 
Hattem 

Behandeling reglententswijzigingen 
in de jaren '90 en '91 
Het hoofdbestuur heeft in zijn 
vergadering van 20 november 
1989 een tijdpad vastgesteld 
voor de behandeling van de 
reg!ementswijzigingen in de 
komende jaren. 

Daarbij is uitgegaan van het 
feit dat de VVD-reglementen (c.q. 
statuten) feitelijk in drie groepen 
ui teen vallen. 
1e groep: 
Statuten en HR van de VVD be
vattende algemene bepalingen 
waar alle VVD-leden zich aan 
hebben te houden. 
2e groep: 
Kandidaatstellingsreglementen 
die bepalingen bevatten voor 
specifieke situaties nl. het aan
wijzen van volksvertegenwoor
digers (Reglementen EP, EK, 
TK/en PS en GR). 
3e groep: 
Reglementen die als modellen 
worden gebruikt bij het opstellen 
van reglementen door centrales 
en afdelingen zelf. 

Alle statuten c.q. reglementen 
dienen te worden gewijzigd c.q. 
aangepast. 

Gelet op de behandeling van 
hèt rapport van de REC te Ede in 
1988 en de behandeling van het 

Verenigingsplan op de jongste 
partijraad te Apeldoorn dient 
hoge prioriteit te worden gegeven 
aan uitwerking van het reglement 
TK. 
Het volgende tijdschema voor be
handeling is relevant. 
1. Behandeling concept-regie" 
ment TK op 43ste JA V, opneming 
tekst in beschrijvingsbrief van ja
nuari of aparte publikatie ten 
laatste in februari. De behande
ling en uitkomst is toetssteen voor 
uitwerking overige kandidaat
stellingsreglementen. 
2. Wijziging artikelen over par
tijraad in hr, besluiten zijn reeds 
vastgelegd zie Vrijheid en Demo
cratie van november. Concept-ar
tikelen opnemen in beschrij
vingsbrief 43ste JA V. Behande
ling op deze JAV o.a. i.v.m. functie 
partijraad in het kader van de 
kandidaatstellingsreglementen. 
3. Na mei a.s. uitvoering beslui
ten inzake wijziging statuten, hr, 
en kandidaatstellingsreglemen
ten. 
4. Concept wijzigingen inzake 
statuten en hr te behandelen in 
een meerdaagse BA V die in juni 
1991 wordt gehouden. 
5. Behandeling reglementen EP 
en EK op eendaagse vergadering 

(BA V) in november 1991. 
6. Behandeling reglementen PS 
en GR op eendaagse vergadering 
(BAV) in december 1991. 
7. Concipiëring model-reglemen
ten centrales en afdelingen (die 
niet door een A V hoeven te wor
den vastgesteld als statuten en hr 
zijn gewijzigd) na juni 1991. Vast 
te stellen door het hoofdbestuur 
ten laatste in januari 1992. 

Als zo wordt gehandeld is het 
voor de afdelingen, centrales en 
tenslotte algemene vergadering 
mogelijk om op adequate wijze 
deze zeer arbeidsintensieve en 
gecompliceerde materie tot een 
voor de partij heilzaam resultaat 
te brengen. 
N.B. Na mei 1991 is de partij 
enige tijd verlost van het feno
meen van reguliere verkiezingen. 
De eerstvolgende zijn die in 1994 
(TK, GR en EP). 

Daarbij speelt dan de overwe
ging een rol dat dus na mei 1991 
er voorlopig geen reguliere ver
kiezingen zullen zijn, zodat de 
partij in alle rust tot bespreking 
en besluitvorming kan overgaan. 

De vraag kan worden gesteld 
of niet tegelijkertijd met het re
glement TK ook het reglement EK 
kan worden gewijzigd. Het hoofd-
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BREDA - 5 januari. Mr. A. J. te 
Veldhuis. Het Turfschip. Aanvang 
17.30 uur. Nieuwjaarsbijeen
komst. 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

EGMOND - 29 januari. P. M. 
Blauw. De Schulp, Egmond bin
nen. Aanvang 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

OC HAARLEMNELSEN - 3 ja
nuari. Mr. J. G. C. Wiebenga. Ho
tel Roosendaal. Aanvang 17.30 
uur. Actuele politiek. 

Met Radio Veronica 
in Pulchri is de Haagse bluf 

weer terug! 

POLITIEKE REDACTIE 
PIA PULCHRI LANGE VOORHOUT IS 

25 14 EA DEN HAAG 
TEL: 070-3561007 3561962 3561963 

3561027 FAX: 070-3560988 

Nieuw adres Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen 
Op 1 november is het DNPP verhuisd naar 
Oude Boteringestraat 52, 9712 GL Groningen. 
Telefoon: 050-636830, op werkdagen van 9.00 totl7.00 uur. 

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen dat 
werkzaam is als een zelfstandig onderdeel van de Rijksuniversi
teit Groningen houdt zich bezig met zowel het verzamelen van 
publikaties van en over politieke partijen als met het documen
teren van de activiteiten van deze partijen. Het accent ligt daarbij 
op hun buiten-parlementaire werkzaamheden dus de interne 
organisatie, de kandidaatstelling, het opstellen van programma's 
e.d .. 
Veel van het materiaal is op systematische wijze ontsloten en 
daardoor toegankelijk voor belangstellenden. Het DNPP beschikt 
niet alleen over grote collecties brochures, periodieken, verkie
zings- en beginselprógramma's, jaarverslagen, statuten, huis
houdelijke reglementen en congresstukken, maar ook over een 
grote verzameling campagnemateriaaL Daarnaast wordt een 
knipselbestand bijgehouden, waarin berichten die over politieke 
partijen in de landelijke pers verschijnen worden opgenomen. 
Het DNPP geeftjaarlijks het Jaarboek DNPP uit. Hierin worden 
de partijpolitieke gebeurtenissen van dat jaar in een kroniek 
weergegeven. Daarnaast gaan historische en politicologische ar
tikelen in op de Nederlandse partijen en het bestel waarbinnen 
zij opereren. Het Jaarboek is te bestellen bij het DNPP. 

G. Voerman 

• 
bestuur acht tot zijn spijt dit niet 
mogelijk omdat op de komende 
jaarlijkse algemene vergadering 
reeds het technisch advies EK 
dient te worden vastgesteld vol
gens de huidige procedure. Bij 
eventuele verwerping van een 
concept-reglement EK ontstaat 

dan nl. een procedureel vacuüm. 
Het hoofdbestuur acht dit naar 
letter en geest van de reglementen 
niet toelaatbaar. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris 

• 
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