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Stad Den Haag 11Ul8kt 
zich op voor gem. een te 
raadsverkiezingen 
door RENY DIJKMAN, 
foto's: bureau Stokvis 

Den Haag- Makkelijk krijgen 
ze het niet onze Haagse VVD
raadsfractie en beide wethou
ders in de aanloop tot de ko
mende raadsverkiezingen. 
Hoewel de VVD daar in har
monie en met grote deskun
digheid opereerde de afgelo
pen vier jaar, kampen de li
berale w"tlthouders en raads-

-leden met twee nadelen. 

Allereerst moeten zij werken 
op een steenworp afstand van 
het landelijk regeringscen
trum, waarbinnen de kiezers 
het liberale zeteltal uitdun
den. Helaas heeft een derge
lijke ontwikkeling altijd haar 
weerslag op gemeentelijke 
verkiezingen, hoe goed men 
het daar ook doet. En in de 
tweede plaats keerde de VVD 
pas vorig jaar augustus met 
twee wethouders terug in het 
Haagse College van B & W na 
drie stormachtige jaren, 
waarin een links meerder
heidscollege de dienst uit
maakte en tenslotte zichzelf 
opblies. 

De bom barstte op de kosten en 
bouw van een prestigieus nieuw 
stadhuis. De Haagse VVD had 
liever gezien dat het bestaande 
stadhuis werd uitgebreid, maar 
stond met dat standpunt alleen. 
Twee PvdA-wethouders hadden 
ten aanzien van elkaar zo zeer de 
strijdbijl gehanteerd, dat zij vorig . 
jaar juli door hun eigen partij 
naar huis werden gestuurd. CDA 
en VVD keerden daarop terug in 
het college, met nog slechts een -
reeds voorbereide - begroting te 
gaan. 
Slechts een handvol maanden 
rest(te) de liberalen om zelf nog 
een stempel op het Haags beleid 
te zetten., 
Daarom nu eens de blik op Den 
Haag-stad en interviews met 
lijsttrekker Henk Jan Meijer, 
thans wethouder van Verkeer, 
Vervoer, Openbare Werken en 
Monumenten; Ans van der Berg, 
die de wethoudersportefeuille Fi
nanciën en Cultuur beheert en 
VVD-fractieleider Theo Monk
horst. 

•••••••••••• 

v.l.n.r.: Ans van den Berg, Theo Monkhorst, Henk Jan Meijer 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drs. Henk Jan Meijer: 

Sam.enW"erking en verantwoord 
financieel beleid 
Henk Jan Meijer kon bij de aanvang van zijn tweede raadspe
riode in 1986 geen moment bevroeden dat hij de rit zou beëin
digen als wethouder. Hij begon in 1986 als vice-fractievoorzit
ter, maar moest binnen een jaar de voorzittershamer overne
men van Bert Hubert die deze functie niet langer kon combine
ren met zijn werk. 

"Nee, ik had voor de verkie
zingen van 1986 geen idee dat ik 
in deze periode wethouder zou 
worden. Vóór de raadsverkiezin
gen van 1986 hadden we drie wet
houders in het college. Die ston
den alledrie weer op de lijst. We 
voorzagen dat we - door de lande
lijke situatie - minder zetels zou
den krijgen. Dat klopte, want we 
gingen van 14 naar 11 zetels. (De 
Haagse gemeenteraad telt 45 
raadsleden, red.) We gingen er 
dus wél van uit dat we-misschien 
een wethouder minder zouden 
mogen leveren. Maar bij de on
derhandelingen in 1986 pakte al
les totaal anders uit. Er werd een 
links college gevormd op basis van 
1 zetel meerderhèid. PvdA, Links-

Den Haag en D66 gingen samen 
in zee en het CDA en de VVD vie
len uit de boot." 

Oppositie 
Dat leidde ertoe dat de VVD 

in de oppositierol werd gedrongen. 
Henk Jan: "In het begin ben je 
dat niet gewend. Het past ook niet 
dat zo'n grote partij uit het college 
wordt gehouden. Voor de verkie
zingen hadden we ons nog niet in 
die oppositierol ingeleefd. Na een 
wat opportunistisch begin, vanuit 
de hoop daarmee de instabiliteit 
van het college te benutten, zijn 
we pragmatisch aan de gang ge
gaan. Leunend op eigen kwaliteit. 
Want de VVD wilde toch ook in 

die oppositie blijven uitdragen dat 
zij betrouwbaar is, consistent en 
voorspelbaar. Daarbij past geen 
opportunistisch gedrag. 

Ik werkte bij VROM als plv. 
secretafi<J van de Raad van Advies 
voor Ruimtelijke Ordening. Dat 
was een zeer abstracte baan, 
waarin ·~k me met de hoofdlijnen 
van het nationaal beleid bezig 
hield. Op zich was dat natuurlijk 
mooi te combineren met de ge
meenteraad waarbij je bestem
mingsplannen werkelijk vast
stelt, straten echt her-inricht en 
bouwplannen werkelijk ziet ver
rijzen. Het vulde elkaar' mooi 
aan." 

Nog in maart 1989 schreef 
Henk Jan Meijer in zijn column in 
het Haags VVD-partijblad: ... "Het 
zal u niet ontgaan zijn dat het col
lege zich steeds meer belachelijk 
maakt. Niet alleen met het stad-
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INHOUDSOPGAVE~ 

Met de raadsverkiezingen in 
aantocht zal Vrijheid en De

mocratie in zowel het januari
als het februarinummer veel 
aandacht bestéden aan het 

gemeenteraadswerk. Staat in 
dit blad Den Haag als stad 

cèntraal, in het volgend num
mer komen Heerlen en Zuid
wolde (Drenthe) aan de beurt. 

Een aparte bestuursbijlage 
bevat de beschrijvingsbrief 
voor de algemene verga

dering van 18 en 19 mei aan
staande. Deze bijlage is ro

meins genummerd. 

Jan Franssen bericht over het 
middelbaar beroepsonder

wijs. 
pag.3 

Vuurwerk in de Eerste-Ká'
mer. In de senaat liep een 

wijziging van de AAW-wet zo 
hoog op, dat vice-premier Kok 

het "onaanvaardbaar" liet 
horen. De CDA Eerste-Ka
merfractie ging daarop om ... 

Een verslag van VVD-woord-
voerder en senator 

Han Heijmans. 
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Drie weken lang zwierf Ed 
Nijpels over Antarctica. Hij 

raakte betoverd door de 
schoonheid. Voor V&D 
maakte hij een verslag. 

pag.9 

VVD richt Dettmeijerstich
ting op voor hulp aan Oost

bloklanden 
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Het is een traditie geworden 
in de Wieringermeer. De af
deling Wieringermeer hield 
op 7 januari haar Nieuw
jaarsbijeenkomst waarop 

weer twee VVD-awards wer
den toegekend. 
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De Vrouwen in de VVD hou~ 
den op 9 en 10 februari hun 
congres. Thema: "De actieve 
vrouw''. Zie ook het äecem-

bernummer van V&D. 
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Mijn opinie is ... 
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huis, waarbij de WD - ondanks 
de vernietigende externe adviezen -
vooralsnog alleen bleef staan als 
tegenstander, maar vooral door 
interne tegenstellingen. Voor 
sommige wethouders staat niet het 
belang van de stad voorop, maar 
persoonlijk prestige ... Een nieuw 
college zal volgendjaar niet alleen 
met een financiële puinhoop wor
den geconfronteerd, maar zou ook 
het beschadigd aanzien van 
stadsbestuur en politiek dienen te 
herstellen ... " 

In augustus was de zaak be
keken. Twee PvdA- en een links
Den Haag wethouder traden af en 
het college werd uitgebreid tot 9 
wethouders: 2 CDA en 2 VVD. De 
liberalen maakten een realistisch 
programma voor de nog resteren
de maanden. 

Lijsttrekker 
Henk Jan Meijer werd in no

vember tot VVD-lijsttrekker voor 
de komende raadsverkiezingen 
gekozen. "We zullen de Haagse 
bevolking in de verkiezingstijd 
goed kunnen uitleggen, waarom 
we in dit late stadium nog aan 
dit college wensten deel te nemen. 
Als we er nu niet in waren gaan 
zitten, zouden we vermoedelijk na 
de verkiezingen ook uit de boot 
vallen," zo typeert Henk Jan 
Meijer deze stap. "In de nu reste
rende periode moeten we onder 
meer zorgen dat geen onbeheers
baarheid van uitgaven ontstaat. 
Dat het proces goed bewaakt 
blijft. In de verkiezingstijd zullen 
de Haagse VVD-raadsleden het 
accent leggen op twee punten: sa
menwerking en een verantwoord 
financieel beleid." 

Hij legt vooral de nadruk op 
samenwerking. "We willen weer 
samenwerken zowel binnen de 
raad met de grote politieke stro
mingen om gezamenlijk de pro
blemen van Den Haag op te lossen 
en daarnaast de sterke punten 
van de stad overeind te houden. 
Maar we willen ook samenwerken 
met de maatschappelijke groe
peringen, met het bedrijfsleven en 
met de randgemeenten. Op dit 
punt is dankzij de VVD na haar 
terugkomst in het college al een 
duidelijke omslag gemaakt. Ik 
tracht daar binnen mijn por
tefeuille veel inhoud aan te geven. 
Veel tijd besteed ik aan overleg. 
Als ik merk dat een organisatie 
dwars ligt, wil ik weten waarom 
en wil ik ze bij het besluitvor
mingsproces betrekken. Desnoods 
passen we voorstellen aan waar
door het maatschappelijk draag
vlak kan worden verbreed. Regel
matig lunch ik met belangengroe
pen en luister naar hun visie. Ik 
wil weten wat er leeft. Ik besteed 
tijd aan de vraag: Kan men dan 
niet nader bij de besluitvormings
procedure worden betrokken, 
zodat men na zijn inbreng tevre-

Henk Jan Meijer 

den is? Deze stad is van ons allen 
dus moeten we ook samen aan 
haar toekomst werken. We staan 
voor geweldige veranderingen in 
de binnenstad. De Grote Markt
straat en omgeving staan voor gi
gantische ontwikkelingen. Daar
voor moet je alle betrokken par
tijen mee hebben. Als iedereen 
dezelfde kant opkijkt en alle 
energie erin steekt, komen we er 
wel. 

Ook hameren we op een ver
antwoord financieel beleid. Daar
voor mag je niet steeds de makke
lijkste weg kiezen als gemeente. 
Je mag er niet van uit gaan dat 
voor die realisatie de tarieven 
voor de mensen die het 't best 
kunnen betalen, maar weer wat 
omhoog moeten. Dat beleid is door 
het vorig college gevoerd: een 
kwijtscheldingsbeleid voor de la
gere inkomens, waardoor een 
steeds kleinere groep steeds meer 
moest gaan betalen. Daardoor 
werd Den Haag voor de midden
en hogere inkomens onaantrek
kelijk. 

Als we in de toekomst iets 
nieuws willen: uitstekend. Je 
moet je blijven aanpassen aan 
problemen en uitdagingen. Maar 
daar moet wel steeds bij worden 
gekeken wat we voör dat nieuw 
beleid willen inleveren. Dus zui
nig op gemeentelijke uitgaven. Je 
kan niet; ,voortdurend meer uit
geven dan je hebt." 

Werkgelegenheid 
De wethouder koppelt daar 

meteen het belang van een betere 
werkgelegenheid aan. "We zullen 
hard moeten werken aan de 
werkgelegenheid voor langdurig 
werklozen in deze stad. Verder zal 
meer aan duurdere woningbouw 
moeten worden gedaan. Al zijn er 
niet zoveel plekken in Den Haag 
over waar nog kan worden ge
bouwd. Maar zeker als we de bin
nenstad gaan herstructurèren -
en dan komen we al snel bij mijn 
portefeuille terecht - zal voor de 
particuliere ondernemers er een 
grote taak liggen, waarvoor wij de 
mogelijkheden moeten scheppen, 
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onder andere op het gebied van 
bereikbaarheid. 

Die herstructurering zal ook 
leiden tot woningen boven win
kels. Men wil geen winkels op de 
derde verdieping, maar wonen wil 
men er wel. Appartementen in de 
binnenstad hebben weliswaar 
geen tuintje, maar zijn bij grote 
groepen geliefd. 

Ook willen we iets doen aan 
het forensisme. Dat enorme 
woonwerkverkeer vanuit de regio 
naar Den Haag is een van de 
grootste problemen. Dat is niet 
meer met de auto alleen op te 
vangen. We kunnen en willen niet 
de hele stad gaan asfalteren. Mo
numentale gebouwen en het groen 
moeten in tact worden gehouden. 
Dat betekent dat er zeer goed en 
frequent openbaar vervoer naar 
die binnenstad toe moet komen. 
Daarvoor hebben wij de samen
werking met de randgemeenten 
nodig. De tramprojecten waar ik 
mee bezig ben lopen deels over 
onder meer Rijswijks grond
gebied. We moeten daarbij ervan 
uitgaan dat een van de grootste . 
barrières tot het openbaar vervoer 
het overstappen is. Willen we de 

mensen uit de auto krijgen zal 
daar rekening mee moeten wor
den gehouden. 

De tijd dat het openbaar ver
voer er alleen was voor mensen 
die geen geld voor een auto had
den, ligt ver achter ons. Grote 
vervoersstromen moeten dus de 
keuze hebben tussen auto en 
openbaar vervoer en daartoe zal 
dat laatste aantrekkelijker moe
ten zijn." 

Haagse 
aangelegenheid 

Henk Jan Meijer onderschat de 
invloed van de landelijke politiek 
op de raadsverkiezingen niet. 
Werden de raadsverkiezingen 
voor de VVD in 1982 een eclatant 
succes door de landelijke succes
sen van de liberalen, de terugslag 
kwam in 1986 en ook nu houdt 
men daar rekening mee. Maar 
voor zover de afdeling Den Haag 
en de VVD-raadsleden er iets aan 
kunnen doen om de zaken positief 
te keren, zullen ze het niet laten. 

Meijer: "De Haagse gemeente- · 
politiek is genoeg in het nieuws 
geweest de afgelopen jaren om 
onze betrokkenheid bij de stad 
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Den Haag heel snel aan de bevol
king duidelijk te maken. Daar ligt 
een belangrijke taak voor ons. Wij 
streven naar voortzetting van de 
samenwerking. Daar doen we erg 
ons best voor. Op straat en op di
verse manifestaties zullen we 
zichtbaar maken waar we mee 
bezig zijn. Dat gebeurt ook in een 
duidelijke folder naar de mensen. 
Daarin willen we in betrekkelijk 
weinig woorden vertellen wie we 
zijn en wat we willen: overleg, 
continuïteit en vernieuwing. 

Gelukkig proef ik die sfeer nu 
ook bij de andere Haagse politieke 
partijen. Iedereen heeft er be
hoorlijk zijn buik vol van hoe de 
eerste drie jaren zijn verlopen ... 
Een beetje parierneutje spelen en 
de grote jongens uithangen ... Ie
dereen beseft nu ook dat het veel 
leuker is inhoudelijk bezig te zijn. 
Er mogen best debatten zijn met 
inhoudelijke verschillen, maar 
het gaat in onze stad om concrete 
zaken. En als hier eenmaal een 
besluit is genomen, dan moet het 
worden uitgevoerd. De burger 
moet weten wat hij kan en mag 
verwachten en waar hij recht op 
heeft." 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ans van den Berg: 

Risico's konden nog 
beperkt W"orden 
Voor Ans van den Berg kwam het wethouderschap Financiën 
en Cultuur weliswaar onverwacht, maar zij had al eerder met 
het bijltje gehakt. In 1981 volgde zij Lien Vos op als wethouder 
van Financiën toen deze als burgemeester naar Utrecht ver
trok. Dat nam niet weg dat ook in haar leven de laatste vier 
jaar door de politiek hard werd ingegrepen. In '86 verloor zij 
haar wethouderszetel, maar ze bleef raadslid. Als geboren en 
getogen Haagse is die stad haar aan het hart gebakken. Vanaf 
1978 maakt zij deel uit van de raad. Zo langzamerhand is zij 
van alle markten thuis. 

Ze begon als raadslid met 
Openbare Werken, Verkeer en 
Vervoer, Wijkaangelegenheden 
en ook Produktiebedrijven. Geen 
type voor een 9 tot 5-baan. In die 
eerste jaren, nog werkzaam bij de 
RaBo-bank, had ze een afspraak 
voor 10% onbetaald verlof i.v.m. 
de raadscommissievergaderin
gen. "Dat betekent dus een halve 
dag per week. Dat houdt wel in 
datje alle avonden en een belang
rijk deel van je weekend bezig 
bent. Als wethouder heb je weinig 
vrije tijd, maar ook als raadslid. 
Met een full-time baan pleeg je 
roofbouw. Dat is niet "zielig", dat 
wil je zelf. Zelf breng je net dat 
stukje extra in waar je toch ook je 
collega's niet voor wilt laten op
draaien." 

Risico's 
Evenmin als haar collega Henk 

Jan Meijer wil Ans van der Berg 
nog lang stilstaan bij de periode 
van het linkse meerderheidscol
lege. Ze geeft ruiterlijk toe dat zij 

als wethouder van Financiën deze 
laatste begroting, die al groten
deels rond was toen zij aantrad, 
slechts in beperkte mate heeft 
kunnen bijstellen. 

"Er zaten voorstellen in waar 
de VVD drie jaar tegen is geweest 
en die we nog steeds een slechte 
zaak vinden. Maar als je op 20 juli 
komt en die begrotingsbehan
deling begint in september kan je 
niet veel meer beginnen. Wel heb 
ik nog in beperkte mate het aantal 
risico's kunnen terugbrengen die 
in die begroting zaten, zodat we 
tot een wat reëler beeld kwamen. 
Nu zijn we bezig met de begro
tingsbewakingen van 1989: wat 
we gedacht hadden dat het tekort 
zou zijn en wat het straks werke
lijk wordt. Ik moet vaststellen dat 
die begratingsramingen op diver
se punten wel erg optimistisch 
waren. Je kunt beter wat beschei
dener ramen. Al blijft het natuur
lijk een zaak van inschatten. Als 
je echter alles van de zonnige kant 
bekijkt dan weet je per definitie 
dat aan het eind van de rit de 
uitslag slechter is dan de ver
wachtingen waren. 

Ook door de bezuinigingen die 
we de afgelopen jaren noodge
dwongen moesten doorvoeren, 
zijn de marges kleiner geworden. 
En nu zie je dat die tegenvallers 
zich gaan opstapelen. Dat komt 
doordat vorige ramingen niet 
realistisch genoeg waren." 

Meerjarenraming 
Het stadshuishoudboekje van 

onze liberale VVD-wethouder 
omvat 2,8 miljard. De grootste 
posten zijn de sociale voorzienin
gen en het maatschappelijk werk 
(ongeveer 40 %); 18% gaat naar 
onderwijs; 10 % is bestemd voor 
verkeer, vervoer en waterstaat. 
"Dan zit je al ruim over de 60 % 

Ans van den Berg 

van je hele begroting. Dat zijn ba
siszaken waar je met mekaar voor 
staat en dan is er nog niets nieuws 
gebeurd. Als je dan kijkt naar de 
leuke dingen .... dan geven we zo'n 
9% voor cultuur en recreatie uit." 

Van nature beschikt Ans van 
den Berg over een grote dosis in
casseringsvermogen en dat had zij 
bij haar aantreden als wethouder 
van Financiën en Cultuur ook wel 
nodig. De gedegen meerjaren
raming, die de VVD in 1983 op
stelde en die tot een sluitende be
groting in 1987 had moeten lei
den, is door haar voorganger aan 
flarden geschoten. "Erg veel grote 
plannen zijn ontwikkeld zonder 
dat goed was aangegeven waar
door deze financieel gedekt moes
ten worden. De PvdA is naar mijn 
smaak te optimistisch geweest. 
Bij ons aantreden hebben wij een 
proeve van herschrijven van het 
beleidsprogramma gemaakt. We 
hebben toen moeten vaststellen 
dat er op het gebied van stadsvèr
nieuwing een tekort van ruim 60 
miljoen zou komen. In feite heeft 
men te vroeg de teugels laten vie
ren. Amsterdam en Rotterdam 
zitten in 1990 wel met een slui
tende begroting en hebben ook 
nog een behoorlijke reserve. In 
Den Haag is dat dus niet gelukt 
doordat we noodgedwongen m 
1986 moesten afhaken." 

Cultuur 
Plezier in haar werk heeft Ans 

van den Berg vooral doordat ze 
ook cultuur in haar portefeuille 
heeft. "Die combinatie is boeiend. 
Bij Financiën moet je met beide 
benen stevig op de grond staan en 

(vervolg op pagina 10) 
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-een succesvolle 
tussenstap! 
door JAN FRANSSEN, 
WO Tweede-Kamerlid 

Staatssecretaris Wallage heeft het goed begrepen, met petekin
deren moet je zorgvuldig omgaan. Zo omschreef hij het wets
voorstel sectorvorming en vernieuwing in het middelbaar be
roepsonderwijs (SVM), waaraan de naam van Nel Ginjaar on
verbrekelijkverbonden zal blijven. 
Het economisch herstelbeleid van de kabinetten van CDA en 
VVD in de jaren tachtig heeft ook met zich gebracht, dat de 
betekenis van en waardering voor het beroepsonderwijs weer 
is toegenomen. 

De deelname aan alle vormen 
van beroepsonderwijs is toegeno
men met uitzondering van die aan 
het lager beroepsonderwijs. De 
oorzaken van dit laatste en de 
mogelijkheden daar iets aan te 
doen kunnen in dit bestek niet 
aan de orde komen. Helaas. Over 
het algemeen is de belangstelling 
dus groeiende. Er zijn zeker pro
blemen. Er zijn te weinig prak
tijkleraren en er is een achter
stand bij de aanschaf van moder
ne inventarissen om maar enkele 
voorbeelden te noemen. 

Het was en is dus zaak het be
roepsonderwijs te hervormen zo
dat het een bijdrage kan leveren 
aan het herstelbeleid en tegelij
kertijd jonge mensen een zinvolle 
levensvervulling kan geven. 
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Sectorvorming 

Dit hervormingsproces heeft 
de titel SVM-proces gekregen: 
sectorvorming en vernieuwing 
van het middelbaar beroepson
derwijs. Hierbij zijn de volgende 
aspecten van belang: allereerst de 
sectorvorming. Het onderwijs 
wordt in vier sectoren ingedeeld: 
techniek, economie en admini
stratie, landbouw en zorg en 
dienstverlening. Alle opleidingen 

. worden in een bepaalde sector in
gedeeld, waardoor een sector
school kan worden gevormd. Mul
ti-sectorale scholenvorming wordt 
niet verplicht gesteld, maar wel 
aanbevolen om een tweede aspect 
van de operatie te dienen: schaal
vergroting. 

De SVM-operatie leidt tot een 
enorme herschikkings- en fusie
proces: op dit moment gaat het 
aantal instellingen terug van ± 
400 naar ± 140. De verwachting 
is dat dit aantal in de toekomst 
nog verder zal dalen evenals dat 
in het Hoger Beroepsonderwijs 
het geval is. Grotere instellingen 
kunnen beter beantwoorden aan 
een derde doelstelling van het 
proces: minder regelgeving door 
de overheid en meer nadruk op 
de autonomie van de instelling. 
Versterking van het manage
ment, meer ruimte voor een eigen 
personeels- en scholingsbeleid, en 
een zelfstandiger rol in de ver
houding tot het regionaal be
drijfsleven en een grotere nadruk 
op het innoverende vermogen van 
de instellingen zijn uiterlijke 
kenmerken van deze doelstelling. 
Naar was en blijft dat met deze 
operatie een bezuinigingsoperatie 
was gemoeid van f 150 miljoen. 
De VVD was bereid ter wille van 
het succes van het proces en om
dat een aantal knelpunten zicht
baar werden dit bedrag te verla
gen door daarover in een nieuw 
regeerakkoord nieuwe afspraken 
te maken. 

Smeerolie 
Bij het CDA was die animo er 

veel minder. De PvdA is altijd 
mordicus tegen een vooraf opge
legde bezuinigingstaakstelling 
geweest en dreigde verdere be
handeling van het wetsvoorstel 
voor de zomer van 1989 te blok
keren. Nu, na de verkiezingen en 
in het kabinet, heeft de PvdA de 
bezuiniging van f 150 miljoen ge
slikt en is er slechts op tijdelijke 
basis een beetje geld extra als 
smeerolie. 

PvdA en CDA hebben het be
roepsonderwijs in de kou laten 
staan. Daar doet een fraai opge
tuigde commissie onderwijs/ar
beid - net ingesteld door minister 
Ritzen - niets aan af. 

Tussenstap 
Zijn we er nu met sectorvor

ming, schaalvergroting en inte
gratie van middelbaar en kort 

middelbaar beroepsonderwijs? 
Nee: de SVM-operatie is een 

tussenstap. De VVD-fractie wil 
meer. We willen uitkomen bij 
krachtige regionaal opererende en 
autonoom functionerende instel
lingen voor open beroepsonder
wijs, waarin korte en lange oplei
dingen, volletijd- en deeltijdon
derwijs en theoretische en meer 
praktische opleidingsroutes wor
den aangeboden voor jong en oud 
in de initiële opleidingsfase en in 
de sfeer van het onderwijs aan 
volwassenen. 

De SVM-wet moet uiteindelijk 
met andere wetten worden ge
ïntegreerd in een wet op het open 
beroepsonderwijs. Dat is het 
perspectiefvoor de jaren negentig. 
De PvdA wil gelukkig ook deze 
kant op. Het CDA huivert uit 
angst voor het verloren gaan van 
het denominatief gekleurd be-

De column van de 
voorzitter 

is wegens vakantie 
vervallen 

roepsonderwijs. PvdA en VVD 
zullen dus primair samen deze 
kar moeten trekken. 

Mgeronde opleiding 
Voor één ding moet ik nog 

waarschuwen. Te gauw vat de ge
dachte post dat we er na de sec
torvorming en schaalvergroting 
zijn. Dat is een grote misvatting. 
Na dat deze beide onderdelen zijn 
gerealiseerd komen zo mogelijk 
nog zwaardere opgaven: de in
houdelijke vernieuwing en de 
rendementsverbetering. 

Ook in het beroepsonderwijs 
verlaten te veel jongeren zonder 
diploma de opleiding. Voor zeer 
velen zijn daardoor de arbeids
marktperspectieven slecht. Het is 
de uitdrukkelijke bedoeling dat in 
de nieuwe sectorscholen een zo
veel mogelijk bij de leerling pas-

Jan Franssen 

sende leerweg wordt gevonden 
zodat voor iedere leerling een af
geronde beroepsopleiding in het 
verschiet ligt. Daarvoor is veelin
houdelijk vernieuwend werk no
dig. Die vernieuwing is ook nodig 
om beter op de behoeften van de 
regionale arbeidsmarkt te kunnen 
inspelen. De VVD heeft voorge- · 
steld daarvoor de scholen zelf zo
geheten vernieuwingsbudgetten 
te geven. De staatssecretaris wil 
daar met een positieve inzet aan 
werken. 

Nel Ginjaar heeft met het in 
gang zetten van het SVM-proces 
prima werk geleverd, daarbij ge
steund door een uitstekende groep 
procescoördinatoren onder leiding 
van onze partijgenoot Jan Eng
berts. Het stokje van de estafette 
is nu overg~geven. Eens kijken of 
Wallage net zo'n goede race zal 
lopen. • 

Ed Nijpels goodwill
ambassadeur voor 
de Verenigde Naties 

Oud-milieu-minister Ed Nijpels is door de mi~ 
lieu-organisatie van dè Verenigde Naties, de 
UNEP en de Wereld Meteorologische Organi
satie, WMO, benoemd tot goodwill-ambas
sadeur voor milieu-vraagstukken. Nijpels is 
door de organisaties :voor deze zeer eervolle 
functie gevraagd, vanwege de vele internatio
nale initiatieven, die hij de afgelopen jarf\n op 
milieuterrein heeft ondernomen. 

De .oud-minister zal door UNEP en WMO met name worden 
ingezet om tot internationale· afspraken te komen op het punt 

· van het broeikasprobleem, Daarnaast heeft UNEP Nijpels ge
vraagd om deze·· organisatie te .assisteren bij de aanpak .van 

. andere internationale milieuvraagstukken. 
Het is voor het eerst dat UNEP een goodwill-ambassadeur op 
milieuterrein benoemd. 
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Naar een nieuw 
veiligheidsm.odel? 
door FRITS BOLKESTEIN, 
WD Tweede-Kamerlid 

De mislukking van het communistische model, het begin van 
een nieuw tijdperk van sterk verbeterde betrekkingen tussen 
Oost en West en de dynamiek van de Europese eenwording 
lijken allemaal in het voordeel van het Westen te zijn. Laten we 
die drie ontwikkelingen eens nader beschouwen. 

1. Mislukking 
communistisch model 

Wat betekent de mislukking 
van het communistische model? 
In Oost-Europa is het marxis
tisch-leninistische systeem 
grotendeels ingestort: in ideo
logisch opzicht, als economisch 
systeem en als politiek systeem 
van machtsmonopolie van de 
communistische partij. Niet lan
ger staan deze landen onder het 
beklemmende toezicht van Mos
kou. Dat betekent echter nog niet 
dat de communistische partij al 
haar machtsposities heeft opge
geven. In Polen bezet zij de be
langrijke ministeries van Bin
nenlandse Zaken en Defensie, 
terwijl president Jaruzelski een 
niet te onderschatten rol blijft 
spelen. Met een staf van enkele 
honderden functionarissen kan 
zijn invloed op het Poolse staats
apparaat groot zijn. De ontwikke
lingen in Hongarije wijzen erop 
dat de huidige machtshebbers de 
hoop op hervormingen op com
munistische leest hebben laten 
varen en zich nu richten op wes
terse modellen voor de organisatie 
van de samenleving. We weten 
echter niet hoeveel ruimte de her
vormers zullen krijgen om de ei
gen toekomst te bepalen. Ook in 
Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije 
en Roemenië zijn de onzeker
heden nog zeer groot. 

De vraag is hoe Moskou op den 
duur zal aankijken tegen de ont
wikkelingen in die landen. Zou
den zij de machtspositie van de 
Sovjet-Unie en Oost-Europa in 
gevaar brengen en zich in een an
ti -Sovjet klimaat afspelen, dan 
kan een gedestabiliseerde situatie 
ontstaan die de hervormingen in 

Oost-Europa in gevaar brengt. Dit 
zou de sterk verbeterde betrek
kingen tussen Oost en West kun
nen schaden. 

Gecompliceerd proces 
In de Sovjet-Unie is de onder

gang van het communisme een 
gecompliceerd proces. De com
munistische partij bezit daar for
meel nog steeds het machtsmo
nopolie. Met de "perestrojka" is 
de Sovjet-Unie allerminst op weg 
naar een liberale democratie van 
westerse snit. Het streven is erop 
gericht de economie en de maat
schappij onder leninistische vlag 
te moderniseren, dat wil zeggen 
onder leiding van de Communis
tische Partij. Het is een hervor
mingsproces dat van bovenaf aan 
de Sovjet-samenleving wordt op
gelegd. 

De tot dusver doorgevoerde 
structurele veranderingen schie
ten echter tekort. De invoering 
van marktgerichte elementen, 
onder andere door een zekere de
centralisatie, hebben niet tot een 
verhoging van de arbeidsproduk
tiviteit en een verbetering van de 
produktiekwaliteit geleid. De 
Communistische Partij voert 
markteconomische maatregelen 
door die indruisen tegen de 
grondbeginselen van dat systeem. 

Halfslachtig karakter 
Dat verklaart het vaak half

slachtige karakter van de hervor
mingen. Er bestaan ernstige pro
blemen in de voorziening van de 
eerste levensbehoeften. Optimis
tische voorspellingen van Sovjet
economen maken duidelijk dat 
nog minstens drie of vier jaar no
dig zijn om de levensstandaard te 
verhogen. Het is de vraag of Gor-

batsjov bij zijn achterban nog zo
lang krediet heeft. Deskundigen 
verwachten zelfs pas over eenjaar 
of tien positieve resultaten van de 
structurele veranderingen die 
door Gorbatsjov worden bepleit. 
Zijn positie is dan ook geen be
nijdenswaardige. 

Het is te hopen dat de partij 
een voorzichtiger en bescheidener 
gebruik zal maken van haar 
machtsmonopolie. Een gedecon
centreerde beslissingsmacht is 
nodig in het belang van de her
vormingen in de economie. Het is 
echter de vraag of zo'n deconcen
tratie niet olie op het vuur zal zijn 
van het toegenomen nationaal en 
etnisch bewustzijn van de niet
Russische volkeren die tot het 
Sovjet-rijk behoren. Zou de situa
tie in de republieken uit de hand 
lopen, dan speelt dat de Russische 
nationalisten en de strijdkrachten 
in de kaart. Dat zou het einde van 
"Perestrojka" kunnen betekenen 
en de stabiliteit van de Oost
Westbetrekkingen kunnen on
dermijnen. Daardoor zou een ge
vaarlijke situatie ontstaan. 

Denkbaar is echter ook dat de 
Sovjet-Unie erin slaagt binnen 
tien tot twintig jaar, met instand
houding van haar politiek sys
teem, de economie te modernise
ren. In dat geval zou zij op den 
duur een minstens even formida
bele tegenstander blijken te zijn 
als vandaag het geval is. 

2. De betrekkingen 
tussen Oost en West 

Deze sombere gedachten lijken 
misplaatst tegen de achtergrond 
van de sterk verbeterde betrek
kingen tussen de twee super
machten. De Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie hebben een in
drukwekkend patroon van sa
menwerking op tal van gebieden 
opgebouwd en de vroegere rivali
teit is grotendeels verdwenen. 
Maar we mogen ons niet verkijken 

op de werkelijke betekenis van 
deze toenadering voor ons veilig
heidsbeleid. Achter de meer har
monieuze verhoudingen doemen 
nieuwe uitdagingen en risico's 
voor onze veiligheid op. Instabi
liteit blijft mogelijk in de Sovjet
Unie en in wat vroeger zonder 
enige spraakverwarring het Sov
jet-blok werd genoemd. Een ander 
probleem is gelegen in het in de 
Verenigde Staten en ook daarbui
ten levende besef dat we aan het 
eind van de "Amerikaanse eeuw" 
staan. Zowel de Sovjet-Unie als de 
Verenigde Staten beschikken niet 
langer over het vermogen hun 
wereldwijde belangen als vanouds 
te behartigen. Ook de Verenigde 
Staten zijn toe aan een herbezin
ning op hun internationale rol. 

In Amerika is het idee wijd 
verbreid dat alles is bereikt wat 
het land zich na de Tweede We
reldoorlog ten doel had gesteld. 
West-Europa is na 1940 dankzij 
Amerikaanse steun uit de as her
rezen en heeft zich ontwikkeld tot 
een economische supermacht. De 
Verenigde Staten stonden aan de 
wieg van een groot aantal inter
nationale instellingen die een we
reldwijde vrije-marktpolitiek mo
gelijk maken. Zij hadden een lei
dende rol bij het verankeren van 
Japan en de Bondsrepubliek 
Duitsland in de vrije westerse 
wereld. Samen met hun bond
genoten wisten ze de expansie
drift van de Sovjet-Unie te beteu
gelen. 

Leidersrol 
Een leidersrol van de Verenig

de Staten is echter binnen het 
bondgenootschap om verschillen
de redenen ook voor de toekomst 
vooralsnog onontbeerlijk: 
- gelet op de ontwikkelingen in 
Oost-Europa gaat Europa een pe
riode van grote instabiliteit te
gemoet; 
- we weten net zo min als de hon
derdduizenden demonstranten in 
Leipzig, Halle en Oost-Berlijn hoe 
de Duitse kwestie zal worden op
gelost. Elke oplossing veronder
stelt echter de instemming van de 
Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie zal 
zich alleen maar schikken in een 
nieuwe situatie als de VS zich 
daarvoor garant hebben gesteld; 
- zonder de Amerikaanse nu
cleaire garantie zou in Europa 
onvoldoende tegenwicht aanwezig 
zijn voor het kernwapenarsenaal 
van de SU. De VS moeten terwille 
van de geloofwaardigheid van hun 
nucleaire garantie over kern
wapens op Europees grondgebied 
blijven beschikken; 
- de Europese integratie strekt 
zich nauwelijks uit tot militair
politieke samenwerking. Vooral 
de grotere Westeuropese landen 
koesteren op dat gebied hun au
tonomie. Het bestaan van een 
aantal Westeuropese fora voor 
samenwerking op defensiegebied 
wekt al snel de indruk dat de za
ken er beter voorstaan dan in 
werkelijkheid het geval is. Er is 
geen organisatie waarin de mi
nisters van Defensie van alle 
Westeuropese landen over defen
sievraagstukken van gedachten 
kunnen wisselen. 

West-Europa blijft voor de af
zienbare toekomst dus aange
wezen op een actieve, leidende rol 
van de VS. In de Amerikaanse po
litiek is een stroming die niet te 
lang wil wachten met het trekken 
van consequenties uit de relatieve 
economische achteruitgang van 
dat land. De Verenigde Staten zijn 
het grootste schuldenland ter we
reld geworden. Nieuwe binnen
landse problemen, zoals drugs en 
een tekortschietend gezondheids
en onderwijssysteem, vergen veel 
geld. Ook zijn nieuwe investerin
gen in 's lands infrastructuur 
hard nodig. 

Gezonde Atlantische verhou-
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dingen zullen in de toekomst af
hankelijker worden van de in
breng van de Westeuropese lan
den. Veel Westeuropese landen 
zullen de huidige, voor het Westen 
zo gunstige ontwikkelingen, aan
grijpen om orde op zaken te stel
len op financieel gebied. De 
Bondsrepubliek Duitsland heeft 
al plannen om haar krijgsmacht 
drastisch in te krimpen. Andere 
landen zullen wellicht volgen. 
Belangrijke eenzijdige reducties 
van afzonderlijke Westeuropese 
landen lopen niet alleen vooruit 
op de resultaten van de onder
handelingen over conventionele 
strijdkrachten in Europa, maar 
luiden ook de bel voor de zoveelste 
ronde in het debat over "wie be
taalt wat" binnen het bond
genootschap. 

Op peil houden 
Om de met enige regelmaat 

isolationistische tendensen in de 
VS de kop in te drukken en om de 
betrokkenheid van de VS bij onze 
veiligheid in de huidige vorm te 
verzekeren, is het verstandig de 
bijdragen van de Westeuropese 
bondgenoten aan de bondgenoot
schappelijke verdediging op peil 
te houden. Bij de verdeling van de 
in onderhandelingen verkregen 
verminderingen ligt het voor de 
hand de VS - in het belang van de 
samenhang van het bondgenoot
schap - een meer dan evenredig 
deel toe te kennen. 

3. De dynamiek van de 
Europese integratie 

Naast de opgave het bond
genootschap intakt te houden 
staan de Westeuropese landen 
voor nog een uitdaging. Dat be
treft de verdieping van de Eu
ropese integratie in de jaren ne
gentig. Na de totstandkoming van 
de binnenmarkt in 1992 zullen de 
lidstaten van de EG voor belang~ 
rijke keuzes worden geplaatst bij 
de verdere ontwikkeling van een 
politieke en economische unie. De 
invloeds- en machtsverhoudingen 
tussen de nationale hoofdsteden 
en Brussel en Straatsburg zullen 
geleidelijk verschuiven, met alle 
moeilijkheden vandien. 

Het belang van een ver door
gevoerde Europese eenwording is 
duidelijk. Zelfs de grote Westeu
ropese landen zijn niet meer in 
staat zelfstandig hun belangen te 
behartigen. In een wereld waarin 
de onderlinge afhankelijkheid op 
economisch, technologisch, stra
tegisch en cultureel gebied toe
neemt is de Europese integratie 
een noodzaak geworden. 

Er kan voorlopig geen sprake 
van zijn dat Oosteuropese landen 
tot de Gemeenschap toetreden. 
Uitbreiding van de al bestaande 
handels- en samenwerkings
overeenkomsten verdient de 
voorkeur. Het plan van de Eu
ropese Commissie voor Westerse 
economische hulp aan de ver
schillende Oosteuropese landen is 
een goed begin van de hulpir..
spanning van de 24 betrokken 
Westerse landen. 

Slotopmerking 
De mislukking van het com

munistische model, sterk verbe
terde betrekkingen tussen Oost 
en West en de dynamiek van de 
Europese eenwording zullen gro
te, misschien wel schoksgewijs 
verlopende, veranderingen met 
zich meebrengen. We zijn snel -
wellicht te snel - geneigd positief 
te antwoorden op de vraag of al 
deze ontwikkelingen in het voor
deel van het westen zijn. Risico's 
worden geschapen door overhaast 
te handelen, niet door behoed
zaamheid. In een wereld vol ver
warring is het beter ons vast te 
houden aan wat zeker is: NAVO 
en EG. Die moeten we blijven 
steunen. • 



PARLEMENT JANUARI 1990 

Het Geilleenschappelijk 
Beleidskader OOorMARCELGERRITSEN 

Op 1 december hebben het kabinet en de sociale partners in de 
Stichting van de Arbeid overeenstemming bereikt over een 
sociaal akkoord, het zogenaamde gemeenschappelijk beleids
kader. 

Tijdens de plenaire discussie 
over dit akkoord heeft VVD
woordvoerder Robin Linschoten 
zijn teleurstelling uitgesproken 
over het feit dat de vakbond voor 
de middengroepen en het hogere 
personeel voortijdig heeft moeten 
afhaken. De door het kabinet 
aangekondigde lastenverzwarin
gen zullen namelijk vooral de 
middengroepen treffen en dat 
heeft de vakbond voor de midden
groepen terecht onaanvaardbaar 
gevonden. 

De VVD-fractie vindt dat het 
kabinet het middenkader wel heel 
gemakkelijk heeft laten vallen. 
Tijdens het debat heeft Robin 
Linschoten erop gewezen dat dit 
belangrijke consequenties kan 
hebbe.n voor de loonmatiging in de 
komende jaren. Immers, de mid
dengroepen bevinden zich juist 
daar op de arbeidsmarkt waar het 
grootste tekort bestaat aan ge
kwalificeerd personeel. De vak
bond van de middengroepen zal 
daarom van groot belang blijken 
te zijn bij het binnen de perken 
houden van de loonontwikkeling 
voor juist dit gekwalificeerde per
soneel. 

Werkgelegenheid 
Robin Linschoten heeft zich 

wel positief uitgelaten over de re
sultaten die in het gemeenschap
pelijk beleidskader zijn bereikt op 
het terrein van de bestrijding van 
de werkloosheid. 

Ook ten aanzien van het grote 
aantal arbeidsongeschikten iri ons 
land wordt een aantal belangrijke 
voorstellen genoemd. Eerlijk
heidshalve moet echter worden 
opgemerkt dat deze resultaten 
niet het gevolg zijn van het over
leg dat begin december 1989 heeft 
plaatsgevonden. 

Al de plannen die in het ge
meenschappelijk beleidskader 
staan vermeld waren al enige tijd 
gelegen voorbereid door de sociale 
partners en konden nu worden 
overgenomen in de tekst van het 
bereikte akkoord. 

Ambtenarensalarissen 
Een ander belangrijk punt in 

het gemeenschappelijk beleids
kader waarover Robin Linschoten 
namens de VVD-fractie zijn on
genoegen heeft laten blijken he-

treft het ambtenarenbeleid. 
In het akkoord staat vermeld 

dat er voor het arbeidsvoorwaar
denoverleg in de collectieve sector 
dezelfde financiële ruimte moet 
zijn als in het particuliere be
drijfsleven. 

Robin Linschoten heeft de be
windslieden gevraagd om hier
over duidelijkheid te scheppen. 
Wanneer deze ruimte betrekking 
heeft op de contractloonstijging in 
het particulier bedrijfsleven en 
het overheidspersoneel moet van 
deze ruimte ook nog andere zaken 
bekostigen, zoals scholing en 
werkloosheidsbestrijding, dan zou 
dat betekenen dat ambtenaren er 
minder op vooruit gaan dan de 
uitkeringsgerechtigden. Dit vindt 
de VVD-fractie onaanvaardbaar. 
Robin Linschoten heeft daarom 
gevraagd naar het standpunt van 
de coalitiepartners en de bewinds
lieden van Sociale en Binnen
landse Zaken. 

De fracties van de PvdA en 
CDA bleven over de vraag van de 
VVD-fractie heel vaag terwijl de 
bewindslieden evenmin dui
delijkheid wisten te verschaffen. 
De VVD-fractie heeft daarom in 
tweede termijn een motie inge
diend met de strekking dat de 
bruto salarisontwikkeling van het 
overheidspersoneel niet achter 

mag blijven bij de ontwikkeling 
van de bruto-uitkeringen. Deze 
motie ·heeft echter niet de steun 
gekregen van een meerderheid in 
de Kamer. 
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Robin Linschoten 

De VVD-fractie wacht nu met 
belangstelling de ontwikkelingen 
de komende jaren af. 

• 

Initiatiefwetsvoorstel van Loek Hermans over 
media en nieuwe communicatiediensten 
door JOHAN HOMMES 

Mediazaken blijven de aandacht vragen. Zoals hij in augustus' 
vorig jaar had aangekondigd, is Loek Hermans met een initia
tiefwetsvoorstel gekomen om de Mediawet te wijzigen. Dit 
voorstel is op 20 december 1989 bij de Tweede Kamer aanhangig 
gemaakt. 

Het wetsvoorstel is gebaseerd 
op de gedachte dat de kabel zo vrij 
moet zijn als papier. Dit beginsel 
werkt zowel in de richting van de 
omroep als ook in de richting van 
de vormen van nieuwe dienstver
lening die via de kabel worden ge
transporteerd. Hierbij moet wor
den gedacht aan telewinkelen, te
lebankieren, datacasting etc. Voor 
wat betreft de omroep werpt de 
Mediawet allerlei belemmeringen 
op bij de doorgifte van program
ma's. De VVD heeft altijd ervoor 
gepleit dat de kabel niet als in
strument van omroeppolitiek mag 
worden gebruikt. Bij de nieuwe 
diensten via de kabel geldt een 
machtigingsregime op grond van 
de Wet op de Telecommunicatie
voorzieningen. Deze dient het 
monopolie van de PTT zoveel mo
gelijk te beschermen. 

Belemmeringen 
Het wetsvoorstel wil verande

ringen aanbrengen in zowel de 
Mediawet, als ook in de Wet op de 
Telecommunicatievoorzieningen. 
Uitgangspunt hierbij is dat de ka
bel vrij wordt gemaakt van be
lemmeringen die in de Mediawet · 
zijn opgenomen voor wat betreft 
de toelating van omroepprogram
ma's en van belemmeringen die in 
de Wet op de Telecommunicatie
voorzieningen zijn opgenomen 
voor wat betreft de mogelijkheden 

voor nieuwe communicatiedien
sten via de kabel. 

Vrijheid van informatiever
spreiding en van informatiever
krijging staan hierbij voorop. De 
kabel mag volgens de. VVD niet 
worden gebruikt als middel tot 
omroeppolitiek. Zij is slechts he-

stemd voor transport van gege
vens. Het toegestane gebruik van. 
het kabeltelevisienet is naar de 
mening van Loek Hermans ten 
onrechte beperkt tot de distributie 
van omroepprogramma's. Het ge
bruik van de kabel ten behoeve 
van nieuwe diensten, zoals te
lewinkelen, datacasting, teleban
kieren, tele-alarmering, teleme
teraflezing, teleconferentie, da
taverkeer etc. zou onbeperkt mo
gelijk moeten zijn. Helaas is het 
belangrijke onderwerp van nieu-

Loek Hermans 

we toepassingen van informatie
technologie naar de achtergrond 
gedrongen door de verhitte en 
aanhoudende discussie over ons 
omroepbestel. Bij genoemde 
nieuwe vormen van dienstver
lening via de kabel gaat het steeds 
om overdracht van informatie en 
ook hier geldt dat de kabel even 
vrij moet zijn als de drukpers. 

Minimumvoorschriften 
In hoofdlijnen stelt Loek Her

mans voor om in de Mediawet 
slechts een aanal minimum-voor
schriften te handhaven. Zo zal de 
verplichting tot doorgifte van de 
huidige Nederlandse omroepen 
blijven bestaan. Voor het overige 
wordt de kabelexploitant vrij ge
laten om de kabel te gebruiken 
voor andere doeleinden. Het 
wetsyoorstel voorziet in een si
tuatie waarbij alles is toegestaan, 
tenzij de wet nadere aanwijzingen 
geeft. De huidige wet kent een 
systeem waarbij alles is verboden, 
tenzij de wet uitdrukkelijk toe
stemming verleent. 

De machtiging tot exploitatie 
van de kabel is in handen van de 
gemeente. Deze bezit overigens de 
mogelijkheid om genoemde ex
ploitatie uit te besteden aan een al 
dan niet privaatrechtelijke derde. 
De gemeenteraden fungeren 
daarbij als toezichthouder. Zij be
palen de spelregels voor de be
heersing van het feitelijke mo
nopolie van de machtiginghouder 
(kabelexploitant). 

In de Wet op de Telecommuni
catievoorzieningen zal het voor-

schrift waarbij een aanvullende 
machtiging wordt geëist bij de 
doorgifte van nieuwe communi
catiediensten via de kabel verval
len. In plaats daarvan zal een be
paling worden opgenomen in 
laatstgenoemde wet die voorziet 
in een bescherming van de mo
nopoliepositie van de PTT met 
betrekking tot een aantal basis
diensten. De mogelijkheden om 
via de kabel nieuwe communi
catiediensten te exploiteren zul
len hierdoor worden verruimd. Er 
moet een situatie ontstaan die 
vergelijkbaar is met de schrijven
de pers. Het initiatiefwetsvoorstel 
sluit aan bij Europese media
regels, zoals die zijn vastgelegd 
in de EG-richtlijn van afgelopen 
najaar. 

Het voorstel van Loek Her
mans is voor advies gestuurd naar 
de Mediaraad en de Voorlopige 
Raad voor Post en Telecommuni
catievoorzieningen. Na de ad
visering door de Raad van State 
zal de Kamer beginnen met de be
handeling. 

Loek Hermans heeft bij de 
presentatie van zijn wetsvoorstel 
aangekondigd dat hij in 1990 met 
voorstellen zal komen om de Me
diawet nog op twee andere onder
delen te wijzigen. Zo dient naar de 
mening van de VVD de NOS te 
worden omgebouwd naar een 
soort BBC-achtige constructie en 
zal ook de ether vrijgemaakt moe
ten worden van ongewenste be
lemmeringen. 

• 
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Vuurwerk bij AAW-debat 
Eerste Kanter 
door HAN HEIJMANS, 
WO-senator 

Dat was zowaar een te vroeg aangestoken Nieuwjaarsklapper 
op de ochtend van de 27ste december in de Eerste Kamer: het 
"onaanvaardbaar" uit de mond van vice-premier Kok over de 
dreigende verwerping van de wijziging in de Algemene Ar
beidsongeschiktheidswet (AAW). Een ruzie tussen het CDA en 
de nog fonkelnieuwe ploeg, die kopje-onder zou gaan als deze 
regeringspartij voet bij stuk zou houden. Dat deed ze uiteraard 
niet, zij het dat fractievoorzitter Kaland zich wèl keihard tegen 
het kabinet opstelde. De VVD-fractie zag als relatieve buiten
staander de beschadiging van kabinet en coalitie niet zonder 
ongenoegen aan. 

Ik laat alle staatsrechtelijke 
aspecten en politieke gevolgen 
van een (en met name dit) 
"machtswoord" in de Eerste Ka
:i:ner liggen - daarover zal o.m. bij 
de eind januari in de Senaat te 
houden Algemene Beschouwin
gen nog wel het nodige worden 
gezegd - om me te bepalen tot wat 
ten onrechte wel is genoemd het 
"technisch reparatiewetje". 

De oorsprong van alle boosheid 
ligt bij de belastingherziening
Oort. Toen werd bepaald dat 65-
plussers in het vervolg wèl premie 
voor de AAW zouden moeten be
talen, maar dat ze niet in aan
merking zouden komen voor uit
keringen en voor zg. "voorzienin
gen" (rolstoelen, taxivervoer etc.). 

Premies en rechten 

Verwatering 

Het was wèl tegen de haren 
in van onze fractie, die zich altijd 
breed heeft gemaakt voor het 
handhaven van de verzekerings
gedachte. De vrees voor een ver
watering hiervan bij ons en bij het 
CDA leidde tijdens de Oort-cie
batten in april tot de motie Chris
tiaanse-van Graafeiland, waarin 
werd gepleit voor een duidelijke 
herkenbaarheid en een water
dicht onderscheid tussen belas
ting en premie. Het wetsontwerp 
maakte er echter twee perfect
werkende communicerende vaten 
van. 

Bovendien heeft de Eerste-Ka
merfractie van de VVD grote be
zwaren tegen Rijksbijdragen, die 
de relatie tussen offer (premie) en 
prestaties (uitkeringen en/of 
voorzieningen) vertroebelt en, 
conform het gezegde "wie betaalt 

beslist" de greep van de overheid 
op ons sociaal-verzekeringsstelsel 
knellender kunnen maken. 

Laat de dreigende miljarden
strop(?) ons dan koud? Natuurlijk 
niet, ondanks alle aandacht in de 
publiciteit voor mijn uitspraak 
tijdens het debat in de Eerste Kao 
mer: "Je kunt er met een redelijke 
kans tot overleven vergif op inne
men dat cijfertjes van Sociale Za
ken (om me tot dit departement te 
beperken) niet uitkomen; even
min als de voorspellingen van de 
weerman, hoewel deze het de 
laatste tijd wat beter doet." 

Politieke schade 
Evenals nagenoeg alle fracties 

in de Tweede en in de Eerste Ka
mer - én de Raad van State! -
hechten we weinig waarde aan de 
waarschijnlijkheid van de miljar
denstrop waarmee minister Kok 
en staatssecretaris Ter Veld 
dreigden. Na tuurlijk moet er wat 
gebeuren, maar als het kabinet 
"in de eerste maanden na zijn op
treden" (Raad van State) met een 
beter voorstel zou komen (en dat 
kan best) zou de schade zeer be
perkt zijn. 

Wij stemden uiteraard tegen, 
het CDA met een haal en een 

grauw naar de ploeg van Lubbers 
vóór, evenals SGP en Partij van 
de Arbeid, die in haar oppositie
tijd óók nog tegen was. 

Slotconclusie: de politieke 
schade voor het kabinet zou als 

Han Heijmans, WO-senator 

gevolg van dat "onaanvaardbaar" 
wel eens heel wat reëler kunnen 
zijn dan de uit de lucht geplukte 
en met een natte vinger bereken
de "miljardenstrop". Maar dat 
verdriet ons uiteraard niet. • 

Secretariaat VVD-vrouwen 
Met ingang van 1 januari 
heeft de Organisatie Vrou
wen in de VVD een nieuwe 
secretaresse: Renée Neuer-

burg. Het. secretariaat is 
dagelijks telefonisch be
reikbaar tussen 9.00 en 
13.15 uur: 070-3613040. 

De toenmalige staatssecretaris 
De Graafwerd zowel in de Tweede 
als in de Eerste Kamer gewaar
schuwd dat zoiets eigenlijk niet 
kan. Bovendien dreigde het ver
zekeringskarakter van de volks
verzekeringen in de knel te raken. 
Immers, je betaalt premie om in 
principe rechten te hebben. De 
Graaf is er pas in september ach
ter gekomen dat het inderdaad 
wel eens niet zou kunnen. Wan
neer de rechter zou beslissen dat 
er wel recht op uitkering en/of 
voorzieningen zou bestaan, 
dreigde er volgens de staatssecre
taris een strop van misschien wel 
miljarden. 

~· euntaatregelen of 
lasten verhogingen? 

Hij diende een wetsvoorstel in 
dat naar de mening van onze 
fractie (evenals van die in de 
Tweede Kamer; zij stemde ook te
gen) een voorbeeld was van hoe 
het niet moet. 
Waar komt het voorstel - in grote 
lijnen - op neer? 

1. 65-plussers zullen ook na 1 ja
nuari geen premie betalen en ze 
hebben dus ook geen recht op 
AAW, 

2. omdat deze maatregel te wei
nig geld in het laatje van het Al
gemeen Arbeidsongeschiktheids
fouds (AA.f) brengt en bovendien 
een voordeeltje voor de gepensio
neerden zou opleveren - en dat 
mocht om inkomenspolitieke re
denen niet - moet de belasting in 
de "eerste schijf' van Oort met zes 
procent stijgen. De premie-AAW 
voor beneden-65 jarigen wordt op 
1.15 proèent gesteld, 

3. deze extra belastingopbrengst 
gaat grotendeels als zg. Rijksbij
drage naar het AA.f. Omdat er als 
gevolg van die belastingverhoging 
te veel geld binnenkomt wordt het 
restant evèneens als Rijksbij
drage in het Algemeen Weduwen
en Wezenfonds gegoten, zodat de 
premie voor die A WW eveneens 
kan zakken. 

door JOHAN HOMMES 

Vlak na het aantreden van het derde kabinet-Lubbers is door 
· dit kabinet een aantal nieuwe maatregelen genomen die ter 
financiering dienen van voorgenomen milieubeleid. Het betreft 
hier een extra verhoging van de dieselaccijns, de verhoging van 
het huurwaardeforfait en de invoering van een C02-heffing op 
brandstoffen. 

De VVD-fractie heeft zeer 
kritisch gereageerd op deze voor
stellen. Naar de mening van de 
VVD leiden de voorstellen tot las
tenverhogingen zonder overigens 
uit het oog te verliezen dat een 
goed milieubeleid geld kost. Mi
lieu-effecten zijn bij deze maatre
gelen echter niet of nauwelijks 
aan te geven. 

In het debat over het voorstel 
van de regering om de accijns op 
diesel met 4,3 cent extra te verho
gen, heeft de VVD-fractie zich 
uitgesproken tegen deze zoge
naamde milieumaatregel. Woord
voerster Annemarie Jorritsma 
kenschetste de kabinetsvoor
nemens als een ordinaire belas
tingverhoging, waarmee geen en
kel milieudoel wordt bereikt. 
Weliswaar is het de bedoeling dat 
de extra opbrengst van de maat
regel wordt gebruikt voor sub
sidieregelingen ter stimulering 
van het gebruik van schone die
selvoertuigen, maar er bestaat 
grote onzekerheid of het instru
mentarium dat daarvoor beschik
baar is door de Europese Com-

missie zal worden geaccepteerd. 
Overigens zal er door de accijns
verhoging geen kilometer minder 
worden gereden. Op aandrang 
van onder meer de VVD heeft het 
kabinet toegezegd dat de extra 
opbrengst uit de accijnsverhoging 
niet alleen ten goede zal komen 
aan de vrachtauto's en de bussen, 
maar ook aan de personendie
selauto's. 

Huurwaardeforfait 
Ook voor wat betreft de voor

gestelde verhoging van het huur
waardeforfait heeft de VVD-frac
tie grote bezwaren. Woordvoerder 
Rudolf de Korte concludeerde dat 
het kabinet de doelstelling om het 
eigen woningbezit te bevorderen 
blijkbaar overboord heeft gezet. 
Dit terwijl het milieubelang met 
deze lastenverhoging voor 2,3 
miljoen woningeigenaren, niet of 
nauwelijks is gediend. 

In feite komt het er op neer 
dat de bereidheid om te verhuizen 
niet zal toenemen door de maat
regel, zodat het fileprobleem ook 
niet wordt verminderd. Het mi-

lieu profiteert er niet van. De 
voorgestelde lastenverhoging 
wordt eenzijdig afgewenteld op 
huiseigenaren, die niet aantoon
baar het milieu meer belasten dan 
huurders. Tevens treft de maat
regel met name de middengroe
pen; hun nadelig koopkrachteffect 
is gemiddeld 0,5 % van hun be
steedbaar inkomen. Tenslotte 
komt de maatregel op een on
gelukkig moment. De hypotheek
rente stijgt nog steeds en ook de 
waarde van de koophuizen gaat 
steeds verder omhoog. Al met al 
zal de bevordering van het eigen
woning-bezit stagneren en zal de 
heilzame doorstroming van de 
huursector naar de koopsector af
nemen. Overigens heeft de Eerste 
Kamer geweigerd het wetsvoor
stel over de verhoging van het 
huurwaardeforfait nog voor 1 ja
nuari 1990 te behandelen. Het 
wetsvoorstel vereist volgens haar 
een zorgvuldige voorbereiding. De 
maatregelen zullen hierdoor pas 
in de loop van dit jaar van kracht 
worden. 

Het voorstel om een C02-hef
fing voor brandstoffen in te voeren 
heeft de instemming van de VVD. 
De opbrengsten hiervan moeten 
worden gebruikt voor de oplossing 
van het broeikasprobleem. Het is 

daarbij volgens de VVD noodza
kelijk dat de heffingsopbrengst 
voor de volle 100 % moet worden 
besteed aan maatregelen die lei
den tot reductie van C02 . Een be
steding van slechts 60 %, zoals in 
het regeerakkoord opgenomen, is 
te weinig. De VVD wil geen ver
dere ,,uitgavenvervuiling". 

De VVD heeft gepleit voor een 
C02-actieplan met concrete 
maatregelen. Woordvoerder Jan 
te Veldhuis waarschuwde echter 
wel dat het broeikasprobleem al
leen in internationaal verband 
kan worden aangepakt. Volgens 
berekeningen draagt Nederland 
0,7% bijaan de broeikas. Het ka
binet stelt voor in het regeerak
koord om in vier jaar tijd een C02-

reductie van 8 % te bereiken. Al 
met al een rendement van on
geveer 0,05 %. Wanneer de ont
wikkelingslanden hun econo
mieën gaan oppeppen zal de uit
stoot van C02 daar zo snel toene
men dat het effect van 0,05% uit 
ons land in grote veelvouden ver
loren gaat. Het kabinet moet 
daarom van de VVD geen over
trokken verwachtingen wekken 
en met de beide benen op de grond 
blijven staan. De VVD wil dan ook 
dat het kabinet ook in internatio
naal verband actie onderneemt 
voor een effectief mondiaal be
strijdingsplan. B 
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-Ainstelveen ziet 
verkiezingen m.et vertrouW"en 
tegem.oet 
door JU LES MAATEN, 
WO-Gemeenteraadslid in Amstelveen 

Zoals in alle Nederlandse gemeenten slaat ook in Amstelveen 
voor de lokale VVD op 21 maart aanstaande het uur van de 
waarheid. De kiezer oordeelt over wat de raadsfractie de afge
lopen vier jaar heeft gepresteerd en of de partij ook de komende 
vier jaar een vooraanstaande rol in het gemeentebestuur mag 
spelen. Natuurlijk spelen bij gemeenteraadsverkiezingen voor 
de kiezers ook landelijke elementen mee. Maar het is te eenvou
dig om er van uit te gaan dat de landelijke trend (of die nu 
positief of negatief uitvalt) zich in alle gemeenten op dezelfde 
wijze zal voordoen. 

In Amstelveen gaat het boven
dien niet alleen om het vertrou
wen dat de VVD als partij geniet. 
De VVD bezet er twaalf van de 
drieëndertig raadszetels (is de 
grootste fractie) en levert twee 
van de vier wethouders. Een stem 
op de VVD houdt voor velen een 
signaal van tevredenheid met het 
door het gemeentebestuur ge
voerde beleid in. Voor de Amstel
veense VVD schept dat een extra 
verantwoordelijkheid om de vin
ger aan de pols van de samen
leving te houden. 

Toekomstmogelijkheden 

Nu gaat het gelukkig goed met 
de gemeente Amstelveen. De 
werkloosheid is laag, winkelvoor
zieningen volop . aanwezig, het 
cultureel aanbod is van hoog ni: 
veau, grootstedelijke problemen 
zoals op het gebied van drugge
bruik zijn relatief gering. De ge
meente heeft een sluitende be
groting. Het gemeentebestuur 
werkt in goede harmonie. Maar 
stilstand is achteruitgang, ook in 
deze regio (met Amsterdam en 
Schiphol onmiddellijk naast de 
deur), die grote toekomstmoge
lijkheden in zich bergt. Juist voor 
een toekomstgerichte liberale 
partij een uitdaging van jewelste 
en voor een jong liberaal raadslid 
een fascinerende tijd om van nabij 
mee te maken. Economische groei 
met alle positieve gevolgen van 
dien lijkt voor het oprapen te lig
gen, vooral met het Europa Zon
der Grenzen in het verschiet. 

Keerzijde 

Diezelfde economische groei 
heeft ook een keerzijde, en ook 
daarvoor kan de VVD de ogen niet 
sluiten. Want bijvoorbeeld een 
toename van bedrijvigheid en 
werkgelegenheid betekent ook 
een toename van de hoeveelheid 
kantoorgebouwen in het zicht van 
woonwijken. Woningbouw en 
kantoorbouw gaan ten koste van 
gemeentelijke groenvoorzienin
gen en landelijke gebieden rond 
de gemeente: juist in een gemeen
te die zich als "Stad in het groen" 
profileert een teer punt. Positieve 
zaken als deregulering en een te
rugtreden van de overheid beant
woorden in de ogen van velen niet 
aan de noodzaak van een actiever 
gemeentelijk milieubeleid. Het is 
slechts een greep uit de commen
taren die de raadsfractie bere i
ken, bijvoorbeeld tijdens het 
maandelijkse fractiespreekuur. 

Nieuwe zaken 
Het blijft natuurlijk belangrijk 

om eraan vast te houden de col-

Jongeren in de 
Raad 

Op 24-jarige leeftijd werd 
Jules Maaten als een van de 
jongste gemeenteraadsle
den gekozen in de Amstel
veense raad. Hij stond toen 
op de llde plaats. Nu - 28 
jaar oud - is hij gestegen 
naar de 4de plaats. 
De redactie vroeg hem naar 
de stand van zaken in Am-

, stelveen. 

lectieve lastendruk in elk geval 
niet verder te laten toenemen. 
Maar er is tegelijkertijd een 
noodzaak o_m extra _middelen uit 
te trekken voor nieuwe zaken. 
Zaken die ook de VVD onder
steunt. Men denke aan de ver
nieuwing van de riolering, een 
probleem dat ook in veel andere 
gemeenten speelt. Maar ook de 
overschakeling op het gescheiden 
ophalen van groente-, fruit- en 
tuinafval wordt een kostbare 
zaak, om maar niet te spreken van 
de milieu-box waarmee klein 
chemisch afval bij de huishoudens 
kan worden opgehaald. Een ge
degen emancipatiebeleid moet 
verder van de grond komen. Het 
ouderenbeleid vraagt om extra 
impulsen. Het handhaven van de 
kwaliteit van groenvoorzieningen 
kost handenvol geld. Ondanks 
landelijke bezuinigingen moet de 
kwaliteit van het onderwijs be
waakt worden. Aan veiligheid op 
straat, in huis en in het verkeer 
worden hogere eisen gesteld. Een 
solide sociaal beleid, waardoor de 
groei ten goede komt aan àlle 
burgers, vereist grote inspannin
gen. En veel Amstelveense bur
gers, vooral ook VVD-kiezers, 
vinden dat de gemeentelijke 
overheid actiefhet voortouw moet 
nemen bij deze zaken, die per slot 
van rekening de leefbaarheid van 
de woonomgeving bepalen. 

Groei met zorg 
Zeker, groei is nodig. Maar met 

zorg. Zoals de VVD in Amstelveen 
stelt: "Groei met zorg zal niet 
ontaarden in zorgelijke groei". Dit 
blijkt ook uit verschillende van de 
speerpunten die voor de verkie
zingen naar voren kunnen worden 
gebracht. Goed onderwijs. Vol
doende culturele, sportieve en re
creatieve voorzieningen. Een so
lide systeem van gezondheidszorg 
en maatschappelijke hulpver
lening. Een comfortabel en fijn
mazig openbaar vervoer. Vol
doende en goed gebouwde wonin
gen in alle prijsklassen. Optimale 

werkgelegenheid dicht bij huis. 
Voltooiing van het Amstelveense 
centrum, met volop inspraak
mogelijkheden voor alle burgers. 
Een burgergericht gemeentebe
stuur. Maar ook de zelfstandig
heid van de gemeente zal zeker 
een rol spelenbiLdeze verkiezin
gen:· sinds het rapport-Móntijn 
(over de grote-steden-problema
tiek) het daglicht zag is de be
zorgdheid onder de burgers over 
de zelfstandigheid van Amstel
veen, tenslotte een gemeente on
der de rook van Amsterdam, toe
genomen. De Amstelveense VVD 
heeft zich klip en klaar uitgespro
ken tegen inlijving bij de hoofd
stad, en tegen de vorming van een 
agglomeratiegemeente of van een 
Stadsprovincie Amsterdam. Sa
menwerking op basis van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen 
binnen het Regionaal Overleg 
Amsterdam en samenwerking in 
het Amstel- en Meerlandenover
leg wordt vanzelfsprekend van 
harte ondersteund. 

Convenant 

Vanzelfsprekend speelt ook het 
. milieu een vooraanstaande rol. 
Niet alleen omdat het thema 
(mede dankzij de inspanningen 
van opeenvolgende liberale mi
lieu-ministers) landelijk grote 
aandacht krijgt. Vooral het ge
geven dat lokaal daadwerkelijk 
iets kan worden gedaan aan het 
verbeteren van het milieu speelt 
een belangrijke rol. Er kan aan 
een aantal voorstellen gedacht 
worden. Bijvoorbeeld het sluiten 
van een convenant met het lokale 
bedrijfsleven, waarin afspraken 
worden gemaakt over het tegen
gaan van milieuvervuiling. Een 
actief vergunningen- en hand
havingsbeleid. Initiatieven on
dersteunen voor milieu-vriende
lijke bedrijvigheid. Gifvrij onder
houd van plantsoenen en straten. 
De benoeming van een stads
ecoloog. Bij grote nieuwbouwpro
jecten kunnen energiefactoren in 
belangrijke mate meewegen (zon
ligging, warmteïsolatie e.d.). In 
bouwverordeningen kan de ge
meente energiebesparende maat
regelen verplicht stellen, zoals het 

Ju/es Maaten en WO-lijsttrekker Piet van den Heuvel 

gebruik van NOx-arme verwar
mingsketels. 

Groenfonds 

De VVD-fractie in Amstelveen 
gaat ook uit van het principe "De 
vervuiler,:, betaalt". Gezocht moet 
worden naàr mogelijkheden om 
ervoor te zorgen dat wie mèèr 
vervuilt ook mèèr betaalt. De to
tale lasten voor de burgers zouden 
daarbij overigens niet omhoog 
moeten gaan: indien milieulasten 
toenemen zal naar wegen moeten 
worden gezocht om andere lasten 
te laten dalen .. En ten slotte heeft 
de VVD bij de jongste begrotings
behandeling voorgesteld de mo
gelijkheid te onderzoeken tot het 
stichten van een groenvoorzie
ningen-fonds. Dit fonds zou kun
nen worden gevoed uit een opslag 
op de verkoopprijzen van onroe
rend goed in de commerciële sfeer: 
Uit de inkomsten ervan zouden 
extra uitgaven ter handhaving 
van de kwaliteit van de groen
voorzieningen kunnen worden 
betaald. 

Enthousiasme 

Gezien de uitslagen bij de Eu
ropese Verkiezingen en bij de 
Tweede Kamerverkiezingen in 
respectievelijk juni en september 
jongstleden lijkt het erop dat de 
VVD zich in Amstelveen bij de 
verkiezingen in maart nog meer 
dan anders zal moeten inspannen, 
teneinde de fractie in de gemeen
teraad op de huidige grootte te 
handhaven. Zelfs bestaat volgens 
de statistieken het risico door het 
CDA te worden voorbijgestreefd 
als grootste partij, een ontwikke
ling die vanzelfsprekend ook ne
gatieve gevolgen kan hebben voor 
de liberale inbreng in het dage
lijks bestuur van de gemeente. 
Maar, zoals gezegd, de landelijke 
trend van vorig jaar hoeft zeker 
niet allesbepalend te zijn. In
spanningen in de gemeente zelf 
kunnen die trend ten minste bij
buigen, en dat kan bijvoorbeeld 
van belang zijn voor het verkrij
gen van een of meer restzetels 
(waarbij soms stemmen die Óp de 
vinger van een hand te tellen zijn 

de doorslag geven). Er is dus alle 
reden om de verkiezingsuitdaging 
met enthousiasme aan te nemen. 
Er is mede door de forse inbreng 
van de VVD een degelijk fun
dament gelegd waarop verder ge
bouwd kan worden, waardoor in 
de komende raadsperiade de as
pecten van leefbaarheid, de zorg 
voor mens en milieu, des te meer 
aandacht kunnen krijgen. De 
Amstelveense kiezer kan dus in 
een dynamische verkiezingscam
pagne met vertrouwen tegemoet 
getreden worden. Dan kan stellig 
ook met vertrouwen worden uit
gezien naar de uitslag op 21 
maart. • 

Oproep aan 
onze 

leden/lezers, 

Indien u werkzaam bent in 
bedrijf of vrij beroep, en u 
hebt - mede - zeggenschap 
in publicitaire aangelegen
heden, overweegt u dan 
eens als advertentie
medium "VRIJHEID EN 
DEMOCRATIE", ons 10 x 

per jaar verschijnende 
ledenblad. 

Vrijbl. inl. 02507-14745, 
Van Vliet Bureau voor Me

dia Advies. 
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ONDER AUSPICIËNVAN DE Lffi. DEM. FRACTIE 

1992: 
Investeren 
• Ininensen 

door JESSICA LARIVE, 
WO-Europarlementariër 

Erasmus studeerde in het begin van de zestiende eeuw in vrij
wel alle landen van Europa. Net als vele andere tijdgenoten. 
Europa mocht toen politiek verdeeld zijn, cultureel was er 
sprake van een grote wisselwerking. Wist u dat in diezelfde 

- eeuw het eerste officiële studentenuitwisselingsprogramma tot 
.stand kwam? Catharina de Medicis bood in 1573 de Polen een 
dergelijk programma aan omdat zij haar zoon Henri tot hun 
koning hadden gekozen. In hoeverre het gedrag van Henri de 
uitvoering van het programma in de weg stond, vermeldt de 
geschiedenis niet. Pas ruim 400 jaar later, in 1987, werd de 
draad weer opgepakt en zag het Europese studentenuitwis-

-selingsprogramma ERASMUS (European Action Scheme for 
Mobility of University Students) het daglicht. 

Neus over de grens 
In Vrijheid en Democratie van 

juli 1987 is reeds uitvoerig inge
gaan op de wat moeizame ont
staansgeschiedenis van dit be
langrijke Europese programma. 
Belangrijk omdat het bijdraagt 
aan de broodnodige internatio
nalisering van het onderwijs. Be
langrijk, omdat het de samen
werking tussen de Europese ho
ger-onderwijsinstellingen bevor
dert en de huidige versnippering,· 
verstarring en rigiditeit tegen
gaat. Belangrijk, omdat het de 
mensen zijn die de gouden kansen 
van 1992, van de vrije interne 
markt, in klinkende munt moeten 
omzetten. 

· Voorbereiding op de enorme 
maatschappelijke veranderingen 
die in het grenzeloos Europa zul
len optreden, is geen luxe, maar 
harde noodzaak. ·Belangrijk, om
dat een sterk vergrote arbeids
markt alleen kan functioneren 
met goed opgeleide, internatio
naal georiënteerde, mobiele men
sen. ERASMUS geeft studenten 
de kans zonder tijdverlies een er
kend deel van hun studie aan een 
buitenlandse universiteit door te 
brengen en verder te leren kijken 
dan hun nationale neus lang is. 
Naast een Europees beurzenstel
sel zijn daarvoor Europese in
teruniversitaire samenwerkings
netwerken opgericht en worden 
maatregelen getroffen ter verbe-

tering van de academische erken
ning van diploma's en studie
periodes. 

Slechts 2 o/o 

Heel enthousiast sprak de 
voorzitter van de Europese Com
missie, Jacques Delors, destijds 
over 10 % mobiliteit van 6 miljoen 
Europese studenten, ingeschre
ven bij meer dan 3600 instellin
gen, tegen eind 1992. Als woord
voerder van de Europese liberale 
fractie was ik toen al lichtelijk 
sceptisch over dit ambitieuze cij
fer. Voor Nederland zou dat deel
name van ruim 30.000 studenten 
betekenen. Nu het eerste ERAS
MUS-programma er volgend jaar 
opzit, blijken mijn vermoedens 
jammer genoeg bevestigd: Tot op 
heden zijn we in de hele Europese 
Gemeenschap nog niet boven de 
2% in 2 jaren uitgekomen. Vorig 
jaar hebben 1077 Nederlandse 
studenten een beurs gekregen op 
een totaal van 16.007 ERASMUS
beurzen. 1028 buitenlandse jon
geren hebben een tijdje bij ons ge
studeerd. 

Enthousiasme genoeg 
De universitaire wereld is ge

motiveerd genoeg, maar veel aan
vragen ketsten tot nu toe af op 
gebrek aan geld. In 1987 stelde de 
Raad slechts 200 miljoen gulden 
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ter beschikking terwijl het Eu
ropees Parlement meer dan het 
dubbele vroeg. Toch zijn er, dank
zij het enorme enthousiasme van 
alle partijen, aardige resultaten 
geboekt, ondanks de kinderziek
ten. Vorig jaar hebben wij ook we
tèn te bereiken dat het budget 
voor het beurzenstelsel voor het 
collegejaar 1989/1990 extra werd 
verhoogd met 18 miljoen gulden. 
Dat haalde enigszins de stoom 
van de ketel. In het voorafgaande 
collegejaar kon gemiddeld immers 
slechts 1 op de 3 projecten worden 
gehonoreerd. Met die extra ver
hoging steeg het toewijzingsper
centage tot zo'n 50 %. 

De belangstelling vanuit de 
Nederlandse universiteiten groeit 
nog steeds: +39 %ten opzichte van 
1988. Aanvragen komen van al
lerlei studierichtingen: de Kunst
academies in Rotterdam en Am
sterdam (uitwisselingen met Ber
lijn, Frankfurt, Barcelona, Parijs, 
Dublin, Londen en Manchester), 
toegepaste wiskunde van de TU
Eindhoven (Duitsland, Italië, En
geland), filosofie van de ERAS
MUS-universiteit van Rotterdam 
(met Gent), taalkunde vanuit 
Utrecht en Nijmegen (met België, 
Duitsland, Denemarken en En
geland), tandheelkunde van Gro
ningen (Brussel, Leuven, Arhus 
en Glasgow). Dit zijn slechts en
kele voorbeelden van bijna 100 
interuniversitaire samenwer
kingsprojecten waaraan Neder
land deelneemt. 

Veelbelovende 
samenwerking 

Als we het huidige programma 
evalueren, kunnen we in ieder 
geval stellen dat voortzetting er
van zeer gewenst is. Er zijn veel 
contacten gelegd, de interuniver
sitaire samenwerking is veelbelo
vend, er wordt hard gewerkt aan 
een studiepuntentransfersysteem 
en de ervaringen die de Europese 
studenten opdoen zijn van on
schatbare waarde! De Europese 
Commissie heeft onlangs een 
voorstel ingediend voor ERAS
MUS-II. De procedure is versneld 
doordat na een arrest van het Eu-

ropese Hofvan Justitie het accent 
meer op het beroepsaspect van de 
opleidingen is gelegd. Dit be
tekent dat de besluitvorming nu 
met gekwalificeerde meerderheid 
in plaats van met unanimiteit van 
de Raad kan plaatsvinden. Een 
hele opluchting! 

In het debat in november over 
ERASMUS-II legde ik de nadruk 
op de noodzakelijke mobiliteit van 
de studenten: onderzoek en ont
wikkeling horen in andere pro
gramma's thuis. Daarom moet 
ERASMUS alleen gelden voor de 
eerste studiefase, na de prope
deuse. 

LINGUA 
Verder moet meer aandacht 

worden besteed aan de taalkun
dige en culturele voorbereiding 
door o.a. het nieuwe Europese ta
lenprogramma LINGUA geïn
tegreerd in te schakelen. Ook 
blijkt het belangrijk dat bij het 
opzetten van samenwerkingspro
gramma's wordt gelet op opvang 
en huisvesting. Geregeld hoor je 
dat studenten de helft van de bui
tenlandse studietijd kwijt zijn aan 
het zoeken naar een kamer ... 

Het grootste probleem blijft 
uiteraard het beperkte budget. 
We praten nu over 440 miljoen 
voor drie jaar. President Mitter
rand deed er in november nog 
eens een schepje bovenop toen hij 
bij ons in Straatsburg heel ge-

Winnaarsbezoek 
aan Straatsburg 
Woensdag 13 december 9.35 
uur was het zover: de 12 prijs
winnaars begonnen aan hun 
treinreis naar Straatsburg. De 
groep bestond uit 6 puzzel
winnaars en 6 ledenwerfcam
pagnewinnaars uit alle delen 
van het land. · 

Na station Roosendaal was (na 
enig zoeken!) de groep compleet 
en kon de "reisleidster" opgelucht 
ademhalen. Hoewel we elkaar van 
te voren nooit hadden ontmoet, 
zat er al vanaf het begin van onze 
reis een hele goede stemming in. 

Om 10 voor half 6 kwamen we 
in Straatsburg aan waar we har
telijk ontvangen werden door de 
organisator van de reis mevrouw 
Annemiek Arno. 

Na ons opgefrist te hebben in 
het uitstekende Hotel Arcade 
vertrokken we samen met Hugo 
. Dittmar naar een gezellig 
Straatsburgs restaurant voor een 
verrukkelijk diner. De volgende 
ochtend werden we om 9 uur op
gehaald door een gids voor een 
rondleiding door Straatsburg. De 
Frans/Duitse geschiedenis van 
Straatsburg werd ons verteld en 
de bijzondere plekjes werden ons 
getoond. 

Rond 12 uur vertrokken we 
naar het Europarlement, daar 
werden we gastvrij ontvangen 
door Gijs de Vries, Jessica Larive 
en Florus Wijsenbeek. 

Dagindeling 
Europarlementariërs 

Eerst werd bijgaande foto ge
maakt, daarna werd ons een 
overheerlijke lunch aangeboden, 
welke we samen met een 32-tal 
JOVD-ers nuttigden in het res
taurant van het Europarlement. 
Na de lunch namen we met z'n 
allen plaats op de publieke tribu
ne, waar we een betoog van de 
Portugezen aanhoorden over hulp 
aan natuurrampgebieden. Vooral 
het feit dat de parlementariërs (in 
dit geval de Portugezen en de 
Spanjaarden) gewoon in hun ei
gen taal het woord voerden kwam 
wat merkwaardig op ons over . 

Na dit gedeelte werden we 
meegenomen naar een zaal waar 
de 3 liberale fractieleden, aange
vuld met de Belgische liberaal 
Karel van de Gucht, ons iets ver
telden over het werk van een Eu
roparlementariër en hoe haar/zijn 
dag er globaal uitziet. Om on
geveer 6 uur vertrokken we, na 
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nereus meldde dat ook studenten 
uit Oost-Europa moesten kunnen 
meedoen! "Dat is allemaal fan
tastisch, en de liberale fractie is 
er helemaal vóór, maar dan moet 
er wel veel meer geld beschikbaar 
komen", zei ik in het daaropvol
gende debat. Om een en ander 
zwart op wit van de Raad beves
tigd te krijgen, heb ik ook direct · 
schriftelijke vragen hierover ge
steld. 

Tegemoetkoming 
Belangstellenden kunnen voor 

nadere informatie over het 
ERASMUS-programma terecht 
bij het NUFFIC (Postbus 90734, 
2509 LS Den Haag; 070-510538). 
Voor een beurs komen in principe 
alleen diegenen in aanmerking 
wier faculteit aan een interuni
versitair samenwerkingsproject 
meedoet. Het is dus zaak de hoog
leraren te pushen of bij de keuze 
van de studierichting en de uni
versiteit te letten op het eventueel 
aanwezige Europese esprit! 
Daarnaast zijn er beperkte moge
lijkheden voor "free-movers" en 
voor diegenen die buiten de EG 
willen studeren voor een te
gemoetkoming in het kader van 
het nationale STIR-programma 
(nationale stimuleringsregeling 
van het ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen). Vorig jaar 
zijn via het STIR ook 1000 stu
denten weggeweest. Nadere in
formatie over deelname aan STIR 
is te verkrijgen bij de bureaus 
buitenland van iedere universi
teit . 

Onze landgenoot Erasmus was 
een groot Europees wijsgeer met 
een Europese mentaliteit. Men
sen met deze mentaliteit heeft 
Europa weer nodig! Voor het suc
ces van- een sterke Gemeenschap 
die garant kan staan voor onze 
vrede, veiligheid, onze werkgele
genheid, welvaart en welzijn! La
ten we dus Erasmus' voetsporen 
volgen! 

Voor meer informatie: 
Mr. J.E.S. Larive 
Europees Parlement, 
BelHardstraat 97, 1040 Brussel, 
tel.: 09-32.2.2343827 • 

afscheid genomen te hebben van 
de JOVD-ers, helemaal "Euro
minded", richting hotel. 

Enkelen gingen wat winkeltjes 
afstruinen voor de broodnodige. 
souveniers voor de achterban. De 
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Antarctica is betoverend m.ooi 
door ED NIJPELS, WD Tweede-Kamerlid 

Voor veel mensen heeft alleen de naam Antarctica al iets be
toverends. 
Dankzij een uitnodiging van de Stichting Onderzoek der Zee 
en het Duitse Alfred Wegenerinstituut, kreeg ik de gelegenheid 
om, aan boord van het Duitse onderzoekschip de Polarstern, 
zo'n kleine drie weken rond te "trekken" in dat onbekende 
Zuidpoolgebied. 

Buiten de pinguïns en het gat 
in de ozonlaag is de Zuidpool voor 
veel mensen het grote onbekende. 
Toch gaat het om ons zevende 
continent. Een werelddeel, dat 
twee keer zo groot is als Australië, 
voor 98 % bedekt is met ijs, met 
gemiddelde temperaturen tussen 
de -20 oe en -60 oe en win
deriger en droger, dan welk ander 
continent dan ook. De ijskap op de 
Zuidpool is gemiddeld zo'n twee 
kilometer dik, maar het verschil 
met de Noordpool is dat op Ant
arctica onder het ijs gewoon land 
is. 

Inspectie 

lijks kennen. Vandaar dat het ge
bied een eldorado is voor weten
schappers. 

Verstoring 

Maar met de eerste mens heeft 
aan de Zuidpool ook de verstoring 
van milieu en natuur zijn intrede 
gedaan. Overbevissing, de jacht 
op mineralen, het opkomende 
Antarctica-toerisme en de ver
vuiling, die de poolstations ver
oorzaken, vormen allemaal een 
bedreiging van het natuurlijk 
evenwicht in dit gebied. En al deze 
bedreigingen moeten dan ge
plaatst worden tegen de achter
grond van een aantal territoriale 
claims van landen, die de Zuidpool 
als hun gebied beschouwen. 

Gelukkig hebben grote acties 
van de internationale milieu
beweging, met name van Green
peace, er voor gezorgd, dat aan 
(dreigende) mistoestanden een 
halt werd toegeroepen. Maar 
waakzaamheid blijft nodig, want 

zodra economische belangen zoals 
mineralen en visserij een rol gaan 
spelen, leert de geschiedenis dat 
het milieu meestal slachtoffer 
wordt. Vandaar dat Nederland 
het ook belangrijk vindt om zeg
genschap te krijgen op Antarctica. 
Afgelopen oktober is een Neder
landse aanvraag om stemhebbend 
lid te worden van het Antarctica
verdrag, aangehouden. 

Formeel omdat we te weinig 
substantieel wetenschappelijk 
onderzoek doen. (Nederland 1,3 
miljoen tegen bijvoorbeeld Duits
land 80 miljoen), materieel ook 
vanwege de problemen tussen de 
Verenigde Staten en een paar 
Zuidamerikaanse landen. Voor 
mij is het in ieder geval duidelijk, 
dat Nederland meer zal moeten 
doen, willen we dit jaar wel die 
stemhebbende status krijgen. 

Milieusamenwerking 

Het beste zou dat kunnen ge
beuren door een bestaand pool
station ook een deels Nederlands 
karakter te geven. Polen heeft in
middels al laten weten belang
stelling te hebben. Dat zou ook 
nog eens goed passen in de mi
heusamenwerking tussen Polen 
en Nederland en in het nieuwe 
Oost-W estbeleid. 

De reis, waar ik aan deelnam, 
was officieel een Duits-Franse in
spectietocht in het kader van het 
Antarcticaverdrag. In dat verdrag 
heeft een aantal landen met el
kaar afgesproken, dat men el
kaars poolstations zal openstellen 
voor inspectie. En die inspecties 
zijn bedoeld om te kijken oflanden 
zich houden aan de gedragsregels 
(o.a. op milieuterrein), die zijn op
gesteld. 

Tijdens zijn verblijf op Antarctica maakteEd Nijpels vele foto's. Helaas kleurenfoto's 
en daardoor was alleen deze plaatsbaar van drie pinguïns met de neuzen een 

Waarom is Antarctica zo be
langrijk voor het wereldmilieu? 
Kort samengevat kun je stellen, 
dat het wereldklimaat in belang
rijke mate wordt bepaald door wat 
er aan de Zuidpool goed of fout 
gaat. Belangrijke zeestromingen, 
atmosferische storingen, 90 %van 
de zoete watervoorraad van de 
wereld, het zijn allemaal factoren, 
die ook voor het milieu in Europa 
van groot belang zijn. 

Antarctica is daarnaast een 
ecologische schatkamer, waarvan 
we de betekenis nog maar nauwe-

rest ging door naar het hotel om 
wat uit te rusten en op te frissen. 

Rond half 8 werden we door 
Hugo Dittmar opgehaald en ge
bracht naar een chique restau
rant, waar we weer uitermate 
vriendelijk ontvangen werden 

kant 

door Gijs de Vries, een nota bene 
koortsige Jessica Larive en Florus 
Wijsenbeek. Een zeer bijzondere 
maaltijd werd ons daar voorge
schoteld en ieder van ons kon op 
een wat meer persoonlijkere ma
nier kennis maken met de 3 Euc 

roparlementariërs. Na deze ener
verende dag en avond gingen we 
moe maar voldaan in de stromen
de regen terug naar het hotel. 

De volgende ochtend was de 
tijd voor de terugreis al weer aan
gebroken (helaas) en na een 
gratis! reisje met de bus (niemand 
van ons begreep iets van het be
taalsysteem van het Straatsburg
se openbaar vervoer), kwamen we 
aan op het station. 

We hebben met ons allen zeer 
van deze perfect georganiseerde, 
bijzonder leuke, gezellige en 
vooral niet te vergeten leerzame 
reis genoten. 

Graag wil ik namens iedereen 
Annemiek Arno, Hugo Dittmar, 
Gijs de Vries, Jessica Larive en 
Florus Wijsenbeek heel hartelijk 
bedanken voor alles wat ze voor 
ons hebben gedaan. 

YVONNE PRINSEN • 

Puzzelwinnaars: 
Mevr. Kroes-van der Sloot en 
mej. Kroes (Den Haag) 
De heer en mevr. de Rosario
Guust (Vierpolders) 
De heer en mevr. Kessler 
(Doorn) 

Ledenwerfcampagnewinnaars: 
De heer H. Semeijn en de heer 
E. van der Zwart (Riethoven) 
De heer en mevr. Plompen 
(Ossendrecht) 
De heer en mevr. Prinsen (Den 
Haag) 

Antarctica is zo betoverend 
mooi, zo anders, zo ongerept, dat 
het moeilijk is om wat je in drie 
weken ervaart, goed onder woor
den te brengen. Maar één ding is 
zeker: het is nog een van de wei-

nige plekken op aarde waar, net 
op tijd, menselijke activiteiten zo
danig kunnen worden beperkt, 
dat milieu en natuur niet opnieuw 
kind van de rekening worden. 

• 

Naar een ander Europa 
In een adembenemend tempo wordt de zo vertrouwde twee
deling in Europa opgeheven. Natuurlijk, we waren al ver
trouwd met perestroika en glasnost in de Sovjet-Unie. De ver
anderingen in dat land verliepen echter nog redelijk gelijk
matig. 

Bij ons in het Westen gaat de 
belangstelling in eerste instantie 
naar de wapenbeheersing en het 
toekomstige veiligheidsbeleid in 
Europa. Pessimisten en een en
kele cynicus waarschuwen bo
vendien bij herhaling dat het toch 
allemaal niet zo veel inhoudt, als 
Gorby wegvalt wordt alles weer 
als vanouds. De laatste twee 
maanden van 1989 hebben ons 
geleerd dat er echter veel meer 
kan gebeuren, en dat de gehele 
politieke situatie in Oost-Europa 
op zijn kop is gezet. Niemand had 
vorig jaar durven voorspellen dat 
we 1990 zouden ingaan met een 
geperforeerde Berlijnse muur en 
een ijzeren gordijn dat op diverse 
plaatsen al niet meer bestaat. De 
meest als onmogelijk gehouden 
omwenteling heeft zelfs al plaats 
gevonden: Roemenië heeft de ge
hate dictator met zijn abjecte vei
ligheidsdiensten verdreven en 
koerst naar vrije verkiezingen 
waar een scala van politieke par
tijen aan' zullen deelnemen. De 
leidende en exclusieve rol van de 
communistische partijen wordt 
weggehaald, in sommige landen 
houdt de communistische partij 
op te bestaan. 

Corruptie 

Door de ontstane openheid 
leert de bevolking van de Oost
Europese landen, voor zover niet 
al vermoed, niet alleen dat het 
economische systeem volledig 
heeft gefaald, maar bovendien dat 
de partij-elite met de zgn. socia-

. listische leiders voorop zich op een 
onvoorstelbare wijze heeft ver
rijkt en de corruptie welig heeft 
laten tieren. 

Veel van die bevolkingen ken
nen democratie totaal niet en 
sommigen hebben er zelfs geen 
vertrouwen in. Voor de West-Eu
ropese democratieën en hun po
litieke partijen ligt hier een dub
bele taak, die niet met een kort
stondig hulpprogramma kan 
worden vervuld: 
1. Behulpzaam zijn bij het weer 

op orde brengen van de econo
mie in de verschillende landen 
binnen ecologisch verantwoor
de programma's, zonder ook 
maar de indruk te vestigen om 
uit te zijn op nieuwe win-ge
westen. 

2. Hulp en ondersteuning te ver
lenen aan de nieuw opgerichte 
politieke groeperingen en par
tijen, voor zover deze de demo
cratische toetssteen kunnen 
doorstaan. 
Natuurlijk moet iedereen het 

zijne doen. Het ligt daarom ook in 
de rede dat de liberale partijen 
in het algemeen en natuurlijk de 
VVD in het bijzonder de blik richt 
naar die politieke partijen en 
groeperingen die zich bekennen 
tot het liberalisme. Vele contacten 
zijn al gelegd en die zullen in de 
nabije toekomst verder worden 
uitgebouwd. De liberale partijen 

Jan Dirk Blaauw 

van de Liberale Internationale 
zijn er druk mee bezig, het is van 
het grootste belang om er geen 
exclusief Europese of zelfs Duitse 
aangelegenheid van te maken. De 
toekomst van Europa is van we
reldbelang. 

Dettmeijerstichting 
Zoals bij vele zaken zijn we 

wederom gestoten op wat organi
satorische en financiële proble
men. Organisatorisch omdat dit 
Oost-Europawerk bij de VVD niet 
een eenmansbedrijfje kan en mag 
blijven, financieel omdat de par
tijkas geen lastenverzwaringen 
gedoogt. Om beide problemen te 
ondervangen is opgericht de D.W. 
Dettmeijerstichting, die zich gaat 
bezig houden met het vele inter
nationale werk wat ons Neder
landse liberalen moet aangaan. 
Teneinde ook nieuwe financiële 
bronnen te kunnen benutten heeft 
de Dettmeijerstichting een eigen 
bankrekening nr. 25.75.08.597 bij 
de Bank Mees en Hope te Den 
Haag (gironr. v.d. bank 68500). 
Uiteraard is iedereen die het in
ternationaal werk wil steunen 
welkom een financiële bijdrage te 
verlenen. 
De beschikbaar komende mid
delen zullen voor diverse zaken 
worden gebruikt: 
1. Het opzetten van cursussen 

vorming en scholing in de di
verse landen. 

2. Het helpen bij de opzet van een 
partijorganisatie, met de 
daarbij benodigde uitrusting 
zoals kopieerapparaten, mo
gelijke fax etc. 

3. Steun geven aan het doen ver
schijnen van publikaties be
treffende de partijen en de 
doelstellingen waar men voor 
staat. 

4. Actieve hulp bij het opzetten 
van verkiezingscampagnes 
voor zover gewenst. 

etc. etc. etc. 
Wanneer wij met zijn allen dit 

behoorlijk van de grond kunnen 
krijgen kan de VVD met hoop en 
frisse moed ook deze uitdaging 
van de 90-er jaren tegemoet 
treden. 

J. D. BLAAUW • 
Internationaal secretaris 

*** *EP* 
*PE* 
***** 
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je bij alles afvragen: kan dat nou 
wel? Is het verantwoord? Maar als 
je lid bent van een politieke partij 
en actief bent dan is dat toch ge
woon omdat je bepaalde idealen 
hebt en toch ook graag wat im
materiële zaken wilt nastreven. 

· Daar biedt zo'n portefeuille Cul
tuur je de gelegenheid toe. Daar
door kom ik in contact met veel 
boèiende, creatieve mensen die 
van die stad iets willen maken. 
Cultuur wordt niet door het 
stadsbestuur op kantoor gemaakt 
en dat is maar goed ook. Daar zijn 
al die bevlogen en emotionele 
mensen bij nodig. 

Ik denk dat we als Den Haag 
een fantastisch pakket brengen. 
Kijk maar naar de prestaties van 
ons Nederlands Danstheater, 
naar het Residentie Orkest, dat 
zich dankzij de nieuwe huisves
ting weer verder heeft kunnen 
ontplooien. Als je daarbij optelt 
wa:t in "De Appel" gebeurt en de 
schouwburg plus onze musea ... 
dan hebben we toch een pracht 
pakket aan voorzieningen." 

Wel zou ze graag meer geld aan 
·cultuur willen besteden, maar in 
de huidige financiële situatie is 
het even pas op de plaats maken. 
"We hebben een experimentenpot 
van f 125.000,-, daar kun je 
structureel echt niets mee doen. 

Onze gebouwen zijn prachtig, 
maar er moet ook het nodige kun
nen gebeuren. De lichtjes moeten 
branden en de mensen moeten 
daar voorstellingen en presen
taties kunnen zien. Daar is maar 
een erg beperkt budget voor. We 
moeten erin voorzien dat dat meer 
wordt." 

Herkenbaarheid 

Als een van de leukste kanten 
van de gemeentepolitiek noemt 
Ans van den Berg de herkenbaar
heid. "Het is minder abstract dan 
de landspolitiek. Dat geldt voor 
jezelf en voor alle stadsbewoners. 
Mensen die bij de groenteboer 
staan, komen met een probleem 
bij je aan. Natuurlijk moet je je in 
je beleid tot de hoofdlijnen beper
ken, maar de praktijk is anders. 
Daarom zet ik ook grote vraag
tekens bij het gegeven dat raads
lid zijn in een grote stad een part
timefunctie is. Dat klinkt prima, 
maar als een kiezer van je met 
een probleem zit en hij spreekt je 
daarop aan, kun je niet zeggen: 
"Sorry hoor, maar dat is niet mijn 
zaak. Ik moet me bezig houden 
met de hoofdlijnen." Nee, je zult 
gewoon moeten luisteren. Als be
stuurslaag van de gemeente sta je 
heel dicht bij de burger. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit voor 
99,9% van de raadsleden opgaat. 
Die zijn heel bereikbaar." 
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VVD-fractievoorzitter Theo Monkhorst: 

We hebben de draad 
w-eer opgepakt 

"We zijn niet gestart als het vorige college dat allerlei zaken, 
die al door de raad waren aangenomen, heeft teruggedraaid, 
omdat ze politiek niet zo lekker lagen. We hebben gewoon de 
draad weer opgepakt. Zij het dat we wel hebben gezegd dat we 
dit doen voor de continuïteit van het beleid, voor de herken
baarheid van de overheid door de burger. Anders blijf je onrust 
veroorzaken." 

VVD-fractievoorzitter Theo 
Monkhorst bekleedt ook pas deze 
functie sinds de collegewisseling 
augustus 1989. Bij de komende 
verkiezingen in maart trekt hij na 
acht jaar raadslidmaatschap er 
een streep onder. De groei van zijn 
eigen Public-Affairszaken maak
ten een keuze noodzakelijk. Bij 
Theo is er absoluut geen sprake 
van uitgekeken zijn. Hij moest al
leen nu een keuze maken. Uit de 
bezieling waarmee hij over het 
raadswerk spreekt en over alle 
verwikkelingen die de Haagse 
VVD-raadsfractie de laatste 
drieëneenhalf jaar heeft doorge
maakt, blijkt duidelijk zijn geën
gageerdheid met de liberale po
litiek. 

Wijselijk deelde hij zijn besluit 
zich niet herkiesbaar te stellen 

pas mee na de begrotingsbehan
deling, zodat de VVD-fractie 
daardoor geen averij kon oplopen. 

Voorspelbaarheid 

"Bij de begrotingsbehandeling 
heb ik aangedrongen op continuï
teit van het beleid. Op betrouw
baarheid. Op planning en op 
voorspelbaarheid. De burger heeft 
recht op planning, zodat hij weet 
waar hij aan toe is." Deze punten 
zijn voor Theo Monkhorst ook 
straks in de verkiezingstijd -
waaraan hij nog actief zal deel
nemen - de items waarop de VVD 
Den Haag campagne zal voeren. 

"Een van de allergrootste pro
blemen in deze stad is dat de bur
ger vaak het gevoel heeft dat die 
overheid maar wat doet. Dat is 
niet altijd zo, maar die indruk 

wordt wel gewekt. Daardoor ont
staat een grotere afstand tussen 
overheid en burger. Wij willen te
rug naar veel meer duidelijkheid, 
naar een duidelijker planning en 
een prioriteitenkeuze. De aanzet 
daartoe hebben we verwoord in 
een motie tijdens de laatste be
grotingsbehandeling. Die is aan
genomen. Nog voor de verkiezin
gen in maart komt er een nota 
over de grote projecten van deze 
stad. Daaraan worden ook de fi
nanciële verantwoording en de 
bezetting, de capaciteit die we 
ambtelijk hebben, gekoppeld. Dan 
kunnen we aan de bevolking dui
delijk laten zien: deze projecten 
hebben voorrang en die projecten 
komen in een latere fase. 

Planvorming die te laat tot 
ontwikkeling komt, leidt ertoe dat 
mensen hun huizen niet meer la
ten schilderen of niet meer durven 
uit te breiden, omdat ze in een 
bestemmingsplan vallen. In het 
verleden zijn te vaak plannen 
ontwikkeld waarbij de mensen 
werden gewaarschuwd van: 
"Volgend jaar wordt je huis ver
kocht". En als het tijdstip daar 
was, werd gezegd: "Sorry hoor, 
maar we hebben het geld niet. Dat 
plan is voorlopig doorgeschoven." 
Inmiddels was er niet opnieuw 
behangen, waren clubs opgezegd, 
want daar kon men straks toch 
niet meer naar toe. Kijk, dat mag 
niet meer gebeuren. 

Ook wordt door de VVD hard 
gewerkt aan een op zo kort moge
lijke termijn sluitende begroting." 

Beter Klimaat 

Met voldoening constateert 
Theo Monkhorst dat sinds de VVD 
weer terug is in het college van B 
& W het werkklimaat aanzienlijk 
is verbeterd. "We hebben nu geen 
college meer dat met enorm grote 
plannen rondloopt en vervolgens 
roept dat ze niet uitvoerbaar zijn. 
Met het bedrijfsleven in de bin
nenstad wordt nauw samen
gewerkt. Henk Jan Meijer heeft 
de plannen die voor de binnenstad 
bestonden met de ondernemers 
samengesmeed en in een vat ge
goten, waarbij de gemeente voor
waardenscheppend werkt. 

Er zijn heel duidelijke veran
deringen. Ook in het omgaan met 
de burgers. En niet in de laatste 
plaats in de contacten met de re
gio-gemeenten. Dat zeggen zij zelf 
ook. Er was nogal wat tegenstand 
tegen het vorig college, maar nu 
is de messentrekkerij afgelopen. 
Den Haag heeft - ook omdat aan 
een kant de zee is - geen ruimte 
meer. Noch voor woningbouw 
noch voor bedrijfsvestiging. We 
moeten dus over de gemeente
grenzen heenkijken. Dat kun je 
op twee manieren doen. Je kunt 
proberen de randgemeenten te 
annexeren en je kunt met ze in 
overleg gaan. 

Wij kiezen de overlegsituatie, 
want ook de omringende gemeen
ten hebben er belang bij dat de 
centrumgemeente goed kan blij
ven functioneren. We hebben een 
heleboel voorzieningen die ook ten 
goede komen aan de omliggende 
gemeenten. Denk maar aan onze 
culturele voorzieningen en onze 
scholen. We gaan in overleg en 
dat doen we pragmatisch. Het kan 
best zijn dat de bestuurlijke orga
nisatie in de grootstedelijke' re
gio's moet worden veranderd om 
efficiënter en daadkrachtiger te 
kunnen optreden. Maar de VVD 
kiest voor een pragmatische aan
pak en dan kijken we wel wat uit
eindelijk de beste wijze is. We be
ginnen dus niet te snijden in de 
organisatie. Die organisatie moet 
juist het instrument zijn, waar
mee je dingen kunt doen." 

Pijn 

Aan het eind van ons gesprek 
zegt Theo Monkhorst: "Ik ga met 
pijn in mijn hart weg. Maar ik zal 
zo lang mogelijk meehelpen om 
die verkiezingen tot een succes te 
maken. We zullen uitdragen dat 
we als VVD altijd zullen streven 
naar continuïteit en duidelijk
heid. De stad gaat voor onze per
soonlijke ambities en misschien 
zelfs wel voor partij-ambities. Het 
gaat om het bestuur. Als je dat in 
een bestuur mist - en dat mist 
men als de VVD er niet bij zit -
dan gaat het niet goed." 

• 

Raads
verkiezingen 
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N
og voor het begin van dit 
nieuwe jaar zijn overal de 
activiteiten rond de ge

meenteraadsverkiezingen begon
nen. Op 21 maart is het zover. 

Natuurlijk houdt dat in dat ook 
in Vrijheid & Democratie veel 
aandacht wordt besteed aan de 
ploeterende afdelingen en het 
werk van de raadsfracties. Daar
om opent dit blad ook met een an
der Haags accent, namelijk: Den 
Haag-stad. Twee VVD-wethou
ders en de VVD-fractievoorzitter 
van de Haagse raadsfractie blik
ken terug en in de toekomst. Saai 
is het in Den Haag allerminst ge
weest, die afgelopen vier jaar. 

Geldt voor het hele land dat 
de aanwas of het verlies van de 
landelijke VVD een zwaar stem
pel drukt op het gemeentelijk ge
beuren, dan telt dat voor een stad 
als Den Haag toch wel in het bij
zonder. Er schuilt iets heel on
rechtvaardigs in het gegeven dat 
al die gemeentelijke fracties en 
afdelingsbesturen, die keihard 
werken aan de realisatie van de 
liberale beginselen, straks. toch 
voor een groot deel zullen worden 
beoordeeld op basis van de lande
lijke VVD-zetels. 

Met de opkomst van stedelijke 
en regionale t.v.- en radio-uitzen
dingen zou dat accent· in de toe
komst wel eens ten gunste van de 
lokale besturen kunnen verschui
ven. 

De campagnes zullen sterk de
centraal worden gevoerd. De start 
was de lijstsamenstelling in alle 
gemeenten, eind november 1989. 
Menig afdelingsbestuur is daarna 
tijdens het kerstreces zeer actief 
geweest met de opzet van zijn 
campagne. De tijd die rest is kort, 
maar men maakt zich overal op 
om straks te knokken voor een 
goed percentage VVD-kiezers. Om 
zich niet neer te leggen bij de vorig 
jaar teruggelopen landelijke 
VVD-uitslag, maar om te probe
ren in elk geval het zeteltal van 
1986 te evenaren. 

Binnen de VVD schuilt groot 
creatief talent. In veel afdelingen 
bestaan originele ideeën en werkt 
men met bevriende drukkers, PR
en mediamensen. De presentatie 
van het eigen liberale karakter in 
de gemeenten en de identiteit van 
de gemeente, waarbij de bevolking 
zich toch het eerst betrokken 
voelt, staan centraal. 

Bevriende raadsleden kunnen 
ook eens bij elkaar te rade gaan. 
Tenslotte kent men elkaar 
grotendeels uit de Vereniging 
voor Staten- en Raadsleden. Die 
jaarlijkse congressen hebben 
vriendschapsbanden gesmeed. 
Voor die. raadsleden die nog geen 
lid zijn van de Vereniging kan dit 
een reden zijn om over dat nuttige 
lidmaatschap nog eens na te den
ken. Aanmelden kan ook: bij An
dreas Dijk of Tineke de Goede, te-

, lefoon 070-3613050. 
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Bredaas feestje 
met conférence 
De afdeling Breda heeft iets te 
vieren. Ze heeft 40 jaar een verte
genwoordiger in de gemeen
teraad. Dus wordt op 15 december 
in het Turfschip een gedenk
waardige bijeenkomst gehouden. 
Een feestje vergroot immers de 
saamhorigheid, het zelfver
trouwen en er kan kracht uit wor
den gepeurd om energiek de cam
pagne van de raadsverkiezingen 
in te gaan. 
Zeker als de eerste voorzitter van 
de afdeling en ook het eerste VVD
raadslid, Edzo Toxopeus, een duik 
in het verleden neemt. Dan wordt 
er geen feestrede gehouden, maar 
een conférence afgestoken. To
xopeus grapt en grolt over zijn tijd 
als enige liberaal in de raad van 
Breda. En gelijk een conférencier 
overlaadt hij zijn gehoor met 
wijsheden, waar in eerste instan
tie om wordt gelachen en waar 
achteraf ook de diepere zin van 
doordringt. 
Nee, het zal geen thema-avond 
worden, vertelt afdelingsvoorzit
ter Aalt de Groot. Het idee! Mde
ling en raadsfractie hebb~n oud
bestuurders opgetrommeld om al 
babbelend te drinken, te eten en 
naar muziek te luisteren. Er zul
len banden worden aangehaald, 
van vijf uur in de middag tot het 
middernachtelijk uur. Zeker, er 
zal ook wat worden gesproken. 
Feij (burgemeester), Toxopeus en 
fractievoorzitterJoep Taks komen 
aan het woord. 

Doelpunt 
Juist die combinatie van sprekers 
had De Groot niet tot enige stel
ligheid mogen verleiden. Ook 

zonder iets af te spreken behan
delt het trio de rol van burge
meester en wethouders en het be
lang van de raad. De opzet is een
voudig. Feij zet voor, Taks knalt 
tussen de palen en Toxopeus ver
klaart het doelpunt geldig. 
De voorzet van Feij bestaat uit het 
afschilderen van de raad als een 
vrijetijdsbestuur. Raadsleden be
hartigen in de avonduren "even" 
het belang van een middelgrote 
gemeente. Als dan, zoals in Breda, 
samenwerkende fracties een pro
gramafspraak hebben gemaakt 
ter lengte van 146 punten, fun
geert niet de raad maar het col
lege van B en W als belangrijkste 
orgaan in de gemeente. Temeer 
daar burgemeester en wethouders 
full-time bestuurders zijn. 
Fractievoorzitter Taks: "Feij en ik 
blijven van mening verschillen. 
Spreekt hij over avondbestuur 
dan maakt hij een karikatuur van 
de raad". Van Feij's politieke tes
tament, over enkele maanden 
gaat Feij met pensioen, wil Taks 
niets weten. Liever een program 
van 146 punten dan een van tien 
en nauwere samenwerking met 
het college. Het hoogste orgaan is 
en blijft de gemeenteraad. Zo 
staat het ook in de gemeentewet. 

Mild 
Toxopeus haalt mild uit, de la
chers op zijn hand. De burge
meester vergeet te vertellen, dat 
een college wel degelijk wenst re
kening te houden met de gevoe
lens van de raad. Een college zou 
wel gek zijn als hij dat niet doet. 
Dus is de invloed van de raad 
groot. 
Terugblikkend op zijn politieke 
loopbaan komt Toxopeus uitein
delijk tot de conclusie: een ge
meentebestuur staat van alle be
stuurslagen het dichtst bij de 
burgers. Wie een goed raadslid wil 
zijn, iets voor de ingezetenen wil 
betekenen, mag en moet soms in 
de gemeenteraad op het scherp 
van de snede politiek bedrijven. 
Zolang de eigenwaarde van oppo
nenten maar niet wordt aange
tast. 
De uitsmijter van Toxopeus luidt: 
Een raadslid kan meer voor de 
mensen betekenen dan een lan
. delijk gevierd politicus. 

Leden van verdienste 
De toon blijft luchtig. Niemand 
trekt denkrimpels op het voor
hoofd. En tussen de bedrijven door 
voegt voorzitter Aalt de Groot drie 
nieuwe leden van verdienste toe 
aan de ere-galerij van de afdeling: 
Toxopeus als mede-oprichter van 
de afdeling en eerste raadslid; Ym 
van der W erff, oud raads- en 
statenlid en nu senator; Wim 
Verweij, oud voorzitter van de af
deling en eerste voorzitter van de 
kamercentrale Tilburg. 

v.l.n.r. de heren Van der Werff, Toxopeus, Verwey en Oe Groot 
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De afdeling telt op dit moment 
acht leden van verdienste, zo 
staat te lezen in het gedenkboekje 
van de afdeling. Enkele hoog
tepunten daaruit: 1948 oprichting 
van de afdeling, 1949 eerste 
raadslid, 1970 eerste wethouder 
en 1984 de eerste liberaal als bur
gemeester. In Breda zijn ze trots 
op die jaartallen. Kenners kunnen 
eraan ontlenen, dat de afdeling 
een van de oudste is. En de 
stuwende krachten van het eerste 
uur mogen de veertigjarige verte
genwoordiging in de raad op hun 
conto schrijven. Voldoende rede
nen om 40 jaar raadswerk tot ju
bileum te verheffen en er een 
feestje aan te wijden. 

JAN VAN DE VEN I 

VVD-awards in 
Wieringermeer 
Burgemeesters, statenleden, het 
praktisch voltallige bestuur van 
de kamercentrale Den Helder, 
van de afdeling Wieringermeer, 
raadsleden en - overgestoken uit 
Friesland- het VVD Tweede-Ka
merlid Annemarie Jorritsma, plus 
een heel grote groep mensen uit 
eigen en andere partijen gaven 
acte de présence op de Nieuw
jaarskoffie-ochtend 7 januari in 
Middenmeer. 

Die ochtenden, altijd gehouden in 
Smit Horeca, zijn uitgegroeid van 
een kleine bijeenkomst van zo'n 
20 man tot het evenement wat het 
thans is. Dat "thans" is het best 
te schetsen met het feit dat je bij 
vroeg vertrek een kwartier nodig 
hebt om je jas te vinden, want er 
waren zo'n 150 mensen! 

Twee lokale en regionale omroe
pen, vertegenwoordigers van de 
schrijvende pers ... ze weten Smit 
Horeca van Peter Zonneveld te 

.vinden. Life ging het programma 
rond de uitreiking van de VVD
awards de ether in. Muzikaal ge
lardeerd door "Het Duo Fantasy" 
en aaneengepraat door Zon
neveld, die een carrière als radio
verslaggever net zo professioneel 
had ingevuld als het draaien van 
een horecabedrijf. 

Het toekennen van de VVD
awards geschiedt door het bestuur 
van de afdeling Wieringermeer 
samen met enkele mensen uit het 
bedrijfsleven. Eerst werden de 

De winnaars van de WO-awards 

nominaties genoemd en de be
trokkenen op het podium gehaald. 
Daarna maakte men de uitver
korenen bekend. 
De persoonlijke VVD-award ging 
naar Herman Heijnen, die vele 
jaren voorzitter van de VVD-af
deling is geweest en daarnaast 
nog steeds op 7 4-jarige leeftijd een 
bedrijf leidt in landbouwwerktui
gen. "U heeft waarschijnlijk alle 
voorzittershamers gehanteerd, 
die er waren ... " zo vatte Zon
neveld de vele sociale activiteiten 
van de heer Heijnen samen. 
De tweede VVD-award ging naar 
"De Agrarische Jongeren" en 
kwam in handen van voorzitter 
Jan de Vries. Hij zag kans om in 
een paar jaar meer dan 200 agra
rische jongeren te bundelen en 
bijeen te houden om gezamenlijk 
hun belangen te verdedigen. 
"Voel u hier thuis," zo verwel
komde VVD-voorzitter. Jacques 
Temmerman. En dat deed het pu
bliek op en rond het biljart en bij 
de open haard. Henk Ruigrock 
hield een korte conférence, maar 
er was ook voldoende tijd om in dit 
wi]dse gebied eens bij te praten. 
Voorzitter Temmerman, vice
voorzitter Bessel Jonker en secre
taris Rein Post kunnen met vol
doening op deze dag terug zien. 
De traditie staat nu zeer vast in 
de schoenen! 

RENY DIJKMAN I 
foto's: ALBERT DEKKER 

Lid Romantische Restaurants AA 
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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 



Milieu-themadag 
kc-Gelderland 

·De kc-Gelderland organiseert op 
3 februari 1990 
een themadag over: 

milieu en de eigen 
verantwoordelijkheid 

Plaats: Huis de Voorst, Binnen
weg 10, Eefde, tel.: 05750-13520. 

Programma: 
10.30 uur: 
Ontvangst met koffie 
11.00 uur: 
Opening door de dagvoorzitter, J. 
de Groot, bestuurslid van dè Ver
eniging Staten- en Raadsleden 
VVD 
11.15 uur: 
Inleiding: "Produktie en verwer
king afval" door dr. L. Ginjaar, 
voorzitter van de Raad voor de 
Milieuhygiëne 
Aansluitend discussie 
12.30 uur: 
Aperitief en lunch 
13.30 uur: 
Inleiding: "Invloed en rol van de 
consument" door mevr. A. A. 
Aeyelts Averink-Winsemius, be
stuurslid Consumentenbond 
Aansluitend discussie 
14.30 uur: 
Inleiding: "De verantwoordelijk
heid van producenten", door drs. 
E. H. T. M. Nijpels, oud-minister 
van VROM en VVD Tweede-Ka
merlid 
Aansluitend discussie 
16.00 uur: 
Msluiting door A. Huibers, voorz. 
kc-Gel derland 
Aansluitend borrel 

Kosten: geen, consumpties en 
lunch voor eigen rekening. 
Bij deelname onderstaande bon 
voor 29 januari 1990 inzenden 

· naar Th. Kuijpers, Coniferenlaan 
2, 7313 AH Apeldoorn, tel.: 055-
552004 .• 

Ondergetekende zal met ... 
pers. aanwezig zijn op 
3 februari: 

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

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

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

Vallée 
du 

Trient Relais du Silence 

Wallis 
1100 m 

yz~~!~;Eaojfes 
familiehotel aan de voet van 

fijn skigebied. 
Overdekt zwembad, sauna, "miniclub" 

met kinderoppas. 
Aangenaam klimaat. 8 km van autoweg, 

uitrit Martigny. 

SKI- en WANDELWEKEN 
vanaf Fr. 574 (112 pens.) 

In jan., mrt. en april korting voor VVD-leden. 
Op skiliften geven wij in jan. en mrt. 

ca. 25% korting. 
Voor inlichtingen: 

Elly en Jan Mol- CH-1923 Les Marécottes 
(Deze advertentie bijsluiten.) 

Tel.: 026 I 6! 16 66 Fax.: 026 I 6! !6 00 
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Indeling 
kanterco111111issies -

Commissie 

Presidium 

Geloofsbrieven 

· Rijksuitgaven 

Verzoekschriften 

Werkwijze Kamer 

Justitie 

Politie 

BiZa 

Nat. Ombudsman 

Inl.N eilighd. 

Punbteuarenzaken 

Leden 

Dees 
Franssen 
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Leergang gemeenteraad 
In het zicht van de gemeen

teraadsverkiezingen op 21 maart 
a.s. is de Leergang Gemeenteraad 
(welke ontwikkeld werd door een 
samenwerkingsverband tussen de 
Haya van Somerenstichting en de 
Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD) in een 
volgende fase gekomen: die van 
het Seminar "strategische be
leidsbepaling" en de Training 
"Onderhandelen". Beiden zijn 
bedoeld voor de lijsttrekkers of 
degenen die straks bij de college
onderhandelingen die onderhan
delingen zullen voeren. 

Behoren tot deze doelgroep en 
het lid zijn van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de 
VVD zijn voorwaarden om aan dit 
Seminar en deze Training te kun
nen deelnemen. 

Seminar "strategische 
beleidsbepaling" 
Dit Seminar omvat 1 dagdeel en 
zal op een vijftal locaties in den 
lande worden gegeven in februari: 
De kosten. voor deelname bedra
gen slechts f 25,-. 

OPGAVEBON 

De doelstelling van dit Seminar is 
tweeledig, nl.: 
1. Programvergelijking op basis 

van Leidraden · Gemeen
teraadsprogramma van de vier 
grote politieke partijen; 

2. Profilering op de voor de VVD 
positief eruit springende pro
grammapunten. 

Het Seminar wordt op onder
staande data gehouden: 
Rotterdam: zaterdagochtend 10 
februari 
Eindhoven: donderdagavond 15 
februari 
Assen: zaterdagmiddag 17 febru
ari 
Nijmegen: donderdagavond 22 
februari 
Amstelveen: zaterdagochtend 24 
februari 

Opgave voor dit Seminar kan 
via onderstaande bon. Deelname 

Ondergetekende ................................................................................................. . 

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoonnr. 

Lijsttrekker 

Onderhandelaar 
van de VVD-fractie in de gemeente 

geeft zich op voor: 
het Seminar op 
à J 25,-

• de Training Onderhandelen op 
à f 50,-

(datum) 

(datum) 

te 
(plaats) 

te 
(plaats) 

De kosten hiervoor moeten worden overgemaakt op gironummer 3619197, 
t.n.v. Hayavan Somerenstichting, Postbus 30836,-2500 GV 
's-Gravenhage o.v.v. Seminaren/ofTraining Onderhandelen 

Toezending aan: Haya van Somerenstichting 
t.a.v. mevr. M. J. Wassenaar 
Postbus 30836 
2500 EA 's-Gravenhage 

De VVD .in Gelderland 
stoomt op. 

hieraan is noodzakelijk om zich 
straks voor de verkiezingen te 
kunnen profileren in fora, 
kraampjes, etc.!!! 

Training "onderhandelen" 
De training "Onderhandelen" 
omvat 2 dagdelen. Bij deze trai~ 
ning zal uitvoerig worden inge
gaan op de technische kant van 
onderhandelen. Van eminent be
lang dus voor een goede deelname 
aan en beheersing van de college
onderhandelingen!! Deze training 
"Onderhandelen" is te beschou
wen als het na-traject op het eer
der beschreven Seminar "stra
tegische beleidsbepaling". De 
kosten voor de training bedragen 
f50,-. 

De training "Onderhandele"n" 
wordt op de onderstaande zater
dagen verzorgd: 
Utrecht: 10 februari 
Geleen: 10 februari 
Rotterdam: 17 februari 
Zwolle: 17 februari 
Assen: 24 februari 
Eindhoven: 24 februari 
Arnhem: 3 maart 
Amstelveen: 3 maart 

Ervaren ondérhandelaars zul
len als inleider optreden. Opgave 
voor deze training "Onderhan
delen" kan ook via onderstaande 
bon. 

Tot slot wordt door de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden 
van de VVD op de zaterdagoch
tend na de verkiezingen, dus op 
24 maart a.s., een bijeenkomst 
georganiseerd waar de mogelijk
heid wordt geboden om praktische 
problemen - welke zich voordoen 
bij de dan lopende college-onder
handelingen - met elkaar (en be
geleid) op te lossen. Hierover volgt 
nader bericht. 
Wellicht ten overvloede: wij ad
viseren e.Zke lijsttrekkerionder
handelaar zowel het Seminar als 
de Training te volgen!! 

Binnenkort zal een mailing 
worden verzonden aan de in de 
aanhef genoemde doelgroep. 
Hierin worden nadere bijzonder
heden vermeld. 

De VVD in Gelderland stoomt op met de Mississippi Queen, een natuurgetrouwe Mississippi Raderboot. Op 
maandagavond 19 februari aanstaande. Alle Gelderse kandidaten worden uitgenodigd en daarnaast is 
natuurlijk iedere VVD-belangstellende welkom om te komen luisteren naar Joris Voorhoeve. 
Vertrek vanaf de Waalkade (onder de Waalbrug) te Nijmegen om 19.00 uur. De Mississippi Queen vaart 
via de Waal en de Rijn naar Arnhem en vervolgens weer terug. (U kunt desgewenst in Arnhem van boord.) 
Aankomst in Nijmegen om ongeveer 0.30 uur. 
Aan boord kunt u "Mississippi-dollars" kopen ter betaling van de consumpties. 
Om zeker te zijn dat u "niet uit de boot valt" is het raadzaam om een plaatsje te reserveren, want vol is vol 
(450/500 mensen)! 
Inlichtingen: secr. prop. en PR, kc-Gelderland, 
Rein Verdijk, tel.: 080-220493, b.g.g. 08897-73616, 
Koolemans Beijnenstraat 66, 6521 EW Nijmegen. • 

Mscheid 
Miehiel Krom 

Na bijna 7 jaar heeft Miehiel Krom in december als voorlichter afscheid genomen 
van de WO Tweede-Kamerfractie. Michiel, rechts op de foto, heeft gekozen voor 
de Pub/ie Relations. Daar zal zeker voor iemand met zijn inventiviteit, crisisbesten
digheid en tomeloze inzet - ook voor Vrijheid en Democratie - een mooie carrière 
zijn weggelegd. 
Bij zijn afscheid werd hij uitgeluid door voorlichter Marcel Kummel, fractievoorzitter 
Joris Voorhoeve, maar ook door de voorzitter van de Parlementaire Persclub, Hans 
Prakke. De laatste prees de w1jze waarop Miehiel met de pers was omgegaan in 
een periode die voor een voorlichter bij de WO bepaald niet gemakkelijk was. 
"Zeven jaar jezelf kunnen zijn, is heel veel," zei Prakke. "Miehiel Krom, wat een 
naam voor een voorlichter die nooit recht probeerde te praten wat krom was ... " 
De vele aanwezigen op zijn afscheidsreceptie kregen van Miehiel voor het eerst en 
het laatst een speechje terug. "PR en voorlichting worden het best bedreven vanuit 
de achtergrond. Als mensen het anders willen, kunnen ze beter Kamerlid worden. 
Ik zal dit sfeertje, noem het maar een virus, missen!" 
Hij voerde nog even de spanning op door een grief te noemen, de enige die hij had. 
"Waar ik me altijd vreselijk aan heb geërgerd, zijn fractieleden die 'lekken'. Ik zal 
ze u nu noemen ... " Na enige stilte: "Nee, ik noem toch geen namen". We zullen 
Miehiel missen. Hij werd opgevolgd door Clemens Cornieije, links op de foto. 
Michiel, héél veel succes! 

RENY DIJKMAN I 
Foto: Theo Meijer 
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vrouwe~ 
,,Oog voor de toekontSt" 
Propagandamateriaal Gemeenteraads 
verkiezingen 
De Organisatie Vrouwen in de 
VVD heeft voor de Gemeen
teraadsverkiezingen 1990 een 
folder laten maken met als ti
tel "Oog voor de toekomst". 
Daarin staan haar standpun
ten over zaken die vooral 
vrouwen betreffen en die ook 
op gemeentelijk niveau aan
dacht dienen te krijgen. 

De folder "Oog voor de toe
komst" is niet alleen bedoeld ter 
informatie aan vrouwelijke kie
zers, maar ook aan mannelijke 
kiezers én kandidaten. 

In enkele tientallen exempla
ren zal de folder gratis worden 
meegestuurd met elke bestelling 
die bij het centrale distributie-

punt in Den Haag wordt ge
plaatst. Nabestellingen zijn 
eveneens kosteloos. 

Als extra promotiemateriaal 
heeft de Organisatie tasspiegel
tjes (formaat 55 mm, 2 huiskleu
ren op wit) laten vervaardigen 
met de opdruk "Oog voor de toe
komst" en het VVD-Vrouwenlogo. 
De kostprijs van deze spiegeltjes 
is f 1,- per stuk. 

U kunt het materiaal schrifte
lijk of telefonisch bestellen recht
streeks bij ons secretariaat: Post
bus 30836, 2500 GV Den Haag, 
tel. 070-3613040. 

LODY PIETERS I 
Secretaris PR en Propaganda 
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JOVD-congres stelt politiek 
kernprogranrma 1990-1994 vast 
door EDUARD VAN DER BIEZEN, 
Vice-Voorzitter Politiek JOVD 

Na een weekend lang congresseren en een verlengde Algemene 
Vergadering op zondagmiddag was het karwei geklaard: het 
Politiek Kern Programma 1990-1994 van de Jongeren Organi
satie Vrijheid en Democratie was gereed. 
Eens in de vijf jaar worden alle JOVD-standpunten op deze 
manier bij elkaar gezet en geactualiseerd. Het Politiek Kern 
Programma dat dan ontstaat is te vergelijken met een verkie
zingsprogramma van een reguliere politieke partij. 

Verantwoordelijk voor de 
voorbereiding van het discussie
stuk, dat uiteindelijk op het no
venibercongres van de JOVD tot 
het nieuwe PKP leidde, waren de 
politiek secretarissen van het 
JOVD-Hoofdbestuur. Het door 
hun afgeleverde discussiestuk 
bevatte 12 hoofdstukken met in 
totaal 294 stellingen. 

Bijna vier maanden lang is er 
in alle afdelingen en districten 
van de JOVD over het stuk ge
sproken. Bij het samenstellen van 
het congresboek bleek dat er door 
de afdelingen ruim 500 amen
dementen waren ingediend. 

Tijdens het novembercongres 
is in drie werkgroepen uitgebreid 
gediscussieerd over de ingediende 
amendementen. Het bleek dat de 
afgevaardigden het op niet alle 
punten met het oorspronkelijk 
stuk eens waren. Een aantal 
JOVD-stokpaardjes sneuvelde 
dan ook gedurende de discussies. 

De rechtsstaat 

Veel criminaliteit is een rand
verschijnsel van het drugspro
bleem. De strafbaarheid van het 
bezit en gebruik van drugs oefent 
een enorme druk uit op het opspo
ringsapparaat. Omdat de JOVD 
er van uit gaat dat ieder individu 
de vrijheid heeft om over zijn ei
gen lichaam te beschikken zolang 
deze vrijheid de vrijheid van an
deren niet aantast, acht de JOVD 
legalisatie van drugs dan ook ge
wenst. Uitgangspunt van het 
drugsbeleid zal dan ook moeten 
zijn de legalisatie van zowel soft
als harddrugs. Legalisatie van 
harddrugs zal echter in inter
nationaal verband dienen te ge
schieden, wil een zuigwerking op 
de rest van de wereld worden 
voorkomen. 

Dienstplicht 
De JOVD heeft lang geopteerd 

voor een stelsel van maatschap
pelijke dienstplicht. Binnen deze 
maatschappelijke dienstplicht 
(die zowel voorjongens als meisjes 
moest gelden) zou de militaire 
dienstplicht een van de mogelijk-

heden moeten zijn. Het congres 
wilde echter een heel andere kant 
op. De dienstplicht wordt als een 
te grote inbreuk op de keuze- en 
ontplooiingsvrijheid van het indi
vidu gezien. De JOVD-ers willen 
dus niet meer in dienst en zijn 
van mening dat een beroeps- of 
vrijwilligersleger voor de verde
diging van onze landsgrenzen 
dient te waken. 

Milieu 
Om het milieu-issue kon het 

congres natuurlijk niet heen. Als 
algemeen uitgangspunt werd voor 
het principe: "De vervuiler be
taalt" gekozen. Dit principe heeft 
verregaande gevolgen voor ver
vuilers. Heffingen en sancties 
voor producenten die niet schoner 
kunnen of willen produceren 
moeten tot de mogelijkheden be
horen. Om te voorkomen dat 
mensen vervuilende produkten 
blijven gebruiken moet er op pro
dukten die het milieu belasten een 
"ecologische" belasting worden 
geheven. Op den duur moet "mi
lieu" als grondstof worden be
schouwd en in de kostprijs van 
een produkt worden verdiscon
teerd. 

Basisinkomen 
Het stokpaardje van de JOVD 

op sociaal-economisch gebied was 
het basisinkomen. De JOVD was 

altijd al tegenstander van het 
huidige, versnipperde stelsel van 
sociale zekerheid met alle on
gewenste neveneffecten en niet
liberale elementen van dien. Het 
JOVD-altematief was een gefis
caliseerd basisinkomen. Dit ba
sisinkomen zou de minimaal 
noodzakelijke uitgaven van le
vensonderhoud moeten dekken. 
Voordelen hiervan: verregaande 
vereenvoudiging van het fiscaal 
stelsel en het stelsel van sociale 
zekerheid. Het grote nadeel van 
dit idee was echter de onbetaal
baarheid van het systeem. Het 
basisinkomen zou miljarden meer 
gaan kosten dan het huidige sys
teem van sociale zekerheid. 

Wet 
Inkomensvoorziening 

Op initiatiefvan enkele JOVD
districten is een nieuw voorstel 
voor sociale zekerheid gedaan, dat 
ook aan liberale uitgangspunten 
(eenvoudig en geïndividua
liseerd) zou kunnen voldoen en 
tevens een realistisch kosten
plaatje zou vertonen. De JOVD 
pleit voor integratie van de Alge
mene Bijstandswet, de studie
financiering, de AOW en de Toe
slagenwet in een nieuwe Wet In
komensvoorziening, waarin de 
uitkering geïndividualiseerd is. 
Iedereen die een inkomen lager 
dan het sociaal minimum heeft 
kan dan een uitkering krijgen ter 
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aanvulling tot het sociaal mi
nimum. Voorwaarde is wel dat 
men zich beschikbaar moet hou
den voor de arbeidsmarkt, 65-
plussers, alleenstaande ouders, 
arbeidsongeschikten en dag
studenten daarvan uitgezonderd. 

Pressiefunctie 
Tot zover de belangrijkste po

litieke aardverschuivingen in de 
JOVD-standpunten. Met de 
standpunten in het Kernpro
gramma moet de JOVD haar 
naam als "Luis in de pels" van 
het liberalisme gaan waarmaken. 
Want het is een van de taken van 
deze jongerenorganisatie om de 
discussie over liberale politieke 
standpunten op gang te houden. 
Het Politiek Kern Programma is 
voor deze discussie een uitstekend 
uitgangspunt. 

De volledige tekst van het PKP 
1990-1994 is te verkrijgen op het 
Algemeen/ Secretariaat van de 
JOVD in Amsterdam, telefoon 
020-242000 .• De JOVD heeft zich, als libera

le organistaie, al vanaf de oprich
ting bezig gehouden met onze 
staatsinrichting. Logisch dan ook, 
-dat er voor alles wat op de invul-
-ling van onze rechtsstaat betrek-
king heeft, veel ruimte is gereser
veerd in het PKP. 

De JOVD is nog steeds van 
mening dat de Tweede Kamer te 
klein is. Men pleit dan ook voor 
een uitbreiding naar 200 leden. 
De Kamer moet ook meer be
voegdheden, en daardoor ook 
meer invloed, krijgen. Een ge
kwalificeerde minderheid van de 
Kamer moet van het enquêterecht 
gebruik kunnen maken. Tevens 
moet de Kamer meer invloed krij
gen bij de kabinetsformatie: de 
Tweede Kamer benoemt (en ont
slaat) een minister-formateur die 
gedurende de formatie verant
woording aan de Kamer moet 
afleggen. 

Joris V oorhoeve op pad met de 
lijsttrekkers 

Ook over de positie van het 
staatshoofd werd weer uitgebreid 
gesproken. De JOVD acht een 
modern constitutioneel konings
schap aanvaardbaar. Daarbij op
teert de liberale jongerenorgani
satie wel voor het "Zweedse mo
del": de koning(in) dient geen po
litieke invloed te hebben en mag 
daarom geen deel uitmaken van 
de regering. Een voorstel om de 
Eerste Kamer afte schaffen haal
de het niet. 

Criminaliteit 
Door veel mensen wordt een 

vorm van legitimatieplicht gezien 
als methode om de criminaliteit in 
onze samenleving verder terug te 
dringen. De JOVD is, en dat werd 
met een nog grotere meerderheid 
dan vroeger opnieuw bevestigd, 
nog steeds een tegenstander van 
de invoering van een algemene 
legitimatieplicht. 

21 maart 1990 is een datum 
waarnaar in heel wat VVD huizen 
met spanning wordt uitgekeken: 
haalt ze/ie het of haalt ie/ze het 
niet? En daarmee raken we pre
cies een hele belangrijke factor in 
de activiteiten in deze gemeen
teraadscampagne: het gaat om 
mensen die u vaak heel goed kent, 

-mensen in uw afdeling, in uw 
straat. Mensen die de personi
ficatie van dat VVD-programma 
zijn geworden en waar vele actie
ven een zeer persoonlijke band 
mee hebben. Die het extra waard 
maakt om er in deze campagne 
weer hard voor te knokken. Er zo 
voor zorgen dat zo veel mogelijk 
VVD-ers in de gemeenteraden 
worden gekozen en daar zorg 
kunnen hebben voor het beleid in 
uw stad of dorp. 

Daarom is het ook duidelijk te 
merken dat in het hele land de 
machinerie op volle toeren draait. 
De leden van de Landelijke Pro
paganda Commissie (LPC), die 
deze week (10 januari) nog voltal
lig bijeen was, meldden dan ook: 
grote inzet, groot enthousiasme, 
duidelijke politieke strategie en 
grote produktiviteit in de aan
maak en bestelling van materia
len ter ondersteuning van deze 
campagne. 

In overleg met <ie LPC leggen 
de fractievoorzitter en de leden 
van de Tweede-Kamerfractie di
verse werkbezoeken af of houden 

spreekbeurten op verzoek van kc's 
of afdelingen (zie rubriek van A 
tot Z). 

Daarnaast spreekt Joris Voor
hoeve op vijf zgn. "grote avonden" 
in het land volgens een formule 
waarbij eerst vier of vijflijsttrek
kers uit de directe omgeving het 
woord voeren, terwijl Joris voor de 
pauze de rij van sprekers sluit. Na 
de pauze: gelegenheid voor vragen 
aan de sprekers. Dit alles met het 
oogmerk de lokale lijsttrekkers en 
kandidaten te ondersteunen in 
hun publiciteit. De plaatsen en 
data van de grote avonden zijn: 

5 februari, Hillegom 
KC Leiden 
Hotel Café Rest. Flora 
Hoofdstraat 55 
Aanvang: 20.00 uur 

12 februari, Maassluis 
KC Dordrecht 
Rest. De Ridderhof 
Sportlaan 2 
Aanvang: 20.00 uur 

5 maart, Nieuwegein 
KC Utrecht 
Mercury Hotel 
Buizerdlaan 10 
Aanvang: 20.00 uur 

12 maart, Marurn 
De drie noordelijke kc's 
Rest. Café De Kruisweg 
Kruisweg 1 
Aanvang: 20.00 uur 

19 maart, Eindhoven 
KC 's-Hertogenbosch 
Stadspaviljoen 
A. Thymlaan 1 
Aanvang: 20.00 uur 

Komt u, belangstellende VVD
ers, zoveel mogelijk naar spreek
beurten toe. Om te horen, te 
praten en support te geven. Het 
resultaat op 21 maart is ook voor 
uw leef-, woon- en werkomgeving 

de komende vier jaar bepalend. 
Zorg dus dat u mede bepaalt 

wat er gebeurt. Door avonden te 
bezoeken en op 21 maart eenjuis
te stem uit te brengen. Ik wens 
alle kandidaten, actieve organi
satoren en kiezers een ouderwets, 
actief VVD-campagnegevoel. 
De VVD werkt! U ook? 

HUGO DllTMAR I 
WD-Public Relations 
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Beschrijvingsbrief 
43ste Jaarlijkse Algemene Vergadering 
(83ste algemene vergadering) 

De openbare jaarlijkse algemene verga
dering van de VVD wordt gehouden op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 1990 in 
De Buitensociëteit te Zwolle. 

Door de ledenvergaderingen van de af
delingen, de centralevergaderingen van 
de ondercentrales en kamercentrales, de 
commissies van advies (art. 60 h.r.) en 
de bijzondere groepen (art. 78.1. h.r.) 
kunnen tot en met 26 maart 1990 amen
dementen c.q. moties bij de algemeen 
secretaris worden ingediend op de voor
stellen die in de beschrijvingsbrief zijn 
opgenomen. Deze amendementen en 
moties worden gepubliceerd in Vrijheid 
en Democratie van april 1990 (zie voor 
wijze van indiening: N.B.l.). 

Agenda: 

..... vrijdag 18 mei 1990, 14.00 uur ..... 

1. Opening door de voorzitter, dr. L. 
Ginjaar 

2. Voorstellen van afdelingen en 
centrales 

Motie afdeling 's-Hertogenbosch 
(briefnr. 807445) 
Tekst: 
"De algemene vergadering van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 
bijeen op de 43ste jaarlijkse algemene 
vergadering te Zwolle op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 mei 1990 besluit: Het 
hoofdbestuur van de partij opdracht te 
geven om in commissieverband de as
pecten, zoals genoemd in het schrijven 
van de VVD-afdeling, 's-Hertogenbosch 
d.d. 14 november 1989, nader te onder
zoeken en waar nodig, voorstellen te 
doen op de eerstvolgende algemene ver
gadering die de electoraal nadelige as
pecten kunnen wegnemen. De te benoe
men commissie zal bij haar werkzaam
heden ervaringen en suggesties, die 
worden ingediend door de afdelingen en 
gedeponeerd voor een nader door het 
hoofdbestuur vast te stellen datum, na
drukkelijk betrekken bij het uit te bren
gen advies". 

Toelichting: 
Vaststellende dat de zorg voor aanwe
zige kennis en brede landelijke verte
genwoordiging in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal een interne procedure 
altijd noodzakelijk zal maken voor de 
indeling en vaststelling van kandida
tenlijsten, is het bestuur van de afdeling 
's-Hertogenbosch tot de conclusie geko
men dat de huidige ingewikkelde rege
ling voor een gewenst eindresultaat 
weliswaar redelijk effectief is, doch in 
toenemende mate negatieve aspecten 
gaat vertonen ten laste van electorale 
resultaten. Het komt ons !1-an ook als 
zeer gewenst voor dat de partij zich be
zint op een aantal bijstellingen van het 
systeem. Niet in onbelangrijke mate is 
de steeds sterker wordende invloed op 
verkiezingen door de visuele media hier 
oorzaak van. 
De kiezer laat zich bij de kel1ze steeds 
meer leiden door het opgebouwde imago 
van in de publiciteit sterk op de voor
grond tredende vertegenwoordigers van· 
partijen. 
Dat beeld leidt dan ook tot onnodig 
stemmenverlies indien bekende en po
pulaire kandidaten slechts in een be
perkt aantal kiesdistricten op de lijst 
komen te staan. 

Indien de kiezer aan het eind van de 
rit moet lezen dat om op zich misschien 
plausibele redenen een kandidaat aan 
het eind van de lijst van gekozenen, als
nog verzocht wordt zijn of haar plaats 
ter beschikking te willen stellen voor een 
kandidaat die het net niet gehaald heeft, 
maar die in het organisatieplaatje van 
een fractie meer gewenst is. 

Noot: 
Een zaak die aantoont dat een doelstel
ling in het voorbereidingsproces niet al
leen niet is gehaald, maar die bovenal 
een negatieve werking krijgt, als door 
een zetelverlies een regio met kandida
ten op een kritisch plaatsnummer plot
seling nauwelijks of niet meer is verte
genwoordigd. 

Indien in de praktische uitvoering van 
een campagne minder prominente kan
didaten permanent worden ingedeeld in 
een ander kiesdistrict en daar een actie
ve rol krijgt, naar ons is gebleken dat 
met name op de cruciale dagen dan een 
zodanige taak dat er van enige onder
steuning in het gebied vanwaar de kan- · 
didaat stamt geen sprake meer is. En 
dat begrijpt de kiezer, die zijn regiokan
didaat verwacht, nauwelijks. Het ver
wijt desinteresse ligt dan snel op tafel. 

Deze constateringen zijn gebaseerd op 
ervaringen opgedaan tijdens de laatst 
gehouden verkiezing voor de leden van 
de Tweede Kamer en geven aanleiding 
tot het indienen van deze motie. 

Advies hoofdbestuur: 
Gelet op de besluiten van de 42ste JAV 
en de bespreking van het verenigings
plan, mede gelet op de gewijzigde Kies
wet, wordt een nieuw kandidaatstel
lingsreglement TK aan de 43ste JA V 
voor besluitvorming voorgelegd. 

Voorstel afdeling Hilversum (briefnr. 
807416) 
Tekst: 
"De afdeling Hilversum stelt de volgen
de onderwerpen voor, voor de 43ste 
jaarlijkse algemene vergadering die ge
houden wordt op 18 en 19 mei 1990: 
1. sluiten van een cultureel verdrag met 

Vlaanderen; 
2. het opstellen van een migranten

nota." 

Toelichting: 
ad. 1 Door de verdere eenwording van 

Europa in 1992 zal de Engelse taal 
een overheersende invloed in Eu
ropa kunnen krijgen. Ter verster
king van de Nederlandse culturele 
identiteit dient er een cultureel 
verdrag mèt Vlaanderen te wor
den gesloten in het kader waarvan 
o.a. culturele attachés uitgewis
seld kunnen worden. 

ad. 2 Het toenemen van de totale bevol
king van ons land veroorzaakt een 
aantal knelpunten (b.v. ruim
tebeslag). Behalve door het ge
boorteoverschot wordt deze toe
name ook veroorzaakt door de mi
gratie. De VVD dient over de mi
gratie een standpunt in te nemen 
omdat dit onderwerp bij veel van 
haar leden leeft. Voorgesteld 
wordt om een migrantennota op te 
stellen waarin de mening van de 
VVD wordt verwoord. 

Advies van het hoofdbestuur: 
De Tweede-Kamerfractie heeft ter zake 
standpunten ingenomen. Deze zullen in 
de aanvulling op de beschrijvingsbrief 
worden gepubliceerd. 

Motie kamercentrale Leiden (aange
houden door de 41ste en 42stejaarlijkse 
algemene vergadering) 
Tekst: 
De centrale vergadering van de kamer
centrale Leiden in vergadering bijeen op 
12 maart 1988; overwegende, dat uit de 
voorgestelde wijzigingen van de statu
ten van de VVD blijkt dat door het 
hoofdbestuur gekozen is voor of een be
noemd algemeen secretaris/lid van het 
hoofdbestuur (artikel 23.3.4) of een be
zoldigd algemeen secretaris/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 wenselijk wordt geacht 
een tweedeling aan te brengen; 
besluit: 
de 41ste jaarlijkse algemene verga
dering van 27/28 mei 1988 te Veldhoven 
te verzoeken om te besluiten tot het be
noemen van een algemeen secretaris/lid 
van het hoofdbestuur en dit hoofdbe
stuur op te dragen over te gaan tot het 
aanstellen van een bezoldigd directeur 
van het partijbureau met als con
sequentie wijziging van de artikelen 
23.5, 26 1 t/m 4 en 28.2 st.; 
en gaat over tot de orde van dé dag. 

Advies van het hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur adviseert deze door de 
41ste en 42ste JAV aangehouden motie 

te betrekken bij de bespreking van punt 
6 van deze beschrijvingsbrief. 

3. Benoeming leden en plaatsver
vangende leden van de commis
sie van Beroep (art. 32 statuten) 

Wegens periodiek aftreden van de leden 
en plaatsvervangende leden van de 
commissie van Beroep heeft het hoofd
bestuur krachtens zijn bevoegdheid, 
vervat in artikel 54.3 hr. kandidaat ge
steld voor het lidmaatschap: 
voorzitter: mr. J. M. Polak te Ede (her
benoeming), leden: mevr. T. Blom-de 
Koek van Leeuwen te Oegstgeest (be
noeming), mr. F. Korthals Altes te Rot
terdam (benoeming); voor het plaats
vervangend lidmaatschap: prof. mr. M. 
C. B. Burkens te Leersum (herbenoe
ming), mevr. J. L. Niemantsverdriet
Leenheer te Westerschouwen (benoe
ming), mr. H. C. G. L. Polak te Rotter
dam (herbenoeming). 

Namen van overige kandidaten kunnen 
tot en met 26 maart 1990 ter kennis van 
de algemeen secretaris worden ge
bracht, mits deze kandidaat zijn gesteld 
door de ledenvergadering van de afde
ling. 

4. Bespreking van het beleid van 
het hoofdbestuur 

N.B.: Het jaarverslag over 1989 kan bij 
de bespreking van het beleid worden be
trokken. 

4a. 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 1989. De 
commissie bestaat - in alfabetische volg
orde- uit: 
mevr. drs. M. Brouwer-van Wijk te 
Sneek, drs. Th. A. J. Meys te Amster
dam, ir. T. Thalhammer te Son. 
plaatsvervangende leden: ir. J. Boevete 
Zuid-Beijerland, mevr. W. J. M. Breg
man-Kaaks te Roden, W. Donker te Le
lystad. 

4b. Rekening en verantwoording en 
jaarverslag van de penning
meester over 1989 ingevolge art. 
18.3 statuten* 

4c. Gedachtenwisseling 
verenigingsplan (gepubliceerd 
in decembernummer 1989 van 
Vrijheid en Democratie) 

4d. Beleid Vrijheid en Democratie 
(ingevolge art. 61.3 hr.) 

4e. Hoogte en verdeling van de 
contributie '91 

Voorstel van het hoofdbestuur inzake de 
hoogte van de contributie 1991 ingevolge 
art. 64.1 hr. en de verdeling van de con
tributiegelden ingevolge art. 66.1 hr. 
Tekst: . 
A. Het hoofdbestuur stelt voor tot ver

hoging van de verschuldigde contri
butiebedragen over te gaan. De on
dervolgende verhoging geldt voor alle 
contributiecategorieën. 

Voorstel 
Categorie: 
aspirant-leden f 25,- (is thans f 20,-) 
18 tot 27 jaar f 55,- (is thans f 47,-) 
27 tot 65 jaar f 115,- (is thans f 100,-) 
65 jaar en ouderf 55,-
(is thans f 47,-) 
gezinsleden f 25,- (is thans f 20,-) 

Toelichting: 
Het hoofdbestuur heeft, mede gelet op 
de realisatie van de projecten ais in het 
verenigingsplan vermeld zijn, tot deze 
verhoging moeten besluiten. Voor de 
uitvoering van het verenigingsplan is nl. 
circa f 405.000,- nodig. De belangrijk
ste uitgaven die met de uitvoering van 
dit verenigingsplan verbonden zijn die
nen gefaseerd te worden gedaan over 
een periode van ten minste vier jaren 

* De relevante bescheiden zullen wor
den gepubliceerd in het aprilnummer 
van Vrijheid en Democratie. 

en wel over 1990, 1991, 1992 en 1993, 
hetgeen ook inhoudt dat de uitvoering 
een gefaseerde zal zijn. 

Daarbij kan van de volgende globale op
stelling per jaar worden uitgegaan: 

6. Standpuntbepaling inzake even
tueel betaald voorzitterschap 
(bijlage 11) 

..... vrijdag 18 mei 1990, 19.30 uur ..... 

1. drie vergaderingen partijraad (extra) f 30.000,-
25.000,-2. vijf maal een kaderbrief aan ca. 3.000 leden 

3. extra vorming en scholing daarbij inbegrepen het uitbren
gen van de "blauwe boekjes" 50.000,-

300.000;
f 405.000,-

4. opvoering van de frequentie van Vrijheid en Democratie 
Totaal 

Uit de huidige beschikbare middelen 
zijn deze projecten dus niet ·te bekos
tigen. Ook de begroting over 1990 (zie 
bijlage VII) toont aan dat er geen sprake 
is van ruimte voor uitvoering van het 
plan bij ongewijzigd financieel beleid. 

Voorts zal een deel van de verhoging ten 
goede dienen te komen aan afdelingen 
en centrales die in de voorbije jaren in 
het algemeen ook hun inkomsten vaak 
drastisch hebben zien verminderen. 

Tekst 
B. Het hoofdbestuur stelt voor om bij 

aanvaarding van het voorstel onder 
A genoemd over te gaan tot vereen
voudiging van het systeem van ver
deling van de contributiegelden, met 
behoud van de evenredigheid in de 
verdeling zoals deze thans geldt. 

Voorstel 
Wijziging verdeelsleutel inzake afdracht 
aan hoofdbestuur, centrales en afdelin
gen per lid (in de categorie 27-65 ja
rigen): 

7. Redevoeringen: 
a. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve, voorzit-

ter VVD-Tweede-Kamerfractie. 
b. dr. L. Ginjaar, partijvoorzitter; 
c. begroeting van de gasten; 
d. drs. G. M. de Vries, vertegen

woordiger VVD-leden in E.P. 

8. Eventueel voortzetting behan
deling van de agendapunten 4, 5 
en6 

9. Verkiezing leden van het hoofd
bestuur genoemd in art. 23.6 
statuten 

9a. Vaststelling door de algemene 
vergadering van het aantal le
den van het hoofdbestuur inge
volge art. 23.3 statuten 

Tekst: 
Het hoofdbestuur stelt voor het door de 
42ste JAV bepaalde aantal (13) on
gewijzigd te laten. 

Toelichting: 
Het huidige hoofdbestuur acht het 
noodzakelijk om i.v.m. het grote aantal 

Aanhb (was f 66,68*) wordt f 77,05 67% toename f 10,37 
Aan afd. (was f 23,20/5) wordt f 25,30 22% toename f 2,09/5 
Aan oe. (was f 2,38) wordt f 
Aan kc. (wasf 7,73/5) wordt f 

* incl. afdracht V en D (f 15,50), extra 
hb (f 25,-), en 44% van het restant 
(f 26,18). Totaal f 66,68. 

Toelichting: 
Wil het hoofdbestuur de voorstellen rea
liseren zoals neergelegd in het 
verenigingsplan dan zal een belangrijk 
deel van de contributieverhoging ten 
goede moeten komen aan het hoofdbe
stuur. 
Maar ook de afdelingen en centrales 
dienen in deze verhoging te delen. Deze 
verdeelsleutel voor de belangrijkste ca
tegorie 27- tot 65-jarigen wordt ook pro
centueel toegepast op de verdeling bin
nen de overige categorieën. 
De in 1988 (41ste JAV) overeengekomen 
extra hb-afdracht en de sedert jaar en 
dag afzonderlijke afdracht aan Vrijheid 
en Democratie zijn in deze procentuele 
verdeling opgenomen, zodat voortaan op 
eenvoudige administratief-technische 
wijze èn voor het hoofdbestuur èn voor 
de penningmeesters van afdelingen en 
centrales de berekening zichtbaar 
wordt. Hiermee wordt dan een einde ge
maakt aan de onwenselijke situatie, dat 
uitsluitend enkele ingewijden de verde
ling van de contributiegelden binnen de 

. partij duidelijk voor ogen hebben. Voor
taan dus 67 % voor het hoofdbestuur, 
22 % voor de afdeling, 3 % voor de on
dercentrale en 8 % voor de kamercen
trale van ieder contributiebedrag. 

4f. Evaluatie SWO (bijlage la) 

4g. Werkplan 1990 jongerenbeleid 
van de VVD (bijlage lb) 

4h. Wat verder ter tafel komt 

5. 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 1990 (art. 30.2 
statuten). 
Voorgesteld worden - in alfabetische 
volgorde - de volgende leden: 
mevr. drs. M. Brouwer-van Wijk te 
Sneek (herbenoeming), W. Donker te 
Lelystad (benoeming), drs. Th. A. J. 
Meijs te Amsterdam (herbenoeming). 
plaatsvervangende leden: ir. J. Boeve te 
Zuid-Beijerland (herbenoeming), mevr. 
W. J. M. Bregman-Kaaks te Roden (her
benoeming), mevr. M. H. G. C. Kleijn
v.d. Wulp te 's-Gravenhage (benoeming). 
Namen van overige kandidaten kunnen 
tot en met 26 maart 1990 ter kennis van 
de algemeen secretaris worden ge
bracht, mits deze kandidaat zijn gesteld 
door de ledenvergadering van de afde
ling. 

3,45 3% toename f 1,07 
9,20 8% toename f 1,46/5 

toename totaal f 15,00 

taken en de toegenomen werkdruk (door 
o.a. vermindering van het aantal pro
fessionele medewerkers) gebruik te blij
ven maken van het maximaal toegesta
ne aantal leden voor het hoofdbestuur 
zodat een evenwichtige spreiding van 
taken wordt gerealiseerd. 

9b. Periodieke verkiezing leden 
van het hoofdbestuur 

Kandidaat zijn gesteld in de voorge
schreven periode 15 september - 15 de
cember voor: 
ondervoorzitter - mr. I. W. Opstelten te 
's-Gravenhage (in functie, bij herverkie
zing, door het hoofdbestuur); 
penningmeester - drs. P. Ressenaar te 
's-Gravenhage (in functie, bij herverkie
zing, door het hoofdbestuur); 
en secretarissen voor de organisatie 
(conform art. 41.3 hr. in alfabetische 
volgorde): 
J. D. Blaauw te Zeist (bij herverkiezing, 
door het hoofdbestuur); 
H. J. G. Evenhuis te Amsterdam (door 
de afdeling Amsterdam); 
mevr. W. H. Huijbregts-Schiedon te 
Breda (door het hoofdbestuur, tevens 
door de afdelingen: Bergen op Zoom, 
Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, 
Oosterhout, Oudenbosch-Standdaar
buiten-Noordhoek, Prinsenbeek, 
Raamsdonk, Steenbergen en Teterin
gen); 
mr. H. Th. M. Lauxstermann te 's-Her
togenbosch (door het hoofdbestuur); 
H.E. Meijer te Enkhuizen (door de afde
ling Enkhuizen); 
mevr. A. H. M. Oosthoek-Goedhart te 
De Bilt/Bilthoven (door de afdeling De 
Bilt/Bilthoven); 
mevr. F. M. Roscam Abbing-Bos te Rijs
wijk (door de afdeling Rijswijk); 
ir. G. A. P. Schellekeus te Maastricht 
(door de afdeling Maastricht); 
drs. Th. H. J. Tromp te Ermelo (door de 
afdeling Ermelo); 
R. Verdijk te Nijmegen (door de afdelin
gen: Brummen-Eerbeek, Eemnes, Gen
dringen en Voorst); 
W. P. T. M. van der Voorn te St. Oeden
rode (door de afdeling St. Oedenrode). 
(voor de levensbeschrijvingen wordt 
verwezen naar de bijlage III). 

Toelichting: 
In verband met het feit dat de ledenver
gaderingen van de afdelingen gebruik 
hebben gemaakt van de statutaire mo
gelijkheid om overige kandidaten te 
stellen zullen verkiezingen noodzakelijk 
zijn voor de 3 openvallende plaatsen van 
secretaris voor de organisatie. Op deze 
verkiezing is artikel 75 hr. van toepas
sing (9e Jaarboek blz. 283). Gestemd zal 



worden d.m.v. stembriefjes die de namen 
van alle kandidaten bevatten waarbij de 
afgevaardigden slechts drie hokjes bij de 
namen van de elf kandidaten behoeven 
aan te kruisen. 
De ondervoorzitter en de penningmees
ter zullen - daar overige kandidaten voor 
die functies ontbreken - door de voorzit
ter conform art. 73 hr. verkozen worden 
verklaard. 

De taakverdeling van die van de secre
tarissen voor de organisatie wordt de
finitief vastgesteld door het hoofdbe
stuur op de eerste vergadering na de 
43ste JA V. Uitgaande van de door het 
hoofdbestuur gestelde kandidaten ligt 
het wel in het voornemen dat de heer 
Blaauw zoals voorheen de internatio
nale zaken blijft behartigen, en dat de 
heer Lauxstermann zal belast worden 
met propaganda-activiteiten, en hierbij 
tevens als voorzitter van de LPC zal 
fungeren; deze taak wordt uitgeoefend, 
zoals in het verenigingsplan uiteengezet 
binnen een cluster van hoofdbestuursle
den, die voor het geheel van de interne 
en externe communicatie en informatie 
verantwoordelijk zijn; het bEtreft hier 
thans de heren Ginjaar, Opstelten, Ver
waayen en Knip. 
De taak van mevrouw Huijbregst
Schiedon zal t.z.t. worden vastgesteld. 

9c. Aanwijzing van een lid van de 
VVD jonger dan 30 jaar als ad
viseur van het hoofdbestuur in 
overleg met het hoofdbestuur 
van de JOVD (art. 23.4 onder 3 
st.) 

Het hoofdbestuur heeft in zijn verga
dering van 23 oktober kandidaat gesteld 
de heer drs. L. P. Stoel te Sneek (voor 
een levensbeschrijving wordt verwezen 
naar de bijlage III). 

De ledenvergaderingen van de afdelin
gen zijn bevoegd tot en met 26 maart 
1990 één kandidaat te stellen voor deze 
in de 43ste jaarlijkse algemene verga
dering openvallende plaats. (Opgave bij 
algemeen secretaris) 

10. Vaststelling technisch advies 
EK (bijlage IV) 

..... zaterdag 19 mei 1990, 09.30 uur ..... 

ll. Wijzigingsvoorstellen huishou
delijk reglement (bijlage V en 
VI) 

lla. Aanvulling hoofdstuk X inzake 
reglementering LCJ (bijlage V) 

llb. Wijzigingen m.b.t. de par
tijraad (bijlage VI) . 

12. Behandeling reglement TK met 
verzoek van het hoofdbestuur tot 
machtiging de definitieve tekst re
dactioneel aan te passen 

N.B. Het concept-reglement zal worden 
gepubliceerd in Vrijheid en Democratie 
van februari 1990. 

13. Mscheid van de hoofdbestuurs
leden die zijn afgetreden en 
welkom aan en installatie van 
de leden van het nieuwe hoofd
bestuur 

14. Rede door de voorzitter van de 
JOVD, M. Rutte 

..... zaterdag 19 mei 1990, 14.00 uur ..... 

15. Bespreking van het beleid van 
de Kamerfracties en van de 
VVD-leden in het Europees Par
lement 

16. Redevoering door de voorzitter 
van de VVD-Eerste-Kamerfrac
tie, ir. D. Luteijn 

17. Rondvraag 

18. Sluiting door de voorzitter 

Namens het hoofdbestuur van de 
VVD; 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg. 

N.B.1: 
Het hoofdbestuur heeft in 1983 besloten 
dat ten behoeve van de indiening van 
amendementen en moties voor een alge
mene vergadering uitsluitend gebruik 
mag worden gemaakt van formulieren 
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 toelichtingen te 
amenderen. 

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 die de bevoegdheid hebben 
om bij "Beleid hoofdbestuur" het verslag 
geheel of ten dele aan de orde te stellen. 

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 wordt uitgeoefend door af
gevaardigden van de afdelingen. 

20.2. Voor iedere vijftig leden van een 
afdeling per één januari onderscheiden
lijk één 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 éénjanua
ri onderscheidenlijk één juli van het 
lopende jaar zijn opgericht of waarvan 
de grenzen na die data zijn gewijzigd, 
wordt het aantal stemmen op de in arti
kel 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. 

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. 

N.B.4: 
Het is noodzakelijk dat de sprekers zich 
tijdig voor het betreffende agendapunt 
aan de orde komt, hebben aangemeld bij 
de algemeen secretaris, opdat een even
redige verdeling van de beschikbare 
spreektijd kan worden vastgesteld. 

N.B.5: 
Afgevaardigden dienen zich bij de aan
vang van de vergadering te laten regis
treren, waarna stemkaarten e.n stem
boekjes worden uitgereikt. Met klem 
wordt er op aangedrongen dat de afge
vaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun 
bevoegdheid, tot het uitbrengen van 
stemmen, kunnen aantonen en voorts 
conform het reglement handelen als het 
gaat om het machtigen van andere afge
vaardigden. 

Ondervolgende modellen kunnen gelet 
op de artikelen 49.3 en 49.4 hr. worden 
gebruikt. 
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MODEL 1 

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 43ste JAV werd(en) benoemd: 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

1990 
Ondertekening: 

MODEL II 

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 43ste JAV. 

Bijlage Ia 
Evaluatie SWO 

Doelstelling van het jongerenbeleid van 
de VVD is: het betrekken van liberale 
jongeren bij de politiek, hen opvang en 
een programma van activiteiten te bie
den (in het bijzonder op het terrein van 
vorming en scholing), zodat zij zich als 
volwaardig lid betrokken weten zowel bij 
het politieke als bij het organisatorische 
gebeuren van de VVD. 
Een emancipatie- en integratiebeleid, 
dat deels in samenwerking met de JOVD 
tot stand komt, deels binnen de VVD zijn 
vorm vindt. 

De samenwerking met de JOVD is vast
gelegd in de samenwerkingsovereen
komst VVD/JOVD, kortweg SWO. 
De vanaf 1 januari 1990 vigerende SWO 
is een eenvoudig en duidelijk stuk. In 
tegenstelling tot de SWO 1985-1990 
richt zij zich uitsluitend op die gebieden 
waarop wordt samengewerkt nl. een 
aantal met name genoemde onderdelen 
van het jongerenbeleid. 
Interne organisatorische zaken van de 
beide verenigingen worden niet meer bij 
de SWO geregeld. Een goede ontwikke
ling, die mogelijk is doordat enerzijds de 
samenwerking met de JOVD een prak
tische, werkbare vorm heeft gekregen, 
anderzijds de plaats van het jongeren
beleid binnen de VVD duidelijker is ga
worden. 

In de jaarlijkse algemene vergadering 
van 1989 zijn met betrekking tot een 
aantal punten door de VVD besluiten 
genomen. Zo is de LCJ- landelijke com
missie jongerenbeleid - opgenomen in 
het huishoudelijk reglement van de 
VVD, ook de positie van de bestuurs
leden belast met jongerenbeleid is daar
in vastgelegd. De commissie Jeugd
beleid, ook ontstaan uit de eerste SWO, 
is nu een "gewone" partijcommissie. 
Aan vele bezwaren, naar voren gebracht 
in de 69e algemene vergadering te Dor
drecht in 1984 met betrekking tot de 
inhoud van de SWO, is hiermee te
gemoet gekomen. Velen hadden immers 
problemen met het afhankelijk stellen 
van een aantal interne VVD-zaken van 
een overeenkomst met derden. 

Evaluatie van de resultaten van de SWO 
geeft een gevarieerd beeld te zien. De 
belangstelling voor jongerenbeleid is 
binnen de VVD toegenomen. Meer dan 
voorheen worden jongeren bij het par
tijgebeuren betrokken; op het gebied van 
vorming en scholing zijn jongeren actie
ver, daarin duidelijk gestimuleerd door 
het selectiebeleid van de Haya van So
merenstichting. 
De topkadercursus VVD/JOVD blijkt 
een groot succes, uitbreiding naar het 
kamercentraleniveau vindt in 1-990 
plaats. De uitwisseling van informatie 
betreffende activiteiten van en voor jon
geren tussen VVD en JOVD is in het 
algemeen goed op kamercentraleniveau. 

1990 
Ondertekening: 

Problemen doen zich hier en daar voor 
bij het overbrengen van deze informatie 
naar de basis. VVD-jongeren, die geen 
lid zijn van de JOVD en behoefte hebben 
aan een steuntje in de rug, blijken nog 
niet optimaal gebruik te maken van ac
tiviteiten die door en samen met de 
JOVD worden georganiseerd. Vooral op 
het gebied van vorming en scholing blij
ven hierdoor mogelijkheden voor uit
breiding van kennis en vaardigheden 
onbenut. 

Jongeren ervaren vaak een gebrek aan 
kansen die zij krijgen binnen politieke 
en organisatorische kaders in de partij. 
Het als volwaardig en geaccepteerd lid 
van de VVD meedraaien blijkt niet altijd 
te verwezenlijken. 
Het betrekken van jongeren bij de li
berale politiek en bij de VVD in het bij
zonder is voor de partij van levens
belang. 
Immers vernieuwing binnen de partij 
zal voor een deel vanuitjongeren moeten 
komen. Het achterblijven van resultaten 
bij verkiezingen in de groep jongeren 
stemt dan ook tot zorg. 

Het hoofdbestuur geeft prioriteit aan 
jongerenbeleid. · 
Mogelijkheden tot het expliciet betrek
ken vanjongeren bij de meningsvorming 
over politieke onderwerpen in de partij 
worden overwogen. 
De landelijke commissie jongerenbeleid 
ondersteunt het hoofdbestuur vanuit de 
partij. Deze commissie is een platform 
bij uitstek voor het uitwisselen van ini
tiatieven op het gebied van opvang en 
begeleiding van jongeren. 
De uitvoering van beleid berust echter 
vooral op afdelingsniveau en is een ver
antwoordelijkheid van de gehele partij. 

Bijlage Ib 
Werkplan 1990 
Jongerenbeleid van 
de VVD 

I. Inleiding 
Het jongerenbeleid is er op gericht de 
liberale jongeren te betrekken bij de po
litiek, hen opvang en een programma 
van activiteiten te bieden (in het bijzon
der op het terrein van vorming en 
scholing), zodat zij zich thuis voelen in 
de VVD en zich als volwaardig lid be
trokken weten zowel bij het politieke als 
bij het organisatorische gebeuren. Het 
jongerenbeleid binnen de VVD is een in
tegratiebeleid, met een sterk accent op 
vormings- en scholingsactiviteiten. 
De integratie-doelstelling heeft mede als 
gevolg dat een aantal cursussen voor 
jongeren wordt georganiseerd; maar dat 
deelname aan de cursussen van de Haya 
van Somerenstichting met een gemeng
de leeftijdsopbouw uit dit oogpunt vaak 
de voorkeur verdient. Een beperkte te
gemoetkoming in de cursuskosten is 
voor jongeren mogelijk. 
De werkelijke integratie van jongeren 
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echter begint op afdelingsniveau; daar 
kan men jonge leden opvangen en 
stimuleren tot deelname aan cursussen 
en activiteiten. 
De jaarplannen VVD/JOVD in het kader 
SWO 1985-1990 geven daartoe sugges
ties. Vanuit het hoofdbestuur kan voor 
de opvang en integratie van jongeren 
slechts een kader worden geschapen. 

11. Vorming en scholing 
1. In het Voorjaar 1990 zal er voor de 
vierde maal een topkadertraining (TKT) 
worden georganiseerd voor jongeren tot 
30 jaar. Naast de kennisoverdracht wel
ke bij een dergelijke training plaats 
vindt, wordt ook de verbroedering ge
diend tussen VVD- en JOVD-jongeren. 
Sterker nog: het blijkt een uitstekende 
gelegenheid te zijn om begrip te krijgen 
voor elkaars standpunten. 
De wijze van voorbereiding zal volgens 
hetzelfde recept zijn als in voorgaande 
jaren. Een kleine werkgroep bestaande 
uit 2 of 3 leden van zowel de JOVD als 
de VVD bereidt deze TKT voor. Deze 
TKT is gepland voor april 1990. Borne 
wordt vanwege goede ervaringen we
derom als cursusplaats gekozen. Het 
thema zal in onderling overleg worden 
bepaald. Cursisten zullen naar even
redigheid worden geput uit JOVD en 
VVD. 

2. Regionale kadertraining op KC
niveau 
Teneinde tegemoet te komen aan de be
hoefte zoals deze door diverse KC's 
wordt aangegeven, zal de mogelijkheid 
worden gegeven op KC-niveau regionale 
kadertrainingen VVD/JOVD te organi
seren. 
De rol die "de Gracht" hierin speelt zal 
vooral een stimulerende en ondersteu
nende zijn, terwijl de daadwerkelijke 
organisatie in handen van de KC zelf 
ligt. Per kamercentrale is een tegemoet
koming in de organisatiekosten be
schikbaar. 
Voor wat betreft uitvoering lijkt het bo
venstaande haalbaar, gezien de goede 
ervaringen die bestaan met de Topka
dertrainingen VVD/JOVD op landelijk 
niveau. 
Opgemerkt dient te worden dat de deel
nemers van de landelijke TKT VVD/
JOVD als spin-offkunnen fungeren voor 
de TKT op KC-niveau . 
Het bevorderen van directe contacten 
tussen jongeren onderling in een be
paalde regio kan bijdragen tot uitbrei
ding van de wederzijdse deelname aan 
cursussen. 

liL Informatie-uitwisseling 
Ter verbreding van kennis en contacten 
van jongeren is de informatie-uitwis
seling met de JOVD van belang; dit be

, treft informatie over: 
- cursussen 

(politieke) bijeenkomsten 
- deelname in (politieke) commissies 
- planning van activiteiten van ge-

meenschappelijk belang. 
De informatie-uitwisseling blijkt op ka
mercentrale-niveau redelijk tot goed te 
functioneren. Het verbreiden van de in
formatie onder de jonge leden is onvol
doende. 
VVD-jongeren, die geen lid zijn van de 
JOVD en behoefte hebben aan een 
steuntje in de rug, blijken nog niet opti
maal gebruik te maken van activiteiten 
die door en samen met de VVD worden 
georganiseerd. 
Goede vormings- en scholingsmogelijk
heden voor een jongeren-vriendelijke 
prijs blijven onbenut. 

IV. LCJ-vergaderingen 
Voor de LCJ-vergaderingen zijn de data 
in principe bepaald, te weten maandag 
12 februari, 18 juni en 26 november 
1990. Tijdens deze laatste vergadering 
wordt het werkplan 1991 jongerenbeleid 
VVD behandeld en vastgesteld. 
Een consistent en kwalitatief goed Jon
gerenbeleid is gediend bij signalen uit en 
het meedenken van alle KC's. Frequente 
aanwezigheid van alle KC-functionaris
sen met Jongerenbeleid in portefeuille 
bij de LCJ-vergaderingen is dan ook 
voorwaarde voor een dergelijk beleid. 



Bijlage 11 
Eventueel betaald 
voorzitterschap 

Op de 40ste jaarlijkse algemene verga
dering (1987) heeft de afdeling 's-Herto
genbosch gepleit voor een onderzoek 
naar de mogelijkheden daartoe binnen 
de VVD. In het volgende geeft het hoofd
bestuur zijn standpunt*. 

Bij de probleemstelling van het betaalde 
voorzitterschap staat de vraag centraal 
of "Een partij zich nog langer kan ver
oorloven dat de hoeveelheid tijd, waar
over de voorzitter bij de uitoefening van 
zijn functie kan beschikken, bepaald 
wordt door de tijd die hij aan zijn profes
sionele (externe) werkzaamheden dient 
te besteden". 

De algemene achtergrond voor deze 
vraagstelling vormt de professionali
sering van de partij. 

Op verschillende momenten in de ge
schiedenis van de partij is de professio
nàlisering van partij-organen aan de 
orde gesteld. Vergeleken met andere 
grote partijen kenmerkt de politieke 
cultuur van de VVD zich daarbij nog 
altijd door een relatief sterk accent op 
"amateur polities". Van een volstrekt 
gestage ontwikkeling van amateur naar 
beroepspolitiek is geen sprake geweest. 
Zo is de partij in 1955 van een bezoldigd 
secretaris zelfs overgegaan op een ho
norair algemeen secretaris. In 1977 is 
de in 1975 gekozen honoraire algemeen 
secretaris echter weer benoemd tot be
zoldigd algemeen secretaris (geen deel 
uitmakend van het hoofdbestuur). 
Een van de duidelijkste pleidooien ten 
gunste van een vergaande professio
nalisering van de partij is nog altijd het 
rapport van de werkgroep Wolfheze van 
1985. Opmerkelijk is dat naast een uit
gebreide beschouwing over de professio
nalisering van het hoofdbestuur, hooguit 
impliciet geduid wordt op de mogelijk
heid van een gehonoreerd voorzitter
schap. 

Duidelijk is dat belangrijke aspecten 
van een gehonoreerde voorzittersfunctie 
zijn: 
- consequenties voor de ontwikkeling 

van de partij (professionalisering); 
- consequenties voor de relatie tussen 

voorzitter en hoofdbestuur, en voor die 
tot het algemeen secretariaat; 
financiële consequenties. 

Zowel het CDA als de PvdA kennen een 
gehonoreerd voorzitterschap. Over de 
keuze betaaldionbetaald voorzitter be
staat in het CDA en de PvdA nauwelijks 
discussie. 
De voorzitter van het CDA is tevens lid 
van de Eerste Kamer. Formeel is naast 
expliciete leiding over het partijsecre
tariaat sprake van een coördinerende 
taak. 
Bij de PvdA is de voorzitter een van de 
vier betaalde topfunctionarissen aan de 
Witsenkade: naast de benoemde par
tijsecretaris en de gekozen internatio
naal secretaris en voorzitter van de Rode 
Vrouwen. De voorzitter mag geen par
lementariër zijn. De voorzitter heeft een 
volledige dagtaak aan interne en externe 
contacten. 

Het eigenlijke thema inzake het voor
zitterschap van de VVD is uiteraard niet 
zozeer de kwestie van de honorering zel
ve alswel die van het tijdsbeslag. 

Voordelen van een gehonoreerd voorzit
terschap van de VVD hebben betrekking 
op de aandacht voor de volgende profes
sionele taken: 
1. het onderhouden van contacten met 

de Haagse politiek (daarbij de mo
gelijkheid zich zo nodig los van de 
Tweede-Kamerfractie en kabinet te 
uiten over de koers van de VVD); 

2. het verstevigen van de relaties met 
en de coördinatie tussen partijcom
missies; 

3. het versterken van de banden met 
het kader in de regio; 

4. het verstevigen van de relaties met 
de achterban; 

5. het versterken van het professionele 
karakter van het hoofdbestuur. 

* Het hoofdbestuur heeft dit standpunt 
onder meer gebaseerd op een be
stuurlijke analyse, die prof. dr. U. Ro
senthal op zijn verzoek heeft verricht. 

Nadelen van een gehonoreerd voorzit
terschap van de VVD liggen besloten in 
de volgende overwegingen: 
1. de overgang naar het gehonoreerd 

voorzitterschap roept al gauw as
sociaties op met al hetgeen in de VVD 
moeilijk ligt: centralisatie, oligar
chisering, bureaucratisering, en- nog 
altijd hebben sommigen het er moei
lijk mee - professionalisering; 

2. een gehonoreerd voorzitter moet op
boksen tegen het odium van in plaats 
voor de politiek te leven; dit is vooral 
een handicap in de contacten met de 
amateurs in de regio; 

3. een gehonoreerd voorzitter loopt het 
risico te depolitiseren tot een super
secretaris; 

4. met de honorering van de voorzitter 
kan het politieke evenwicht in het 
hoofdbestuur onder druk komen te 
staan (beroeps- versus amateurpoli
tici). 

Gehonoreerd voorzitterschap roept vra
gen op over de relatie tussen voorzitter 
en secretariaat. In termen van organi
satie-ontwikkeling kan honorering van 
het voorzitterschap in twee richtingen 
duiden: 
1. de voorzitter geeft leiding aan het se

cretariaat; daarmee wordt de bestaf
fing van het algemeen secretariaat, 
in casu de posi~ie van algemeen se
cretaris, ten principale ter discussie 
gesteld; 

2. de voorzitter heeft geen zeggenschap 
over het secretariaat; in dat geval 
ontstaan ingewikkelde functionele en 
bevoegdheidspatro~en tussen voor
zitter, bestuur en secretariaat. 

De omvang en aard van de honorering 
van de voorzitter zijn meer dan een lou
ter financiële aangelegenheid. De macht 
en het prestige van een gehonoreerd 
voorzitter worden mede daardoor, en 
meer in het algemeen door de primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden be
paald. Voor de honorering van het full
time voorzitterschap kan gedacht wor
den aan een bedrag in de orde van groot
te van de schadeloosstelling van leden 
van de Tweede Kamer. Bij de secundaire 
arbeidsvoorwaarden moet de wenselijk
heid van optimale vervoersfaciliteiten 
onder ogen worden gezien. Te denken is 
aan lease-arrangementen, eventueel in 
samenhang met soortgelijke voorzie
ningen voor andere functionarissen. 

De positie van de gehonoreerd voorzitter 
in het Haagse politieke krachtenveld is 
een minder riskante factor dan zijn re
latie tot de partijgenoten in de regio. In 
zijn relatie tot de regio en achterban ligt 
het verwijt van centralisatie en bureau
cratisering gauw op de loer. Dat zoujuist 
in de VVD een bijzonder gevaarlijk ver
wijt zijn. Om de risico's van centralise
ring en bureaucratisering tegen te gaan 
zou de nodige aandacht besteed moeten 
worden aan de relaties van de gehono
reerd voorzitter met de regio en de ach
terban. Die relatie kan geconcretiseerd 
worden in een verkiezingsprocedure die 
daaraan recht doet. 

Voorts zou te denken zijn aan het ere
eren van de functie van secretaris-ge
neraal, met daarbij behorende continue 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Hoewel dit idee een oplossing lijkt aan 
te reiken voor problemen betreffende de 
relatie tussen bestuur, voorzitter en al
gemeen secretariaat, staat het op ge
spannen voet met de partij-cultuur en is 
het derhalve niet opportuun. 

Alles overwegende komt het hoofdbe
stuur tot de conclusie, dat de in de twee
de alinea gestelde vraag ontkennend 
beantwoord moet worden, en dat der
halve op termijn de voorzitter van de 
partij over meer dan zijn vrije tijd dient 
te beschikken. 
Het antwoord hoe in de honorering zal 
worden voorzien zal pas te zijner tijd 
beantwoord kunnen worden. 

Er bestaat een nauwe relatie tussen de 
boven behandelde vraag inzake het 
voorzitterschap en de functie van alge
meen secretaris c.q. directeur. 
Het hoofdbestuur is van mening, dat zo
lang de huidige vorm van voorzitter
schap bestaat, het ongewenst is, dat 
verandering in de positie van algemeen 
secretaris wordt gebracht. Wel is het 
hoofdbestuur van mening dat beide po
sities in samenhang moeten worden be
zien. 
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Bijlageill 
Levensbeschrijvingen 
(in alfabetische 
volgorde): 

J. D. Blaauw, Julianalaan 43 te Zeist, 
geboren 1941/off. Kon. Marine 1962, bij 
Kon. Marine werkzaam 1962-1978, 
1986-1988 en wederom sinds sept. 1989; 
1978-1986 en 1988-1989lid Tweede Ka
mer; 1987-1989 lid provinciale staten 
Utrecht; 1981-1986 lid Assemblee Raad 
van Europa en West-Europese Unie; 
1987-heden lid Executive Committee 
ELD en Liberale Internationale sinds 
1989 tevens lid Bureau en voorzitter 
Human Rights Committee Lib. Inter
nationale; 1978-heden lidiadviserend lid 
partijcommissies Buitenland en Defen
sie; 1987-heden lid bestuur LIGN, EBN 
en alg. verg. NOVIB; lid hoofdbestuur 
sedert 1987, secretaris voor de organi
satie belast met internationale zaken. 

H. J. G. Evenhuis, Sophialaan 12 te 
Amsterdam, 27-09-1950/het Perzisch 
Tapijthuis Perez B.V. Amsterdam, ass. 
bedrijfsleider 1968-1977; Fluor Neder
land B.V. Haarlem, publ. rel. off. 1978-
mrt. 1979; adviesbureau Van Luyken 
B.V. Bloemendaal, publ. rel. off. apr. 
1979-okt. 1985; zelfst. public relations 
adv. 1985 tot juni 1986; directeur Eu
ropean Communication Consultants 
B.V. juni 1986 tot heden/oprichting Eu
ropean Scientific Training Center/lid 
VVD sedert 1971/vrz. kc. Amsterdam 
1984-mrt. 1990; lid van de Amsterdamse 
prop. cie 1974-1984; campagneleider in 
Amsterdam Tweede-Kamerverkiezing 
1981, doelgroep: stemmers van 18-30 
jaar; campagneleider in Amsterdam 
voor de verkiezingen van het Europese 
Parlement in 1979; lid van de LPC tot 
eind 1979; lid van de NKW tot eind 1978; 
lid van de Raad van Advies, Amsterdam 
1976-1978; lid van de hoofdbestuurs
commissie voor de kadervorming LCV 
tot eind 1977; wederoprichter Liberale 
Studentenvereniging Amsterdam, vrz. 
tot eind 1977; het geven van cursussen 
o.a. bij de Haya van Somerenstichting 
.1980-1985/gevolgde cursussen: public 
relations 1977 -1978; doeltreffend leiding 
geven febr. 1978; instructeurstraining 
jan. 1979; het leiden van vergaderingen 
febr. 1979; public affairs febr. 1983; 
doeltreffend leiderschap juni 1984. 

W. H. Huijbregts-Schiedon, Maai
beemd 31 te Breda, 13-05-1948/voorm. 
politiek/bestuurlijke functies VVD: 
weth. Teteringen, 1978-1984; lid alg. 
bestuur Vereniging van Staten- en 
Raadsleden, 1981-1984; lid landelijke 
commissie Vorming en Scholing, 1982-
1984; vice-vrz. VVD-oe. Baronie van 
Breda, 1985-1988/huidige functies ac
tiviteiten VVD; vice-vrz. redactieraad 
Provincie & Gemeente; verslaggever/co
lumnist Provincie & Gemeente; vice-vrz. 
VVD-afd. Breda; inleider Haya van So
merenstichting; deelnemer topkader
trainingen 1988, 1989-1990. 

mr. H. Th. M. Lauxstermann, Maria 
van Bourgondiësingel 9 te 's-Hertogen
bosch, 19-12-1929/was adjunct-directeur 
bouwbedrijf Van Eijkelenburg BV; was 
wethouder van de gemeente 's-Herto
genbosch; was tot 6 september 1989 lid 
van de Tweede-Kamerfractie van de 
VVD. 

H. E. Meijer, Kweekwal 36 te Enkhui
zen, 16-04-1952/werkzaam als journalist 
voor diverse persbureaus, geïllus
treerde weekbladen, radio en televisie in 
binnen- en buitenland 1972-1979; pers
voorlichter bij het openbaar lichaam 
Zuidelijke IJsselmeerpolders 1980-1981; 
woordvoerder min. Verkeer en Water
staat 1982-1983; sedert 1984 zelfstandig 
marketing-management adviseur (di
recteur Window Manfigement Consul
tancy), tevens incidenteel. werkzaam als 
free larree medewerker van Dagblad de 
Telegraaf, TROS en Veronica omroep 
organisatie, momenteel interim ma
nager TheaterCard Nederland; lid VVD 
sinds 1972; acht~reenvolgens fractie
assistent en propagandist afd. Lelystad, 
vrz. (voorheen vice-vrz.) afd. Enkhuizen, 
propagandist oe. Westfriesland, secr. cie. 
congresvoorbereiding kc. Den Helder, lid 
campagneteam kc. Den Helder. 

A. H. M. Oosthoek-Goedhart, Krams
vogellaan 94, 3722 ZG Bilthoven, 02-09-

, 1932/lid VVD sinds mei 1973; werkzaam 
geweest bij Remia b.v. te Den Dolder 
en de Nat. Kruisvereniging te Bunnik; 

sinds mei 1989 "uitgetreden" i.v.m. ver
gaande bezuinigingen bij de N.K.; werk
zaamheden t.b.v. kc.-Utrecht 1979-
1980; lid van de pl. propagandacie. 1979-
1987; vanuit de pl. propagandacie.inde 
oe. Heuvelrug N en de prov. propagan
dacie; sinds 1987 lid bestuur afd. De 
Bilt/Bilthoven als contactpersoon voor 
oe. en kc. en als jongerenfunctionaris, in 
die laatste hoedanigheid vertegenwoor
diger in de oe. Heuvelrug N. en in de 
prov. cie jongerenbeleid; sedert enige ja
ren secr. van de PCJ; sedert aug. 1989 
secr. prov. propagandacie; thans ook 
coördinator van de wijkcontactpersonen 
in de afd. De Bilt/Bilthoven, lid politieke 
cie. in de afd. 

mr. I. W. Opstelten, Van Ouwenlaan 
30 te 's-Gravenhage, geboren 1944/was 
burgemeester van Dalen, Doorn en 
Delfzijl; thans directeur-generaal bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken; tot 
eind 1984 vice-vrz. van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden; was lid van 
de koepelcommissie Justitie/Binnen
landse Zaken; voorzitter commissie ge
meenteprogram '86; lid van het hoofd
bestuur sedert 1987. 

drs. P. Ressenaar, Prinsevinkenpark 
28 te 's-Gravenhage, geboren 1938/was 
hoofd van de afdeling Arbeidsmarkt
politiek bij het ministerie van Sociale 
Zaken; was secretaris van het Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen; 1975-
1986 directeur van het bureau bijzon
dere bedrijfsproblemen; sinds 1987 di
recteur org. adviesbureau Ressenaar & 
Partners; was lid van de gemeenteraad 
van 's-Gravenhage; tevens fractievoor
zitter; was fractievoorzitter van de Ge
westraad 's-Gravenhage; was lid van de 
commissie Volkshuisvesting; is voorzit
ter van de Financieel Economische 
Commissie; was lid van de partijraad; 
sedert 1987 lid van het hoofdbestuur. 

mevr. F. M. Roscam Abbing-Bos, Sir 
Winston Churchilllaan 147 te Rijswijk, 
30-12-1932; stewardess KLM 1952-
1956; VVD-lid sedert 1968; allerlei be
stuursfuncties o.a. in de oudercommis
sie, schoolraad, vereniging voor open
baar onderwijs, vereniging Natuur en 
Milieu 1960-1974; vrz. VVD-afd. Holten 
1972-1974; VVD-lid gemeenteraad Hol
ten (fractievrz.) tevens secretaris kc. 
Zwolle 1974-1978; vrz. vrouwenraad 
Vlagtwedde, bestuurslid prov. vrou
wenraad Groningen, vrz. leermarkt 
Vlagtwedde, bestuurslid Regionàal 
Educatief Centrum Oost-Groningen 
1979-1986; buitenuniversitair lid Uni
versiteit R.U. Groningen 1982-1986; 
buitenuniversitair lid Universiteitsraad 
R.U. Leiden 1986-heden; fractievrz. van 
de buitenuniversitaire leden sinds 1989. 

ir. G. A.P. Schellekens, Porneroliaan 
91 te Maastricht, 15-02-1937/was in 
dienst bij de Drinkwaterleiding van de 
gemeente Rotterdam; was in dienst bij 
de NV Waterleiding Mij. voor Zuid-Lim
burg; thans secretaris samenwerkende 
provinciale Nutsbedrijven LIMAGAS 
NV, NV PLEM en NV WML!vrijw./be
stuurslid Telefonische Hulpdienst 
Maastricht; vice-vrz. bestuur opl. Vrouw 
en Management te Heerlenlvrz. VVD 
Maastricht; lid hoofdbestuur VVD; lid 
partij cie. Binnenlandse Zaken VVD; vrz. 
Maastrichter Cercle Euregio activiteiten 
van liberalen; commissaris bestuur 
Vereniging Ingenieurs Zuid-Limburg. 

drs. L. P. Stoel, Gossepalen 51 te 
Sneek, 22-08-1962/opl.: ongedeeld VWO; 
doctoraal economie, propaedeuse rech
ten; beroeps opleiding finan. econ. be
leidsmedewerker/huidige werkzaam
heden: stadmedewerker van het com
putercentrum van AEGON Nederland 
NV/pol. activiteiten: lid faculteitsraad 
Economische Faculteit EUR, 1984-1985; 
lid Universiteitsraad EUR, 1987-1988; 
landelijk vice-vrz. van de JOVD, 1985-
1987; lid landelijke commissie Jeugd
beleid VVD, 1988-heden; deelnemer di
verse topkadercursussen VVD, w.o. de 
topkadertrainingen 1988 en 1989; di
verse politieke commissies in de afdeling 
Sneek VVD. 

drs. Th. H. J. Tromp, van Emsthof2 te 
Ermelo, 09-10-1932/op 1 november 1988 
met functioneel leeftijdsontslag als be
roepsofficier; laatste beklede rang: ko
lonel, militaire psychologische en socio
logische dienst/psycholoog: NIP-regis
traties Arbeids- . en Organisatiepsy
chologie en functieleer, afgestudeerd 
1976; laatste vervulde functie: hoofd van 
de afdeling personeel, staf bevelhebber 
landstrijdkrachten; huidige functie 
VVD: penningmeester van de VVD-af
deling Ermelo. 

lil 

R. Verdijk, Koolemans Beijnenstraat 
66 te Nijmegen, 24-04-1947/leraar te
kenen (part-time) op diverse scholen en 
zelfstandig ondernemer met recla
meontwerpstudio: Verdijk design studio 
te Nijmegen 1969-heden; raadslid ge
meente Beuningen 1981-1989; fractie
voorzitter 1981-1982 en 1986-1989; 
wethouder 1982-1986 met de portefeuil
les: sociale zaken/maatschappelijk werk, 
economische zaken/werkgelegenheid, 
onderwijs, voorlichting en plv. welzijn; 
vrz. en lid van diverse commissies en 
besturen/VVD-lid sinds januari 1978; 
secr. afd. Beuningen-Ewijk 1978-1981; 
propagandist afdeling Beuningen-Ewijk 
1978-1981; adviserend lid afdelingsbe
stuur 1981-1986; db-lid oe. Nijmegen, 
belast met propaganda en pr 1981-1988; 
lid Gelderse propaganda commissie 
(GPC) 1981-1987; voorzitter GPC 1987-
heden; db-lid kc. Gelderland, secretaris 
propaganda en PR 1987-heden; lid lan
delijke propaganda commissie (LPC) 
1987-heden. 

W. P. T. M. van der Voorn, Oranje 
Naussaulaan 249 te St. Oedenrode, 07-
06-1935/werkzaam: facility manager 
Nederlandse Philips Bedrijven BV./lid 
VVD sedert: 1974/1975-1985: public re
lations - secretaris - ondervoorzitter afd. 
St. Oedenrode; 1976-1978: public re
lations oe. Eindhoven e.o.; kamercen
trale 's-Hertogenbosch: public relations 
1978-1984; lid LPC 1978-1984; onder
voorzitter 1984-heden; lid LCJ 1985-
1987; lid hoofdbestuur 1986-1989. 

BijlàgeW 
Technisch Advies 
Eerste Kamer 1991 

Voorstel van het hoofdbestuur 
inzake technisch advies Eerste 
Kamer 1991 ingevolge artikel 4.1 
van het reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van 
de Eerste Kamer der Staten
Generaal. 

Op 1 november 1989 is de nieuwe Kies
wet in werking getreden. 

Gelet op de mogelijkheden die deze wet 
biedt en mede gelet op het thans nog 
vigerende reglement EK van de VVD zelf 
heeft het hoofdbestuur in zijn verga- . 
dering van 11 december 1989 het onder
volgende technisch advies opgesteld. 
Daarbij is rekening gehouden met de 
volgende feiten: 
1. de dag der kandidaatstelling PS is 22 

januari 1991; 
2. de dag der stemming PS is 6 maart 

1991; 
3. de dag der kandidaatstelling EK is 

23 april 1991; 
4. de dag der stemming EK is 27 mei 

1991. 

Het advies * houdt het volgende in: 
1. Het aantal in alle provincies in te 

dienen lijsten bedraagt twaalf, in elke 
provincie één (deze lijsten worden 
onderling verbonden); 

2. Op grond van het vermoedelijk, mede 
op basis van de Tweede-Kamerver
kiezing 1989, aantal VVD-leden in de 
provinciale staten te verwachten 
aantal door de leden van de VVD te 
bezetten zetels in de Eerste Kamer 
bedraagt 12 of meer; 

3. In elke provincie zal een lijst van 
dertig kandidaten worden ingediend; 

4. Uitsluitend verkiesbare kandidaten 
zullen op de twaalf lijsten voorko
men; 

5. Het aantal voorlopige (verkiesbare) 
kandidaten dat naar landelijke voor
keur zal worden gerangschikt be
draagt ten minste 32; 

6. Op alle lijsten zullen dertig kandida
ten in dezelfde gelijkluidende volgor
de worden gerangschikt; 

7. De aantallen voorlopige kandidaten 
die de centralevergaderingen van de 
kamercentrales dienen te plaatsen op. 
de door hen op te stellen advieslijsten 
beloopt 25. 

Toelichting: 
Het advies is ongewijzigd t.o.v. dat uit 
1986 (75ste algemene vergadering). Zo
wel in 1983 als in 1987 is bewezen dat 
een voor het hele land gelijkluidende 
lijst met 30 namen voldoende is zowel 
bij verkiezing als plaatsvervulling. Het 
hoofdbestuur ziet dan ook geen reden 
om van deze bestuurlijke lijn thans afte 
wijken. 

Het voordeel is daarbij dat de landelijke 



.lijst, die eerst door de kandidaatstel-
lingsraad dient te worden vastgesteld, 
tevens de uniforme lijst zal zijn die in 
alle provincies zal worden ingediend. 
Deze lijst zal - afgezien van een tussen
tijdse verkiezing- gelden voor vier jaren 
(1995). 

N.B. 
Een beknopte procedurebeschrijving 
wordt gepubliceerd in Vrijheid en De
mocratie van oktober. Vanaf die datum 

· is op schriftelijke aanvraag van leden 
tevens een uitvoerige procedurebe
schrijving beschikbaar (algemeen se
cretariaat VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage). 

* Dit advies is gebaseerd op art. 4.1 EK. 
Dit artikelluidt als volgt: 
In de beschrijvingsbrief voor een alge
mene vergadering, die wordt gehouden 
voor 31 december voorafgaande aan dat 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Eerste Kamer zal 
plaatsvinden, wordt mede het voorstel 
van het hoofdbestuur vermeld met be
trekking tot een zo beknopt en duidelijk 
mogelijk technisch advies, dat ten min
ste inhoudt: 

1. aantal in te dienen lijsten; 
2. het op grond van het aantal VVD

leden in de provinciale staten te 
verwachten aantal door leden van 
de VVD te bezetten zetels in de Eer
ste Kamer; 

3. het aantal in elke provincie te stel
len kandidaten; 

4. het aantal ten minste op elke lijst te 
plaatsen verkiesbare kandidaten; 

5. totaal aantal voorlopige kandidaten, 
dat naar landelijke voorkeur zal 
worden gerangschikt; 

6. al dan niet stellen van dezelfde eer
ste kandidaat (lijstaanvoerder) op 
alle lij sten; 

7. al dan niet samenstellen van een 
landelijke kopgroep van een bepaald 
aantal kandidaten voor alle lijsten; 

8. al dan niet plaatsen van een zeker 
aantal kandidaten in een vaste 
volgorde op bepaalde plaatsen van 
alle lijsten (ijzeren ring); 

9. wijze van spreiding over de lijsten 
van de overige op de eventuele op 
de ijzeren ring volgende landelijke 
kandidaten; 

10. aantal voorlopige kandidaten, dat 
de centralevergaderingen van de 

. kamercentrales dienen te plaatsen 
op de samen te stellen advieslijsten 
als bedoeld in artikel 13. 

·-Bijlage V 
Artikel 59a: 
Landelijke commissie jongeren
beleid 

59a: 1. Er is een landelijke commissie 
· jongerenbeleid (LCJ) die is belast met de 
voorbereiding van al hetgeen betrekking 
heeft op het voeren van een stelselmatig 
jongerenbeleid. 

59a. 2. De landelijke commissie jon
gerenbeleid bestaat uit: 
1. de voorzitter, die door het hoofdbe

stuur wordt benoemd uit de leden van 
het hoofdbestuur; 

2. het lid van het bestuur van een ka
mercentrale dat ingevolge artikel 
10.6 in het bijzonder binnen de des
betreffende kamercentrale is belast 
met voorbereiding en coördinatie van 
al hetgeen betrekking heeft op het 
voeren van een stelselmatig jon
gerenbeleid binnen de desbetreffende 
kamercentrale; 

3. het ingevolge artikel 23.4 onder 3 
statuten aangewezen lid van de VVD, 
beneden dertig jaar; 

4. een of meer leden, voor zover deze 
door het hoofdbestuur worden be
noemd. 

59a. 3. De commissie geeft adviezen 
aan het hoofdbestuur en bevordert en 
coördineert de activiteiten van al het
geen betrekking heeft op het voeren van 
een stelselmatig jongerenbeleid in de 
kamercentrales, ondercentrales en af
delingen overeenkomstig de door het 
hoofdbestuur vastgestelde richtlijnen. 

59a. 4. De commissie legt telkenjare 
uiterlijk in november aan het hoofdbe
stuur een plan voor de in het volgend 
kalenderjaar te ontwikkelen activiteiten 
voor. 

N.B. T.z.t. zal bij een algehele herzie
ning van statuten en reglementen van 
de partij tot definitieve nummeraandui
ding worden overgegaan. 

JANUARI 1990 

Bijlage VI 
Voorstellen van het hoofdbestuur m.b.t. 
wijziging van het huishoudelijk reglement 
inzake de partijraad (hoofdstuk VIII) 

Het ondervolgende voorstel heeft be
trekking op gehele of ten dele wijziging 
van hoofdstuk VIII huishoudelijk regle
ment. De wijzigingen zijn gebaseerd op 
de door de algemene vergadering gedane 
uitspraken ter zake en de in het 
verenigingsplan· voorgestane aanbeve
lingen. 

Artikel50: 
Samenstelling partijraad 

50.1. De partijraad bestaat uit de stem
gerechtigde leden: 
1. de voorzitters van de kamercentrales 

of, indien deze zijn verhinderd dan 
wel uit anderen hoofde deel uit ma
ken van de partijraad, hen dîe door 
de jaarlijkse centralevergadering als 
hun plaatsvervanger zijn aange
wezen; 

2. een aantal door de jaarlijkse centra
levergadering van elke kamercen
trale te benoemen afgevaardigden, 
waarbij elke kamercentrale één lid 
benoemt voor elke keer dat het aantal 
leden dat op 1 januari van het lopen
dejaar is ingeschreven bij de afdelin
gen die tot de betreffende kamercen
trale behoren, deelbaar is door 1,5 % 
van het totale ledenaantal van de 
VVD, waarbij de uitkomst wordt af
gerond tot een geheel getal; de as
pirant-leden worden bij de bepaling 
van het aantal afgevaardigden buiten 
beschouwing gelaten. 

50.2. Adviserende leden van de par
tijraad zijn: 
1. de voorzitter van de partij en nog 

twee leden van het hoofdbestuur; 
2. de voorzitters van de VVD-fracties in 

de Staten-Generaal en de vertegen
woordiger van de VVD-leden in het 
Europese Parlement; 

3. de voorzitter van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD en de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden; 

4. het aangewezen lid van de VVD jon
ger dan 30 jaar, als adviseur van het 
hoofdbestuur ingevolge art. 23.4 on
der 3 statuten; 

5. de ereleden van de VVD. 

Artikel51: 
Zittingsduur 

51.1. De leden van de partijraad, be
doeld in artikel 50.1 onder 2, worden 
benoemd voor de tijd van drie jaar; elk 
jaar treedt een derde van deze leden af 
volgens een door het hoofdbestuur, zo 
nodig bij loting, op te maken rooster. 

51.2. Ingeval van wijziging van het 
aantal door een centralevergadering van 
een kamercentrale te benoemen leden 
van de partijraad kan, als gevolg van 
aanpassing door het hoofdbestuur van 
het in artikel 51.1 vermelde rooster, de 
zittingsduur aan beperking onderhevig 
zijn; de leden die aldus na één of twee 
jaar aftreden, zijn tweemaal herbe
noembaar. 

51.3. Ingeval van vermindering van het 
aantal door een centralevergadering van 
een kamercentrale te benoemen leden 
van de partijraad wordt de in artikel 
51.1 vermelde zittingsduur niet inge
kort. 

51.4. In de tussentijds openv11llende 
plaats wordt, behoudens ingeval van 
vermindering van het aantal leden in
gevolge artikel 50.1 onder 2 voorzien in 
de eerstvolgende vergadering van het 
orgaan dat tot benoeming bevoegd is, 
voor de overblijvende zittingsduur van 
degene wiens plaats is opengevallen; in
dien in zodanig geval de benoeming 
plaats vindt voor minder dan twee jaar, 
is de betrokkene twee maal terstond 
herbenoembaar. 

Artikel52: 
Ord,fl van de vergadering 

52.1. De voorzitter van de partijraad is 
de voorzitter van de VVD of hij die hem 
vervangt; secretaris van de partijraad is 
de algemeen secretaris of hij die hem 
vervangt. 

52.2. Een vergadering van de partijraad 
wordt voorbereid door een agendacom
missie. Naast de voorzitter van de VVD 

heeft een drietalleden van de partijraad, 
te benoemen door de partijraad op voor
dracht van de voorzitter van de VVD, 
zitting in deze commissie. De algemeen 
secretaris is ambtelijk secretaris van 
voornoemde commissie. 

52.3. In een vergadering van de par
tijraad zijn gemachtigd aanwezig te zijn 
en het woord te voeren: 
1. de leden van de partijraad; 
2. de adviserende leden van de par

tijraad; 
3. de VVD-leden in de Staten-Generaal 

en het Europese Parlement; 
4. de leden van het hoofdbestuur voor 

zover niet vallend onder artikel 52.1 
onder 1; 

5. de voorzitters van de commissies van 
advies (artikel 60 hr.). De voorzitters 
van voornoemde commissies kunnen 
zich laten vervangen bij verhin
dering. 

52.4. De voorzitter van de partijraad 
kan besluiten dat ook andere leden van 
de VVD in de vergadering het woord 
mogen voeren. 

52.5. De leden van de partijraad, be
doeld in artikel50.1 onder 1 en 2 hebben 
stemrecht, dit stemrecht is persoonlijk 
en niet overdraagbaar. 

52.6. Bij reglement van orde, door het 
hoofdbestuur voor te stellen en door de 
partijraad vast te stellen, worden onder 
meer geregeld: 
1. de bevoegdheid tot indiening van 

voorstellen; 
2. de wijze van agendering; 
3. de wijze van verslaglegging; 
4. de wijze van vergaderen. 

Artikel53: 
Taakstelling en bijeenroeping 

53.1. Voor behandeling van onderwer
pen in de partijraad kunnen reglemen
ten van orde door het hoofdbestuur wor
den voorgesteld. Dergelijke reglementen 
worden vastgesteld door de partijraad. 

53.2. De voorzitter roept de partijraad 
bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk oor
deelt, maar in beginsel tweemaal per 
jaar. 

53.3. Voorts roept de voorzitter de par
tijraad bijeen op verzoek van ten minste 
tien leden van de partijraad; indien aan 
zodanig verzoek niet binnen één maand 
na ontvangst van het verzoek gevolg is 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan. 

Mededelingen 
vanhet 
hoofdbestuur 

Het bestuur van de Stichting 
Vrijheid en Democratie heeft be
sloten de statuten te wijzigen ter
wijl tevens tot naamswijziging is 
overgegaan. Voortaan is de stich
ting A. W. Abspoelstichting ge
naamd, vernoemd naar het over
leden erelid van de VVD, de oud
hoofdredacteur van Vrijheid en 
Democratie, de heer A. W. Ab
spoel. Het bestuur van de stich
ting is het hoofdbestuur van de 
VVD, dat op 18 december 1989 
met de statutenwijziging heeft 
ingestemd. Het partij-orgaan, 
vermeld in artikel 61 van het 
huishoudelijk reglement, zal ove
rigens de naam Vrijheid en De
mocratie blijven dragen. 

In de vergadering van 18 de
cember 1989 zijn tevens de Richt
lijnen voor Vrijheid en Democra
tie aan de nieuwe situatie aange
past. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg 

Bijlage VII 
Begroting 1989, voorlopige realisatie 1989, 
en concept-begroting 1990 

(x f 1000,-) BEGR REALIS 
1989 1989 

BATEN 

Contributie HB 3122 * 3032 
Intrest 100 
Diverse giften 10 19 
Overige inkomsten 150 161 

TOTAAL BATEN 3282 3312 

LASTEN 

A. Personeelskosten 632 685 
B. Reis- en verblijfskosten 37 43 
C. Vergaderkosten 92 89 
D. Huisvestingskosten 63 49 
E. Kantoorkosten 277 465 
F. Ledenadministratie 66 60 
G. Partij-orgaan 700 705 
H. Subsidies 468,5 460 
I. Buitenland 85 78 
J. BAV, partijraden en cie's 95 74 
K. Voorlichting en 

propaganda 20 72 
L. Jongerenbeleid/SWO 9 5 
M. Propagandamateriaal 60 60 

TOTAAL LASTEN 2484,5 2725 

Saldo van baten en lasten + 797,5 + 587 
Baten en lasten voorg. jaren 25 
Reservering verkiezingsfonds - 350 - 350 

Exploitatieresultaat + 447,5 + 212 
Cum. financieringstekort - 703,5 - 939 

* Realisatie 1989 = 67.222 inningen 

** Begroot 1990 = 62.500 inningen 

OVerzicht 
verkiezingsfonds 

Saldo 1 januari 1989 

Baten: 

Vaste dotatie uit VVD-budget 
Financiële actie '89 
Dotatie uit Nordstichting 
Opbrengst prop. mat. 

Lasten: 

Europese verkiezingen 
(minus opbrengst eurokrant) 
Tweede-Kamerverkiezingen 

f 350.000,-
616.566,37 
297.369,28 
130.000,-

360.585,14 
1.028.835,52 

' 

BEGR 
1990 

** 2820 
50 
10 

160 

3040 

695 
40 
90 
50 

300 
66 

700 
460 

85 
100 

40 
9 

60 

2575 

+ 465 

- 350 

+ 115 
- 824 

f 
1.000.000,-

1.393.935,65 

IV 

Saldo per 30 november 1989 
(1.389.420,66) 
1.004.514,99 

Telefoonnummers algemeen 

secretariaat VVD 

Sinds enige tijd heeft het algemeen secretariaat van de VVD 
nieuwe telefoonnummers. 
Het algemene nummer is 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Vrijheid & Democratie (secr.) 
Haya van Somerenstichting 
Spreekbeurtencoördinatie 
Voorlichting/PR 
Vrouwen in de VVD 
Ver. van Staten- en Raadsl. 
Ledenadministratie 
Boekhouding 
Verkoop en verzending propagandamateriaal 

070-3613061 
070-3613000 
070-3613002 
070-3613010 
070-3613020 
070-3613030 
070-3613040 
070-3613050 
07.0-3613060 
070-3613070 
070-3613080 



Zo juist verschenen 
Geschrift 69 

van de 
Prof Mr. B. M. Teldersstichting 

en de 
Haya van Somerenstichting 

De liberale speurtocht 
voortgezet 

In januari 1988 heeft de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting haar 
65ste geschrift, "Liberalisme; een· speurtocht naar de filosofische 
grondslagen", gepubliceerd. Door dit geschrift is de discussie 
zowel binnen als buiten de VVD over het liberalisme weer volop 
in gang gezet. Naar aanleiding van "de Speurtocht" heeft de 
Tèldersstichting, in samenwerking met dè Haya van Someren
stichting, in het najaar van 1988 een symposium georganiseerd. 
De inleidingen die tijdens dit symposium gehouden zijn, zijn nu 
gebundeld in geschrift 69, "De liberale speurtocht voortgezet". 

U kunt dit geschrift bestellen door f 15,00 over te maken op 
postbankrekening 33.49.769, t.n.v. de Prof. Mr. B. M. Telders
stichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE 's-Gravenhage, onder 
vermelding van ,,geschrift 69". 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Telders
stichting, tel. 070-3631948. • 
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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. 

De EEG en het volk 
Florus Wijsenbeek, mij zeer wel 
bekend, geeft op gezette tijden ons 
een blik in de keuken van het EG
circuit, resp. circus, in ons par
tijblad. 
Hij doet dit op een ontwapenende 
en vaak kinderlijke wijze, die 
sympathie oproept. Het is alle
maal altijd Himmelhoch jauch-

Afscheid van Katrine 
vandenBerg 

Op 31 december jl. is de sub
sidie van het Ministerie van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid 
ten behoeve van het realiseren 
van positieve actieplannen binnen 
politieke partijen afgelopen. Dat 
betekent voor de VVD dat Katrine 
van den Berg, die gedurende een 
periode van bijna twee jaar aan 
dit project binnen onze partij 
heeft gewerkt, ons heeft verlaten. 
Te vroeg helaas! Want de positie
ve actieplannen hebben nog lang 

Lunteren 1990: 
De actieve 
vrouw 

Het jaarcongres van de Or
ganisatie Vrouwen in de 
VVD op 9 en 10 februari a.s. 
heeft als thema: De Actieve 
Vrouw. De maatschappelij
ke, technologische en eco
nomische · consequenties 
van een veranderende sa
menleving waarin steeds 
meer vrouwen een econo
misch zelfstandig bestaan 
(moeten) opbouwen, zullen 
worden belicht door des
kundigen en politici. 
In Vrijheid en Democratie 
van december en in het ja
nuarinummer van de Li
berale Vrouw vindt u uitge
breide informatie over het 
congresprogramma alsme
de een reserveringsbon. U 
kunt ook telefonisch infor
matie aanvragen bij het Se
cretariaat Organisatie 
Vrouwen in de VVD (070-
3613040). Tot ziens in Lun
teren! • 

niet tot de gewenste resultatèn 
geleid. De positie van vrouwen in 
bestuurlijke en politieke functies 
is in kaart gebracht, waarbij dui
delijk boven water is gekomen dat 
van de 33 % vrouwelijke leden nog 
geen 20% een politiek vertegen
woordigende functie heeft en dat 
nog geen 3 % afdelingsvoorzitter 
is. Een veel te laag percentage in 
verhouding tot het aantal vrou
welijke VVD-leden. Er is heel wat 
voor nodig geweest om het par
tijkader van het belang van posi
tieve actie te doordringen. 

Positieve actie is in de ogen van 
velen overbodig in een liberale 
partij die gelijke kansen tot ont
plooiing voor ieder individu hoog 
in het vaandel heeft staan. De cij
fers hebben echter aangetoond dat 
dit in de VVD niet heeft geleid tot 
een grotere deelname van vrou
wen in bestuur en politiek. 

Een bestaande situatie veran
deren is altijd moeilijk en kost 
ontzettend veel geduld en tijd. De 
tijd voor Katrine om meer resul-

taten van het positieve actieplan 
in de VVD te zien is te kort ge
weest. 

Juist. nu het begrip positieve 
actie in de partij ingang heeft ge
vonden; moest zij haar werk onaf
gemaakt achterlaten. Maar de 
positieve actie in de VVD gaat 
verder! De partij is het aan haar 
liberale beginselen verplicht om 
te zorgen dat vrouwen naar even
redigheid zijn vertegenwoordigd 
in alle geledingen. Katrine, heel 
veel dank voor het vele werk dat 
jij hebt verzet en voor al datgene 
dat jij in die korte tijd tot stand 
hebt gebracht. 

Ik hoop dat jij nog lang actief 
zult zijn binnen de VVD en dat je 
in de toekomst zult zien dat dat
gene waarvoor jij de basis hebt 
gelegd, werkelijkheid is gewor
den. Je deskundige inbreng zullen 
wij zeer missen. 

MONIQUE DE VRIES I 
Voorzitter Organisatie Vrouwen in de WO 

Topkadercursus 
VVD/JOVD 
7 en 8 april1990 

Evenals in voorgaande jaren 
organiseren VVD en JOVD een 
topkadertraining met dit jaar als 
thema "menselijk leven". De on
dertitel luidt: "maatschappelijke 
gevolgen van bio (medische) tech
nieken". 

Tijdens deze topkadertraining 
zullen diverse aspecten, zoals 
ethisch/filosofische, sociaal/ eco
nomische en juridische van bo
vengenoemde problematiek wor
den belicht. 

Aan deze training kunnen 40 
jonge VVD'ers en JOVD'ers deel
nemen. Men kan zich voorberei
den aan de hand van tevoren toe
gezonden materiaal. 

Tijdens de training geven di
verse gastsprekers hun visie op 
het thema, waarna men zowel in 
werkgroepen als plenair hierover 
van gedachten kan wisselen. 

In het februari-nummer van 
Vrijheid en Democratie en van de 
Driemaster treft u nadere infor
matie, alsmede een opgavebon 
aan voor deze topkadertraining. 

zend! Maar ziet de burger dat ook 
zo? 
Toegegeven, de berichtgevingen 
althans in Nederland over de EG 
via de media is onder de maat. 
Men moet (en ik reken mijzelf 
daartoe) een verstokt krantenlezer 
zijn om via voornamelijk de grote 
Duitse bladen wat meer inzicht te 
krijgen. Maar ook dan blijft nog 
veel verborgen van de intenties in 
de EG voornamelijk uit de me
diterrane wereld. Veel blijft voor 
ons, d.w.z. het volk, de burger en 
dus de kiezer, onbekend en dus 
onbemind. 
Ik kom daarop, omdat kortgeleden 
Gijs de Vries op een liberale lunch
bijeenkomst een weliswaar voor
treffelijke en analytisch juiste uit
eenzetting heeft gegeven over de 
problematiek in de EG. Maar het 
bleef internationaal. De burger 
vraagt zich echter af, wie verde
digt nu onze nationale belangen, 
economisch, cultureel en iden
tisch, in het naar eenheid streven
de Europa? 
Ik stelde daarom de vraag, wie 
verdedigt nu voor de WD afge
vaardigden in het Europeese Par
lement de agrarische belangen? 
Wijsenbeek zegt daarover in zijn 
artikel: "de tweede in de wereld in 
grootte landbouwexport". Het 
antwoord van De Vries was: Nie
mand, daarvoor hebben wij geen 
kennis meer in huis, nu Jan Mul
der niet gekozen is. En hij voegde 
daaraan toe: Dan had men maar 
meer op de WD moeten stemmen. 
Naar ik hoop een slip ofthe tongue. 
Want dat is de zaak omdraaien. 
De kiezer heeft nooit schuld. Hij 
voelt zich óf teleurgesteld óf be
drogen. 
Natuurlijk hadden wij dat allen 
gehoopt en gewenst. De analyse 
van het feit dat dit niet gebeurd is 
zal uit de toekomst moeten blijken. 
Het partijblad van december 1989 
geeft daartoe een goede aanzet. 
Ik twijfel niet aan de goede inten
ties van ons driemanschap ( excu
ses Jessica), maar daar alleen 
vang je nog geèn kiezer mee. 
Wijsenbeek noemt in zijn artikel 
echter veel disciplines, maar geen 
namen, Nederlandse en buiten
landse uit het ·liberale kamp van 
hen, die ook bereid zijn de Neder
landse agrarische belangen te 
verdedigen. 
De geringe belangstelling voor de 
Europese verkiezingen heeft 
meerdere oorzaken. In dat geval is 
de intuïtie van het volk als kiezer 
een betere graadmeter dan vele 
rhetorische beschouwingen over 
b.v. het nut van het Europese Par
lement. 
Wijsenbeek zou er goed aan doen 
om ons een inzicht te geven over: 
Hoeveel mensen er op Europees 
niveau in de EG werkzaam zijn, 
van portier tot commissaris toe, 
wat hun respectievelijke lasten
druk is t.o.v. hun inkomen en wel
ke privileges zij zich mogen aan
matigen. Hij mag ook uitgaan van 
gemiddelden om de zaak eenvou
dig te houden. 
Ik stel dit omdat de Nederlandse 
burger in versneld tempo ondanks 
Oort (eerst zien, dan geloven) ge
confronteerd wordt met een toene
mende lastendruk, zowel in om
vang als naar rato van rechtvaar
digheid. En eventuele "pnm
legiën" vallen hier allang onder 
het hoofdstuk loon in natura. 
Daarnaast zou het opstellen in ge
comprimeerde vorm van de on
derwerpen, de besluitvorming en 
van de personen, die hun visie 
daarop gegeven hebben, van welke 
nationaliteit danook ons een beter 
inzicht kunnen geven in hoe en op 
welke wijze ook de Nederlandse 
belangen in de EG en door wie 
worden verdedigd. Man en Paard! 
Dat is dan tevens een graadmeter 
voor de toekomst in hoeverre het 
zinvol is of (weer) wordt WD in 
Europa te stemmen. Florus Wij
senbeek weet hoe enthousiast ik 
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heb meegewerkt aan de totstand
koming van een liberaal verkie
zingsprogramma bij vooral de 
eerste en tendele ook bij de tweede 
Europese parlementsverkiezingen. 
Nu heb ik mij voor het eerst in 
mijn leven moeizaam naar de 
stembus moeten slepen. Ik ging 
omdat de WD in nood was en dan 
telt iedere stem. 
Laten wij oppassen, dat het niet 
Zum Tode betrübt wordt! Eerst 
gelijke monniken, gelijke kappen. 
Geen supernationale staatsbur
gers! Anders ga ik Alexis de Toc
queuille er nog eens op naslaan. 

V&D 

Dr. Remko E. de Maar 
's-Grauenhage 

Het partijblad zou meer voor in
terne discussie gebruikt moeten 
worden. Ik geef hierbij twee typi
sche voorbeelden, die men tever
geefs - tot nog toe - in het blad zal 
zoeken. 
Ik geef ook een kort commentaar. 
Op 23 dec. 1989 meldden de dag
bladen dat de mening van de WD
fractie - volgens mr. A. te Veld
huis - zou zijn: "WD wil kern
energie ... " Er zou dus in strijd met 
het pas vastgestelde partijpro
gramma, waaraan de fractieleden 
zich expliciet verbonden hebben 
(ledenvergadering in Hilversum) 
niet nog uier jaar worden gewacht 
met de besluiten over de uitbrei
ding van de kernenergiecapaciteit. 
Een enormiteit, om maar niet te 
spreken over deze door sommigen 
gewenste uitbreiding. 
Op 3januari 1990 kan men voorts 
in de dagbladen lezen: "Van Aar
denne: WD moet weer klassiek 
rechts worden." Ook extremere 
opvattingen van de WD-achter
ban moeten in redelijkheid wor
den vertolkt in het program. 
Terecht, dit zal de partij ten goede 
komen. Op 21 maart 1990 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen ... 

Ir. P.M. Vrijlandt 
Hilversum 

Het verkeersprobleem 
In het begin van de jaren zeventig 
werd het hoe langer hoe meer dui
delijk dat de Randstad onleefbaar 
begon te worden. Te veel mensen 
en te veel bedrijven op een te klein 
gebied. Het "Groene Hart" dreigde 
te verdwijnen door de uitbreiding 
van de grote steden. 
De overheid heeft dit tijdig inge
zien. Als oplossing bedacht men 
dat grote groepen inwoners vanuit 
de Randstad moesten verhuizen 
naar plaatsen buiten de Rand
stad. Hiertoe werden er zo
genoemde groeigemeenten aange
wezen. Tegelijkertijd zou de over
heid een beleid voeren gericht op 
het overbrengen van bedrijven 
vanuit de Randstad naar deze 
groeigemeenten. Deze groei
gemeenten kregen hierdoor het 
karakter van regionale-economi
sche centra waar men kon wonen 
en werken. 
Als gevolg van bovenstaand beleid 
trokken grote groepen mensen de 
Randstad uit. Het falend over
heidsbeleid was er de oorzaak van 
dat bedrijven niet volgden. Hier
door moesten deze mensen dage
lijks grote reisafstanden afleggen. 
Na de recessie van 1981/'82 zette 
er een krachtige economische groei 
in. De bewoners van de groei
gemeenten vonden werk in de 
Randstad, waardoor het aantal 
reiskilometers verder toenam. 
Het zig-zag beleid van de minister 
van Verkeer en Waterstaat be
voordeelde beurtelings het open
baar vervoer en het particulier 
vervoer. Uiteindelijk leidde dit tot 
verslechtering van beide syste
men: files en een overvol openbaar 
vervoer. Dat het openbaar vervoer 



overvol is blijkt wel uit het feit dat 
invoering van de studentenjaar
kaart moet worden uitgesteld in 
verband met capaciteitsproblemen 
bij het openbaar vervoer. 

Recent is er een nieuw kabinet 
aangetreden. Een van de doelstel
lingen is het tegengaan van de mi
lieuvervuiling door het verkeer. De 
motorrijtuigenbelasting, benzine
accijns en bijzondere ver
bruiksbelasting genereren ruim 
voldoende middelen om dit beleid 
te kunnen effectueren. 
Echter, het kabinet trekt eerst geld 
uit voor "nieuw beleid" (een nieu
we aanduiding voor "pot verte
ren''), zodat er geen geld resteert 
voor bovenstaande maatregel. 
Hierom verhoogt men de belastin
gen middels verlaging van het 
reiskostenforfait. De operatie-Dort 
wordt hierdoor deels ongedaan 
gemaakt. Indirect doel van deze 
maatregel is dat men dichter bij 
het werk gaat wonen. 
Conclusies: Het overheidsbeleid 
om de Randstad minder vol te 
maken heeft gefaald. 
De mensen die hierdoor word~n 
benadeeld moeten vervolgens de 
rekening betalen. 
Indien het beleid om dichter bij 
het werk, dus in de Randstad, te 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

ALMERE - 26 januari. Mr. F. 
Korthals Altes. Rest. Café De 
Roef. Almere-Haven. Aanvang: 
20.30 uur. 10-jarig bestaan. 

APELDOORN- 5 februari. Drs. L. 
M. L. H. A. Hermans. America
hal. 20.00 uur. Actuele politiek. 

AUSTERLITZ/JOVD UTRECHT 
- 27 januari. Mevr. E. G. Terpstra. 
Complex St. Jeugd buitenv. Aus
terlitz/Zeist. Aanvang: 14.00 uur. 
Ouderenbeleidlvergrijzing. 

BEILEN - 3 februari. Mw. A. J. 
Jorritsma-Lebbink. Hotel Prak
ken. Aanvang: 20.00 uur. Beilen 
in het licht van de gemeen
teraadsverkiezingen. 

DEBILT/BILTHOVEN- 30 janu
ari. Drs. L. M. L. H. A. Hermans. 
Café Rest. De Schouw. De Bilt. 
Aanvang: 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

DE BILT/Prov. Jongerencommis
sie Utrecht - 2 februari. R. L. 0. 
Linschoten. De Biltsehoek De 
Bilt/Bilthoven. Aanvang: 20.00 
uur. 

BREDA - 2 februari. Dr. ir. J. J. 
C. Voorhoeve. Turfschip. Aan
vang: 20.00 uur. Actuele politiek. 

gaan wonen slaagt, wordt de 
Randstad overvol en dreigt on- . 
leefbaar te worden. 
Het huidig kabinetsbeleid kan 
slechts averechts werken en biedt 
zeker geen oplossing. 

D. van Leeuwen 
Lelystad 

Vertalen veronderstelt 
vertaalbaarbeid 
N.a.v. het recentelijk in ons blad 
geboekstaafde betoog van de heer 
Voorhoeve alsmede het aldaar te 
vinden "verenigingsplan": 
1. Op 2 mei weigerde de premier 
intrekking van het besluit inzake 
het reiskostenforfait en bood hij 
aan, er niettemin later opnieuw 
over te overleggen. Dit is de situa
tie die de PvdA aangetroffen en 
geaccepteerd heeft. Voor veron
gelijkte verbazing· is geen reden 
noch voor veronderstellingen over 
toeleg. 
2. Het berekende verlies voor fo
rensen gaat uit van ongewijzigd 
gedrag. Wie bij de bushalte de 
stroom auto's gadeslaat, zal bea
men dat car-pooling subtiel be
vorderd dient te worden. 
3. Het "verenigingsplan" weidt 

BRUSSEL - 1 februari. Mevr. J. 
E. S. Larive. Hotel Charlemagne. 
Aanvang: 20.15 uur. Oost West, 
thuis best. Oost-West verhouding 
in Europa. 

DEVENTER - 19 februari. H. F. 
DijkstaL Hotel Café Rest. Royal. 
Aanvang: 20.00 uur. Criminali
teit. 

EGMOND - 29 januari. P. M. 
Blauw. Café Swart. Egmond bin
nen. Aanvang: 20.15 uur. Milieu/
landbouw/midden- en kleinbe
drijf. 

EINDHOVEN/JOVD - 26 januari. 
Mr. A. H. Korthals, Travelsquare 
Pub. Eindhoven. Aanvang: 20.00 
uur. Actuele politiek. 

HAARLEM- 16 februari. Dr. ir. 
J. J.C. Voorhoeve. Carlton Square 
Hotel. 20.00 uur. Actuele politiek. 

'T HARDE/AFD. ELBURG - 12 
februari. R. L. 0. Linschoten. 
Rest. De Brabantse Wagen. Aan
vang: 20.00 uur. Gemeente/ac
tuele politiek. Milieu. 

HAREN/Drie prov. dag. - 19 fe
bruari. Mw. E. G. Terpstra. Pos
tiljon Motel Haren. 9.30-16.30 
uur. Opgave van deelname _me
vrouw W. Wiegma. Tel.: 05987-
12771. Kosten vDor de dag zijn 
f 15,00. 

HAVELTEIOC MEPPEL- 19 fe
bruari. Dr. R. W. de Korte. Café 
Rest. De Linthorst. Aanvang: 
20.00 uur. Actuele politiek. 

HEERJANSDAM - 13 februari. 
Mevr. E. G. Terpstra. Café Het 
Dorpshuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Gem. raad, algemeen. Verhouding 
partijen op landelijk niveau. 

HILLEGOM- 5 februari. Dr. ir. J. 
J. C. Voorhoeve. Hotel Café Rest. 
Flora. Aanvang: 20.00 uur. Grote 
pubHeksavond in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen 21 
maart 1990. 

HIPPOLYTUSHOEF/OC KOP 
VAN NOORDHOLLAND - 1 fe
bruari. Ir. D. Luteijn. Café Rest. 
Concordia. Aanvang: 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

LEEUW ARDEN - 12 februari. H. 
F. DijkstaL Oranje Hotel. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

LIESSEUMd. Deurne - P. M. 
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uit over "een doelmatige per
manente propaganda", de nood
zaak "dat de liberale gedachte 
helder en doelmatig wordt overge
bracht", alsmede het streven naar 
verbetering van presentatie en pu
blic relations, alsof aldus de oor
zaak zou worden aangepakt voor 
de neergang van onze partij. Hoe 
loffelijk zulke voornemens ook 
zijn, "kwaliteit als het gaat om het 
uitdragen van politieke stand: 
punten en gedachten" veronder
stelt kwaliteit van die politieke 
standpunten en gedachten. "Ver
talen van hetgeen is voorgevallen 
naar de achterban" veronderstelt 
vertaalbaarheid. Slechts groeiend 
besef voor deze taak zal de "loya
liteit inzake handelingen van 
volksvertegenwoordigers en be
stuurders" kunnen doen toene
men. 

Inspraak 

P. A. Delvaux 
Zeist 

Ik roep teleurgestelde WD-leden 
op hun lidmaatschap vooral niet 
te beëindigen. Beter is het gebruik 
te maken van het recht op in
spraak. Bent u het over het lande
lijk beleid van de WD niet he-

Blauw. Gemeenschapshuis De 
Kastanje. Aanvang: 20.00 uur. 
Landbouwproblematiek 

LOOSDRECHT/OC VECHT
STREEK- 12 februari. Drs. L. M. 
L. H. A. Hermans. Sporthal Ei
kenrode. Aanvang: 20.30 uur. 
Mediabeleid/landelijk en provin
ciaal. 

MAASSLUIS - 12 februari. Dr. ir. 
J. J. C. Voorhoeve. Rest. De Rid
derhof. Aanvang: 20.00 uur. Grote 
pubHeksavond in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen 21 
maart 1990. 

MAASTRICHT - 12 februari. Drs. 
D. J. D. Dees. Maison de Chene. 
Aanvang: 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

MIDDELBURG - 5 februari. Drs. 
E. H. T. M. Nijpels. Hotel Arne
ville. Aanvang: 19.45 uur. Actuele 
politiek. 

NIJMEGEN/KC GELDERLAND 
- 19 februari. Dr. ir. J. J. C. Voor
hoeve. Mississippi-queen, rader
boot, Waalkade. Aanvang: 19.00 
uur. Actuele politiek. 

DEN NUUAFD. OLST- 23 febru
ari. Mw. E.G. Terpstra. Café De 
Oude Aanleg (Ripperda). Aan
vang: 20.30 uur. Gezondheidszorg 
-gehandicaptenbeleid/actuele po
litiek. 

OISTERWIJK - 12 februari. Drs. 
F. W. Weisglas. Partycenter De 
Gulle Ark. Aanvang: 20.15 uur. 
Actuele politiek. 

OLDENZAAL - 19 februari. Mw. 
E. G. Terpstra. Rest. Wessel. 
Aanvang: 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

OUD BEIJERLAND - 12 febr. Mr. 
A. J. te Veldhuis. In de kantine 
Zinkwegse Boys, 20.00 uur. Ac
tuele.politiek. 

PUIFLIJK/AFD. DRUTEN - 9 fe
bruari. Mw. E. G. Terpstra. Café. 
Rest. De Mulder. Aanvang: 20.00 
uur. Algemeen ouderenbeleid. 

ROLDE - 26 januari. P. M. Blauw. 
Hotel Erkelens. Nieuwjaars
bijeenkomst. 

JOURE/AFD. SCHARSTER-
LAND- 15 februari. Ir. D. Luteijn. 
Bowlingbaan 't Haske. Aanvang: 
20.00 uur. Actuele politiek/ 

lemaal eens, leg dan uw probleem 
voor in de vorm van een motie ter 
bespreking en ter stemming aan 
uw afdelingsvergadering. Bij 
aanname neemt uw afdelingsbe
stuur deze dan mee naar de ka
mercentrale c.q. algemene leden
vergadering. 

Milieubeleid 

L. Nelen 
Kruisland 

(N.a.v. ·de ingezonden brieven
rubriek dec. '89) 
Ir. Van Almkerk vergeet dat de V 
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niet staat voor verbieden maar 
voor vrijheid bij het gebruik van 
brandstof voor verbrandings
motoren waarvoor LPG als afval 
van destillatie onvoldoende zou 
zijn om in de behoefte te voorzien. 
Nog daargelaten dat tussen Rot
terdam en New York geen tank
stations zijn voor de verbran
dingsmotoren van de zeeschepen. 

Ir. W. Enklaar 
Zwolle 

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! 

LAAN COPES VAN CATTENBURCH 127 M FAX 070- 3 60 29 67 
2585 EZ DEN HAAG ••• 

agrarische seçtoren in Friesland. 

STRASSEN/LUXEMBURG - 26 
januari. Mevr. mr. J. E. S. Larive. 
Huis van Duren. 20.00 uur. Ex
terne betrekkingen. 

VAALSIOC GULPEN -12 februa
ri. Drs. E. H.T. M. Nijpels. Rest. 
Gillissen. Aanvang: 20.00 uur. 
Gem. milieubeleid/Zuid-Oost 
Limburg. 

WOUW/O.C. W.-NOORD
BRABANT - 26 jan. Dr. ir. J. J. C. 
Voorhoeve. Motel de Wouwse Tol. 
Aanvang: 13.30 uur. Tussen 
randstad en kanaaltunnel. Sym
posium. 

VOORSCHOTENIOC LEIDEN -
12 februari. Mw. E. G. Terpstra. 
Ambacht Baljuwhuis. Aanvang 
20.00 uur. In het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen 21 
maart 1990. 

ZEIST - 19 febr. Mr. J.G.C. Wie
benga. Hotel 'Golden Tulip Figi', 
20.00 uur. Actuele politiek. 

ZUIDLAND/AFD.BERNISSE- 5 
februari. Mw. E.G. Terpstra. Het 
Wapen van Zuidland. Aanvang: 
20.00 uur. Gemeentebestuur met 
of zonder liberalen. 

Net als u kijken wij alleen naar 

de toekomst Dat is een 'regerings

standpunt' met voordelen. 
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Felle -campagne 
Heerlen voor raadsver 
kiezingen 
Door RENY DIJKMAN 
Foto's: Dries Linssen 

Heerlen - Het VVD-afdelingsbestuur plus de (kandidaats-) 
raadsleden Heerlen zullen een uiterst felle campagne voeren 
om straks zo sterk mogelijk in de Heerlense gemeenteraad na 
21 maart terug te keren. Men is het meer dan zat om met vier 
van de 37 raadsleden aan de kant te moeten staan doordat het 
CDA (14 zetels) en de PvdA (12 zetels) het samen voor het zeggen 
wensen te hebben. Die partijen drijven elkaar regelmatig in 
patstellingen, waardoor broodnodige ontwikkelingen in de 
stad achterwege blijven. Conflicten in het college van B & W 
zouden immers tot een breuk kunnen leiden? En ook daar zit 
het stedelijk regeerplûche lekker. 

De onderhandelingen over de 
collegevorming in 1986 is de VVD 
daar nog niet vergeten. Lijsttrek
ker Wil Houben verhaalt er dan 
nog met enige bitterheid over. 
"Na die raadsverkiezingen wilde 
het CDA 3 van de 5 wethouders
zetels hebben. De PvdA specu
leerde toen op 2 kwaliteitszetels, 
maar daar voelde het CDA niets 
voor. .De Christen-Democraten 
hebben daarop contact gezocht 
met de VVD, die tot dan toe deel 
uitmaakte van de coalitie, en een 
plaatselijke groepering. We heb
ben er voor getekend dat we met 
het CDA in zee wilden gaan, in
dien de onderhandelingen uit
eindelijk op niets zouden uitlopen. 
Daarna is het CDA teruggekeerd 
naar de PvdA en heeft haar dit 
'contract' onder de neus gehouden. 
Daarop is de PvdA toen wel ak
koord gegaan met twee minder 
zware portefeuilles, maar verweet 
vervolgens de VVD achterbaks
heid, terwijl het CDA de kluit had 
belazerd." 

Onderonsjes 

Het machtsmonopolie van het 
CDA kenmerkt zich - zoals blijkt -
door vele onderonsjes, geregel 
binnenskamers en slecht bestuur. 
Houben geeft ruiterlijk toe dat 
menselijk gezien het CDA goed 
scoort. "Evenals de VVD heeft 
men een open oog voor sociale no
den. Door het Lubbers-effect trekt 
het CDA ook hier ten onrechte het 
VVD-electoraat naar zich toe. Be
stuurlijk echter is het CDA een 
zwakke partij. Een paar sterke 
bestuurders zetten de toon en de 
rest, duidelijk van mindere kwa
liteit, loopt braaf mee. Het is toch 
frappant dat de vrouw van een 
CDA-bons op de tweede plaats van 
de advieslijst staat, zodat ze 
straks zeker is van een wethou
derszetel? Een bedenkelijke si
tuatie, temeer daar in het kader 
van de herstructurering van de 
binnenstad een groot terrein zou 
moeten worden aangekocht, waar 
de betreffende persoon grote be
langen bij heeft." 

Stemadvies 

Wat de VVD-lijsttrekker ook 
hoog zit, is dat de VVD bij de vo-

Voorhoeve: 

Lijsttrekker Wil Houben geeft de toon aan. Achter de vleugel v.l.n.r. They Daemen, 
Jacques De La Haye en Ben Grave; de vier zittende raadsleden. 

rige verkiezingen als eerste po
litieke partij met de Heerlense 
Organisatie van Zelfstandige On
dernemers (HOZO) is gaan praten 
over hun verwachtingen. Edoch, 
dezelfde CDA-bons is daarvan 

voorzitter en vlak voor de verkie
zingen kwam van de HOZO het 
stemadvies in de bladen: "Heer
lense ondernemers stemt CDA. U 

(vervolg op pagina 2) De VVD-fractie betreurt dat de 
besluitvorming in veel zaken 
wordt uitgesteld. Er staan veel 
plannen op de gemeentelijke rails, 
maar alles stagneert. Bij heel 
grote problemen neemt het- CDA 
vaak geen beslissing om de relatie 
met de PvdA in takt te houden. 
Dat geldt ook omgekeerd. "Voor 
een goed stadsbestuur heb je een 
harmoniemodel, een afspiege
lingscollege, nodig. Met de grote 
landelijke partijen gezamenlijk 
zouden we voor Heerlen veel meer 
kunnen bereiken." 

Kabinet op verkeerd spoor 

Hopelijk maakt de kiezer het 
nu mogelijk de machtspositie van 
het CDA, die vier jaar geleden al 
een flinke deuk opliep, nog verder 
te laten afbrokkelen. Want vooral 
dáár zal een eventuele winst voor 
de VVD vandaan moeten komen. 

"Het belangrijkste van onze 
oppositierol is de mensen dui
delijk te maken dat dit CDA
PvdA-kabinet geen gezond 
financieel-economisch beleid 
voert." 
Joris Voorhoeve benadrukt 
dat de VVD lastenverhogingen 
af blijft wijzen. We blijven te
gen verhoging van de eigen
huisbelasting en tegen kor
ting op reiskostenvergoedin
gen. 

V oorhoeve verwacht dat dit 
kabinet de komende jaren de las
tendruk verder gaat opschroeven, 
waardoor Nederland nog meer uit 
de pas zal gaan lopen met de EG
buurlanden. En dat is bepaald 
geen goede voorbereiding op die 
gemeenschappelijke markt van 
1992. 
"Dit kabinet verhoogt de uitgaven 
te veel. Dat .doet het namelijk 
door: 
- de koppeling van de uitkeringen 

aan de marktlonen; die is on
verantwoord; 

- verhoging van het minimum
loon. Daardoor ontstaat weer 
meer werkloosheid onder laag
geschoolden; 

- te zachte aanpak van de 
vrijwillig ·werklozen. De VVD 
vindt dat een gezond jong mens 
die een uitkering krijgt en niet 
reageert op de oproep van het 

(vervolg op pagina 4) 

INHOUDSOPGAVE 

Ook in dit nummer weer veel 
aandacht voor de komende 
raadsverkiezingen van 21 
maart. Heerlen en Utrecht 
zijn aan het woord. In de 

reeks van jonge raadskan
didaten sprak de redactie met 
de Utrechtse kandidaat Jan 
van Zanen. In Heerlen was 

men in december al druk be
zig met de opwarming voor de 
campagne, gesprekken met de 

eerste vijf kandidaten en de 
afdelingsvoorzitter. 

Heerlen, pag. 1 
Utrecht, pag. 12 

Interview met politiék leider 
Voorhoeve over de wijze van 
oppositie voeren en de po

litieke opiniepolls. 
pag. 1 

De Tweede Kamer behandel
de de afgelopen maand veel 

begrotingen. V oor parlement, 
zie de pagina's 

3t/m7 

De Senaat roert zich. Aanva
ringen met het kabinet. Het 
begon vóór de jaarwisseling 

tijdens de behandeling van de 
reparatiewet-AA W toen Kok 
het machtswoord uitsprak. 

De tweede fase was tijdens de 
Algemene Beschouwingen in 
de Eerste Kamer. De discus

sie tussen premier Lubbers en 
de Senaat over de functie van 
de Eerste Kamer is nog niet 
afgesloten. Fractievoorzitter 

David Luteijn gaat in een 
commentaar nader op het 

conflict in. 
pag.5 

Greetje den Ouden-Dekkers, 
ons hoofdbestuurslid dat is 
belast met de inhoudelijke 

discussies, zet in de Gastru
briek de opzet van de komen

de themadagen uiteen. 
pag.10 

Op 10 maart houden de mi
granten-overlegkaders van de 
kc's Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag plus de afdeling 
Utrecht een studiedag over 

het thema: "Naar een multi-
culturele samenleving". 

pag.12 

Voorzitterscolumn 
pag.3 

Congres Vrouwen in de VVD 
pag.lO 

Mijn opinie is ... 
pag.13 

Van A totZ 
pag.14 



Felle VVD-campagne Heerlen 
voor raadsverkiezingen 
(vervolg van pagina 1) 

weet wel waarom!" Houben: "Al
een de allerkoppigste onderne
mers durven in de verkiezingstijd 
VVD-affiches voor het raam te 
hangen en hun liberale overtui
ging uit te dragen. Pas als het 
CDA eens een periode buitenspel 
wordt geplaatst zullen onderne
mers, dan )Vellicht iets sterker 
gebonden aan de VVD, hun aan
hankelijkheid durven te tonen." 
Maar genoeg over andere par
tijen. Nu de VVD Heerlen! 

Bijdrage 
VVD-afdelingsvoorzitter Louis 

Huyts, tevens vice-voorzitter van 
de kc-Limburg, schetst in kort be
stek de campagne-opzet in Heer
len. "De fractie en het bestuur 
hebben goed overleg en de cam
pagne wordt gezamenlijk gedra
gen. Wij hebben de zaken wat over 
de bestuursleden verdeeld. Dank 
zij de bijdragen van de fractie
leden, die sinds '82 10% van hun 
wedde in de partijkas storten, zijn 
we minder afhankelijk van het 
bedrijfsleven. Dat levert jaarlijks 
ruim f 2000,- per fractielid op. 
Met alleen de inkomsten van een 
afdeling van 150 man kun je geen 
campagne voeren. Het actieve 
JOVD-bestuur krijgt van ons 75 
cent per lid en dat betekent in 
de Öndercentrale Heerlen toch een 
paar honderd gulden. De enige 
voorwaarde die we daaraan ver
binden, is dat we van henjaarlijks 
een gedegen financieel verslag 
willen zien." 

Aanspreekbaarheid 
Louis Huyts ziet weinig heil in 

de klassieke spreekbeurtavonden 
met een spreker op het podium en 
een zaaltje zittende leden. "Nee, 
de VVD biedt gezellige avonden 
aan. Er speelt een band en de 
raadsleden zijn daar voor ieder
een aanspreekbaar. Zo trekje ook 
niet-partijleden, die graag eens op 
een gezellige avond goeie muziek 
willen horen." 

Ook exceptioneel is dat in 
Heerlen bij de VVD-bestuursver
gaderingen (maar ook bij fractie
vergaderingen) elk VVD-lid van 
harte welkom is. "Daar heeft ook 
iedere organisatie die als bijzitter 
fungeert vaste spreektijd. Dat ge
beurt iedere maand op een vaste 
datum in het belang van de con
tinuïteit. De fractie is daar na
tuurlijk ook vertegenwoordigd. Er 
zijn VVD-leden die elke maand 
komen." 

Een van de campagne-onder
delen is dat de VVD-Heerlen de 
laatste zaterdag voor de verkie
zingen fors in het openbaar zal 
uitpakken, maar we ontvouwen 
nog niet alles. 

Lijstsamenstelling 
Ook in Heerlen is de lijst

samenstelling niet zonder enige 
pijn verlopen. Waar wel? Het le
vert immers altijd bij sommigen 
teleurstellingen op. 

Louis Huyts: "Ons uitgangs
punt is geweest: wat is het beste 
voor de partij? Hoe halen we de 
meeste stemmen binnen?" Wat de 
(kandidaats)raadsleden betreft is 
het opvallend dat iedereen naast 
zijn werk en het raadslidmaat
schap nog een aanzienlijke lijst 
van sociale en maatschappelijke 
activiteiten heeft. 

In vogelvlucht de eerste vijf kan
didaten. 

1. Wil Houben heeft mo-A 
geschiedenis en staatsinrichting, 
bezit het NGPR-diploma en volg
de tal van cursussen. Hij heeft zo
wel de journalistiek als het voor
lichterschap (Streekgewest OZL 
Heerlen) gedurende lange tijd 
beoefend. Vier dagen werkt hij bij 
een outplacementbureau en een 
dag per week besteedt hij aan zijn 
PR-bureau. Per maand draait hij 
zo'n 60 uur voor de raad, maar 
er zijn ook maanden bij dat hij 
daarvoor het dubbele aantal uren 
maakt. Daarnaast is hij be
stuurslid van de Nederlandse 
Stichting voor Leprabestrijding 
en zit hij namens de Culturele 
Raad Limburg in een film jury. Wil 

. is voorzitter van de Stichting Ma-
rathon Heerlen en fractievoorzit
ter van de VVD. Tot medio 1989 
deed hij Stadsontwikkeling. Nu 
heeft hij de Algemene Bestuurlij
ke Aangelegenheden, Welzijn en 
Sociale Zaken en de Bestuurs
commissie Openbare Scholen. 

Die Stichting Marathon Heer
len is een verhaal op zich. Een 
paar jaar geleden verloor Wil 
Houben een politieke wedden
schap, waarop hij - ongetraind -
in een impulsieve bui had ingezet 
dat hij bij verlies de marathon zou 
lopen. Wil moest toen wel gaan 
trainen. Hij liep de voorgeschre
ven 42 kilometer en 195 meter tij
dens de Marathon van Rotterdam 
en kwam als 351ste van de circa 
3500 man over de eindstreep. 
"Daarna was ik finaal aan mijn 
einde," zegt hij lachend, "maar 
daar hou ik van. Vervolgens heb 
ik getracht de gemeente Heerlen 
voor de organisatie van een ma
rathonloop warm te krijgen. Met 
zo'n manifestatie krijg je iedereen 
op de been, maar de gemeente had 
er geen oren naar. Toen heb ik 
maar de Stichting Marathon 
Heerlen opgericht. De laatste keer 
hebben we in de binnenstad daar
mee 10.000 mensen langs de route 
gekregen en hebben 1500 man de 
halve marathon gelopen. Zelf loop 
ik nog steeds gemiddeld 30 tot 40 
km per week. Je kan lekker na
denken tijdens het lopen." 

Lijsttrekker Houben benadert 
de politiek het liefst als generalist. 
"Heerlen is een onderneming 
waar 400 miljoen per jaar omgaat. 
Daarin moet je het beleid op 
hoofdlijnen bepalen, want we 
hebben hier (incl. politie en on
derwijs) zo'n 2000 ambtenaren, 
die zeer wel op hun uitvoerende 
taak zijn berekend." 

2. Jacques De La Haye uit 
Hoensbroek is afgestudeerd po
liticoloog. Hij behaalde het As
surantie-Agent B-diploma en is 
thans beëdigd makelaar in onroe
rend goed. In maart 1987 maakt 
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Geen goede campagne zonder een harmonieuze samenwerking tussen kandidaten en afdelingsbestuur; v.l.n.r. achterste drie: 
Wil Houben, Henk Hulsbosch en Karin Gulivers. Links daarvoor Jacques de la Haye, Jos Hupperetz - daarvoor- They Oaemen, 
daarnaast Louis Huyts. Vooraan: Ben Grave, Huub Seanjean, Diana Bonneveld en Ernst Spoor. 

De La Haye de overstap van de 
Politieke Partij Heerlen Hoens
broek (PPHH) naar de VVD. De 
La Haye, die al tijdens zijn 
studententijd politiek actief was, 
zegt daarop terugkijkend: "Bij de 
vorige verkiezingen lag die pijn 
van de herindeling er. Hoens
broek is met zijn 23.000 inwoners 
bepaald geen kleine gemeente ge
weest. Zo'n herindeling ligt echt 
heel emotioneel. Je hebt je eigen 
gemeentehuis, je eigen brand
weer ... noem maar op. In Hoens
broek heerste grote onvrede en 
men vroeg mij een partij op te 
richten. Al heel snel bleek dat we 
in de Heerlense politiek als 2 
mans-fractie niet echt serieus 
werden genomen. Bovendien 
bleek de steun van de bevolking 
van Hoensbroek bij die verkiezin
gen behoorlijk tegen te vallen. Dat 
was veel minder dan we hadden 
verwacht. Ik heb heel duidelijk 
ervaren dat je de landelijke on
dersteuning mist. Je hebt niets 
om op terug te vallen. Dat het an
ders kan, bleek wel binnen de 
VVD. In de fractie heb ik een uit
stekende samenwerking ervaren. 
Ik doe nu Openbare Werken, Fi
nanciën en Stadsontwikkeling. 
Het is plezierig om met mensen 
van niveau te werken, want er zit 
veel kwaliteit in de VVD-fractie." 

Jacques De La Haye verwacht 
dat hij straks echt wel steun zal 
krijgen uit Hoensbroek. "Mis
schien dan van die mensen, die 
vorige keer niets in een aparte 
partij zagen." Jacques De La Haye 
zit ook nog in het districtsbestuur 
van het Groene Kruis en van het 
Gezondheidscentrum Hoens
broek. 

3. Ben Grave heeft als po
litieke doelstelling de regio eco
nomisch en wat betreft de werk
gelegenheid verder tot ontwikke
ling te brengen. "We zullen met 
die regio over de grenzen heen 
verder moeten. Subsidies, koop
avonden en winkelsluitingstijden 
zullen meer op elkaar moeten 
worden afgestemd, zodat we de 
grensnadelen tot een minimum 
kunnen indammen. Straks slui
ten in België de staalfabrieken. 
Dat betekent dat circa 30.000 
mensen ander werk moeten vin-

den. Dit moeten we interregionaal 
oplossen. Constant moeten we te
rugkoppelen naar zowel de lande
lijke als naar de Europese po
litiek. Die EG-markt is voor 
Heerlen uitermate belangrijk." 

Samen met Wil Houben maakt 
hij deel uit van het Remigius
beraad. "Dat is een niet formele 
club van Staten- en Raadsleden 
in Limburg, die eens in de twee 
maanden bijeen komt om met een 
slok en een hap over de regionale 
zaken te praten. Door die gezellige 
regionale afstemming heeft men 
in Maastricht dezelfde standpun
ten als in Heerlen." 

Ben Grave heeft çle hogere be
roepsopleiding fiscaaVdouane ge
volgd plus vele management- en 
automatiseringscu:fsussëh:-Bij~dë 

douane is hij belast met automa
tisering, organisatie en wetstech
niek. Zijn dagelijks werk plus de 
topkadercursussen van de Haya 
van Somerenstichting hebben 
hem een Europese visie gegeven. 

Over die topkadercursussen is 
hij razend enthousiast. "Ik heb 
geleerd van steekwoorden te 
spreken. Ik werk dus nooit met 
uitgeschreven teksten. Die Wolf
heze-trainingen zijn 'een plus' 
voor het functioneren als politiek 
dier. Het aardigste van die topka
dertrainingen is dat ze bestaan uit 
mensen die gewend zijn te discus
siëren. Mensen die allemaal de 
inzet en de wil hebben om van 
elkaar iets op te steken." 

Ook Ben Grave vervult naast 
het raadslidmaatschap en het lid
maatschap van de Gewestraad 
nog een respectabel aantal maat
schappelijke functies, waaronder 
het landelijk secretariaat van de 
Vrijzinnige Bond en het kaderlid
maatschap van de Chr. Bond voor 
Functionarissen bij de Overheid. 

4. Jo Peeters zal door een 
goede campagne de nieuwkomer 
in de raad worden. Onbekend is 
hij in Heerlen beslist niet. Hij be
zit twee apotheken en hij was vo
rige keer lijstduwer. De Heer
lenaren die zo gezond zijn dat ze 
nooit een recept nodig hebben, 
kennen hem allemaal als Prins 
Carnaval van enkele jaren ge-

leden. Peeters behoorde in het 
verleden tot de weinige midden
standers, die de moed hadden om 
de VVD intern te volgen voor zijn 
VVD-overtuiging uit te komen . 
Hij heeft altijd intens aan het 
maatschappelijk en sociaal leven 
in de stad deelgenomen. "Ik zat 
nogal verweven in het vereni
gingsleven en het onderwijs, toen 
ik drie jaar geleden door een ver
trouwenscommissie werd be
naderd of ik Prins Carnaval wilde 
worden. Dat heb ik met veel 
vreugde gedaan. Apothekers 
staan op de sociale ladder niet 
hoog genoteerd en persoonlijk 
vind ik niets prettiger dan me met 
het sociale leven bezig te houden. 
Het was een enige tijd met leuke 
feesten: Wel inöët je het een en 
ander delegeren, anders is het 
geen doen met je dagelijks werk. 
Maar de mensen waren heel en
thousiast. Zo'n functie werkt erg 
drempelverlagend. Nu word ik 
met de meest leuke en rare vragen 
geconfronteerd." 

Jo Peeters draagt de VVD een 
warm hart toe: "Vooral deze 
raadsfractie, waarin men nuchter 
en zakelijk opereert." Dat laatste 
heeft hij vier jaar als "meeloper" 
met de fractie zelf kunnen vast
stellen. 

Voor Heerlens toekomst ziet 
hij als het grootste belang dat de 
stad zich weer gaat profileren als 
centrum van de Z.O.-Mijnstreek 
met boven-regionale waarden, 
waarvan de invloed zich tot over 
de grenzen moet uitstrekken. 
"Daarin speelt Europa 1992 na
drukkelijk mee, want dat begint 
in Limburg." Peeters hoopt dat 
het vliegveld Beek binnen afzien
bare tijd wordt uitgebreid en dat 
er tevens een container-terminal 
Limburg van de grond komt. "Als 
Beek in zijn groei wordt geremd, 
terwijl Zavethem wel kan uitbrei
den, is dat een slechte zaak. Te 
meer daar Aken ook op ons is 
aangewezen. Limburg zal straks 
toch het distributiecentrum van 
Europa moeten worden. Daar 
moeten we ons goed op voorberei
den." 

De Kamer van Koophandel in 
de Mijnstreek vroeg Peeters een 
jaar geleden om mee te werken 
aan een toekomstvisie voor de on
dernemer in het mkb in de Mijn
streek. "Dat heb ik graag gedaan. 
Maar voor mij bestaat er geen 
herstructurering zonder dat de 
betreffende ondernemers erbij 
worden betrokken. Dat zou inten
siever moeten gebeuren, want 
daar schort het in Heerlen dras
tisch aan. Het College tracht 
steeds weer via de achterdeur za
ken te doen." 
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5. They Daemen komt als 
Heerlenaar uit een liberaal nest. 
Dat is in het Zuiden iets unieks. 
"Mijnvader was een van de eerste 
katholieke liberalen die dat durf
de. We waren thuis met elf kin
deren, waarvan een deel VVD 
heeft gekozen en een deel CDA." 

They Daemen had oorspron
kelijk binnen de VVD de bestuur
lijke kant gekozen. De doctoran
dus politieke en sociale weten
schappen heeft 6 jaar in het VVD
afdelingsbestuur gezeten en 2 jaar 
in het kamercentralebestuur na-

mens de oe-Heerlen. Die functie 
moest hij laten vallen toen hij in 
de afgelopen raadsperiade de heer 
Niesten opvolgde. "De fractie 
heeft me bijzonder goed opgevan
gen. Het 'Ardennenoffensief - de 
fractie heeft zich twee weekends 
in de Ardennen teruggetrokken 
om alle zaken eens grondig door 
te spreken - heeft ·voortreffelijk 
gewerkt. Als nieuwkomer moet je 
er toch ingroeien en ik had nog 
maar eenjaar te gaan. Je valt dan 
midden in een portefeuille. Ik 
kreeg Personeel & Organisatie, 
Openbare Werken en Culturele 
Instellingen." 

Sinds Daemen met de VUT is, 
houdt hij zich met enorm veel za
ken bezig naast zijn raadswerk
zaamheden. Een greep eruit: bi
bliotheek, bejaardenzorg, school
besturen, het administratiekan
toor, het kerkbestuur. Ook is hij 
rijksgecommitteerde. 

They Daemen roemt de sterke 
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teamgeest in de VVD-fractie. Voor 
hem heeft die VVD in Limburg 
iets aparts: "Die partij heeft hier 
meer een 'clan-idee'. We zijn ook 
wat gemoedelijker." 

De markt op 

Deze vijf gaan straks letterlijk 
en figuurlijk de markt op. Ze zul
len zich presenteren als een sterk 
team boordevol ideeën om Heer
len tot haar recht te laten komen 
en haar positie te versterken. 

Misschien hebt u bij het lezen 
gedacht: Waar blijft nou die 
drugsellende? Daarover hebben 
we vier jaar landelijk kunnen le
zen. En de VVD-fractie heeft vóor 
de bestrijding ook heel concrete 
beleidsvoornemens. Maar ditmaal 
ging het erom Heerlen ook eens 
met andere ogen te bekijken aan 
het begin van de raadscampagne, 
waarin we onze. VVD-ers daar en 
in al die andere gemeenten heel 
veel succes wensen! • 

Commissie 
VVD/JOVD 
De nieuwe samenstelling van 
de commissie VVD/JOVD is als 
volgt: 

Drs. L. M. L. H. A. Hermans 
(voorzitter) 
Dhr. E. Balemans 
(JOVD) 
Dhr. M. Gubbels 
(JOVD) 
Dhr. H. Kuipers 
(JOVD) 
Mevr.A.C.den Ottelander 
(VVD) 
Dhr. J. W. Remkes 
(VVD) 
Dhr. N. R. N. de la Rive Box 
(VVD) 

De benoeming van deze com
missie vond onlangs plaats 
door de hoofdbesturen van 
VVD enJOVD. 

In de gezondheidszorg 
Eigen verantwoordelijkheid 
De behandeling van de begroting voor Volksgezondheid was 
de eerste goede mogelijkheid voor de VVD-fractie om van de 
nieuwe staatssecretaris Simons te vernemen welke voornemens 
hij heeft met betrekking tot de volksgezondheid. De begro
tingsbehandeling bood tevens de mogelijkheid voor de nieuwe 
woordvoerder van de VVD-fractie voor volksgezondheid, Loek 
Hermans, om aan te geven welke richting de VVD uit wil met 
de volksgezondheid in ons land. 

Verantwoordelijkheid 
Voor de VVD is de kwaliteit 

uitgangspunt bij de volksgezond- · 
heid. Maar, zo laat Loek Hermans 
weten, "volksgezondheid is geen 
zaak van de overheid alleen. De 
mens staat centraal bij het volks
gezondheidsbeleid en daarom 
moet men ook meer en meer wor
den gestimuleerd tot het n~men 
van eigen verantwoordelijkheid. 

In het stimuleren van die eigen 
verantwoordelijkheid is nu juist 
een belangrijke taak weggelegd 
voor de overheid". Deze verant
woordelijkheid kan het best tot 
uitdrukking komen in een sys
teem van marktwerking. · 

danken is geweest dat verdere be
zuinigingen nu niet nodig zijn. 
Wanneer we echter niet doorgaan 
met beheersing van de kosten dan 
betekent dit dat binnen korte tijd 
de grenzen van de geringe groei
mogelijkheden die er nu zijn, be
reikt zijn. 

Prioriteiten 

Loek Hermans maakt overi
gens wel duidelijk dat we ten 
aanzien van de ruimte voor groei 
in de gezondheidszorg nu duide
lijke prioriteiten moeten stellen. 

Eén van de prioriteiten is de 
werkdruk in de ziekenhuizen. 
Loek Hermans vindt het opval
lend dat de staatssecretaris hier
voor geen extra financiële mid
delen ter beschikking stelt omdat 
ten aanzien van deze prioriteiten 
nu juist een grote mate van over
eenstemming bestaat. 

Plan-Dekker 

Het tweede cluster waarover 
de meningen nog altijd verdeeld 
zijn, is welk verzekeringssysteem 
we in Nederland wensen en of we 
al dan niet verder gaan met het 
plan-Dekker. Het regeerakkoord 
blijft volledig onduidelijk wan
neer het gaat over wel of niet in
voering van Dekker. Het enige 
waar de regeringspartijen het wel 
over eens zijn geworden is de 

premieverhouding: 85 %-15 %. 
Maar ook hierbij kan men zich af
vragen of dit nu een eindstation 
dan wel een tussenstation is waar 
je langs komt op weg naar bij
voorbeeld de verhouding 70 %-
30 %, aldus Loek Hermans. 

Tijdens het debat heeft de 
VVD-fractie nog eens duidelijk 
gemaakt waar het volgens haar 
bij het uiteindelijke verze
keringssysteem om moet gaan. 
Allereerst moet er sprake kunnen 
zijn van actieve concurrentie op 
de markt. Daarnaast moet de no
minale premie voldoende hoog 
zijn en moet er een duidelijke om
schrijving zijn van wat nu precies 
tot de verzekeringspakketten be
hoort. 

Ook ten aanzien van dit verze
keringssysteem geldt voor de VVD 
dat er ruimte moet zijn voor een 
grote mate van eigen verantwoor
delijkheid. Eigen verantwoorde
lijkheid die zal kunnen leiden tot 
een betere gezondheidssituatie 
van de mensen. • 

Wanneer naast deze twee pei
lers van gezondheidsbeleid: ver
antwoordelijkheid en marktwer
king, voldoende rekening wordt 
gehouden met mensen die van
wege hun leeftijd of handicap on
voldoende inhoud kunnen geven 
aan de eigen verantwoordelijk
heid, dan resteert een gezonde 
gezondheidszorg. 

Strijd tegen criminaliteit 
moet worden versterkt 

Kostenbeheersing 

Loek Hermans heeft zijn in
breng ingedeeld in een vijftal 
clusters. Over het merendeel van 
deze deelgebieden van het ge
zondheidsbeleid zoals de medisch 
ethische onderwerpen, het inhou
delijke gezondheidsbeleid en de 
patiëntenrechten, bestaan geen 
echte grote verschillen van in
zicht. Dat geldt echter wel voor 
wat betreft het belang van be
heersing van de kosten in de ge
zondheidszorg en de vraag naar 
welk verzekeringssysteem we in 
Nederland toe gaan. 

De VVD-fractie heeft tijdens 
het debat benadrukt dat het aan 
de kostenbeheersing die de laatste 
jaren heeft plaatsgevonden te 

Tijdens de behandeling van de 
begroting van Justitie heeft 
de VVD-fractie bij monde van 
woordvoerder Benk Korthals 
aangedrongen op een verdere 
versterking van de criminali
teitsbestrijding. Volgens de 
VVD moet hiervoor meer geld 
beschikbaar komen dan door 
het kabinet is beloofd. 

Korthals noemde de lage extra 
financiële injectie van f 350 mil
joen die het kabinet wil geven een 
gemiste kans die ernstig is, want 
de rechtshandhaving is één van 
de belangrijkste taken van de 
overheid. 

Volgens de VVD is dit bedrag 
te weinig om de cellencapaciteit 
op te voeren of te vervangen, de 
huisvesting van de rechterlijke 
macht te verbeteren, de toename 

van het aantal asielzoekers op te 
vangen en de reorganisatie van de 
politie en de rechterlijke macht 
door te voeren. 

Positie O.M. 
Veel te weinig wordt in de be

groting aangegeven hoe de positie 
van de rechterlijke macht - in het 
bijzonder die van het Openbaar 
Ministerie - kan worden verbe
terd. De achterstanaen zijn daar 
groot. De organisatie is gebrekkig 
en aanpassing aan de nieuwe au
tomatisering en de nieuwe orga
nisatie kost tijd. De rechterlijke 
macht blijft in dit opzicht het 
stiefkind. Dit betekent een klap in 
het gezicht van de overheid als dé 
verantwoordelijke voor de rechts
handhaving. De VVD heeft aan
gedrongen op een verhoging van 

de kwaliteit van het Openbaar 
Ministerie. Daar krijgt men 
steeds meer te maken met inge
wikkelde zaken die specifieke on
dersteuning vereisen. 

De grotere aandacht voor de 
bestrijding van milieucrimina
liteit is zeer positief, maar het is 
slechts een begin. Ook in dit ver
band zou er meer kunnen worden 
gedaan. • 

Van de 
voorzitter 
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O
nverklaarbaar, dat lage re
sultaat van die opiniepei
ling enkele weken terug. 

Onverklaarbaar, omdat er geen 
aanwijsbare oorzaken voor zo'n 
drastische uitslag waren te vin
den. Logisch ook dat een volgende 
peiling dit beeld weer corrigeerde. 
Weliswaar een uitslag die nog niet 
bevredigend is en die overigens 
ook duidelijk maakt· dat voort
durend hard werken door ons al
lemaal nodig is. Maar wel een uit
slag die meer in overeenstemming 
is met de positieve ontwikkeling 
van ons ledenbestand. 

In dit nummer van Vrijheid en 
Democratie treft u twee regle
mentswijzigingen aan. Na de re
constructie van het hoofdbestuur 
vorig jaar zijn deze de volgende 
belangrijke stappen die een beter 
functioneren van de partij moge
lijk moeten maken. 

De eerste betreft de partijraad. 
De wijziging is bedoeld om de 
werkwijze van dit orgaan binnen 
de partij duidelijker en beter te 
verankeren en om de betrokken
heid van de partijraadsleden bij 
het functioneren van de par
tijraad te vergroten. Daardoor zal 
de partijraad in de toekomst beter 
kunnen inspelen op en meer be
trokken zijn bij de feitelijke po
litieke ontwikkelingen. 

De tweede serie wijzigingen 
heeft betrekking op het reglement 
van de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer. De wijzigingen 
bevatten drie essentiële elemen
ten. In de eerste plaats wordt een 
onafhankelijke commissie be
noemd van mensen, die zelf geen 
enkel belang bij de kandidaat
stelling hebben, die het hoofdbe
stuur moet adviseren - een ge
motiveerd oordeel moet overleg
gen - over de in aanmerking ko
mende kandidaten. In de tweede 
plaats in het begin een grotere be
trokkenheid van het hoofdbestuur 
bij het opstellen, waardoor de ei
sen te stellen aan kandidaatleden 
beter tot hun recht kunnen ko
men. En in de derde plaats een 
grotere betrokkenheid van de af
delingen - en dus de leden - in de 
eindfase. Deze wordt bereikt door 
het laten vervallen van de verkie
zingsraad als tussenfase, waar
door ook de algemene vergadering 
met gewone meerderheid van 
stemmen kan beslissen en geen 
tweederde meerderheid nodig is. 

Het hoofdbestuur is van me
ning dat op deze wijze zich een 
procedure aftekent, die meer in 
overeenstemming is met datgene 
wat in de partij leeft. Overigens 
zal de partijraad 7 april aan
staande nog een advies over beide 
wijzigingen opstellen. 
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Landbouwbegroting: 
extensiveren is dem.otiveren 
Bij de behandeling van de 
landbouwbegroting heeft de 
VVD-fractie haar bezorgdheid 
uitgesproken over de voor
nemens van de minister met 
betrekking tot beperking van 
het aantal dieren per hectare 
en de verruiming van de teelt
frequentie. Volgens woord
voerder Piet Blauw is exten
siveren zeer demotiverend. 

In een steeds liberaler wordend 
Europa met toenemende kansen, 
maar ook toenemende bedreigin
gen, moet het richtsnoer stimu
lerend zijn. 

De VVD heeft begrepen dat de 
Brusselse prijsvoorstellen voor 
1990-1991 voor de graansector 
verontrustend zijn. Dit is teleur-

stellend, omdat de Kamer vorig 
jaar door het aannemen van de 
motie-Blauw heeft uitgesproken 
dat er geen reële prijsdaling zou 
moeten plaatsvinden. Het opti
misme van de minister met be
trekking tot een betere graan
markt is onjuist gebleken en het 
voorgestelde actieve marktbeheer 
is mislukt. De graanprijs is dan 
ook 2,5 % reëel gedaald. 

Aanfluiting 
De VVD erkent dat er in Brus

sel afspraken zijn gemaakt over 
de zogenaamde stabilisatoren. 
Deze afspraken moeten worden 
nagekomen. Echter, de wijze van 
het vaststellen van de totale op
brengst is een ware aanfluiting 

ten opzichte van welgemeend en 
zorgvuldig beleid. Veel te snel is 
de minister akkoord gegaan met 
een prijsdaling van 3 %. Dit ge
tuigt van een lichthartigheid die 
in geen verhouding staat tot de 
problemen. 

De VVD heeft geconstateerd 
dat het flankerende beleid is mis
lukt. De opwaardering van de 

braakregeling is positief maar 
zonder perspectief; de beëin
digingsregeling roept spanning op 
met het pachtersvoordeel en de 
innovatieregelingen zijn vaak 
voorzien van hoge drempels. De 
VVD heeft opnieuw gepleit voor 
een koppeling van de braakre
geling aan zogenaamde non-food 
produktie van bijvoorbeeld bio
ethanol en cellulose. 

Risico's 
Het terrein van de biotech

nologie biedt vele perspectieven 
voor milieu en economie. Toch zijn 
er ook risico's. De VvDheeft in dit 
verband de gedachte geopperd om 
een college van wijze mannen 
(bijvoorbeeld een staatscommis-

sie) in het leven te roepen met 
als opdracht een analyse te maken 
van de huidige stand van zaken. 
Dit college zou de bevindingen 
aan de Kamer moeten rappor
teren. De Kamer kan dan tot een 
gefundeerd oordeel komen. 

De VVD heeft aandacht ge
vraagd voor de positie van de in
spectie van de Nederlandse V er
eniging tot Bescherming van Die
ren. Reeds jaren geleden is aan 
deze inspectie een toezegging ge
daan om op basis van vastgestelde 
percentages een overheidsbijdra
ge te realiseren. Om deze toezeg
ging nu eindelijk na te komen 
heeft de VVD daarover aman
dementen ingediend. 
1111 

Kabinet zit op verkeerd Speurtocht naar betekenis 
s~~ :::::lg:::;:gi"" l) van sociale vernieuwing 

uitkering moet worden gekort." 

Bodemsanering 

Het ligt zeker niet in de bedoe
ling van de liberale fractie om al
leen maar langs de kantlijn kri
tiek te gaan staan leveren. Zo 
heeft de VVD - die de uitvoering 
van het Nationaal 'Milieu
beleidsplan · uiterst belangrijk 
vindt - het kabinet voorgesteld 
100 miljoen extra uit te trekken 
voor bodemsanering. Joris Voor
hoeve: "Het kabinet heeft dat af
gewezen, maar wij houden vol." 

De VVD-fractieleider betreurt 
het dat dit kabinet veel belangrij
ke besluiten voor zich uitschuift. 
"Het regeerakkoord is, zoals Flip 
de Kam het typeerde, een baal wol 
met een nietje erdoor. Er staan 
weinig concrete besluiten in. 
Premier Lubbers zal die wel heb
ben uitgesteld om ruzies met de 
PvdA te voorkomen. Die strategie 
kan misschien een paar jaar wer
ken, maar het kabinet zal er last 
van gaan krijgen ... " 

Peilingen 

Eind januari werd de VVD op
geschrikt door een verbazend lage 
opiniepeilingsuitslag. Volgens de 
NIPO-enquête van 22 januari zou 
de VVD nog maar 16 zetels in de 
Tweede Kamer hebben. Daardoor 
ontstond binnen de VVD-gelede
ren nogal wat onrust. Een week 
later bleek echter dat de liberalen 
weer veel hoger stonden. 

Joris Voorhoeve daarover: "In 
peilingen zitten natuurlijk altijd 
schommelingen en statistische 
afwijkingen. We zaten zowel de 
week voor als de week na die 22ste 
aanzienlijk hoger. Daarom was ik 
er ook niet door geschokt. Als we 

naar het gemiddelde kijken, ko
men we ongeveer uit op de uitslag 
van de Tweede Kamerverkiezin
gen van september vorig jaar. 

De VVD is bovendien na het 
kerstreces bijna dagelijks positief 
in het nieuws gekomen. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn onze 
voorstellen op het gebied van po
litie-uitbreiding, de door ons ver
langde hardere aanpak van 
vrijwillig werklozen en natuurlijk 
onze kritiek op het kabinetsplan 
om de eigenhuisbelasting (huur
waardeforfait) te verhogen." 

Raadsverkiezingen 

In deze periode vindt de po
litiek leider van de VVD de raads
verkiezingen van 21 maart aan
staande het allerbelangrijkst. 
"Vanuit de Tweede-Kamerfractie 
zullen we alles op alles zetten om 
onze gemeentelijke kandidaten 
gedurende de komende campagne 
maximaal te steunen." En dat is 
niet zo maar een kreet van hem, 
want hij heeft nog zo'n 20 spreek
beurten te gaan voor die 21ste. 
"We hebben prima kandidaten en 
we moeten er samen voor zorgen 
dat de VVD-invloed in de ge
meenten groot blijft." 1111 

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 

Een speurtocht naar de be
tekenis van de sociale ver
nieuwing, zo kenschetste 
VVD-woordvoerder Hans 
Dijkstal zijn inbreng bij de 
begroting Welzijn en Cultuur. 
Volgens de VVD bestaat er on
danks de relatief grote ma
teriële welvaart veel onbeha
gen en ontevredenheid in de 
samenleving. Dit uit zich in 
vluchtgedrag, zoals drugs, al
cohol, gokverslaving, babbel
boxen, hoog ziekteverzuim en 
criminaliteit. Ook wordt er 
een groot beroep gedaan op 
alle vormen van zorg- en 
hulpverlening. 

De voornaamste oorzaken van dit 
onbehagen en deze ontevreden
heid moet worden gezocht in de 
onduidelijkheid met betrekking 
tot de algemeen aanvaarde nor
men en waarden en in het isole
ment waar velen zich bevinden. 
Veel mensen kunnen maatschap
pelijke ontwikkelingen zoals de 
individualisering en de technolo
gische voortgang niet meer bij
houden of daaraan niet deelne
men. 

Terughoudendheid 

Volgens de VVD is de oplossing 
van de problemen in de eerste 

Vrijdag 2 februarijl. organiseerde de afdeling Breda een avond met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Op deze druk 
bezochte avond lanceerde Joris Voorhoeve het idee om de politiesterkte 
met 700 mensen uit te breiden. Er gebeurde nog meer in datzelfde 
Turfschip. De Bredase carnavalsvereniging hield er een feestavond. 
Prins Theodokus I reikte burgemeester Fey van Breda en Joris Voorhoe
ve een onderscheiding uit. Burgemeester Fey voor zijn verdienste voor 
de stad Breda en Joris Voorhoeve voor zijn vele werk voor de WD. Joris 
kreeg de eerste voor-hoeve: Een goud beschilderd hoefijzer van het 
voorbeen van een paard. Een voorhoeve dus. 1111 

plaats een taak van de samen
leving zelf. De overheid vervult in 
dit verband slechts een voor
waardenscheppende rol. Dat geldt 
met name voor individuen en 
specifieke groepen, die in een 
achterstandspositie verkeren. De 
overheid behoort volgens de VVD 
zeer terughoudend te zijn ten 
aanzien van maatschappelijke 
waarden. 

In dit verband is het onduide
lijk wat nu precies wordt bedoeld 
met het begrip "sociale vernieu
wing'', zoals dat door het kabinet 
wordt gehanteerd. Diverse minis
ters hebben aan dat begrip een 
eigen invulling gegeven. Dui
delijkheid over de inhoud van die 
term "sociale vernieuwing" is 
wenselijk, zowel voor ambtenaren 
en politieke bestuurders als voor 
de samenleving als geheel. 

Stimulerende staat 

De VVD vindt bijvoorbeeld dat 
bij het welzijnsbeleid een aantal 
prioriteiten moeten worden ge
steld. De eerste zorg daarbij is ge
richt op opvang en hulp, de tweede 
op opvoeding en emancipatie en 
de derde op recreatie. Het beleid 
moet zich richten op individuele 
burgers met problemen of aparte 
groepen met specifieke kenmer
ken. Hierbij kan worden gedacht 
aan langdurig werklozen en (eth
nische) minderheidsgroepen. De 
overheid zal de onafhankelijkheid 
en de zelfdredzaamheid van de 
burger moeten stimuleren. De 
VVD is voorstander van de 
"stimulerende staat" in plaats 
van de verzorgingsstaat. Het be
leid moet zijn gericht op een indi
viduele benadering, waarbij de 
overheid dienstbaar is aan de 
burger. 1111 
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Algemene beschouwingen Eerste Kamer 

Luteijn: EG belangrijker dan ooit 
door RENY DIJKMAN 

In de eerste termijn van de algemene beschouwingen in de 
Senaat bepleitte VVD-fractieleider ir. David Luteijn een be
hoedzame instelling van de regering ten aanzien van de erken
ning van nieuwe bewinden in de Oostbloklanden. "Hoezeer wij 
ons verheugen in en meeleven met de bewegingen, die hebben 
geleid tot het afwerpen van een mensonwaardig, dictatoriaal 
communistisch juk, we moeten ons wel in alle nuchterheid 
realiseren, dat de Europese wereld daardoor niet stabieler is 
geworden." 

Luteijn drong aan op voorlopi
ge instandhouding van de be
staande militaire blokken: NAVO 
en Warschaupact. Alleen daar
door kunnen duidelijke resultaten 
worden bereikt bij de onderhan
delingen over vermindering van 
conventionele strijdkrachten. 
"Het gaat immers niet om korte 
termijn succesjes, maar om de 
zorgvuldige opbouw van een hecht 
gestructureerde duurzame vre
desontwikkeling." 

Terwijl in de Tweede Kamer 
Defensieminister Relus ter Beek 
tijdens zijn begrotingsbehan
deling drastische materiële en 
persoonlijke inperkingen aan
kondigde op defensiegebied, be
nadrukte de fractievoorzitter van 
de VVD in de Eerste Kamer dat er 
niet in het zorgvuldig opgebouwde 
defensie-apparaat maar her en 
der met het rode potlood kon wor
den gestreept. "Dat leidt tot 
chaos, tot kennis- en kapitaalver
lies." 

Europese 
Gemeenschap 

Luteijn wenst een snelle 
voortgang van de Europese .inte
gratie in EG-verband. "Daarbij 
blijft de vraag of bij de voort
schrijdende procedure naar Eu
ropese integratie nog langer kan 
worden voortgebouwd op het be
staande besluitvormingsproces, 
waarbij de feitelijke macht vooral 
bij de Europese Ministerraad ligt. 
Die bestaat in wezen uit een fede
ratie van 12 zelfstandig opere
rende ministers. Daardoor over
schaduwen nationale belangen te 
vaak het gemeenschapsbelang. 
Van een echte parlementaire con-

troleis echter nauwelijks sprake." 
Een snellere uitbouw van de 

bevoegdheden van het Europees 
Parlement en overheveling van 
nationale bevoegdheden acht de 
VVD noodzakelijk. Waarom zou
den de verenigde staten van Eu
ropa niet wat kunnen leren van 
het model van de V ei-enigde 
Staten van Amerika? "Daarbij 
zou ik ook de instelling van een 
Europese Senaat naar Ameri
kaans model in overweging willen 
geven." 

Slechte kwaliteit 
De VVD-fractie in de Senaat 

uitte bij monde van Luteijn haar 
toenemende bezorgdheid over de 
slechte kwaliteit en de uitvoer
baarheid van de wet- en regel
geving. "Voorbeelden te over. De 
stelselherziening in de sociale ze
kerheid, de wetgeving op onder
wijsgebied - de studiefinanciering 
en harmonisatiewet voorop -, de 
ondoorzichtige situatie op het ge
bied van de volksgezondheid, de 
Gortwetgeving en natuurlijk het 
recente gedoe rond het AAW-wet
je." 

. Als oorzaken van het kwali
teitsverlies ziet David Luteijn on
der meer: te veel gelegenheids
wetgeving, onderschatting van de 
uitvoeringsproblemen en onvol
doende aandacht voor de nood
zaak dat de burgers zich toch ten
minste een beeld van doel en wer
king van wetten moeten kunnen 
vormen. "Het moet gezegd wor
den dat daarnaast ook door heel 
wat amendering in de Tweede 
Kamer de kwaliteit, samenhang 
en uitvoerbaarheid van de wet
geving bepaald niet ten goede 

SURFAKOTE MUURCOATING· 

komt. VooraldeOort-wetgeving is 
door de wijzigingsvoorstellen 
ernstig geschaad." 

Luteijn sprak van "Kafka
achtige toestanden", die ontstaan 
doordat uitvoerende over
heidsdiensten meer de letter dan 
de geest van de wet laten préva
leren. Als voorbeeld haalde hij de 
vervroegde studieschuld -aflossing 
aan. Daarbij dreigen velen door 
een onduidelijke circulaire de 
dupe te worden." (De regering 
heeft in dit geval de zaken reeds 
bijgesteld, red.) 

Het logge overheidsapparaat 
moet worden bijgesteld. Met in
stemming haalde Luteijn profes
sor Geelhoed aan die van mening 
is dat een inspanningsverplich
ting voor de centrale depar
tementen om met 25 % af te slan
ken veelal realiseerbaar moet 
zijn. 

Dergelijke besparingen zijn 
ook noodzakelijk om de door dit 
kabinet zo gewenste koppeling 
eventueel mogelijk te maken. 
Waarbij op dit moment een dui
delijk beeld van wat die koppeling 
werkelijk gaat kosten, ontbreekt. 

Openbaar vervoer 

VVD-fractievoorzitter Luteijn 
vreest dat het kabinet een wat te 
optimistisch beeld van de finan
ciën schetst. "Op enkele gebieden 
zal meer geld nodig zijn. Ik denk 
aan de financiële inspanningen 
ter verbetering van onze infra
structuur, zowel wegen als open
baar vervoer, met name de spoor
wegen. Ook politie en justitie 
moeten volgens ons budgettair 
meer ruimte krijgen, zodat zowel 
de aanpak van de harde als kleine 
criminaliteit kan worden verbe
terd, maar ook de handhaving van 
de wetgeving kan worden geconc 
troleerd." 

Luteijn hekelt het feit dat dit 
kabinet gelijk met de invoering 
van forse belastingverhogingen is 
begonnen. Dat geldt voor de op
trekking van de accijnzen, de 
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reiskosten en het huurwaar
deforfait. "S.amen met de te ver
wachten stijging door milieuhef
fingen en gemeentelijke belastin
gen blijft er dan voor velen niets 
over van de belastingverlaging 
volgens Oort. Het lijkt er vooral 
op dat de burgers die in feite onze 
economie dragen het sterkst in de 
financiële tang worden genomen. 
Vooral werkenden met midden
inkomens en zelfstandigen, die 

toch al beperkt of geheel niet van 
Oort profiteren, worden extra ge
troffen. Zeker als ze een eigen huis 
hebben en op enige afstand van 
hun werk wonen." 

Hij waarschuwde voor het 
groeiend verzet tegen de hoge be
lastingdruk in Nederland. "We 
moeten oppassen voor te sterk af
wijkende collectieve lastendruk 
ten aanzien van onze Europese 
buren." • 

Commentaar • • • • • • • e • • 

Lubbers en de 
Eerste Kamer 

David Luteijn 

De algemene beschouwingen in de Eerste Kamer kregen een wel 
zeer bijzondere afsluiting door het hoogst merkwaardig optreden van 
de minister-president. 

Tijdens het tweedaagse debat vormde de positie van de Eerste 
Kamer een van de hoofdthema's. De achtergrond daartoe is de toene
mende zorg over de kwaliteit (en uitvoerbaarheid) van de wet- en 
regelgeving die ons de laatste tijd als Senaat wordt voorgeschoteld. 
Die gaf reeds aanleiding tot de nodige meningsverschillen met het 
vorige kabinet (zoals bij Studiefinanciering en Harmonisatiewet) en 
bracht dit kabinet eind 1989 zelfs tot het uitspreken van het machts
woord bij de behandeling van de Reparatiewet AAW. 

Tijdens de algemene beschouwingen werd ook duidelijk dat de ver
hoging van het huurwaardeforfait niet alleen op grote weerstand van 
de VVD maar ook op verzet bij het CDA zou stuiten. Ook hier is weer 
sprake van een stuk gelegenheidswetgeving zonder basis. 

Kennelijk oordeelde de Minister-President dat hij in dit stadium de 
Eerste Kamer eri met name de CDA-fractie de wacht diende aan te 
zeggen. 

De Eerste Kamer mag geen politiek bedrijven. Zij moet zich beper
ken tot haar "klassieke" taken, zoals o.m. de toetsing van wetsvoorstel
len op hun rechtmatigheid. In grote lijnen was dat de strekking van 
zijn boodschap. 

Naar mijn mening kunnen bij de stellingname van de Minister
President veel vraagtekens worden gezet. 

In de eerste plaats bepaalt de Staten-Generaal haar eigen positie 
en werkwijze en heeft de regering (het bestuur) zich daar niet in te 
mengen. Dit dualisme is een van de kernpunten van onze parlementai
re democratie. Met zijn mening meet de heer Lubbers zich een houding 
aan die nogal aanmatigend overkomt. Kennelijk is parlementair tegen
wicht juist hard nodig ten aanzien van een premier die reeds meer dan 
zeven jaar aan de macht is. 

In de tweede plaats getuigt het van buitengewoon inconsequent 
gedrag van een Minister-President, die de Eerste Kamer juist de laatste 
paar jaar expliciet heeft gevraagd zich politiek op te stellen. Immers 
het niet afstemmen van een wetsvoorstel onder druk van het kabinet 
is toch niets anders dan een zuiver politiek handelen. Overigens zijn 
politieke en inhoudelijke aspecten bij het beoordelen van de wetgeving 
in de praktijk niet echt te scheiden. Zeker niet indien na de behandeling 
in de Tweede Kamer nog indringend vanuit de maatschappelijke ge
ledingen wordt gereageerd naar de Eerste Kamer toe. Juist die Eerste
Kamerleden, die door hun maatschappelijke functies veel dichter staan 
bij wat onder de bevolking leeft, dienen deze signalen in hun eindoor
deel mee te wegen. Met name indien het gaat om voldoende zorgvuldig
heid in het overheidshandelen ten opzichte van de burger. 

Het gaat om de bescherming van ons staatsburgerschap, waarbij 
. een ontwikkeling in de richting van een vorm van onderdaanschap 
tegenover de overal aanwezige overheid dient te worden voorkomen. 

Onze Stfl.ten-Generaal, waarbinnen de Tweede Kamer nadrukkelijk 
het voortouw heeft W3.t de wetgeving en de politieke relatie naar het 
kabinet betreft en de Eerste KaTTier een globale toetsing aan het eind 
van het wetgevingsproces pleegt, functioneêri uaar mijn mening prima. 

Het inruilen van het veto-recht van de Eerste Kamer tegen een 
vorm van terugzendrecht, zoals door de Minister-President wordt aan
gegeven, is dan ook ongewenst. 

Er is maar een manier voor een kabinet om zo weinig mogelijk 
last van de Eerste Kamer te hebben en dat is met goede, zorgvuldig 
afgewogen en onderbouwde wetgeving te komen. Al met al heeft de 
premier zich lelijk in de kaart laten kijken en mogen we hopen dat dit 
soort optreden onder de noemer "eens maar nooit weer" zal vallen. 

DAVID LUTEIJN g 
Fractievoorzitter 
WD Eerste Kamer 
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Oost-Europa centraal in 
begrotingsbehandeling· 
Buitenlandse Zaken 

De verdergaande integratie 
van de EG is ook van groot belang 
voor de ontwikkelingen tussen 
Oost- en West-Duitsland. De VVD 
onderschrijft met betrekking tot 
de mogelijke Duitse eenheid de 
voorwaarden die door de Europese 
Raad en President Bush aan die 
eenwording zijn gesteld. Zo zal er 
sprake moeten zijn van een 
vreedzaam en geleidelijk proces, 
moet het recht op zelfbeschikking 
worden gewaarborgd, zal de 
Bondsrepubliek deel moeten blij
ven uitmaken van NAVO en EG 
en moet worden vastgehouden 
aan de onaantastbaarheid van de 
Poolse westgrens. 

De ontwikkelingen in Oost-Europa stonden, hoe kan het ook 
anders, centraal bij de behandeling van de begroting voor Bui
tenlandse Zaken. De emotionele gebeurtenissen rondom de 
muur in Berlijn, het worden van dissident tot president van 
Ha vel en de tragische ontwikkelingen in Roemenië spreken nog 
altijd zeer sterk tot de verbeelding. 

VVD-woordvoerder Frans 
W eisglas heeft de minister van 
Buitenlandse Zaken laten weten 
dat hoewel bij het buitenlands be
leid uiteraard rekening zal moe
ten worden gehouden met deze 
internationale ontwikkelingen, er 
tevens sprake zal moeten zijn van 

een grote mate van continuïteit 
in het beleid. 

Samenwerking tussen 
Oost en West 

Frans Weisglas vindt dat sa
menwerking tussen West- en 

Oost-Europese landen moet wor
den gestimuleerd, maar daar
naast moet de nadruk worden ge
legd op betrekkingen tussen de 
burgers onderling. Het zijn na
melijk vooral de individuele bur
gers die in Oost-Europa hebben 
bijgedragen aan de revolutionaire 
verandering, aldus Frans Weis
glas. 

De VVD vindt voorts dat er 
financiële hulp moet worden ge
boden aan de Oosteuropese lan
den en pleit daarom voor "Mars
hallachtige" hulp aa:n die landen. 

Frank de Grave waarschuwt 
voor hoge rentes 
Tijdens het debat over begro
ting Financiën heeft VVD
woordvoerder Frank de Grave 
gewaarschuwd voor de gevol
gen van de renteontwikkelin
gen voor de overheidsfinan
ciën. 

Doordat de renteontwikkeling 
ongunstiger .is dan het niveau 
waarvan bij het regeerakkoord is 
uitgegaan is er voor de staat een 
tegenvaller van ongeveer f 400 
miljoen. Daar komt bij dat de 
overheid· haar financierings
behoefte nu zal moeten dekken 
door middel van staatsleningen. 
Wanneer men beseft dat deze 
staatsleningen worden afgesloten 

·tegen 8%% terwijl er sprake is 
van een inflatie van 2Y4 % (mo
menteel 1% % door het effect van 
de BTW), dan is er dus sprake van 
een reële rente van 6 %. Volgens 
Frank de Grave is dit onverant
woord in de richting van de belas
tingbetaler. 

Indexleningen 
Namens de VVD-fractie heeft 

Frank de Grave daarom de sug
gestie gedaan over te gaan tot een 
gedeeltelijke financiering van de 
staatsschuld door middel van de 
zogenaamde. indexleningen. Bij 
deze indexleningen wordt de 
hoofdsom van de lening jaarlijks 
aangepast aan de inflatie. 

Doordat de overheid nu het ri
sico van de inflatie voor haar re
kening neemt, heeft de overheid 
zelf ook belang bij het zo laag mo
gelijk houden van de inflatie. 
Daar komt het voordeel bij dat 
Nederlandse institutionele beleg
gers zeer geïnteresseerd zijn in 
deze leningen omdat het risico 
door de overheid wordt gedragen. 

Dat deze index-leningen suc
cesvol kunnen zijn blijkt wel uit 
de ervaringen die met deze lenin
gen in het buitenland (Engeland 
en Zweden) zijn opgedaan. De mi
nister van Financiën heeft nu be
loofd een onderzoek te laten in
stellen naar de mogelijkheden van 
dergelijke indexlen!ngen. 

Afschaffing 
beursbelasting 

Een ander aandachtspunt in de 
inbreng van de VVD bij de begro
tingsbehandeling was de afschaf
fing van de beursbelasting. Vorig 
jaar heeft Frank de Grave hiertoe 
een initiatiefvoorstel ingediend. 
Tijdens het debat in de Tweede 
Kamer bleek dat de beide re
geringspartijen niet omsympa
thiek staan tegenover deze ge
dachte van de VVD-fractie. 

De minister van Financiën 
heeft deze steun voldoende geacht 
om de gedachte van Frank de 
Grave over te nemen, zodat dank 
zij het initiatief van de VVD bin
nenkort de beursbelasting zal 
worden afgeschaft. 11 

Frans W eisglas heeft de mi
nister van Buitenlandse zaken 
gevraagd om het overeengekomen 
bedrag aan hulp van f 87 miljoen 
te verhogen, omdat dit bedrag 
volgens de VVD onvoldoende is 
voor zeven Oosteuropese landen. 

Europese integratie 
De Oosteuropese ontwikkelin

gen benadrukken nu des te meer 
dat de lidstaten van de Europese 
gemeenschap verder moeten gaan 
met de integratie. Deze EG moet 
dan tot nauwe samenwerkings
vormen komen met Oost-Europa, 
iets dat uiteindelijk kan leiden tot 
een vorm van associatie. 

Frans Weisglas gaat er overi
gens van uit dat al deze ontwik
kelingen juist hogere eisen gaan 
stellen aan de kwaliteit van het 
buitenlands beleid van Neder
land. Dat betekent dat ook het 
apparaat van buitenlandse zaken 
alle aandacht verdient. 11 

Parkeerbelasting 
realiteit 
Het is nu bijna vier jaar geleden dat bij de Tweede Kamer het 
wetsvoorstel is ingediend dat voor gemeenten de mogelijkheid 
moet scheppen om parkeerbelasting te gaan heffen. In die tus
senliggende periode is uitvoerig gesproken over de voor- en 
nadelen van deze parkeerbelasting. 

Bedoeling van deze parkeerbelas
ting is dat parkeerovertredingen 
in het vervolg langs fiscale weg 
kunnen worden afgehandeld. Eén 
van de voordelen daarvan is dat 
de opbrengst van de parkeer
belastingen dan terecht komt in 
de gemeentelijke kas. 

Wielklem 
In de praktijk betekent dit dat 

wanneer iemand zijn wagen par
keert zonder de verschuldigde 
parkeergelden te voldoen, hij bij 
terugkomst te maken kan hebben 
met de beruchte wielklem. Zodra 
de automobilist de naheffings
aanslag (waarin dan ook de kos
ten van de naheffing zijn begre
pen) heeft voldaan kan de wiel
klem van zijn auto worden ver
wijderd. 

Woordvoerder voor de VVD, 
Loek Hermans, heeft tijdens het 
debat over de parkeerbelastingen 
ook op het voordeel gewezen dat 
deze wielklem de effectiviteit van 
het parkeerbeleid ten goede kan 
komen. Overigens heeft de VVD 
daarbij wel benadrukt dat sprake 
moet zijn van een integraal par
keerbeleid. Dat betekent dat ook 
de infrastructuur van de gemeen
ten in voldoende mate moet zijn 
toegerust op de parkeerbehoefte 
die er in de gemeenten bestaat. 
Het mag evenmin zo zijn dat ge
meenten overgaan tot het lukraak 
plaatsen van wielklemmen. Er 
moet zorgvuldig met hantering 
van de wielklem worden omge
sprongen. 

Verwijdering van de 
wielklem 

Verdergaande individualisering 
moet emancipatie bevorderen 

Loek Hermans heeft namens 
de VVD tevens duidelijk gemaakt 
dat er duidelijkheid moet bestaan 
over de uiteindelijke verwijdering 
van de wielklem. 

Zo vindt de VVD dat de 'NÜÜ
klem zo snel als mogelijk nadat 
ds naheffingsaanslag is voldaan 
moet worden verwijderd. De 
staatssecretaris van Binnenland
se Zaken heeft de Tweede Kamer 
laten weten dat zij hierover con
tact zal opnemen met de Vereni
ging Nederlandse Gemeenten, om 
zo te voorkomen dat er zich situa
ties gaan voordoen dat automo
bilisten een onredelijk lange tijd 
op verwijdering van de wielklem 
moeten wachten. 

"Op welke wijze kan nu het 
best invulling worden ge
geven aan de 1990-maatregel, 
die de economische zelfstan
digheid van meisjes tot wer
kelijkheid moet maken?" 
Dat was de vraag die ~~htraal 
stond in d~ Uiigebreide Com
missievergadering over 
Emancipatiebeleid in de 
Tweede Kamer. 

Verzelfstandiging en 
individualisering 

VVD-woordvoerster Annema
rie Jorritsma heeft een volstrekt 
duidelijk antwoord op deze vraag. 
Volledige economische zelfstan
digheid kan alleen worden bereikt 

door de wetgeving in ons land aan 
te passen. Dat wil zeggen dat alle 
discriminerende bepalingen in 
sociale zekerheidswetgeving en 
fiscale wetgeving, zoals het kost
winnersbeginsel, moeten worden 
verwijderd. 

Probleem hierbij is dat er nog 
een zeer groot aantal bepalingen 

in de diverse wetten staat opge. ' 
nomen. Vóór m.er.. et:hter tot actie 
k.~m overgaan om deze bepalingen 
te schrappen moet een goed beeld 
van al deze regels worden ge
maakt. Daarom heeft Annemarie 
Jorritsma reeds vorig jaar een 
motie ingediend, die door vrijwel 
de gehele Tweede Kamer is on
dersteund, waarin wordt ge
vraagd om een onderzoek en in
ventarisatie naar al deze bepalin
gen. 

Regeerakkoord 
Uit het regeerakkoord valt 

echter op te maken dat het nieuwe 
kabinet niet voornemens was om 
deze motie snel uit te voeren. Tij-

dens de UCV heeft Annemarie 
Jorritsma opnieuw gewezen op 
het belang van de individualise
ring en verzelfstandiging in de 
sociale zekerheid. 

Een onderwerp overigens waar 
ook staatssecretaris van Sociale 
Zaken Ter Veld zich altijd heel 
sterk voor heeft gemaakt. Nadat 
bleek dat de Tweede Kamer de 
gedachte van de VVD onder
schreef, heeft de staatsssecretaris 
toegezegd binnen korte tijd met 
het beloofde stappenplan te ko
men. Volgens Annemarie Jorrit
sma kunnen daarna geleidelijk de 
nodige stappen worden genomen 
om de economische zelfstandig
heid van vrouwen ook daadwer
kelijk invulling te geven. 11 

Overigens is het niet zo dat 
binnen korte tijd alle gemeenten 
zullen overgaan tot het hanteren 
van de wielklem. De gemeenten 
zijn namelijk vrij om dit te doen. 
Bedoeling van deze parkeerbelas
ting is dat gemeenten met een 
zeer omvangrijke parkeerproble
matiek van deze regeling gebruik 
kûnnen maken. 11 
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Lange tennijn denken 
bij defensie 
De ontwikkelingen in de Sov
jet Unie en de Oost-Europese 
staten geven aanleiding tot 
optimisme over de veilig
heidssituatie van Europa. Ook 
bij de VVD is er sprake van 
enig optimisme maar volgens 
VVD-woordvoerster Sari van 
Heemskerck moet met dit 
sfeerbeeld dat momenteel 
heerst voorzichtig worden 
omgesprongen. 

Bij ons defensiebeleid zal nu 
vooral rekening moeten worden 
gehouden met de langere termijn 
en moet het beleid gericht zijn op 
stabiliteit in Europa. Die stabi
liteit is in de Warschaulanden 
blijkens de vele demonstraties en 
de economische ontevredenheid 

die er heerst ver te zoeken. 
Dat zou er volgens Sari van 
Heemskerck juist toe moeten lei
den dat de mensen zich onveiliger 
gaan voelen terwijl het tegendeel 
het geval blijkt te zijn. "Voorals
nog gaan we ervan uit dat er 
sprake is van een onomkeerbaar 
proces bij de W arschaulanden, 

maar duidelijk moge zijn dat het 
juist nu van groot belang is dat de 
positie van de NAVO stevig blijft." 
Een sterke NAVO kan juist bij
dragen aan het in gunstige zin 
beïnvloeden van de ontwikke
lingen. 

Ook waarschuwt Sari van 
Heemskerck voor drastische be
zuinigingen op het defensiebud
get. Op den duur zullen de CSE
onderhandelingen mogelijk kun
nen leiden tot goede resultaten 
maar vooralsnog is er nog altijd 
een overwicht van het Warschau
pact. Dat betekent dat Nederland 
voorzichtig moet omspringen met 
de drang van diverse kanten om 
nu maar tot flinke bezuinigingen 
op het defensiebudget over te 
gaan. • 

Meereigen 
woningbezit 
De VVD heeft bij de begroting 
Volkhuisvesting gepleit voor 
een voortgaande bevordering 
van het eigen woningbezit. 
Het is opvallend dat het re
geerakkoord tussen CDA en 
PvdA deze doelstelling niet 
meer vermeldt, aldus woord
voerder Rudolf de Korte. 

Eigen woningbezit betekent 
dat er doorstroming kan plaats
vinden van de huursector n'aar de 
koopsector en daardoor binnen de 
huursector van goedkope naar 
duurdere huurwoningen. 

Huurwaardeforfait 

In de koopsector is een gevaar
lijke situatie aan het groeien. Zo 

Rudolf de Korte 

is de hypotheekrente de laatste 
tijd snel gestegen, dreigen de 
loonkosten in de bouw fors om
hoog te gaan, en zal het huur
waardeforfait stijgen als het ka
binet zijn zin krijgt. Al met al een 
forse financiële aanslag op die
genen die een huis willen kopen. 

Geloofwaardigheid 
milieubeleid in het geding 

De grootste problemen bij 
koopwoningen liggen in de 
premiesector. In die sector hebben 
kleine renteverhogingen een groot 
effect op het koopgedrag. De VVD 
heeft er dan ook voor gepleit om 
de subsidie te verruimen, gegeven 
de hogere rentestand. Bevorde
ring van het eigen woningbezit 
onder lager betaalden kan op die 
manier worden voortgezet. Verder 
kunnen de gemeenten een bijdra
ge leveren door hun grondprijzen 
wat te verlagen. 

De VVD is tegen het voor
nemen van de staatssecretaris om 
een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden van huurbelas
ting. Het middel van zo'n strafbe
paling is erger dan de kwaal van 
een scheve woonruimteverdeling. 
Een strikt toewijzingsbeleid en 
een op bevordering van de door
stroming gericht nieuw en verbe
teringsbeleid zijn de enige juiste 
instrumenten om meer evenwicht 
te brengen in de relatie inkomen
kwaliteit-huur. 

Bij de begrotingsbehandeling 
van milieubeheer heeft de 
VVD geconstateerd dat de ge
loofwaardigheid van het mi
lieubeleid van het kabinet in 
het geding is. Verschillende 
ministers schieten met losse 
flodders zoals de tachograaf, 
het spitsvignet en de regule
rende heffingen. Andere ka
binetsvoorstellen leveren 
nauwelijks effecten op voor 
het milieu. Daarbij moet wor
den gedacht aan de aftopping 
van het reiskostenforfait en 
de verhoging van het huur
waardeforfait.' 

De automobilist wordt, via een 
hetze en via het opdringen van 
een soort schuldcomplex, gebom
bardeerd tot algemene zondebok. 
Volgens he~ kabinet is de automo
bilist de nationale milieuvijand en 
kan hij daarom worden gebruikt 
als financiële melkkoe. De feiten 
zijn echter anders. Het verkeer 
levert 9% bijdrage aan de verzu
ring, terwijl het 4 7 % van de hef
fingen moet opbrengen. Het be
ginsel "de vervuiler betaalt" komt 
zo wel in een heel merkwaardig 
daglicht te staan. 

VVD-woordvoerder. Jan te 
Veldhuis heeft een groot aantal 
alternatieven voorgesteld om tot 
een echte vermindering van de 
milieulast door het verkeer te ko
men. Deze maatregelen zijn onder 
meer het gebruik van katalysato
ren en roetfilters, het stellen van 
scherpe eisen bij uitstoot van 

schadelijke stoffen, verbetering 
van het openbaar vervoer, sprei
ding van werktijden, meer 
vrachtvervoer over het water en 
bevordering van het fietsverkeer. 

Weinig koopwoningen 
Doordat in de grote steden door 

toedoen van vooral socialistische 
bestuurders de nadruk bij het 
huisvestingsbeleid heeft gelegen 
op de sociale sector, zijn daar heel 
weinig koopwoningen beschik
baar. Veel potentiële eigen huis
bezitters zijn daardoor naar 
groeikernen en slaapsteden ver
trokken. Nu probeert het kabinet 
de eigen huisbezitter met allerlei 

, maatregelen, zoals de aftopping 
van het reiskostenforfait en de 
verhoging van het huurwaar
deforfait te stimuleren om terug 
te keren naar de stad. In diezelfde 
stad zijn weinig of geen koopwo
ningen aanwezig, zodat de effec
ten zeer gering zullen zijn. Het 
een en ander leidt alleen maar tot 
een forse verhoging van de fi
nanciële lasten. 

Evenwicht 
Het is overduidelijk dat milieu

eisen in conflict kunnen komen 
met economische belangen. Er zal 
daarom een evenwicht moeten 
worden gevonden. Eenzijdige 
aandacht voor óf het milieu, óf 
economie is zeer schadelijk. De 
VVD vindt dat de doelstellingen 
uit het Nationaal Milieubeleids
plan moeten worden uitgevoerd. 
Om Nederland concurrerend te 
houden moet het een en ander 
echter gepaard gaan met een forse 

lastenverlichting. Zo kan de eco
nomische positie van Nederland 
worden gehandhaafd. 

Bodemsanering 
De VVD heeft ervoor gepleit 

om meer aandacht te besteden 
aan de bodemsanering. Het voor
gestelde budget is daarvoor vol
strekt onvoldoende. De VVD heeft 
daarom een amendement inge
diend om f 100 miljoen extra uit 
te trekken om de noodzakelijke 
maatregelen te kunnen treffen. • 

De VVD heeft zich nogmaals 
uitgesproken voor verkoop van 
sociale huurwoningen. Hieraan 
bestaat volgens enquêtes grote 
behoefte en het eigen woning
bezit, ook bij lagere inkomens, 
wordt erdoor bevorderd. • 

Ontwikkelingssamenwerking 
aandacht voor milieu 

De VVD-fractie heeft bij de be
handeling van de begroting voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
haar tevredenheid betoond met de 
opvatting van het kabinet dat we
reldwijde milieuvraagstukken 
ook tot de verantwoordelijkheid 
moeten worden gerekend van de 
ontwikkelingslanden. Milieu is 
niet alleen een zaak van de 
geïndustrialiseerde wereld. De 
Derde Wereld moet worden ge
holpen om de soms uit pure over
levingsdrift bijna onvermijdelijke 
milieuafbraak te stoppen. Van het 
totale beleid dient de milieucom
ponent integraal onderdeel uit te 
maken. Bij de selectie van ont-

een centrale rol van de W erelbank 
en het IMF bij de steunverlening 
vanuit Nederland aan de Derde 
Wereld. 

Gelukkig is het niet de bedoe
ling van het kabinet om Neder
lands ontwikkelingsgeld vooral te 

besteden aan regeringen in die 
ontwikkelingslanden waar het 
sociaal-economisch beleid de ob
jectieve toets der kritiek van de 
Wereldbank en het IMF niet kan 
doorstaan. 

• 

Geen buitenlandse 
politiek in ge111eenten 

,, wikkelingsprogramma's en -pro-

Kritl•ek op VI·sse~-ibelet·d jeeten moet rekening worden ge-
... .I.J houden met de consequenties voor 

natuur en milieu. 

Bij de behandeling van de he~ 
grotingen van Binnenlandse Za
ken en van Buitenlandse Zaken is 
door de respectievelijke woord
voerders van de VVD, Jan Kees 
Wiebenga en Frans W eisglas, ge
sproken over het buitenlands be
leid van gemeenten die zijn geor
ganiseerd in de zogen~amde 
LOTA (Lagere Overheden Tegen 
Apartheid). De VVD vindt dat ge
meenten zich terughoudend moe
ten opstellen op het punt van in
ternationaal beleid. Internatio
naal beleid is een zaak van de 
centrale overheid. Het voor
keursbeleid dat door de LOTA
gemeenten wordt voorgestaan ten 
opzichte van bedrijven die al dan 
niet zaken doen met Zuid-Afrika 

is verwerpelijk. Eigenlijk is er 
sprake van een gewone boycot. 
Het weigeren van orders op grond 
van politieke motieven is volgens 
de VVD onjuist. Dergelijke be
sluiten van gemeenten dienen 
door de Kroon te worden vernie
tigd. De aankondiging van het 
kabinet dat gemeentelijke beslui
ten met betrekking tot het voor
keursbeleid slechts worden ge
schorst met het doel om een 
adempauze te creëren en overleg 
te starten is door de VVD afge
wezen. Een motie van de kleine 
christelijke partijen, waarin werd 
uitgesproken dat na een schorsing 
vernietiging van het besluit dient 
te volgen werd met steun van 
VVD en CDA aangenomen. • 

Tijdens het debat over de vis
serijbegroting heeft de VVD kri
tiek geleverd op het beleid van 
minister Braks. Volgens woord
voerder Jan te Veldhuis is het 
triest gesteld in de visserijsector. 
De kottervloot lijdt groot verlies, 
er bestaat nog steeds een grote 
overcapaciteit en de controle door 
de Algemene Inspectiedienst kost 
vele miljoenen guldens. Het over
leg tussen het ministerie en de 
sector verloopt zeer moeizaam. 

De minister is volgens de VVD 
nu al jarenlang niet in staat een 

noodzakelijke structurele sane
ring van de vloot door te voeren. 
Zijn hart ligt kennelijk meer bij 
de mest dan bij de vis. 

De VVD heeft gepleit voor een 
nieuw saneringsplan. Als gevolg 
daarvan moeten de sterke bedrij
ven met perspectief overblijven. 
De sanering dient in goed overleg 
met de sector snel en effectief te 
verlopen. Ook zal de minister in 
Europees verband moeten pleiten 
voor de mogelijkheid om onderbe
nutte quota over te hevelen naar 
landen met een tekort. • 

VVD-woordvoerster Erica 
Terpstra heeft verder gepleit voor 
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g 
beschrijvingsbrief 
43ste jaarlijkse algemene vergadering 
bij punt 11 (wijzigingsvoorstellen 
huishoudelijk reglement) 
Aanvulling van hoofdstuk XII hr 
met een artikel 65.10 inzake het 
verplicht lidmaatschap van de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden 
van de VVD. 

Inleiding 
Het bestuur van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden heeft zich in de
cember jl. tot het hoofdbestuur gewend 
met het verzoek tot reglementswijZiging 
over te gaan eventueel in statuten en/of 
huishoudelijk reglement van de piutij 
inzake de verplichting van leden van de 
VVD die zitting hebben in politiek ver
tegenwoordigende lichamen en/of de 
functie vervullen van commissaris van 
de Koningin of burgemeester om lid te 
zijn van genoemde vereniging. 
Het hoofdbestuur heeft in zijn verga
dering van 29 januari jl. besloten aan dit 
verzoek gevolg te geven onder de uit
drukkelijke voorwaarde dat de buiten
gewone algemene vergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van 17 februari 1990 instemt met het 
hierna volgende voorstel. Als die in
stemming ontbreekt trekt het hoofdbe
stuur het voorstel in, zodat geen behan
deling plaatsvindt op de 43ste JA V. 

Voorstel 
65.10 "De leden, die gemeenteraadslid, 
statenlid, rechtstreeks gekozen lid van 
de raad van een deelgemeente of wijk 
zijn, alsmede de leden die de functie ver
vullen van commissaris van de Koningin 
of burgemeester zijn verplicht tot be
taling van de jaarlijkse bijdrage ten be
hoeve van het automatisch lidmaat
schap van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD te zamen met 
de aan de VVD verschuldigde jaarlijkse 
bijdrage. De artikelen 65.1 t/m 65.9 zijn 
zo veel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing." 

Toelichting 
In de overige grote politieke partijen is 
het lidmaatschap van leden van die par
tijen van hun organisaties van Staten
en Raadsleden reeds sedert de invoering 
van de financiële tegemoetkoming ver
plicht. De VVD heeft tot op heden zoda
nig het voorstel verworpen. De werk
zaamheden vanuit de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden zijn echter ook 
voor niet-leden van deze vereniging van 
grote importantie. Onderzoek heeft uit
gewezen dat in het voorbije decennium 
steeds een derde, van degenen die in 
aanmerking komen voor het lidmaat
schap, weigert tot contributie-betaling 
over te gaan. 
Juist in perioden dat door teruggang in 
aantal lokale volksvertegenwoordigers 
de middelen van genoemde vereniging 
toch al zeer beperkt worden, is het wei
geren om lid te worden minder dan ooit 
organisatorisch aanvaardbaar. Het 
handhaven van een principieel stand
punt lijkt thans door de praktijk achter
haald. 

In bijlage VI van de beschrijvings
briefvoor de 43ste JAV (gepubliceerd 
in Vrijheid en Democratie van janu
ari jl., blz. 14, IV) zijn in artikel 50.1 
onder 2 enige woorden weggevallen. 
De desbetreffende passage moet lui
den: " ... waarbij de uitkomst naar 
boven wordt afgerond tot een geheel 
getal;" 

bij punt 12 (behandeling reglement 
TK) 
Concept-reglement op de kan
didaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal. (TK) 

Artikel I 
Begripsbepalingen 
1.1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Tweede Kamer: de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal; 
2. zittende leden: leden van de VVD die 

minister, staatssecretaris of lid van 
de Tweede-Kamerfractie zijn; 

3. hoofdbestuur: het hoofdbestuur van 

de VVD als vermeld in artikel 23 van 
de statuten; 

4. algemeen secretaris: de algemeen se
cretaris van de VVD als vermeld in 
artikel23.2 onder 4 dan wel in artikel 
26 van de .statuten; 

5. commissie: het in artikel 4 omschre
ven orgaan; 

6. technisch advies: het in artikel 3 om
schreven advies over de technische 
inrichting van de kandidatenlijst, in 
voorkomend geval zoals dat advies 
ingevolge artikel16.1 onder 4 is aan
gevuld en/ of gewijzigd; 

7. plaats: een plaats op de kandidaten
lijst, welke zoveel plaatsen telt als in 
het technisch advies is omschreven; 

8. kandidaat: een lid van de VVD dat 
schriftelijk heeft verklaard een kan
didatuur in overweging te willen ne
men voor een plaats op de kandida
tenlijst; 

9. lijstdelen: het onderste gedeelte van 
de kandidatenlijst waarop de laatste 
vijfplaatsen voor de rijkskieskringen 
verschillend kunnen zijn ingevolge 
artikel H 2 van de Kieswet; 

10. Kieswet: Wet van 28 september 
1989, houdende nieuwe bepalingen 
inzake het kiesrecht en de verkie
zingen (Kieswet) en overige nadien 
vast te stellen wijzigingen. 

1.2. 
Voor het overige gelden de begripsbepa
lingen als omschreven in artikel 2 van 
de statuten. 

Artikel2: 
Mdelingen in het buitenland 
Voor zover afdelingen buiten Nederland 
zijn gelegen, worden zij ingevolge besluit 
van het hoofdbestuur voor de toepassing 
van dit reglement ingedeeld bij een ka
rriercentrale; in dat opzicht komen aan 
die afdelingen dezelfde rechten toe als 
aan de afdelingen die ingevolge artikel 
14 van de statuten tot die centrale be
horen. 

Artikel3: 
Technisch advies 
3.1. 
In de beschrijvingsbrief voor de alge
mene vergadering, waarop de kandida
tenlijst definitief wordt vastgesteld, 
wordt mede het voorstel van het hoofd
bestuur vermeld met betrekking tot een -
technisch advies. 
Voornoemd advies is gebaseerd op de 
daartoe gegeven mogelijkheid, neer
gelegd in artikel H 2 van de Kieswet, tot 
inlevering van één gelijkluidende lijst, 
behoudens de laatste vijf plaatsen, voor 
alle rijkskieskringen bij het hoofdstem
bureau (kieskring 12) te 's-Gravenhage. 

3.2. 
Het onder 3.1 genoemde technisch ad
vies houdt ten minste in: 
1. aantal op de lijst te plaatsen kan

- didaten; 
2. totaal aantal voorlopige kandidaten 

dat naar landelijke voorkeur zal wor
den gerangschikt; 

3. wijze van spreiding over de 19 lijst
onderdelen van de kandidaten voor 
de laatste vijf plaatsen; 

4. al dan niet de mogelijkheid, dat leden 
van de VVD kandidaat kunnen wor
den gesteld die niet in de groslijst zijn 
vermeld. 

3.3. 
De artikelen 46.3 en 46.5/6 van het 
huishoudelijk reglement zijn zoveel mo
gelijk van overeenkomstige toepassing. 

Artikel4: 
Commissie 
4.1. 
Het hoofdbestuur benoemt ten laatste 
voor 1 februari voorafgaande aan het 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer zal 
plaatsvinden, een commissie uit de leden 
van de VVD. 
De algemeen secretaris voorziet in het 
secretariaat van de commissie. 

4.2. 
Met uitzondering van aspirant-leden is 
ieder lid benoembaar tot lid van de com-

missie mits dat lid schriftelijk onherroe
pelijk verklaart geen voorlopige kan
didatuur voor een plaats op de kandida
tenlijst te zullen aanvaarden. 

4.3. 
De commissie brengt aan het hoofdbe
stuur een gemotiveerd oordeel uit over 
de voorlopige kandidaten. 

4.4. 
Alvorens het oordeel als genoemd in ar
tikel4.3. uit te brengen wint de commis
sie het advies in van de voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie. 

ArtikelS: 
Zittende leden 
5.1. 
Voor een door het hoofdbestuur te be
palen datum in het jaar voorafgaande 
aan het jaar waarin een periodieke ver
kiezing van de leden van de Tweede Ka
mer zal plaatsvinden, vraagt de alge
meen secretaris aan ·de zittende leden 
hem binnen drie weken schriftelijk te 
berichten of zij bereid zijn een voorlopige 
kandidatuur in overweging te nemen. 

5.2: 
Binnen een termijn van twee weken na 
ontvangst van de in artikel 5.1 bedoelde 
berichten geeft de algemeen secretaris 
aan de commissie en het hoofdbestuur 
kennis van de antwoorden die hij op de 
in artikel 5.1 omschreven vraag heeft 
ontvangen. 

5.3. 
Op leden van de VVD die nadat in artikel 
5.1 bedoelde vragen zijn gesteld zittend 
lid zijn geworden, zijn de artikelen 5.1 
en 5.2 van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat de beantwoor
ding binnen drie weken, doch uiterlijk 
voor het tijdstip waarop de partijraad 
ingevolge artikel 15.1 bijeenkomt, dient 
te geschieden en dat de algemeen secre
taris zo spoedig mogelijk kennis geeft 
van de ontvangen antwoorden. 

Artikel6: 
Aankondiging 
kandidaatstellingsprocedure 
6.1. 
Voor 1 februari voorafgaande aan het 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer 
plaatsvindt, publiceert het hoofdbestuur 
de voor de kandidaatstellingsprocedure 
geldende termijnen en tijdstippen in het 
partij-orgaan. 

6.2. 
Bij de in artikel 6.1 vermelde publikatie 
geeft het hoofdbestuur aan de leden 
kennis van hun bevoegdheid om voor een 
door het hoofdbestuur te bepalen datum 
aan het bestuur van hun afdeling namen 
te noemen van personen, die zij wensen 
voor te dragen als voorlopige kandida
ten. 

Artikel7: 
Voordracht van voorlopige 
kandidaten 
7.1. 
Het bestuur van elke afdeling roept na 
de in artikel 6.2 vermelde kennisgeving 
een ledenvergadering bijeen tegen een 
tijdstip in een door het hoofdbestuur te 

·bepalen periode. 

7.2. 
Na te hebben kennisgenomen van de 
namen die ingevolge artikel 6.2 aan het 
bestuur van de afdeling zijn genoemd, 
bèsluit deze ledenvergadering welke 
voorlopige kandidaten zij wenst voor te 
dragen; de vergadering kan als voorlo
pige kandidaten ook personen voordra
gen die niet tevoren aan het bestuur van 
de afdeling zijn genoemd. 

7.3. 
Ook de commissie en het hoofdbestuur 
zijn bevoegd voorlopige kandidaten voor 
te dragen; artikel 8 is van overeenkom
stige toepassing. 

7.4. 
Een zittend lid dat de ingevolge artikel 
5.1 of 5.3 gestelde vraag bevestigd heeft 

beantwoord is voorlopig kandidaat; ar
tikel 8 is, behoudens de ondertekening 
van het gevensformulier door de voorlo
pige kandidaat zelf, van overeenkom
stige toepassing. 

7.5. 
Alleen leden van de VVD kunnen als 
voorlopig kandidaat worden voorgedra
gen. 

ArtikelS: 
Gegevensformulier 
8.1. 
Binnen twee weken na de in artikel 7.1 
bedoelde ledenvergadering brengt het 
bestuur van elke afdeling de namen van 
de voorgedragen voorlopige kandidaten 
ter kennis van de algemeen secretaris 
alsmede van de secretaris van de ka
mercentrale in welker gebied de voorlo
pige kandidaat woont, met gebruik
making en door volledige invulling van 
formulieren volgens een door het hoofd
bestuur vast te stellen model; elk for
mulier behoort te zijn ondertekend door 
de voorzitter of de secretaris van de af
deling alsmede, indien de voorlopige 
kandidaat geen zittend lid is, door· de 
voorlopige kandidaat zelf; de voorlopige 
kandidaat dient tevens te verklaren dat 
hij bij verkiezing of plaatsvervulling de 
benoeming tot lid van de Tweede Kamer 
zal aanvaarden. 

8.2. 
Bij de vaststelling van het in artikel 8.1 
bedoelde model neemt het hoofdbestuur 
daarin ruimte op voor vermelding van 
o.a.: 

personalia, waaronder het huisadres; 
opleiding; 
aanvang van het huidige lidmaat
schap van de VVD: 
een beperkt aantal gegevens betref
fende de in de laatste tien jaren ver
vulde: werkkring, functies in de VvD 
en/of in andere politieke partij(en), 
functies in vertegenwoordigende li
chamen en andere maatschappelijke 
activiteiten, alles met vermelding van 
begin- en eindjaar en wat de vertegen
woordigende lichamen betreft met 
vermelding van de politieke partij( en) 
waarvoor men zitting had; 
een zeker aantal onderwerpen waar
naar de belangstelling in het bijzonder 
uitgaat; 
de verklaring van de voorlopige kan
didaat bij verkiezing of plaatsvervul
ling, de benoeming tot lid van de 
Tweede Kamer te zullen aanvaarden. 

Artikel9: 
Uitsluiting van deelneming 
9.1. 
Voorlopige kandidaten zijn van elke 
deelneming aan de voorbereiding van de 
kandidaatstelling uitgesloten met in
gang van de dag van dagtekening van 
hun bereidverklaring ingevolge artikel 
5.1 onderscheidenlijk artikel 7.2 dan wel 
krachtens artikel 7.3. 

9.2. 
Van de in artikel9.1 vervatte uitsluiting 
zijn uitgezonderd: 
1. de voorzitter van de Tweede-Kamer

fractie of degene die hem vervangt, 
zulks echter uitsluitend in de verga
deringen van de commissie, het 
hoofdbestuur, de partijraad, de alge
mene vergadering en in de door het 
hoofdbestuur bijeengeroepen bijeen
komsten; 

2. degenen die na de voorafgaande ver
kiezing van de Tweede Kamer voor
zitter van de Tweede-Kamerfractie 
zijn geweest, zulks echter uitsluitend 
voor zover dit ingevolge de artikelen 
15 en 16.3 nodig is; 

3. degenen die hun bereidverklaring, 
een kandidatuur in overweging te 
nemen, schriftelijk hebben ingetrok
ken. 

ArtikellO: 
Stemrecht in de algemene 
vergadering 
Met betrekking tot de benoeming van 
afgevaardigden en de overdracht van de 
vertegenwoordiging van een afdeling 
geldt, dat een afgevaardigde in de alge
mene vergadering als bedoeld in artikel 
16 ten hoogste vijftien stemmen namens 
ten hoogste zes afdelingen mag uitbren
gen. 

Artikel U: 
Verloop van de algemene 
vergadering 
11.1. 
In de ingevolge artikel16 te houden ver
gadering wordt, voordat de beraadsla
gingen en stemmingen over elke plaats 
achtereenvolgens aan de orde komen, 
eerst gelegenheid gegeven voor het hou-

den van algemene beschouwingen, ook 
over het eventueel aan de vergadering 
voorgelegde advies of voorstel en de 
daaraan ten grondslag liggende gege
vens, benevens over eventueel inge
komen stukken. 

11.2. 
Uitsluitend de schriftelijke WlJZlgmgs
voorstellen ingevolge artikel 14, even
tueel aangevuld met de mondelinge 
voordracht genoemd in artikel 11.7, 
worden in stemming gebracht aan de 
hand van het in artikel 13.1 genoemde 
ontwerp van het hoofdbestuur eventueel 
aangevuld ingevolge artikel 15.3. 

11.3. 
De kandidatenlijst wordt samengesteld 
door over elke plaats, achtereenvolgens 
van de eerste tot en met de laatste 
plaats, aan de hand van het in artikel 
13.1 genoemde ontwerp van het hoofd
bestuur, eventueel aangevuld ingevolge 
artikel 15.3, te besluiten overeenkom
stig artikel 76 en de overige artikelen 
van hoofdstuk XIV van het huishoude
lijk reglement met uitsluiting van arti
kel 76.3 van voornoemd reglement; tij
dens de stemmingen over een bepaalde 
plaats wordt niet meer beraadslaagt. 

11.4. 
Als de algemene vergadering een andere 
kandidaat stelt voor een bepaalde plaats 
dan is voorgesteld in het (aangevulde) 
ontwerp van het hoofdbestuur, schuift 
de oorspronkelijk voor die plaats voor
gestelde kandidaat en degenen die in 
voornoemd ontwerp op hem/haar volgen, 
allen een plaats naar beneden op; daar
na worden de beraadslagingen en de 
stemmingen met inachtneming van het 
genomen besluit hervat, te beginnen met 
de plaats, volgende op die waarvoor de 
vergadering een andere kandidaat heeft 
gesteld dan was voorgesteld. 

11.5. 
Een wijzigingsvoorstel, inhoudende de 
naam van een kandidaat voor een be
paalde plaats die reeds op de kandida
tenlijst is geplaatst, wordt niet meer in 
de beraadslaging en besluitvorming be
trokken voor een plaats volgende op de 
kandidatenlijst. 

11.6. 
Een wijzigingsvoorstel genoemd in arti
kel 14 kan tijdens de beraadslagingen 
worden ingetrokken door de afgevaar
digde(n) van de desbetreffende afdeling 
die voornoemd wijzigingsvoorstel heeft 
ingediend. Een zelfde recht komt toe aan 
de voorzitter, of hij die hem vervangt, 
van de desbetreffende kamercentrale 
ten aanzien van het door die centrale 
ingediende wijzigingsvoorstel. 

11.7. 
De afgevaardigde van een afdeling en de 
voorzitter van een kamercentrale of hij 
die hem vervangt hebben het recht om 
een kandidaat, die bij een wijzigings
voorstel van de desbetreffende afdeling 
c.q. kamercentrale als vermeld in artikel 
14.1 voor een bepaalde plaats is gekan
dideerd waarbij hij niet gesteld is, mon
deling voor een volgende plaats op de 
kandidatenlijst voor te dragen. 

11.8. 
De in artikel 14 bedoelde wijzigings
voorstellen kunnen, nadat deze ingevol
ge artikel 14.7 zijn gepubliceerd niet 
meer worden veranderd. 

Artikel12: 
Groslijst 
12.1. 
Het hoofdbestuur stelt de groslijst van 
de voorlopige kandidaten samen, welke 
lijst bevat de alfabetische opgave van de 
namen van voorlopige kandidaten met 
adres, geboortejaar, huidige werkkring 
of functie, hetjaar van aanvang van het 
lidmaatschap van de VVD en voorts met 
de gegevens als voorkomend in het for
mulier als bedoeld in artikel 8.2. 

12.2. 
De algemeen secretaris zorgt voor pu
blikatie va:n de groslijst in de eerstvol
gende uitgave van het partij-orgaan na 
de samenstelling door het hoofdbestuur. 

12.3. 
Voor een kandidatuur komen slechts le
den van de VVD in aanmerking die in 
de groslijst zijn vermeld, tenzij: 
1. het technisch advies de bepaling be

vat, dat voor plaatsen ook andere le
deri van de VVD kandidaat kunnen 
worden gesteld; 

2. in bijzondere gevallen; dan is het 
hoofdbestuur bevoegd in het ontwerp 
als bedoeld in artikel13.1 onder 3 ook 



namen op te nemen van leden van 
de VVD die niet in de groslijst zijn 
vermeld. 

Artikel13: 
Ontwerp en adviezen van het 
hoofdbestuur 
13.1. 
Vier weken voor het tijdstip van publi
katie van de beschrijvingsbrief voor de 
algemene vergadering die beslist over 
de definitieve kandidatenlijst maakt het 
hoofdbestuur op: 
1. het technisch advies met. inachtne

ming van artikel 3.1; 
2. het advies inzake al dan niet aangaan 

van een lijstencombinatie als bedoeld 
in artikel I 10 van de Kieswet, door 
verbinding van de in te dienen kan
didatenlijst met door één of meer an
dere politieke partijen of groeperin
gen in te dienen lijsten; 

3. het ontwerp van de in te dienen kan
didatenlijst gelet op het overleg ge
noemd in artikel 27.3 van de statu
ten; 

4. de toelichting op het ontwerp onder 3 
genoemd met onder meer motivering 
inzake opneming in het ontwerp van 
een kandidaat die niet in de groslijst 
is vermeld en inzake die kandidaat 
die als zittend lid niet in het ontwerp 
is opgenomen. 

13.2. 
Het hoofdbestuur publiceert de be
schrijvingsbrief, waarin opgenomen de 
in artikel3.1. en 13.1 vermelde stukken, 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien 
weken voor het tijdstip waarop de alge
mene vergadering genoemd in artikel16 
wordt gehouden, in het partij-orgaan. 

Artikel14: 
Wijzigingsvoorstellen afdelingen 
en centrales 
14.1. 
De ledenvergaderingen van de afdelin
gen en de centralevergaderingen van de 
centrales hebben gedurende een termijn 
van vier weken na het tijdstip van pu
blikatie in artikel 13.2 genoemd het 
recht wijzigingsvoorstellen inzake de 
volgorde van de kandidatenlijst in te 
dienen. 

14.2. 
Het bestuur van elke afdeling of centrale 
kan na. de inartikel13.2 -bedoelde publi
katie inzake de volgorde van de kan
didatenlijst een afdelings- c.q. centra
levergadering bijeenroepen waarop een 
wijzigingsvoorstel kan worden vastge
steld. 

14.3. 
De afdelingen en centrales hebben ieder 
afzonderlijk de mogelijkheid. zoveel wij
zigingsvoorstellen in te dienen als er 
plaatsen zijn op de kandidatenlijst. 

14.4. 
Een wijzigingsvoorstel dient betrekking 
te hebben op de vervulling van één 
plaats óp de kandidatenlijst met inacht
neming van het gestelde in artikel11.7. 

14.5. 
De ledenvergadering van de afdeling 
kan op de vergadering, in artikel 14.2 
genoemd, afgevaardigden en hun 
plaatsvervangers benoemen naar de in 
artikel 16 voorgeschreven algemene 
vergadering; bij ontbreken van deze be
noeming wordt een afdeling vertegen-. 
woordigd door de in de jaarlijkse leden
vergadering van de afdeling benoemde 
afgevaardigde(n) of zijn (hun) plaats
vervanger(s). 

14.6. 
Het door de ledenvergadering c.q. cen
tralevergadering van een afdeling c.q. 
centrale vastgestelde wijzigingsvoorstel 
wordt toegezonden aan de algemeen se
cretaris, met gebruikmaking van een 
door het hoofdbestuur vastgesteld mo
del, vóór een tijdstip gelegen zes weken 
voor aanvang van de in artikel 16 be
doelde algemene vergadering. 

14.7. 
Het hoofdbestuur publiceert de wij
zigingsvoorstellen in het partij-orgaan 
ten laatste vier weken voor de bijeen
komst van de in artikel16 voorgeschre
ven algemene vergadering. 

Artikel15: 
Partijraad 
15.1. 
De partijraad komt bijeen tegen een 
tijdstip, door het hoofdbestuur te be
palen, dat gelegen is ten minste twee 
weken voor de bijeenkomst van de in 
artikel 16 voorgeschreven algemene 
vergadering. 

15.2. 
De partijraad adviseert het hoofdbe
stuur inzake: 
1. het in artikel 3 bedoelde technisch 

advies; 
2. het in artikel 13.1 onder 2 bedoelde 

advies inzake al dan niet aangaan 
van een lijstencombinatie; 

3. het in artikel 13.1 onder bedoelde 
ontwerp van de in te dienen kandida
tenlijst; 

4. de in artikel 14.1 ingediende wij
. zigingsvoorstellen. 

15.3. 
Binnen een week na de in artikel 15.1 
voorgeschreven bijeenkomst kan het 
hoofdbestuur, gelet op de ontvangen ad
viezen genoemd in artikel 15.2, zijn in 
artikel13 opgemaakt ontwerp aanvullen 
door het uitbrengen van een nota. Deze 
nota wordt toegezonden aan de besturen 
van afdelingen en centrales die zorgdra
gen voor het in bezit stellen van voor
noemd stuk aan de afgevaardigde(n) en 
zijn (hun) plaatsvervanger(s) naar de in 
artikel 16 voorgeschreven algemene 
vergadering. 

Artikel16: 
Definitieve kandidatenlijst 
16.1. 
Het hoofdbestuur roept de algemene 
vergadering bijeen tegen een tijdstip ge
legen ten minste vier weken voor de dag 
der kandidaatstelling als vastgesteld in 
artikel F 1 van de Kieswet. 

16.2. 
Het hoofdbestuur nodigt degene(n) die 
na de voorafgaande verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie is (zijn ge
weest) uit voor de in artikel 16.1 ver
melde vergadering ten einde daar in
lichtingen te verstrekken. 

16.3. 
Tot de algemene vergadering worden 
eerst de zittende leden die aan de door 
het hoofdbestuur gezonden uitnodiging 
gevolg hebben gegeven, ieder afzonder
lijk toegelaten en in de gelegenheid ge
steld het woord te voeren en die inlich- · 
tingen te geven waar de vergadering om 
vraagt; telkens nadat dit is geschied 
verlaat de betrokkene de vergadering. 

16.4. 
Met inachtneming van het in de artike
len 10, 11 en 12.3 bepaalde stelt de ver
gadering vervolgens het (gewijzigde) 
technisch advies, de technische inrich
ting van de kandidatenlijst en de in te 
dienen kandidatenlijst naar volgorde 
van landelijke voorkeur vast. 

16.5. 
De algemene vergadering kan na over
eenkomst te hebben besloten over de be
zetting van de .plaatsen tot aan de laat
ste vijf plaatsen de beslissing over die 
resterende plaatsen op dit deel van de 
kandidatenlijst delegeren aan de cen
tralevergadering van de desbetreffende 
kamercentrale. 

16.6. 
Het hoofdbestuur publiceert de door de 
algemene vergadering genomen beslui
ten in de op de algemene vergadering 
volgende uitgave van het partij-orgaan; 
tevens brengt het deze besluiten ter 
kennis van de zittende leden die zich 
kandidaat hebben gesteld. 

Artikel17: 
Schriftelijke bereidverklaring 
17.1. 
Het hoofdbestuur vraagt aan ieder die 
door de algemene vergadering kan
didaat is gesteld, binnen een termijn van 
ten minste een week schriftelijk te ver
klaren dat hij bereid is de hem toe
gekende plaats te aanvaarden. 

17.2. 
Het hoofdbestuur kan namen van kan
didaten die deze verklaring niet binnen 
de gestelde termijn ondertekend hebben 
ingezonden, van de kandidatenlijst 
schrappen. 

17.3. 
Indien het hoofdbestuur van oordeel is, 
dat na het uitvallen van een kandidaat 
door schrapping als bedoeld in artikel 
17.2 of door een andere oorzaak, kan 
worden volstaan met opschuiving van de 
kandidaten, is het bevoegd de kandida
tenlijst aldus te herzien. 

17.4. 
Indien het hoofdbestuur in een in artikel 
17.3 bedoeld geval van oordeel is dat niet 
kan worden volstaan met opschuiving 
van de kandidaten, zendt het onverwijld 
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een voorstel tot verandering van de 
kandidatenlijst aan de leden van de par
tijraad en hun plaatsvervangers, onder 
bijeenroeping van de partijraad op een 
termijn van ten minste zeven dagen; de 
partijraad heeft dan de bevoegdheid de 
kandidatenlijst te herzien, zoveel moge
lijk met inachtneming van de besluiten 
van de algemene vergadering. 

Artikel18: 
Inlevering kandidatenlijst( en) 
18.1. 
De algemeen secretaris is belast met het 
verzamelen van de ingevolge artikel H 
9 van de Kieswet voorgeschreven ver
klaringen van instemming. 

18.2. 
De door het hoofdbestuur benoemde ge
machtigde of diens plaatsvervanger 
draagt zorg voor de indiening van de 
kandidatenlijsten alsmede indien 
daartoe is besloten - tot een lijstencom
binatie zoals bedoeld in artikel I 10 van 
de Kieswet. 

Artikel19: 
Afwijkingen van de procedure 
19.1. 
Indien een lid van oordeel is dat, ter zake 
van de kandidaatstelling voor leden van 
de Tweede Kamer, is gehandeld in strijd 
met de statuten, het huishoudelijk re
glement of dit reglement, kan dat lid een 
klacht indienen bij het hoofdbestuur; het 
hoofdbestuur draagt er voor zorg dat 
voornoemd lid in de. gelegenheid wordt 

· gesteld om op de in artikel 16 bedoelde 
vergadering zijn klacht mondeling naar 
voren te brengen waarna voornoemde 
vergadering uitspraak ter zake doet; een 
klacht moet worden ingediend binnen 
twee weken nadat het met de statuten 
enlof reglementen strijdige feit zich 
heeft voorgedaan of het betrokken lid 
daarvan kennis heeft kunnen nemen, 
doch uiterlijk twee weken voor de in ar
tikel 16 bedoelde vergadering. 

19.2. 
Overigens is het hoofdbestuur bevoegd 
een besluit, dat is genomen in strijd met 
de statuten, het huishoudelijk regle
ment of dit reglement, geheel of ten dele 
nietig te verklaren. 

Artikel20: 
Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet of waarin de toepassing van dit 
reglement aanleiding geeft tot moeilijk
heden, beslist en handelt het hoofdbe
stuur. 

Artikel21: 
Niet-periodieke verkiezing 
21.1. 
In geval van ontbinding van de Tweede 
Kamer stelt het hoofdbestuur zo spoedig 
mogelijk de te volgen kandidaatstel
lingsprocedure vast; indien tijdsgebrek 
zulk nodig maakt met weglating van een 
of meer fasen enlof met bekorting van 
termijnen, maar overigens zoveel moge
lijk overeenkomstig de bepalingen van 
dit reglement en met dien verstande dat 
de definitieve kandidatenlijst in elk ge
val wordt vastgesteld door de algemene 

· vergadering. 

21.2. 
Het hoofdbestuur geeft van de ingevolge 
artikel 21.1 vastgestelde kandidaatstel
lingsprocedure ten spoedigste kennis op 
de wijze als bedoeld in artikel 6. 

N.B. 
Ingevolge artikel F .1 van de Kieswet is 
bij een reguliere Tweede-Kamerverkie
zing de dag van de kandidaatstelling be
paald op de dinsdag gelegen in de perio
de 18 t/m 24 januari; zo die verkiezing 
samenvalt met die voor de provinciale 
staten of de gemeenteraad wordt de dag 
van de kandidaatstelling bepaald op de 
dinsdag gelegen in de periode 22 t/m 28 
maart. 

In 1994 zal zich dus deze laatste vermel
de situatie voordoen. Bij een tussentijd
se ontbinding van de Tweede Kamer is 
de dag van de kandidaatstelling bepaald 
binnen een periode van veertig dagen 
na de dagtekening van het Koninklijk 
Besluit tot ontbinding. 

De dag van de stemming is steeds de 
drieënveertigste dag na de kandidaat
stellingsdag, tenzij de drieënveertigste 
dag na de kandidaatstelling 4 mei of 
Hemelvaartsdag is dan vindt de stem
ming op de tweeënveertigste dag plaats, 
zo die dag van stemming valt op 5 of 6 
mei en tevens de dag voor Hemelvaarts
dag is, dan vindt de stemming plaats op 
de vijftigste dag na de dag der kan-

didaatstelling (conform artikel J 1 van 
de Kieswet). 

TOELICHTING 
Het voorliggende concept gaat globaal 
uit van het alternatief "spoor B" ge
noemd in het rapport van de REC. 
Voorts zijn uitgangspunten te vinden in 
de besluiten van de 41ste JAV te Ede en 
het nadien verschenen "verenigings
plan". 

Hoofdlijnen van het concept zijn: 

a) het hoofdbestuur brengt in een zeer 
vroeg stadium van de procedure zijn 
ontwerp van de kandidatenlijst uit. 
Na behandeling door afdelingen en 
centrales, na raadpleging van de 
partijraad, wordt de kandidatenlijst 

· op basis vàn het eerder genoemde 
ontwerp definitief door de algemene 
vergadering met gewone meerder
heid van stemmen vastgesteld. Het 
hoofdbestuur draagt de volle verant
woordelijkheid van het eerste tot het 
laatste moment. Het verdedigt dan 
ook zijn ontwerp ten overstaan van 
het hoogste orgaan van de partij "de 
algemene vergadering". Deze hoofd
lijn is een consequente voortzetting 
van de bestuurlijke lijn zoals die door 
de 41ste JAV te Veldhoven is neer
gelegd in een wijziging van de statu
ten inzake positie en samenstelling 
van het hoofdbestuur; 

b) de procedure dient een kort tijdpad 
te kennen en voorts voor alle leden 
werkelijk doorzichtig en begrijpelijk 
te zijn. In het "oude" reglement be
slaat de procedure een periode van 12 
maanden. De "nieuwe" daarentegen 
geeft de mogelijkheid om in een 
tijdsbestek van 3 maanden op 
adequate wijze tot besluitvorming te 
geraken. Voorts is aan het zgn. 
"Moddermansysteem" een einde ge
komen, een systeem waarbij feitelijk 
meer toevallig dan bestuurlijk ver
antwoord een evenwichtige kandida
tenlijst wordt vastgesteld met als 
eindresultaat een "toevallige" Twee
de-Kamerfractie; 

c) de verkiezingsraad wordt afgeschaft. 
Het hoofdbestuur wint wel adviezen 
in van de partijraad die circa twee 
weken voor de algemene vergadering 
bijeenkomt. Die partijraad zal overi
gens - gelet op de voorstellen ter zake 
in de beschrijvingsbrief voor de 43ste 
JAV - een andere samenstelling ken
nen. Motieven voor het inschakelen 
van de partijraad en het laten weg
vallen van de verkiezingsraad zijn: 

1. Het hoofdbestuur is het eerst aan zet. 
Maar consequent is dat ook de laatste 
handeling er een is van het hoofdbe
stuur. Het ontwerp van een kandida
tenlijst dient op de algemene verga
dering te worden verdedigd door dat 
zelfde hoofdbestuur en kan dus nim
mer de lijst zijn die een verkiezings
raad heeft vastgesteld, waarvoor het 
hoofdbestuur geen verantwoording 
draagt. 

2. Het handhaven van de verkiezings
raad verstoort ernstig het directe ka
rakter van de voorgestane procedure 
waarbij afdelingen en kamercentra
les de mogelijkheid hebben om d.m.v. 
wijzigingsvoorstellen het ontwerp 
van het hoofdbestuur te amenderen. 

3. De partijraad is een adviesorgaan. Zij 
neemt geen (semi) finale besluiten. 
Zij stelt ook geen voorlopige kan
didatenlijst vast. Wel geeft de raad 
advies aan het hoofdbestuur, even
tueel gelet op de wijzigingsvoorstel
len van afdelingen en centrales. Het 
hoofdbestuur zal zo de mogelijkheid 
hebben om mede gelet op de adviezen 
van die partijraad het eigen ontwerp 
aan te passen. 

4. Eventueel handhaven van verkie
zingsraad betekent voorts dat de 
procedure nodeloos verlengd wordt, 
en dat de algemene vergadering (het 
hoogste orgaan) in de praktijk buiten 
spel wordt gezet. 

5. Bij handhaving verkiezingsraad 
keert gewild of ongewild het Modder
mansysteem terug. Met alle gevolgen 
van dien. Vereenvoudiging· van de 
procedure blijft dan een vrome wens! 
De herhaalde uitspraken van het 
hoofdbestuur (bezoeken kc's, par
tijraden en algemene vergaderingen) 
inzake de betekenis van de afdelin
gen in de procedure worden bij hand
having verkiezingsraad geweld aan
gedaan; 

d) de kamercentrales zullen in de thans 
voorgestane procedure drie momen
ten van invloed kennen. 
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1) het periodiek overleg (voordat het hb 
zijn ontwerp uitbrengt); 

2) de mogelijkheid om als centralever
gadering wijzigingsvoorstellen in te 
brengen (in de periode publikatie 
ontwerp en bijeenkomst partijraad); 

3) de afgevaardigden naar de partijraad 
hebben de gelegenheid op de bijeen
komst van de raad te adviseren; 

e) er wordt een commissie gevormd die 
tot taak krijgt het ontwerp van het 
hoofdbestuur voor te bereiden. De 
commissie spreekt met nieuwe kan
didaten en geeft een gemotiveerd 
oordeel over de voorlopige kandida
ten. 
Alvorens het oordeel van de commis
sie het hoofdbetsuur bereikt, wordt 
de voorzitter van de Tweede-Kamer
fractie om advies gevraagd. 

Het hoofdbestuur heeft het voornemen 
om, op basis van de uitspraken en be
sluiten van de komende jaarlijkse alge
mene vergadering inzake het vast te 
stellen nieuwe reglement TK ook bij de 
andere reglementen uit te gaan van 
strekking en geest van genoemd regle
ment. De behandeling van het concept 
is derhalve van fundamentele betekenis 
voor de hele partijorganisatie. Het 
hoofdbestuur spreekt de verwachting uit 
dat zeer veel afdelingen en centrales zich 
zullen voorbereiden voor de behande
ling, zodat tenslotte na jaren van dis
cussie en goede bedoelingen duidelijk
heid wordt verkregen. Wachten kan niet 
meer! 

N.B. 
Het hoofdbestuur verzoekt de algemene 
vergadering in te stemmen - zo de alge
mene vergadering het reglement TK 
heeft vastgesteld - met opdracht te geven 
aan de deskundigen om tot herschikking 
van de artikelen over te gaan en om 
eventuele redactionele wijzigingen te 
mogen aanbrengen. 
Het stramien van het voorliggende con
cept is gebaseerd op dat van het vigerend 
reglement om zo een doorzichtige be
handeling van het concept te bevor
deren, indien een vergelijking van beide 
reglementen gewenst wordt. 

Tijdpad 
procedure TK 
(nieuw) 

Aanvang procedure 
> 

periode door hoofdbestuur te bepalen 

Publikatie beschrijvingsbrief A V 

> 
4 weken 
vergaderingen afdelingen en centrales 
Binnenkomst wijzigingsvoorstellen 

> 
2 weken 

Publikatie wijzigingsvoorstellen 

> 
2 weken 
bijeenkomst partijraad 

> 
1 week 
vergadering hoofdbestuur 

> 
1 week 
algemene vergadering 

< 

("2 weken") 
(eventueel partijraad) 

> 
4 weken 
dag der kandidaatstelling 

> 
43 dagen 
dag der stemming 
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I*A: vernieuwing in volle gang 
Het is alweer enige tijd geleden dat u iets kon lezen over de 
nieuwe wegen die de JOVD heeft ingeslagen. Het Hoofdbestuur 
van de JOVD heeft de eerst maanden van 1989 de acht JOVD
districten bezocht. Door middel van deze rondgang kon met 
alle 85 afdelingen van gedachten worden gewisseld. De gehele 
opzet van de vereniging stond namelijk ter discussie. Het resul
taat werd in twee rapporten voorgelegd aan de Adviesraad in 
april 1989, die met enige wijzigingen de nieuwe koers bekrach
tigde. 

Deze maanden (januari t/m 
maart 1990) maakt het Hoofdbe
stuur wederom een rondgang 
langs de districten. Niet de vorm
geving van de plannen staat nu 
centraal, maar de uitvoering. En 
de eerste resultaten zijn positiefl 
Zeer veel afdelingen en districten 
geven met enthousiasme en crea
tiviteit invulling aan de vele 
nieuwe projecten. 

Waar gaat het om? 
De JOVD is de grootste en de 

oudste politieke jongerenorgani
satie van Nederland. Dat neemt 
echter niet weg dat de JOVD nog 
veel meer nieuwe leden kan ge
bruiken. Sterker nog: een politie
ke jongerenorganisatie moet al
tijd streven naar een maximale 
participatie van jongeren. Daar 
ligt onze belangrijkste taak: jonge 
mensen doordringen van de ver
antwoordelijkheden die het 
staatsburgerschap hen oplegt en 
hen ervan overtuigen dat het met 
de democratie niets wordt als je 
zelf geen bijdrage levert aan de 
vormgeving van die democratie. 

Uit onderzoeken (ondermeer 
van het samenwerkingsverband 
van politieke jongerenclubs M'50) 
is gebleken dat veel jongeren in 
politiek geïnteresseerd zijn 
maar dat zij de traditionele po
litieke verbanden te saai, te elitair 
of te hoogdrempelig vinden. Bij 
deze jongeren ligt de interesse 
vaak op het vlak van het milieu, 
het onderwijs of hun situatie op 
de arbeidsmarkt. Vraagstukken 
waar ook politieke jongerenor
ganisaties zich mee bezighouden, 
maar veelal op een te abstract ni
veau. 

Twee sporen 
Dus dan maar de gehele tradi

tionele wijze van werken over 
boord zetten? Iedere inhoudelijke 
of filosofische discussie stoppen, 
want die spreekt hen toch niet 
aan? Nee, natuurlijk niet. Dat zou 
tot een verschraling van de JOVD 
leiden en veel bestaande leden 
van de club doen vervreemden. 

Daarom is gekozen voor een 
aanpak langs twee sporen. Eén 

Vallée 
du 

Trient Relais du Siience 

Wallis 
llOOm 

Yl~~!~~ojfes 
familiehotel aan de voet van 

fijn skigebied. 
Overdekt zwembad, sauna, ,,miniclub" 

met kinderoppas. 
Aangenaam klimaat. 8 km van autoweg, 

uitrit Martigny. 

SKI- en WANDELWEKEN 
vanaf Fr. 574 (112 pens.) 

In jan., mrt. en april korting voor VVD-leden. 
Op skiliften geven wij in jan. en mrt. 

ca. 25% korting. 
Voor inlichtingen: 

Elly en Jan Mol· CH-1923 Les Marécottes 
(Deze advertentie bijsluiten.) 

Tèl.: 026 I 61 16 66 Fax.: 026 I 61 16 00 

Mark Rutte, voorzitter JOVO 

spoor geeft de bestaande JOVD 
weer, zoals wij die nu kennen. Dit 
spoor zal op veel punten versterkt 
en verbeterd worden. Bij het 
tweede spoor gaat het om nieuwe 
activiteiten, de nieuwe projecten, 
om ook die mensen bij de JOVD 
te betrekken die wel met leef
tijdsgenoten in de JOVD politiek 
willen maken, maar het huidige 
niveau in de JOVD te moeilijk of 
te abstract vinden. 

Congresopzet 

Aan de JOVD zoals wij die nu 
kennen verandert vooral het een 
en ander in de opzet van de drie 
congressen die de JOVD jaarlijks 
organiseert. Vanaf het novem
bercongres 1989 draait tijdens de 
congressen een speciale filoso
fische werkgroep. Op het maart
congres dit jaar zal deze werk
groep over Fukuyama gaan en 
zijn spraakmakende essay. De 
tweede congresdag (zondag) 
wordt opgeluisterd met een po
litieke markt en een debat in de 
middag, terwijl de plenaire ver-

Het 
hoofdbestuur 
reorganiseert 

In het januarinummer van Vrijheid 
en Democratie is reeds melding gemaakt 
van het bestaan van de D. W. Dett
meijerstichting. De stichting, bij besluit 
van het hoofdbestuur van de VVD op 8 
januari tot stand gekomen, houdt zich 
bezig met hulpverlening o.a. aan de li
berale geestverwanten in Oost-Europa. 

Op 29 januari jl. heeft het hoofdbe
stuur besloten aan voornoemde stichting 
nog twee toe te voegen. Een stichting -
de prof. mr. P. J. Oudstichting - zal als 
werkgever optreden voor alle medewer
kers in dienst van de partij en in dienst 
van de verbanden van de VVD (met uit
zondering van de medewerkers van de 
Tweede-Kamerfractie) terwijl bij de mr. 

Mededelingen 
vanhet 
hoofdbestuur 
1. 10e Jaarboek 
Door onvoorziene omstandigheden ver
schijnt het lOe Jaarboek eerst deze 
maand. 
De afdelingen en centrales ontvangen 2 
exemplaren (reeds betaald). Voor overi
ge belangstellenden zal het door over
making van f 15,- p.e. op postbankre
keningnummer 40.18.232 t.n.v. VVD
Informatierekening - onder vermelding 
van 10de Jaarboek- mogelijk zijn meer 
exemplaren te bestellen. De oplage is 
van beperkte omvang. 
2. Niet-democratische partijen 
Met het oog op een consistente, eendui
dige houding jegens niet-democratische 

gadering gewoon doorgaat. Op die 
plenaire vergadering staat niet 
meer één grote resolutie centraal, 

·maar bij wijze van experiment 
twee kleine, principieel getinte 
resoluties. 

Maar er gebeurt meer, ook los 
van dè congressen. De denktank 
heeft een nieuwe opzet gekregen, 
het bestand aan politieke com
missies is definitief omgezet in 
een aantal projectgroepen met 
duidelijke taakomschrijving en 
begroting en de organisatorische 
begeleiding van de afdelingen is 
beleidsmatig beter onderbouwd. 
Er wordt onder meer op grotere 
schaal gewerkt met onderafdelin
gen. Bovendien is het project ge
meentepolitiek in volle gang met 
speciale cursussen in alle distric
ten en een "vraagbaak" voor de 
afdelingen die hen stimuleert zelf 
met de gemeentepolitiek aan de 
slag te gaan. 

Nieuwe aanpak 
Het tweede spoor (de laag

drempelige activiteiten) heeft vo
rig jaar vorm gekregen met na
tuurexcursies, bedrijfsbezoeken, 
het bijwonen van defensie-oe
feningen, een technologiedag en 
het beursspel. De afdelingen gaan 
nu zelf met deze nieuwe aanpak 
aan de slag, in combinatie met 
schoolbezoeken en grote leden
werfacties, bij voorbeeld in het 
kader van de gemeenteraadsver
kiezingen. 

Einddoel is een club waar jonge 
mensen zelfkunnen kiezen wat ze 
willen doen, welke activiteiten ze 
interessant vinden. Een club waar 
ze enorm veel kunnen leren. Een 
vereniging zonder drempels, waar 
iedere jongere welkom is, die zich 
aangetrokken voelt tot het libera
lisme. 

MARK RUTTE, voorzitter • 
JOOST OTTERLOO, vice-voorzitter orga
nisatie 

Harm van Rielstichting het roerend en 
onroerend goed van de VVD zal worden 
ondergebracht, o.a. dus het Thorbec
kehuis. 

Deze belangrijke besluiten van het 
hoofdbestuur zijn ingegeven door de 
wens, reeds verwoord in de nota functie 
en structuur, om zo tot nog meer be
stuurlijke duidelijkheid te komen. 

Reeds eerder is aan de bestaande 
stichting die als uitgever van Vrijheid 
en Democratie fungeert de naam van het 
erelid A.W. Abspoel gegeven. 

Het hoofdbestuur heeft bewust ko
zen voor deze naamgeving om daarmee 
drie voormannen uit het rijkge
schakeerde VVD-verleden te eren. Alle 
stichtingen hebben thans namen waar
aan een ieder het liberale erfgoed zal 
herkennen. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van .den Berg. 

partijen, een houding tijdens de raads
campagne, tijdens collegeonderhan
delingen en in de raad, heeft de Vereni
ging van Staten- en Raadsleden een ad
vies opgesteld. Dit advies is verkrijgbaar 
door overmaking van f 1,50 op 
postbankrekening 1687886 t.n.v. pen
ningmeester Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD te 's-Graven
hage onder vermelding van "notitie niet
democratische partijen". 

Ingevolge artikel 4.2 PS worden 
hierbij de leden opgeroepen om vóór 
1 september a.s. áan het bestuur van 
hun afdeling namen te noemen van 
personen die zij wensen voor te dra
gen als voorlopige kandidaat voor de 
provinciale staten van de provincie 
waarin hun woonplaats is gelegen. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W. J. A. van den Berg. 
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Mededelingen 
hoofdbestuur 
Ingevolge art, 4.1. PS Termijnen en tijdstippen procedure verkiezingen 
provinciale staten 1991 

1990 
17 februari 

20februari 

voor 1 april 

voor 16 mei 

voor 1juni 

1-30juni 

voor 16juni 

voor 16 augustus 

voor 1 september 

1-9 september 

uiterlijk 
17 september 

voor 1 oktober 

voor 16 oktober 

16 oktober 
(tot 24.00 uur) 

23 oktober/ 
7 november 

Snovember 

voor 23 november 

voor 23 december 

1991 
22januari 

6maart 

N.B. 

- buitengewone ledenvergadering van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden (vaststelling 
provincieprogrammal in het 
Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht 

- hoofdbestuur publiceert termijnen en tijdstippen 
van de procedure 

- vorming van besturen van die provinciecentrales 
die uit meer dan een kamercentrale bestaan 

- door besturen van de provinciecentrales vorming 
van besturen van statencentrales 

- 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 

' 
- centralevergadering van elke provinciecentrale ter 

vaststelling van het technisch advies 

- algemeen secretaris vraagt aan leden 
statenfracties vààr 1 augustus 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 

- mededeling van secretarissen provinciecentrales 
aan besturen afdelingen en statencentrales over 
al dan niet bereidheid kandidatuur van zittende 
leden statenfracties 

- leden afdelingen mogen namen noemen van 
voorlopige kandidaten aan hun bestuur 

- afdelingen houden ledenvergadering om 
voorlopige kandidaten voor te dragen, ook 
besturen van provinciecentrales hebben deze 
bevoegdheid 

besturen van afdelingen brengen voorlopige 
kandidaten ter kennis van bestuur 
provinciecentrale 

opstellen en verzenden door bestuur 
provinciecentrales aan secretarissen van 
afdelingen en staten-centrales van technisch 
advies en groslijst 

- afdelingen die niet tevens statencentrale zijn 
beleggen een ledenvergadering om advieslijst van 
voorlopige kandidaten op te stellen 

sluitingsdatum inzending advieslijsten door 
bestuur van de afdeling aan secretaris 
statencentrale, kamercentrale en 
provinciecentrale 

alle statencentrales beleggen een 
centralevergadering; opstellen van een advieslijst 
van voorlopige kandidaten 

sluitingsdatum inzending advieslijsten 
statencentrale aan secretaris provinciecentrale 
met afschrift aan secretaris kamercentrale 

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 

- 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 

- dag van de kandidaatstelling (inlevering van de 
lijsten bij de hoofdstembureaus in de 12 
provincies) 

- dag van de stemming provinciale staten 

Een uitgebreide procedurebeschrijving wordt toegezonden aan de besturen van 
afdelingen en centrales en is voorts kosteloos verkrijgbaar voor leden bij het 
algemeen secretariaat. 
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EG m.oet Europese 
stabiliteit versterken door GIJS DE VRIES, 

WO-Europarlementariër 

Een historisch moment was het, op 7 februari, toen het Centraal 
Comité van de communistische partij van de Sovjet-Unie aan
vaardde dat een eind moet komen aan de alleenheerschappij 
van de partij. Het communisme is dood; in Moskou wordt het 
door Lenins opvolger persoonlijk ten grave gedragen. 

Allerlei gevoelens dringen zich 
op bij het lezen van de kranten en 
het zien van de televisiebeelden: 
blijdschap, hoop, dankbaarheid, 
en ook enige trots: trots dat het 
bij uitstek de idealen zijn die de 
naam van onze partij bepalen, die 
in Oost-Europa hun onuitroeibare 
kracht tonen. 

Tegelijk is het moeilijk niet 
onder de indruk te komen van de 
ontzaglijke inspanningen die nog 
moeten worden verricht, zowel in 
Oost- als in West-Europa, om de 
omwentelingen van de laatste 
maanden in goede banen te lei
de.n. De veranderingen in Oost
Europa zijn buitengewoon groot 
en van historisch belang; ze zijn 
niet onomkeerbaar. 

Eenpartijstaat 

veel hechtere band met de EG, 
eventueel in de vorm van een ver
drag. Algemeen zijn deze oproe
pen uitgelegd als een terechtwij
zing aan mevrouw Thatcher, die 
in de EG nog altijd weinig meer 
ziet dan een vrijhandelsgebied. 
Ook al blijft de BRD, als deel van 
een verenigd Duitsland, lid vari de 
NAVO, wat noodzakelijk is, toch 
zal het Westduitse veiligheids
beleid kunnen eroderen. Daarom 
is het zaak dat dit veiligheids
beleid vorm krijgt in samen
spraak met de Westeuropese 
partners, zoals de EG-landen in 

. 1985 in het EG-verdrag vastleg
den. De EG kan zo, op politiek en 
economisch gebied, de rol van de 
NAVO aanvullen. Het is tijd dat 
Nederland, als trouwe bond
genoot, de· oproep van Bush en 
Baker ondersteunt. 

Brussel als centrum 
Wil de EG haar politieke rol 

goed vervullen, dan moet zij eco
nomisch sterk zijn. De gemeen
schappelijke Europese markt 
moet worden voltooid, ten laatste 

in 1992, en moet een pijler worden 
van een liberaler wereldhandels
stelseL Tegelijk zal de EG enige 
forse stappen moeten zetten op de 
weg naar een economische en mo
netaire unie. Het is niet aan
vaardbaar dat de speelruimte 
voor het Nederlandse of het Fran
se economische beleid straks in 
feite wordt bepaald in Bonn (of 
Berlijn). Wat dat zou inhouden 
ervaren wij nu al: huizen en le
ningen worden iri ons land duur
der (de rente stijgt) omdat de 
Bondsrepubliek, zonder overleg 
met haar buurlanden, een munt
unie met de DDR voorstelt. Beter 
is de hoofdlijnen van beleid geza
menlijk, in Brussel, vast te stel
len. Ook de hulp aan Oost-Europa 
moet gezamenlijk worden opge
zet - met een "ieder voor zich" is 
niemand gediend. 

De EG kan haar groeiende po-

litieke en economische verant
woordelijkheid alleen aan, als zij 
in staat wordt gesteld effectiever 
en democratischer te werken. 
Voorlopig dus geen toetreding van 
nieuwe lidstaten als Turkije of 
Oostenrijk. De Raad van Minis
ters moet minder eenstemmig en 
vaker met meerderheid van 
stemmen besluiten, bijvoorbeeld 
op milieugebied. Het aantal Eu
ropese Commissarissen moet om
laag; de uitvoerende taak van de 
Commissie versterkt. Er moet een 
begin worden gemaakt met de 
vorming van een Europese cen
trale bank. En de wetgevende en 
begratingsbevoegdheden van het 
Europees Parlement moeten wor
den vergroot, omdat de burger 
even veel invloed moet krijgen op 
dat deel van zijn nationale wet
geving dat in Brussel wordt vast
gesteld, als op het deel waarvoor 
de binnenlandse politiek alleen 
verantwoordelijk is. 

Er is de afgelopen decennia 
nooit een moment geweest, waar
op de verantwoordelijkheid van 
Europeanen voor hun eigen toe
komst groter was dan nu. Nu is 
dus staatsmanschap vereist. 
Vrijheid en democratie verdam
pen als zij niet worden vastgelegd 
in wetten en instellingen. Die in
stellingen zijn er. Het komt er nu 
op aan ze te gebruiken. B · 
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ONDER AUSPICIËN VAN DE 
LIB. DEM. FRACTIE 

Mededeling: 
In hetjaarverslag over hetjaar 
1989 van de VVD in het Eu
ropees Parlement is een fout 
geslopen. Op de achterflap 
staan foutieve adressen van de 
voórlichtingsbureaus van resp. 
Europees Parlement en Eu
ropese Commissie. 
Correct is: 
Voorlichtingsbureau Europees 
Parlement 
Korte Vijverberg 6 
2513 AB Den Haag 
070-3624941 

Voorlichtingsbureau Europese 
Commissie 
Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 
070-3469326 
Voor alle telefoonnummers 
vermeld op de achterflap geldt 
dat per 1-1-1990.een 3 vooraf
gaat. 

Het is een opgave om van een 
eenpartijstaat een stabiele, pluri
forme, parlementaire democratie 
te maken. Het is een even zware 
taak om van een centraal geleide 
economie een gemengde economie 
te maken, gegrond op vrije, on
dernemingsgewijze produktie. 
Ernstige tegenslagen zijn niet 
uitgesloten. Botsingen tussen 
Oosteuropese landen evenmin. Er 
leven o.a. Turken in Bulgarije; 
Albaniërs in Bulgarije en Joego
slavië; Hongaren in de Oekraïne 
en Roemenië; Roemenen in Mol
davië en de Oekraïne; Grieken in 
Albanië, Bulgarije en Joegoslavië; 
Duitsers in Hongarije, Polen, 
Roemenië en Tsjechoslowakije; 
Polen in Litouwen, de Oekraïne, 
Tsjechoslowakije en Wit-Rusland. 
Daarnaast groeien de tegenstel
lingen tussen autochtone groepen 
in Joegoslavië en de Sovjet-Unie. 

Meer dan 50% nam deel aan cursus 
gemeenteraad 

Eenwording 
onafwendbaar 

Spanningen van een geheel 
andere orde zouden ten slotte 
kunnen ontstaan als gevolg van 
het Duitse herenigingsstreven. 
Niet alleen tussen Oost en West, 
Warschaupact en NAVO: ook bin
nen West-Europa, waar een 
herenigd Duitsland een in
grijpende verschuiving van eco
nomische en politieke macht te
weeg zal brengen. De Duitse een
wording is onafwendbaar, en dus 
ook de opname in de EG van de 
burgers en het grondgebied van 
de huidige DDR. 

West-Europa, en i.h.b. de Eu
ropese Gemeenschap, staat zo
doende voor twee reusachtige uit
dagingen: de Oosteuropese vol
keren te helpen op hun weg naar 
vrijheid en democratie, en een 
stabiel kader te scheppen voor de 
vereniging van de DDR en de 
Bondsrepubliek. De laatste taak, 
en tot op zekere hoogte ook de 
eerste, kan alleen succesvol wor
den uitgevoerd als de EG als in
strument van stabiliteit wordt 
versterkt. 

Hechtere band 

De Verenigde Staten dringen 
er bij de EG op aan, deze rol te 
vervullen. Presisent Bush zei het 
op 21 mei, minister Baker op 12 
december 1989: Amerika wil een 

Ede - De goed bezochte landelijke bijeenkomst voor vormings
en scholingsfunctionarissen werd geopend door drs. F.G.J. 
Steenmeijer, lid hoofdbestuur belast met Vorming en Scholing. 
In zijn voorwoord benadrukte hij vooral het belang van de 
groei van vorming en scholing. 

Voorop staat de kwaliteit zowel 
inhoudelijk, als van de inleiders. 
De communicatie binnen de partij 
kan worden verbeterd en de ver
schillende procedures zullen op · 
democratische wijze moeten wor
den behandeld. 

Gewerkt zal worden aan de 
uitwerking van het verenigings
plan waarin de Haya van So
merenstichting een belangrijke 
rol zal spelen. Vanuit de Tweede
Kamerfractie zal worden gewerkt 
aan behoud van de economische 
groei, betere ontplooiing van de 
mensen en te kunnen leven in een 
goede rechtsdemocratie. Taak van 
de liberalen is een goede discussie 
over nieuwe ontwikkelingen zoals 
de demografische ontwikkeling, 
milieu nationaal en internatio
naal, Europese integratie gelet op 
1992, meer kracht bij te zetten. 
Dr. K. Groenveld, directeur van 
de prof. mr. E.M. Teldersstich
ting, ging nader in op de cursus 
Liberalisme II. In deze cursus zal 
intensiever op het liberalisme 
worden ingegaan. Gewerkt is aan 
een goede syllabus. De Telders
stichting heeft een publikatie in 
voorbereiding, deze bundel zal 
onderdeel zijn van de cursus. Uit 
deze cursus zullen inleiders ko
men voor Liberalisme I, aanvang 
in najaar 1990. . 

Meer dan 50% 
Door drs. P. Luijten, lid van 

de stuurgroep, werd het enorme 
succes wat de cursus GR heeft, 
verwoord. Dit betekent dat tot nu 
toe meer dan 50 % van de kan
didaatgemeenteraadsleden heeft 
deelgenomen aan de cursus Ge
meenteraad. De 4 "grote steden" 
hebben de cursus met de gehele 
fracties gevolgd. 

Om de resultaten van het on
derhandelen te vergroten zal in 
februari worden gestart met de 
training "Onderhandelen" be
doeld voor fractievoorzitters en 
lijstaanvoerders. Door de "vak
technische" cursussen zullen de 
GR-leden zich kunnen bekwamen 

in hun toegewezen commissies. In 
5 verschillende plaatsen in het 
land zullen "seminars" worden 
georganiseerd. De rol die de Haya 
van Somerenstichting hierin 
heeft, betreft vooral het bundelen 
van de deskundigheid om deze 
kennis bij de juiste doelgroep te 
brengen op een kwalitatief hoog 
niveau. De praktische kennis van 
de stuurgroep gekoppeld met de 
politieke behoefte vanuit het 
hoofdbestuur, zal voor de toe
komst in een positiefbeleid resul
teren. De bijeenkomst werd be
sloten door mevrouw M.J.H. den 
Ouden-Dekkers, lid hoofdbestuur 
belast met "de discussie binnen de 
VVD". Zij benadrukte dat er een 
permanente bezinning op de in
houd van het liberalisme moet 
zijn. Vanuit de partij zal er zelf 
een richting moeten worden ge
geven aan de maatschappij. 

Nu het economisch beleid op 
orde raakt, is het streven naar 
zelfredzaamheid en individua
lisering erg belangrijk. Een be
langrijke taak van de overheid is 
sociale vernieuwing. De VVD zal 
de mogelijkheden die er zijn t.a.v. 
de economische zelfstandigheid 
moeten aangrijpen. Noodzaak 
hierbij is o.a. de aanpassing van 
de uitkeringen bij geen arbeid. De 
doelstelling die Haya van So
meren nastreefde, dat ook de 
minder draagkrachtigen de gel
den moeten toegekend krijgen om 
beter te functioneren, dienen wij 
ook te creëren. Wij zullen de leden 
moeten stimuleren, het hoofd ge
richt op de toekomst. Krachtige 
woorden om mee af te sluiten en 
terug te kijken op een zinvolle 
jaarvergadering. 

A. VOETS-DE WIT B 

Zaaloverzicht in De Reehorst te Ede (Foto: Peter Drent b.v.) 
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Stimulerend en Verantwoordelijk, 
kortom, Liberaal 

moeten gebeuren: discussie over 
de internationale ontwikkelingen, 
de veiligheid, rechtshandhaving 
en privacy van de burger, de con
sequenties van de ontwikkeling 
van de genetische technologieën 
en nog veel meer. Het staat alle
maal op de rol. V ast staat ook, dat 
de enthousiaste discussie over de 
ontwikkeling van het liberalisme 
het liberale gehalte van de sa
menleving verhoogt. Daarbij biedt 
de plaats in de oppositie een on
gekend voordeel: denken en doen 
hoeven wij niet meer te scheiden 
om de altijd als coalitie-partner 
fungerende christen-democraten, 
het CDA, aan een meerderheid te 
helpen. Die functie leidt uiteinde
lijk tot het te vaak opvangen van 
andersmans water in de eigen 
wijn, tot een te pijnlijke scheiding 
van leer en leven: het verlies van 
identiteit, en daardoor van in
vloed en macht. 

Een politieke partij die richting wil geven aan de ontwikkeling 
van de samenleving, bedient zich van een strategie om een 
sleutelpositie te verkrijgen in het politieke en maatschappelij
ke krachtenveld. De VVD, het organisatieverband van liberalen 
in Nederland, doet dat op basis van haar beginselen. 

Zij kiest bij de uitwerking 
daarvan voor een praktisch en 
toekomstgericht antwoord op de 
indringende maatschappelijke 
vraagstukken. Dat vraagt om een 
voortdurende bezinning op taak 
en plaats van het Nederlandse li
beralisme. Alleen maar vasthou
den aan en koesteren van het ver
leden past niet bij een partij, die 
op grond van haar uitgangspun
ten vorm wil geven aan toekom
stige ontwikkelingen. 

deelname aan het maatschappe
lijk verkeer bieden alle ruimte 
voor uitwerking van de liberale 
ontplooiingsfilosofie. 
Een selectieve overheid is prima, 
zeggen liberalen, maar ze plaat
sen er wel kritische kanttekenin
gen bij: 

- op grond van welke criteria se
lecteert de overheid wat tot haar 
verantwoordelijkheid behoort? 
Liberalen kennen immers wel 
degelijk belangrijke taken aan 
de overheid toe! 

- wat zijn de kaders waarbinnen 
decentralisatie van bevoegd
heden plaatsvindt? Immers, 
decentralisatie alleen is niet al
leenzaligmakend. De democra
tische controle via de gekozen 
vertegenwoordigende organen 
mag daarbij nooit verloren 
gaan. Wat is bijvoorbeeld de in
vloed van een VNG of een IPO 
op de besluitvorming op lokaal 

en regionaal niveau en hoe de
mocratisch zijn bestuursak
koorden tussen overheden? En 
hoe zit het met de controle op 
het maatschappelijke midden
veld, dat zich kenmerkt door 
belangenbehartiging en machts
concentratie zonder enige vorm 
van democratische controle? 
Gaan we dan niet de weg van 
het corporatisme op? 

Medemenselijkheid 
Ook het adjectief "sociaal" be

hoeft niet aan het liberalisme te 
worden toegevoegd. De gericht
heid op mensen garandeert de 
mede-menselijkheid. Het libera
lisme vestigt daarbij zijn hoop 
vooral op het bieden van moge
lijkheden om mensen zelfstandig 
hun weg te laten gaan. De liberale 
staat stimuleert tot zelfstandige 
kracht, maar draagt daarnaa'st 
verantwoordelijkheid voor essen
tiële gemeenschapstaken en voor 
verzorging-op-maat van die men
sen, wie de zelfstandige kracht op 
enig moment ontbreekt. Dat be
tekent zoeken naar verzorgings
arrangementen die op specifieke 

situaties zijn toegesneden. Een tot 
apathie leidende collectieve fuik, 
waar mensen nooit meer uitko
men, wijzen liberalen af. Be
stuurlijk en maatschappelijk blij
ven eigentijdse liberale impulsen 
noodzakelijk. 

Discussiebijeenkomsten 
Daarom stimuleert het Hoofd

bestuur tot een levendige discus
sie over de inhoud van het libera
lisme in alle hoeken van de partij. 
Het Verenigingsplan geeft een 
beeld van de activiteiten. Zo or
ganiseren op 10 maart a.s. de Ka
mercentrales Den Haag, Rotter
dam en Amsterdam op eigen 
kracht een discussie-bijeenkomst 
over Nederland als multi-cul
turele samenleving. Op 12 mei 
worden in het kader van de in
houdelijke discussie de gedachten 
gevormd over de recente ontwik
kelingen in Oost-Europa. Op 6 
oktober staat de stimulerende 
staat centraal en op 24 november 
de integratie van milieu, land
bouw, ruimtelijke ordening, ver
keer en vervoer. 

Natuurlijk zou alles tegelijk 

JO@IMM!! 

Door zich vanuit de eigen be
ginselen: open te stellen voor de 
maatschappelijke ontwikkelin
gen, zal de VVD haar plaats in het 
centrum van de politiek-maat
schappelijke actualiteit en het 
politieke krachtenveld verster
ken, waardoor voldaan wordt aan 
de voorwaarden voor maatschap
pelijke inbedding en aanhang van 
de liberale stroming. 

GREET JE DEN OUDEN-DEKKERS lllfi 
Lid van het hoofdbestuur van de WD, 
belast met de inhoudelijke discussie 

®I 

Sommigen denken dat de we
reld al zó liberaal is geworden, dat 
het liberalisme er nauwelijks 
meer iets aan kan toevoegen. 
Maar er is geen liberaal die het 
bestaan van kwaad, ellende, ar
moede, onrechtvaardigheden of 
afhankelijkheden zal ontkennen. 
En zolang dat het geval is, zolang 
is er voor liberalen werk aan de 
winkel. Over de samenleving 
wiekt thans met wijde vleugelslag 
het begrip "sociale vernieuwing"; 
de roep om de handen en voeten 
ervan klinkt hier en daar. De body 
en spirit echter liggen opgesloten 
in de lib~rale beginselen. 

Uitgangspunt 
,,Liberale litiek heeft actieve 

Het liberalisme kiest daarbij 
als uitgangspunt de individu als 
zelfstandige mens. Normen en 
waarden worden daaraan ont
leend en op grond daarvan vragen 
liberalen voortdurend naar de zin 
van de huidige situatie, naar de 
noodzaak van behoud en hervor
ming, naar de verenigbaarheid 
van ideeën en dagelijkse levens
praktijk. 

De liberale zelfstandige mens 
is niet een geïsoleerd, egoïs
tisch individu; hij hanteert nor
men- en waardenpatronen, die de 
verbondenheid met en het recht 
op gelijke vrijheden voor de me
demens weerspiegelen. Binnen 
dat kader oefent hij zijn essentiële 
recht tot eigen keuze uit. Aan
vaarding van de daarbij behoren
de verplichtingen spreek voor 
zichzelf. 

In bestuurlijk opzicht kenmer
ken liberalen zich door een fun
damenteel democratische hou
ding. Van het adjectief "demo
craat" hoeven zij zich dan ook niet 
te voorzien, in tegenstelling tot 
Christen-democraten en sociaal
democraten. 

Terughoudende 
overheid 

Het concept van de alles-re
gelende verzorgingsstaat heeft 
niet gewerkt. Mensen willen niet 
afhankelijk zijn binnen anonieme 
collectiviteiten. Als individu voe
len zij zich dan aan hun oren naar 
een ongewenste plaats gesleept. 

De noodzakelijke aanpassing 
van de economie tengevolge van 
een uitdijende bureaucratie van 
de staat en zijn organen heeft het 
liberale concept van een terug
houdende, efficiënte, maar wel 
stimulerende overheid, waarbij 
teven:S i'~i!!!te is voor een gezonde 
werking van marktmet:h~.!!ismen, 
voluit in de schijnwerpers gezet. 
Is er dan toch niets meer te doen? 
Zeker wel, want er staan teveel 
mensen in de maatschappelijke 
parkeerbaan en op de economi
sche hervormingen volgen sociale 
herstructureringen. De opvattin
gen over arbeid als kader voor 

vrouw nodig" 
"Actieve deelneming van vrouwen aan de liberale beleidsvor-

. mingbinnen de VVD is nodig en moet daarom krachtig worden 
gesteund." Op het jaarcongres van de Vrouwen in de VVD op 9 
en 10 februari wees fractievoorzitter Voorhoeve op de beteke
nis van het centrale congresthema "De actieve vrouw" voor 
de liberale politiek. In dat kader deed hij een oproep aan de 
Organisatie Vrouwen in de VVD om met haar kennis van en 
ervaring in de liberale politiek de nieuwe Roemeense liberalen 
te h(tlpen bij het opzetten van een vrouwenorganisatie. "Door 
adoptie van de vrouwenorganisatie krijgt het liberalisme in 
Roemenië een steun in de rug." 

Sociale vernieuwing 
Terugblikkend op 100 dagen 

kabinet Lubbers-Kok constateer
de V oorhoeve dat er eigenlijk nog 
heel weinig tot stand is gekomen. 
Daarom verdient zo'n kabinets
ploeg geen oppositie maar steun, 
aldus Voorhoeve. Hij toonde de 
ideeënbus van Marjanne Sint 
("Een hint voor Sint") waarin 
concrete voorstellen voor sociale 
vernieuwing konden worden ge
stopt. 

Sociale vernieuwing moet vol
gens Voorhoeve vooral werkgele
genheid zijn, ook voor vrouwen. 
Voorstellen voor kinderopvang
projecten, opleidingen voor 
herintreedsters en individualise
ring van uitkeringen noemde hij 
in dat kader "gewoon wat gezonde 
liberale gedachten". 

Schot in de roos 
Partijvoorzitter Ginjaar 

noemde het congresthema "De 
actieve vrouw" en het motto van 
de VVD-vrouwen voor de komen
de verkiezingen "Oog voor de toe
komst" een schot in de roos. Door 
hun toekomstgerichte en positie
ve visie leveren de Vrouwen een 
wezenlijke bijdrage aan de inhou
delijke discussie binnen de partij, 
àldu5i Ginjaar. Samen met vor
ming en scholing gn publiciteit 
vormt deze inhoudelijke discussie 
de voornaamste pijlers van het 
verenigingsplan van het Hoofd
bestuur van de VVD. 

Ginjaar nodigde de Vrouwen in 
de VVD uit om na de gemeen-

teraadsverkiezingen met het 
Hoofdbestuur van gedachten te 
wisselen over voorzetting van po
sitieve actie binnen de partij. Hij 
erkende dat de VVD met het aan
tal vrouwelijke Kamerleden er 
"erg bekaaid" af komt vergeleken 
met het totale aantal vrouwelijke 
Kamerleden. Het zittend Hoofd
bestuur heeft dan ook besloten om 
bij de volgende verkiezingen tij
dens de kandidaatstellingspro
cedure meer nadruk te leggen op 
positieve actie. 

Tenslotte beloofde hij de ruim 
150 aanwezigen dat hij in de vol
gende Algemene Ledenvergade
ring aandacht zal vragen voor een 
grotere inbreng van vrouwen op 
alle niveaus binnen de partij. 

Ergerlijk 

Monique de Vries, voorzitter 
van de Vrouwen in de VVD, ging 
in haar openingstoespraak in op 
het pleidooi van de heer Rutten, 
scheidend secretaris-generaal van 
het Ministerie van Economische 
Zaken, om de obstakels weg te ne
men die vrouwen ervan weerhou
den buitenshuis te werken. Zij 
noemde het "ergerlijk" dat als 
voornaamste argument hiervoor 
louter economische motieven 
worden aangevoerd, zoals het 
dreigende gebrek aan goed opge
leide arbeidskrachten. Niettemin 
strookt het idee van de buitens
huis actieve vrouw met het li
berale streven naar een maat
schappelijke positie van vrouwen 
rus zelfstandige, zelfredzame in
dividuen. Het is echter noodzake-

Voorzitter Vrouwen in de WO Monique de 
Vries. 

lijk, aldus mevrouw De Vries, dat 
de politiek een wettelijk en sociaal 
kader vormt dat recht doet aan 
een volwaardige bijdrage van 
vrouwen aan het arbeidsproces. 
Een kader waarin niet alleen de 
plichten, maar ook de individuele 
rechten van vrouwen worden om
schreven. 

Maar betekent emancipatie 
vooral of uitsluitend dat het indi
vidu financieel in staat moet zijn 
in zijn eigen onderhoud te voor
zien? Is de maatschappij werke
lijk gebaat bij louter werkende 
mensen? Moet er niet voldoende 
ruimte blijven voor de maat
schappelijke verantwoordelijk
heid ten opzichte van elkaar? 

Voor de beantwoording van 
deze gewetensvragen verwees 

mevrouw De Vries naar het begrip 
"sociale vernieuwing" dat zich in 
haar visie bij uitstek leent voor 
een liberale invulling: de vrijheid 
en verantwoordelijkheid van het 
individu om te kunnen beslissen 
over zijn eigen leven in het besef 
tevens maatschappelijke verant
woordelijkheid te dragen. 

Een viertal deskundigen gaf 
vervolgens hun visie op enkele 
sociale, economische en milieu
technische aspecten van de bui
tenshuis actieve vrouw en de con
sequenties voor de volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening. 

Deze invalshoeken vormden de 
basis voor de workshops waarin 
de congresgangers hun mening 
konden toetsen aan die van VVD
Tweede Kamerleden. 

Het congres werd besloten met 
een plenaire en zeer druk bezoch
te forumdiscussie waarin de in
leiders en Kamerleden konden 
reageren op de conclusies van de 
verschillende werkgroepen. 

Een uitgebreid verslag van het 
congres zal worden gepubliceerd 
in het aprilnummer van De Li
berale Vrouw. Een jaarabon
nement op dit kwartaalblad van 
de Organisatie Vrouwen in de 
VVD kost f 17,50. Voor inlichtin
gen tel. 070-3613040. 

LODY PIETERS • 
Secretaris PR en Propaganda 
Organisatie Vrouwen in de WD 

Broos van Erp terug in 
1\veede Katner 

Het vertrek van het VVD 
Tweede-Kamerlid Ad Nijhuis per 
1 februarijl. uit de Tweede Kamer 
betekende voor Broos van Erp de 
terugkeer in de groene bankjes. 

Ad is directeur geworden bij 
NEF ARMA en nam in de beslo
tenheid van de fractievergadering 
eind januari afscheid. Joris Voor
hoeve prees zijn grote kennis van 
zaken; vooral de niaterie rond het 
gezondheidsplan-Dekkers werd 
door Ad Nijhuis voortreffelijk 

verwoord. Zo goed, dat Lubbers er 
zelfs last van had en Nijhuis eens 
betichtte van "politiek vandalis
me". 

Een ochtend zat de VVD-frac
tie met 23 man in de vergadering, 
want Broos was gelijk weer terug 
op het honk, waarvan hij sinds 
1978 deel uitmaakt. Broos van 
Erp gaat zich weer intensiefbezig 
houden met het midden- en klein
bedrijf. 

• 
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Korthals Altes 
luidt bel in 
Almere voor 
succesvolle 
ronde! 
Oud-minister Korthals Altes 
luidde op 26 januari jl. tijdens de 
2e lustrumviering van de VVD in 
Almere (de KC Flevoland heeft 
net in december haar 1e lustrum 
gevierd) een koperen bel om de 
start van de campagne in Almere 
in te luiden. Deze bel heeft Ko 
Hartman, sinds tien jaar fractie
voorzitter, bij zijn benoeming tot 
Lid van verdienste ontvangen 
wegens zijn aandeel in 1979 m.b.t. 
de oprichting. 
De combinatie was dus ideaal: 
Frits Korthals Altes, ten tijde van 
de oprichting van de afdeling par
tijvoorzitter, luidde de bel van Ko 
Hartman om de volgende succes
volle periode van de VVD in Al
mere aan te kondigen. 
Want van succes kan de Almeerse 
VVD meespreken: bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1989 be
haalde Almere zelfs 2,2% winst en 
kwam daarmee op 21,57% !! Ook 
bij eerdere verkiezingen heeft de 
VVD in Almere een groei doorge
maakt. De eerste verkiezingen in 
Almere, voor de adviesraad (Al
mere was toen nog geen gemeen
te) in 1980 leverde een resultaat 
van 15,58% op, in 1989 21,57%. 

Naast deze succesvolle verkie
zingsuitslagen heeft de VVD ook 
altijd deel uitgemaakt van het 
College van B & W. De laatste 6 
jaar samen met de PvdA. 
Momenteel heeft de PvdA 14 ze
tels in de raad (4 wethouders), de 
VVD 5 (1 wethouder), CDA 3, D66 

2, CPN 1, Almere Partij 1 en een 
andere partij 1. 
De verwachting op basis van de 
uitslagen van 6 september jl. is 
dat de VVD in Almere 7 en mis
schien zelfs wel 8 zetels zal be
halen. Dat zou een fantastisch re
sultaat zijn. 
Na de verkiezingen op 21 maart 
a.s. zien wij geen reden de samen
werking met de PvdA te verbre
ken. Ko Hartman zei het in zijn 
lustrumspeech aldus: "In een 
goed huwelijk moet je niet 
stoken". Hij sprak de verwachting 
uit dat de VVD en de PvdA ooit het 
zilveren jubileum zullen kunnen 
vieren. 
Momenteel zijn wij druk bezig de 
prognoses om te zetten in een 
tastbaar resultaat op 21 maart. 
Dus nu geen geschrijf meer maar 
aan het werk!! 

JAN WACHTMEESTER 11 
Fractie-assistent Almere 
Foto: Studio Friedlander 

Ondercentrale West 
Brabant overstijgt regio 
met symposium 

"Tussen 
Randstad en 
Kanaaltunnel" 
Een dag na de helse orkaan ligt 
West-Brabant er verslagen bij. 
Kassen zijn platgedrukt, boer
derijen weggeblazen, bomen ge
broken of ontworteld. Uitgere
kend nu, na maanden van voor
bereiding, is er het symposium 
van de ondercentrale. Gesproken 
wordt over de toekomst van het 
gewest. Hoe kan West-Brabant 
uitgroeien tot een centrum van 
nog meer activiteiten? 
De reis naar motel De W ouwse 
Tol, waar het brainstormen zal 
plaatsvinden, stemt tot naden
ken. Met vanzelfsprekende veer
kracht zullen ondernemers de 
stormschade herstellen. Gaan zij 
niet met dezelfde veerkracht naar 
de verlokkingen van na 1992 en 
al de mijlpalen daarna? Het sym
posium had niet op een beter tijd
stip gepland kunnen worden. 
Ondercentrale West-Brabant 
heeft al een tijdje de wind mee. En 
het bestuur zorgt er wel voor die 
stuwende kracht in de rug te hou
den. Het belang van de activitei
ten neemt ermee toe. 
Zes, misschien wel zeven jaar ge
leden startte het toenmalige be
stuur met zogeheten platform
overleg. Periodiek komen be
stuurders van afdelingen, raads-, 
statenleden, eigen en toegevoegde 
Kamerleden bijeen om een actueel 
onderwerp te bespreken. Het ge
zamenlijk optrekken van verte-

V.l.n.r: Harry Dijkstra, afdelingsvoorzitter; Frits Korthals Altes, Tweede Kamerlid, Ko 
Hartman, fractievoorzitter en lijsttrekker, Dick Bos, wethouder. 
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genwoordigers uit alle bestuurs
lagen werkt bevruchtend. 

Altijd nieuws 
Er ontstaat een uitstraling als 
journalisten van regionale kran
ten geen bijeenkomst meer willen 
overslaan. Het platform in West
Erabant levert immers àltijd 
nieuws op. De doordachte keuze 
van het onderwerp is soms zelfs 
aanleiding tot dagenlang in de 
belangstelling staan als bestuur
ders van andere partijen reageren 
en op de reactie commentaar 
wordt gevraagd. 
De maatschappelijke interactie 
versterkt het aanzien van het 
Westbrabantse platform. Wie wil 
meetellen is erbij. Zo ontstaat 
gaandeweg een forum, dat zich 
creatief uitlaat over praktische 
aanpak van onderwerpen die in 
het gewest leven. Liberale stand
punten werken aldus in West
Brabant door. Ook in gemeenten 
waar de VVD-vertegenwoordiging 
niet sterk is. 
Nu de faam van het op zater
dagochtenden gekweekte plat
form is gevestigd, ligt de overgang 
naar een tweedaags symposium 
voor de hand. Het onderwerp van 
bespreking ook. Ligt het gewest 
niet in een belangrijke delta, tus
sen de wereldhavens Rotterdam 
en Antwerpen? Als thema wordt 
gekozen: tussen Randstad en Ka
naaltunnel. 

Symposium 
Met eenzelfde brede blik nodigt 
de ondercentrale deelnemers uit. 
Naast de inmiddels bekende club 
zitten nu ook vertegenwoordigers 
uit Rotterdam, Zuidhollandse 
staten, Zeeuwse staten. Van de 
Belgische zusterpartij PVV is er 
burgemeester en senator J. Buch
mann. Joris Voorhoeve leidt de 
zitting van de eerste dag. Zonder 
aarzelen: reist hij naar het Zuiden 
af. 
De stap van platform naar sym
posium heeft nog een consequen
tie. Niet de specialisten uit eigen 
Westbrabantse gelederen zetten 
de toon, maar buitenstaanders: A. 
van Essen van de Rijksplanologi
sche Dienst, secretaris F. Luyten 
van de Kamer van Koophandel 
Westelijk Noord Brabant, direc
teur A. de W eerd van de minis
teriële landbouwdienst in de pro
vincie, directeur P. v. Poppel van 
de Brabantse Milieufederatie, 
Kamerlid Jan te Veldhuis en 
PVV-senator Buchmann. 

Waterval 
Zij wagen zich niet aan voorspel
lingen, maar dragen informatie 
aan. Een waterval aan mogelijk
heden, die in de toekomst een rol 
kunnen spelen. 
De planoloog schetst het verlok
kende beeld van industriële over
loop: van Rotterdam naar het 
Zuiden en mogelijk vanuit Ant
werpen naar het Noorden. Er zijn 
perspectieven. 
Volgens de Kamers van Koop
handel in de delta, waarvan West
Brabant slechts een deel is, neemt 
de industriële en dienstverlenen
de bedrijvigheid al een sterke po
sitie in. Vergroting van economi
sche activiteiten ligt in het ver
schiet als een regio-overschrij
dende aanpak wordt gehanteerd. 
Niet echter ten koste van land
bouw en recreatie, luidt het weer
woord van landbouwzijde. Boeren 
en tuinders zijn een niet te ver
waarlozen factor in 's lands 
economie. En ook de recreatie mag 
niet onder industriële expansie 
lijden. 
Vergeet milieu en leefklimaat 
niet, werpt de milieuman op. Laat 
nieuwe bedrïjvigheid, zo daar al 
plaats voor is, schoon zijn. De 
druk op het leefklimaat mag niet 

groter worden. Teveel ging al ver
loren: bomen, planten, zoogdie
ren, insecten. 

Leefklimaat ontzien 
Prikkelende opmerkingen bouwen 
een mening op. Die van West
Brabant staat voor een deel al 
vast: mee in de vaart der volkeren, 
maar niet ten koste van het leef
klimaat. Er liggen in de regio tal 
van kwetsbare en waardevolle 
natuurgebieden. Daar mag nie
mand aankomen. 
"Als dit gebied iets wil bereiken 
dan moet er een bestuurlijk front 
zijn", zegt oud-gedeputeerde Har
ry van Lieshout in de kantlijn. 
"Ontwikkeling van West-Brabant 
wordt gedragen door achttien ge
meenten, die alle vooralsnog uit
gaan van zichzelf. Om echt iets te 
bereiken zouden er via herin
deling vijf moeten overblijven. Op 
die manier ontstaat voldoende 
draagkracht om kwaliteit te 
kopen." 
Niemand gaat er overigens van
uit,· dat het symposium een re
volutionair gevolg voor de ·regio 
krijgt. Er zal mogelijk wat meer 
worden gesproken over en een 
standpunt worden ingenomen be
treffende noodzaak van gemeen
telijke herindeling in het Westen 
van Brabant. 

Partners of 
concurrenten 
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Ter sprake komt zeker nog de toe
komstige verhouding tussen Rot
terdam en Antwerpen. Zullen zij 
partners worden óf concurrenten 
blijven? In een partnerschap, zo 
veronderstelt men, maakt West
Erabant meer kans een rol te 
spelen dan in een politiek van el
kaar bestrijden. 
Voor het overige: hoe brengt het 
gewest een evenwichtige ontwik
keling tussen industrie, land
bouw, recreatie, milieu tot stand? 
Waar eenzijdige belangstelling 
toe leidt weten we immers uit 
vervuilde grond, water, lucht. 
Zou het verder niet verstandig 
zijn samen met de zuiderburen 
vervuiling aan te pakken? "Laten 
we er met de PVV een symposium 
aan wijden", zo stelt Joris Voor
hoeve voor. Eerste onderwerp van 
aandacht zou het Scheldebekken 
kunnen zijn. 
Waar het symposium van onder
centrale West-Brabant al niet toe 
kan leiden. Als "tussen Randstad 
en Kanaaltunnel" niet direct iets 
oplevert, wat onwaarschijnlijk is, 
dan heeft het in elk geval tot on
middellijk gevolg, dat ondercen
trale West-Brabant een bovenre
gionaal belang heeft gekregen. 
JAN VAN DE VEN 11 

Collegevorming 
Op zaterdag 24 maart 1990 or
ganiseert de Vereniging in sa
menwerking met de Haya van 
Somerenstichting een morgen 
over collegevorming. 

Tijdens deze bijeenkomst zul
len d:fie korte inleidingen worden 
gehouden, waarbij de problema
tiek vanuit verschillende ge
meenten, zowel wat betreft groot
te als politiek karakter, wordt be
licht. Aansluitend is er ruime ge
legenheid tot het stellen van 
vragen en discussie, waarbij juist 
op specifieke, actuele problemen 
kan worden ingegaan. Voor dat 
soort problemen kan men ook na 
afloop van de morgen terecht bij 
enkele ervaren onderhandelaars. 
De bijeenkomst wordt afgesloten 
met een facultatieve lunch. 

De bijeenkomst vindt plaats in 
het Jaarbeurs Congrescentrum te 
Utrecht en duurt van 10.30 tot 
13.00 uur. De bijeenkomst is uit
sluitend toegankelijk voor leden 
van de Vereniging. De deelname
bijdrage is exclusieflunch f 25,
en inclusief lunch f 50,-. De 
deelnamebijdrage dient vooraf te 
zijn overgemaakt op postbankre-

kening 1687886 t.n.v. Penning
meester Vereniging van Staten
en Raadsleden van de VVD te 's
Gravenhage onder vernelding van 
"Collegevorming 24 maart 1990". 
Aanmelding is mogelijk door 
middel van onderstaande bon. 

Het programma luidt: 
10.30 uur 
opening door de heer G. W. Rem
kes, voorzitter van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de 
VVD. 
10.35 uur 
inleidingen door de heren M. J. W. 
M. Brooijmans (voorzitter VVD
gemeenteraadsfractie Udenhout), 
mr. drs. J. J. Hartman (voorzitter 
VVD-gemeenteraadsfractie Al
mere) en mr. A. J. Kokshoorn 
(VVD-wethouder Utrecht). 
11.10 uur 
koffiepauze 
11.25 uur 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen en discussie 
13.00 uur 
sluiting. 

Voor nadere informatie: Andreas 
W. Dijk, tel. 070-3613050). 11 

Aanmeldingsbon 
Collegevorming 
Ondergetekende, 
naam: .................................................................................................... . 

adres: .................................................................................................... . 

postcode en woonplaats: ...................................................................... . 

politieke functie: ................................................................................... . 

zal deelnemen aan de bijeenkomst over Collegevorming op zaterdag 
24 maart 1990 in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. Hij/zij*) 
zal wel/niet*) deelnemen aan de lunch. 
Hij/zij*) heeft de verschuldigde deelnamebijdrage (f 25,- exclusief 
lunch, f 50,- inclusief lunch) overgemaakt op postbankrekening 
1687886 t.n.v. Penningmeester Vereniging van Staten- en Raadsle
den van de VVD te 's-Gravenhage onder vermelding van "College
vorming 24 maart 1990". 

Datum: ........................... . Handtekening: ................................... . 

Insturen aan: Verepiging van Staten- en Raadsleden van de VVD 
Postbus 30836 2500 GV 's-Gravenhage 

*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Utrecht op 
"Weg naar. 2000 
Bij de raadsverkiezingen op 21 maart 1990 zullen de Utrechtse 
liberalen zich presenteren onder het motto "Utrecht op weg 
naar 2000", de titel van het verkiezingsprogramma. De VVD 
heeft zeven zetels in de Utrechtse raad en levert twee wethou
ders. Drs. W.P.C. van Willigenburg is wethouder van Openbare 
Werken, Verkeer en Vervoer, Monumenten en Milieu en mr. 
A.J. Kokshoorn is wethouder van Bedrijven, Woningbedrijf en 
Sociale Zaken. Mevrouw J.Th.H. Fransen-van Galen is voorzit
ter van de raadsfractie. 
Van Willigenburg zal bij de raadsverkiezingen als lijsttrekker 
optreden. Eén van de kandidaten voor de Gemeenteraad is Jan 
van Zanen. Hij staat als kandidaat nummer vijf op de lijst. Het 
is één van de mogelijke nieuwkomers in de Utrechtse gemeen
tepolitiek Van Zanen is 28jaar en hij heeft rechten gestudeerd 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aan Cornell Law 
School in de Verenigde Staten. Sinds 1985 is hij werkzaam als 
jurist, aanvankelijk bij een werkgeversorganisatie te Rijswijk, 
_thans als vaandrig bij de Koninklijke Luchtmacht te Den Haag. 

Familie actief in 
politiek 

Jan is oorspronkelijk afkom
stig uit het Noord-Hollandse 
Edam-Volendam. Bezig zijn met 
de politiek is hem met de paplepel 

· ingegoten. In Edam-V alendam 
was zijn familie jarenlang zeer 
actiefin de gemeentelijke politiek. 
Direct na de oorlog grootvader J. 
van Zanen en later een oom, J.H. 
van Zanen. Jan zelf was lid van 
het dagelijks bestuur van de ka
mercentrale-Den Helder en eer
der Hoofdbestuurslid van de 
JOVD. 

Jan van Zanen is overtuigd li
beraal. Vrijheid beschouwt hij als 
een eerste levensbehoefte van ie
der mens. Aan het zoveel mogelijk 
in stand laten van die vrijheid 
voor zoveel mogelijk mensen wil 
hij via de politiek op verantwoorde 
en sociaal rechtvaardige wijze een 
bijdrage leveren. Het feit dat hij 
jong is - en mogelijk straks de 
jongste in de raadsfracti~ - vindt 
Jan niet zo interessant. Een voor
deel is wellicht een klein beetje 
extra enthousiasme en frisheid 
van de lever, een nadeel wellicht 
een gebrek aan tientallen jaren 
levenservaring. Belangrijk acht 
hij het niet. 

Aantrekkelijkheid 
gemeentepolitiek 

Wat Jan als een van de aan
trekkelijke kanten ziet van ge
meentepolitiek is dat het redelijk 
zichtbaar en concreet is. De men
sen en zaken waar het om gaat 
staan heel dichtbij. De resultaten 
van gemeentelijk beleid zijn direct 
te zien, zowel positieve als ne
gatieve. Wat dat betreft heeft Jan 
veel zin om er tegen aan te gaan 
voor de Utrechters en Utrecht. 

In 1986 is Jan van Zanen in 
Utrecht gaan wonen en werken. 
Hij voelde zich er snel thuis. De 
vierde stad van Nederland kent 
als grote gemeente een aantal 

Jan van Zanen 

specifieke problemen die de ko
mende raadsperiade de aandacht 
vragen. Problemen die bijvoor
beeld worden veroorzaakt door de 
regiofunctie die Utrecht vervult. 
Als de problemen de aandacht 
krijgen die ze verdienen kan de 
aanblik en de aantrekkelijkheid 
van de gemeente Utrecht nog ver
der worden verbeterd. 

Aandachtspunten 
Jan geeft een paar problemen 

aan. In de eerste plaats de moei
lijke financiële situatie van 
Utrecht. In de afgelopen periode 
heeft de gemeente 145 miljoen 
aan bezuinigingen weten door te 
voeren. Bij de laatste begrotings
behandeling voor 1990 was op
nieuw een aantal bezuinigings
maatregelen nodig (10 miljoen). 
Mede daardoor waren - helaas -
ook lastenverzwaringen noodza
kelijk. De VVD wenst het beleid 
gericht op het financieel weer ge
zond maken van Utrecht voort te 
zetten. Tegen deze achtergrond 
heeft de VVD met enige tegenzin 
ingestemd met het verzoek aan 
het Rijk om Utrecht voor een aan
vullende bijdrage in aanmerking 
te brengen (artikel 12 van de Fi
nanciële Verhoudingswet). 

In de tweede plaats de werk
loosheid. Utrecht heeft ongeveer 
126.000 arbeidsplaatsen (65.000 
arbeidsplaatsen worden vervuld 
door niet-Utrechters); toch telt de 
stad ongeveer 17.000 werklozen. 
De VVD wil het aantal structurele 
arbeidsplaatsen vergroten door de 
sterke punten van Utrecht beter 
over het voetlicht te brengen en 
het vestigingsklimaat voor het 
bedrijfsleven verder te verbe
teren. Ook moet de infrastructuur 
van Utrecht en omgeving op peil 
worden gebracht. Verwaarlozing 
van de infrastructuur verslech
tert de toekomstperspectieven 
van de stad en de regio (denk aan 
mobiliteitsscenario en bereik
baarheidsplan Randstad!). Samen 
met de omliggende gemeenten 
moet dit worden aangepakt. 

In de derde plaats de stadsver
nieuwing. In vergelijking met de 
andere drie grote steden loopt 
Utrecht hiermee achter. De VVD 
beplèit een voortzetting van een 
actief beleid inzake de stadsver
nieuwing. Voor wat betreft de 
volkshuisvesting in het algemeen 
is een gevarieerd woningaanbod -
ook duurdere woningen- noodza
kelijk. 

Tenslotte verdienen de vervui
ling van de stad en de criminali
teit gerichte bestrijding. Hierbij 
denkt Jan aan de toepassing van 
het principe dat in beginsel de 
vervuiler betaalt, het meer ge
bruik maken van milieuvriende
lijk openbaar vervoer en het rea
liseren van een goed klachten
meldingssysteem en opsporings
apparaat. Daarnaast moet waar 
het gaat om de bestrijding van 
criminaliteit het aantal politie
surveillances worden uitgebreid, 
dient een actief verhaalsbeleid te 
worden gevoerd en moeten alter
natieve vormen van toezicht wor
den toegepast. Gemeente, bedrij
ven en politie kunnen het echter 
nfet alleen, ook de burgers moeten 
op hun eigen verantwoordelijk
heden worden aangesproken. Zij 
kunnen ook zelfbijdragen aan een 
goed leefklimaat in Utrecht. 

Voldoende kansen 
Volgens Van Zanen heeft 

Utrecht op weg naar 2000 vol
doende kansen. De stad zal het 
kloppend hart van Nederland 
blijven. De sector zakelijke 
dienstverlening groeit als nergens 
in Nederland. Utrecht is het na
tionaal hoofdkwartier van talloze 
bedrijven en instellingen. De stad 
is een centrum voor opleidingen, 
wetenschap en cultuur. Utrecht is 
knooppunt voor transport, distri
butie, congressen, beurzen en 
vergaderingen. Ruim 22 miljoen 
mensen bezoeken jaarlijks het 
winkelcentrum Hoog Catharijne. 
Ook de Universiteit, de Hoge
scholen, de Jaarbeurs en de 
dienstverlenende sector in de 
binnenstad oefenen grote aan
trekkingskracht uit. 

Kortom, er zijn in Utrecht vol
doende mogelijkheden aanwezig 
om de toekomst met vertrouwen 
tegemoet te zien. Het hangt van 
de Utrechtse kiezers af of nieuw
komer Van Zanen aan qie toe
komst - niet in de laatste plaats 
voor de jongeren- via de gemeen
teraad zal kunnen bijdragen. 

• 

Zaterdag 10 maart a.s.: 
Studiedag "Naar een multi
culturele samenleving" in 

DenHaag 
De migranten-overlegkaders in de KC's Amsterdam, Rotter
dam en Den Haag en in de afdeling Utrecht organiserèn een 
studiedag met de boven aangeduide titel. Deze zal worden 
ingebed in de voorbereidingen van de verkiezingen van de 
gemeenteraden en wordt door het hoofdbestuur van de VVD 
fina_ncieel gesteund. 
De opzet van de dag is: 
10.30 uur: zaal open 
11.00 opening door Ella ter Kuile-van der Hoeven, VVD

gemeenteraadslid in Rotterdam 
11.10 inleiding door Robert Jan Korbee (voorzitter On

dersteuningsco:rrtmissie Etnische Medelanders in 
de KC-Rotterdam): "Ervaringen met de Onder
steuningscommissie en ervaringen met migranten" 

11.30 inleiding door drs. David Pinto, directeur van het 
Intercultureel Instituut in Groningen: "Migran-
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ten in Nederland: zelfredzaamheid of hulpver lening?" 
12.00 
12.45 
14.00 

14.20 

14.40 
15.10 

15.30 
16.30 

discussie 
lunchpauze 
inleiding door Redwig Komproe: "Ervaringen van 
een Antilliaan als dagelijks bestuurder in Am
sterdam" 
inleiding Ans v/d Berg, VVD-wethouder gemeente 
Den Haag: "Gemeentelijke politiek en de positie 
van de etnisch-culturele vrouw" 
thee 
inleiding Dijkstal, Tweede Kamerlid VVD: "Li
berale visie op de multi-culturele samenleving" 
discussie 
einde. 

Dagvoorzitter is Robert de Haze Winkelman, voorzitter van de 
KC-Den Haag. 

De organisatoren staan met deze opzet vier doelen voor ogen: 
1. het bereiken van de VVD-kandidaten voor gemeenteraden, 

met name in de grotere gemeenten, 
2. het leveren van een bijdrage aan de propaganda-activiteiten 

in deze periode, 
3. het bereiken van die VVD-leden, die in dit onderwerp 

geïnteresseerd zijn, 
4. naar de migranten-groepen toe tonen waar de VVD voor 

staat. Er zal vanuit diverse migrantengroepen een verte
genwoordiging aanwezig zijn. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Zalencentrum (zaal 8) van 
het Haagse Centraal Station (vanuit de hal roltrap op) en is 
dus met alle vervoerwijzen eenvoudig te bereiken. 
De studiedag is openbaar en gratis toegankelijk; alleen de 
consumpties komen voor eigen rekening. 

Liberalisme. Een speurtocht 
naar de filosofische 

grondslagen 
Conferentie n.a.v. het gelijknamige ge
schrift, nr. 65 van de Teldersstichting. Op 
zaterdag 3 en zondagmorgen 4 maart 1990. 

Plaats: Internationale School Voor Wijsbegeerte, Dodeweg 8, 
Leusden (bij Amersfoort). 

Programma: 
Zaterdag 3 maart: 
10.00 Aankomst, koffie 
10.30 Paul Cliteur: 

Inleiding; geschiedenis van het utilitaristisch denken 
11.30 Boudewijn Bouckaert: 

Liberalisme: een lege morele doos? 
13.00 Lunch 
14.00 Graham Locke: 

Eigendom, vrijheid en het liberale mensbeeld 
15.15 Thee 
15.45 Herman van Gunsteren: 

Liberalisme en burgerschap 
18.00 Diner · 
20.00 D.F. Scheltens: 

Regel en het liberalisme 
21.15 Reactie van Andreas Kinneging 
22.00 Welkom aan de bar. 

Zondag 4 maart: 
10.00 Inleiding door J.M.M. de Valk gevolgd door een forum

discussie 
12.30 ·Msluitende lunch. 

Praktische informatie: 
Pensionkosten: f 64;- (all in) 
Cursuskosten: f 50,-; studenten, aio's en werklozen f 20,-. 
Vervoer: 
Op zaterdagochtend vertrekken er om 10.10 ATAX-tàxi's van 
station Amersfoort naar de ISVW. U kunt hiervan gratis 
gebruik maken. 
Aanmelding, informatie: Mw. van Gestel, 033-650700 . 



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. 

Propagandafonds 

De VVD-raadsleden uit Doesburg 
hebben in december hun gemeen
telijk honorarium in het propa
gandafonds gestort. Een voorbeeld 
dat navolging verdient! 

Lota 

G. J. Boers 
Propagandist Zutphen 

Voorop dientgesteld te worden dat 
apartheid een verwerpelijke zaak 
is. Al blijkt in vele landen dezer 
wereld dat "one man one vote" ook 
tot grote moeilijkheden leidt of al
leen in schijn wordt toegepast. De -
niet zoveel - gemeenten verenigd 
in de LOTA wensen bedrijven en 
instellingen die een binding heb
ben met Zuid-Afrika van zaken 
doen uit te sluiten. Tezelfdertijd 
hebben zij er geen bezwaar tegen 
van deze bedrijven inkomsten te 
verkrijgen in de vorm van OGB, 

gemeentelijke belastingen, leges, 
precariorechten .. etc. 
Ongetwijfeld zal worden aange
voerd dat de belastingen dwin
gend door Binnenlandse Zaken 
worden opgelegd en dat de ge
meenten aan strikte regels voor 
ontheffing zijn gebonden. Regels 
die het ook niet mogelijk maken 
om personeel in dienst van een 
ambassade te ontheffen, of wat ze 
wellicht graag zouden willen: ho
ger aan te slaan. 
Het Nederlands buitenlandbeleid 
berust bij het ministerie van Bui
tenlandse Zaken, daar maken die 
gemeenten (en provincies) wel uit
zondering op. Meten met twee ma
ten of typisch Nederlands? 

H. A. H. Toornvliet 
Son 

Veiligheidsmodel 
In zijn artikel "naar een nieuw 
veiligheidsmodel?" komt de heer 
Bolkestein tot een conservatief 
antwoord. (jan.nr. V&D). De lei
dersrol van de VS in de NAVO 
blijft vooralsnog onontbeerlijk en 
we moeten onze verdediging op 
peil houden. Consequent doorge
trokken betekent dat: handhaving 
van de hoofdtaak van onze Konink
lijke Landmacht, zijnde de verde
diging van een vak van 100 bij 170 
km in de Noordduitse laagvlakte. 
En dat terwijl de ring van met de 
USSR gelieerde Warschau Pact
satellieten binnen een jaar tijd, op 
zijn zachtst gezegd, is veranderd 
in een neutrale bufferzone. Terwijl 
een decennium lang nucleair 
evenwicht, afschrikking en koppe
ling als symbolen van macht gol
den, is plotseling gebleken dat 
volksmassa's op hoofdstedelijke 
pleinen ook nog van enorme in
vloed zijn op het wereldgebeuren. 
Onder die omstandigheden is er 
wel degelijk een schreeuwende be
hoefte aan een grondige herzie-

Topkadercursus WDIJOVD 

,,Menselijk leven", 
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ning van ons defensiebeleid. En 
daar is meer voor nodig dan wat 
politieke babbels bij de jaarlijkse 
defensiebegroting. Zelfs een jeug
dig elan van onze defensiecom
missie zou hier .nauwelijks uit
komst bieden. Misschien is een 
deelcongres een mogelijkheid. om 
deze vastgeroeste ideeën in de 
kruipolie te dompelen. 

G. J. van de Griendt 
'Heeze 

Nederlands 
Het· valt mij helaas telkens weer 
op hoeveel Engelse woorden in V 
& D worden gebruikt waarvoor 
goede Nederlandse uitdrukkingen 
bestaan. Het januarinummer be
vatte weer 2 nieuwe: award en 
mailing. Het laatste bestaat niet 
eens als zelfstandig naamwoord in 
het Engels en voor het eerste heb
ben we goede Nederlandse woor
den, zoals bijv. "prijs". 
Als Nederlandse politieke partij, 
die ook cultuur in haar program
ma heeft, moeterf wij ons evengoed 
hoeden voor taalvervuiling. Ver
andert u daarom in de allereerste 
plaats "VVD award" bijv . . in 
"VVD-prijs" of verbindt u er de 
naam van een bekende VVD-er uit 
vroeger tijden aan, zoals wij ook 
de Haya van Somerenstichting 
hebben. 
In Nederland Nederlands. 

M. J. van Alpken-Oudendijk 
Epe 

Zuid-Mrika 
Op zijn spreekbeurt in 't Turfschip 
te Breda (212/90) haalde fractie
leider Voorhoeve ook kort de ont
wikkelingen in Zuid-Afrika aan 
aangezien liberalen die zeer zeker 
moeten toejuichen. "Hoewel het 
niet eenvoudig is om vanuit het 
homogene Nederland de situatie 
in het gecompliceerde Zuid-Afrika 

maatschappelijke gevolgen van bio(medische) technieken 

Op 7 en 8 april 1990 organi
seren VVD en JOVD samen een 
topkadercursus met bovenstaan
de titel. Keuze van deze titel vond 
plaats op grond van de behoefte 
die bestaat (meer) inzicht te krij
gen in aspecten die samenhangen 
met de vele, maar vooral snelle 
ontwikkelingen in de bio(medi
sche) technologie. Ook jongeren 
zullen in toenemende mate ge
confronteerd worden met de 
maatschappelijke gevolgen van 
deze ontwikkelingen. Tevens 

moeten we constateren dat dis
cussie hierover bij liberalen nog 
nauwelijks heeft plaatsgevonden. 

Verschillende werkgroepen 
zullen de diverse aspecten belich
ten. De keuze voor een werkgroep 
zal sterk afhangen van ervaring 
en belangstelling van de deelne
mer. 

Aan deze cursus kunnen 40 
jonge leden van VVD en JOVD 
deelnemen. Aan de hand van te
voren toegezonden informatie
materiaal kunnen ze zich voor-

Bon topkadercursus 
"Menselijk leven" 

naam: 

adres: 

postcode en woonplaats: ...................................................................... . 

opleiding: .............................................................................................. . 

werkervaring: ...................................................................................... .. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de werkgroep: 
* etnisch-/filosofische aspecten 
* sociaal-/economische aspecten 
* juridische aspecten 
* volksgezondheidsaspecten 

* wilt u duidelijk aangeven waar uw le en 2e voorkeur naar uit 
gaat? 

bereiden, teneinde in de werk
groepen, maar ook plenair het 
woord te voeren. Daarnaast zal 
een aantal interessante sprekers 
worden uitgenodigd die de op het 
eerste gezicht moeilijk ogende 
materie "eenvoudig" kunnen ver
talen. Mevrouw E. G. Terpstra (lid 
VVD-fractie Tweede Kamer) zal 
deze dag als cursusvoorzitter op
treden. Mevrouw mr. E. Veder
Sruit (lid VVD-fractie Eerste Ka
mer) zal één van de sprekers zijn. 

Gezien het karakter van de 
cursus zullen mogelijk enige eisen 
worden gesteld aan politieke er
varing en deskundigheid. 

De cursus zal worden gehou
den in Het Witte Huis. te Borne 
(bij Enschede). De prijs van de 
cursus bedraagt f 90,- per per
soon voor het gehele weekend 
(waarbij alles is inbegrepen). 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden door onderstaande 
bon voor 12 maart a.s. te zenden 
aan een van de volgende adressen: 

algemeen secretariaat JOVD, 
Pr. Hendrikkade 104, 
1011 AJ Amsterdam. 

of 

algemeen secretariaat VVD, 
Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage. 

Na selectie krijgt iedereen zo 
spoedig mogelijk bericht of men 
ook is geplaatst voor deze cursus. 

te beoordelen." Een opmerkelijke 
uitspraak. Het is immers een er
kenning dat Zuid-Afrika met haar 
verschillende stammen niet met 
het homogene Nederland verge
leken kan worden. Een federale 
staatsstructuur zoals in België of 
Zwitserland is daarom geen 
voortzetting van het apartheids
beleid. De VVD moet daarom m.i. 
haar steun aan de EG-sancties te-. 
gen Zuid-Afrika (TK 2/10/86) in
trekken zolang alle boycottende 
landen niet duidelijk verklaren 
dat een toekomstig "een man - een 
stem" Zuid-Afrika recht heeft op 
een federaal stelsel. 

L. Nelen 
Kruisland 

Milieubeleid 
(N.a.v. de ingezonden brievenru
briek van jan. '90) Collega En
klaar zal oud-milieuminister Nij
pels wel zeer a-liberaal vinden 
door zijn milieumaatregelen, het 
verplicht stellen van nieuwe auto's 
met katalysator en het verbieden 
van de verkoop van bepaalde ge
lode benzine. 
Dat LPG alleen maar zou kunnen 
ontstaan als afval van destillatie 
gelooft niet één scheikundig inge
nieur. Mijn kritiek was gericht te
gen het kabinet van Kok en Lub
bers, die men overigens niet ver
antwoordelijk kan stellen voor de 
aanwezigheid van LPG-tank
stations voor zeeschepen tussen 
Rotterdam en New York - hoewel 
Nederlandse kabinetten deze in
druk wel graag willen maken-. Ik 
ben het met collega Enklaar eens, 
dat het autootje-pesten veel te veel 
aandacht krijgt t.o.v. veel groiere 
milieuuervuilers, als de industrie, 
de luchtvaart en de zeevaart. Deze 
zijn voor onze economie belangrij
ker. Hetgeen aantoont dat alle mi
lieumaatregelen maar gedeeltelijk 
op het milieu zijn gericht. Hopelijk 
kan collega Enklaar zich met het 
bovenstaande verenigen. 

Ir. L. A. van Almkerk 
Siebengewald 

Blazersgeest 
De VVD lijkt intern steeds meer 
de minst democratische partij te 
worden. Wordt het niet eens tijd 
voor een no-nonsense aanpak, 
man en paard te noemen, indien er 
fouten worden gemaakt en nieuw 
bloed een kans te geven? 
Uit ervaring weet ik dat mensen 
uit het bedrijfsleven met kennis en 
praktische ervaring niet of nau
welijks de kans krijgen deze in het 
belang van de partij in de lande
lijke partij in te zetten. Statistisch 
gezien krijgen met name de - veelal 
theoretisch georiënteerde - amb
tenaren het eerst een kans binnen 
onze partij. 
Door gebrek aan hoofdkader 
wordt teveel geluisterd naar PR 
voor eigen parochie, zoals Van 
Aardenne uit met zijn streven 
naar een rechtsere koers. Heel 
dom, daar onze marketing gericht 
moet zijn op het aantonen van onze 
vooruitstrevendheid. O.a. door het 
CDA maximaal de kans te geven 
zich te profileren als "de behou
dende rechtse club", 
Verder doen wij het geloof in ons 
onrecht aan als niet met minstens 
1 of 2 vrouwen naar buiten kan 
worden getreden, die dat willen en 
die capabel zijn om regerings
verantwoordelijkheid te dragen. 
Zonder bolhoed en blazersgeest 
valt ook kwalitatieve politiek te 
produceren. Succes daarbij. 

Een orkest 
Voorstel: 

Menno Smitsloo 
Leiden 

a. In het Oostblok komt de demo
cratie op gang. Uitgezonderd Roe
menië waar de communisten + ex
securitateleden in burger elke 
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groeipoging van andere groepen in 
de kiem trachten te smoren door 
bijv. geen bureauruimte, druk
pers-capaciteit, papier, spandoek, 
versterkers ... etc. beschikbaar te 
stellen. 
b. Laat de VVD derhalve de andere 
grote Nederlandse politieke par
tijen uitnodigen om gezamenlijk 
de groei van de democratie te 
steunen middels het verstrekken 
van een zending stencilmachines, 
fotocopieerapparaten, plus bijbe
horende chemicaliën en reserve
onderdelen, plus 10 ton papier en 
2 technici voor aanloop + oplei
ding van uier Roemenen. 
c. Verdeling: eerst polsen hoeveel 
duidelijke kernen er nu zijn en dan 
iedere kern precies dezelfde portie 
geven. Ledental is onmeetbaar en 
groei onvoorspelbaar (ergo gelijke 
kappen). Doel is zuiver: groei mo
gelijk helpen maken. 
d. Financiering: beroep op leden 
(hele Nederlandse bevolking?) 
e. Idee doorgeven aan andere Eu
ropese landen/partijen. 
f. Actie ruime bekendheid geven, 
ook in het buitenland. 

V&D 

B. R. van Wulfften Palthe 
· Eindhoven 

(herplaatsing i. v.m. deels 
weggevallen tekst) 

Het partijblad zou meer voor in
terne discussie gebruikt moeten 
worden. Ik geef hierbij twee typi
sche voorbeelden, die men tever
geefs - tot nog toe - in het blad 
zal zoeken. Ik geef ook een kort 
commentaar. 
Op 23 december 1989 meldden de 
dagbladen, dat de mening van de 
VVD-fractie - volgens mr. A. Te 
Veldhuis - zou zijn "VVD wil 
kernenergie ... ". 
Er zou in strijd met het pas vast
gestelde partijprogram, waaraan 
de fractieleden zich expliciet ver
bonden hebben (ledenvergadering 
in Hilversum) niet nog vier jaar 
worden gewacht met de besluiten 
over de uitbreiding van de kern
energiecapaciteit. Een enormiteit, 
om maar niet te spreken over de 
onzin van deze door sommigen ge
wenste uitbreiding! 
Op 3 januari 1990 kan men voorts 
in de dagbladen lezen "Van Aar
denne: VVD moet weer klassiek 
rechts worden". Ook extremere 
opvattingen van de VVD-achter
ban moeten in redelijkheid wor
den vertolkt in het program. Te
recht, dit zal de partij ten goede 
komen! 
Op 21 maart 1990 zijn er gemeen
teraadsverkiezingen ... 

Ir. P. M. Vrijlandt, 
Hilversum 

Haya van Someren
Downer 
De redactie ontving een afdruk 
van een brochure "VVD nu 2" uit 
1974. "De woorden van Haya van 
Someren toen hebben nog niets 
van hun waarde verloren", schreef 
de afzendster mevrouw P. T. 
Siertsema-Smit uit Leens. 
De tekst van Haya van Someren
Downer luidde: " ... De VVD heeft 
maar één plaats in het politie
ke krachtenveld en dat is het 
midden, het riskante midden 
waar gedacht en afgewogen 
moet worden ... De VVD moet 
rotsvast in het midden blijven, 
de redelijkbeid vooropstellen, 
uitersten vermijden en de 
echte problemen met rea
liteitszin tegemoet treden." 

Vrijheid en Democratie 
Advertentie-
exploitatie: 
Bureau van Vliet b.v. 
Postbus 20 
2040 AA Zandvoort 
tel.: 02507- 14745 



In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

ALPHEN AID RIJN -·19 maart. 
dr. R. W. de Korte. Stadskantoor. 
20.00 uur. Lijsttrekkersdebat 
o.l.v. de heer De Korte. 

ALKMAARlOC NOORD-KEN
NEMERLAND - 5 maart. mw. A. 
J. Jorritsma-Lebbink. Motel Alk
maar. 20.00 uur. Forumdiscussie. 
Hoe kom ik van mijn huis naar 
mijn werk? 

ALMELO - 19 maart. mw. E. G. 
Terpstra. Postiljon Motel Almelo. 
20.00 uur. Leren leven met een 
CDA-PvdA-coalitie. 

ALMERE - 5 maart. drs. E. H. 
T. M. Nijpels. Centrum de Goede 
Rede. 20.00 uur. Actuele politiek. 

AMSTERDAM - 8 maart. drs. E. 
H. T. M. Nijpels/mr. F. H. G. de 
Grave. Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat. 20.00 uur. Actuele 
politiek I gemeenteraadsverkie
zingen. 

ANTWERPEN - 8 maart. drs. G. 
M. de Vries. Crest-Hotel. 21.00 
uur. 

BALLUWAMELAND - 22 febru
ari. mw. A. J. Jorritsma-Lebbink. 
Café Rest. Hotel Nobel. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

BARNEVELDIOC EDE 13 
maart. H. F. DijkstaL VeluwehaL 
20.00 uur. Actuele Politiek. 

BATHMEN- 12 maart. J. Frans
sen. Café Boode. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

BERKEL ENSCHOT - 6 maart. 
drs. E. H.T. M. Nijpels. Hotel Café 
Rest. De Druiventros. 20.30 uur. 
Actuele politiek. 

BERKENWOUDE/Oe KRIM
PENERWAARD - 9 maart. dr. ir. 
J. J. C. Voorhoeve. · Cultureel 
Centrum. 20.15 uur. Rijk, Pro
vincie en Gemeente. 

BRONKHORST/OC ZUTPHEN -
12 maart. drs. L. M. H. A. Her
mans. Hotel de Gouden Leeuw. 
20.00 uur. Actuele politiek. 

BRUSSEL - 12 maart. mw. A. J. 
Jorritsma-Lebbink. Gebouw van 
de Ned. Vereniging. 12.30 uur. 
Verkeersbeleid. 

DELDENIOC HENGELO - 11 
maart. H. F. DijkstaL Motel 't 
Wapen van Delden. 12.00 uur. 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

DEN HAAG/KC DEN HAAG - 14 
maart. mr. F. Korthals Altes. 
Badhotel. 20.00 uur. Algemene 
ledenvergadering I Gemeente
raadsverkiezingen. 

DEN HAAG/KC DEN HAAG - 16 
maart. mr. A. H. Korthals en drs. 
F. A. Wijsenbeek Nieuwe Kerk, 
Spui. 20.00 uur. Binnenstad en 
actuele politiek. 

DEN HELDER/JULIANADORP -
15 maart. mw. A. J. Jorritsma
Lebbink. Café Rest. Zaal Prins 
Hendrik. 20.00 uur. e.o. Ruimte
lijke Ordening/Actuele politiek. 

DEN HELDER/HUISDUINEN -
19 maart. mw. S. van Heemskerck 

P. Café Rest. De Branding. 20.00 
uur. Actuele politiek/Defensie. 

DEURNE - 12 maart. H. F. Dijk
straL Vierspan. 20.00 uur. Politie, 
actuele politiek. 

DRACHTEN/AFD. SMALLIN
GERLAND- 5 maart. H. F. Dijk
stal. Hotel Drachten. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

EEMNES/LAREN - 19 maart. 
mw. E. G. Terpstra. De Rilt, 
Eemnes. 10.00 uur. Ochtend
bijeenkomst. 

EERSEL - 12 maart. mr. H. E. 
Koning. Rest. Ereslo. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

EINDHOVEN/KC DEN BOSCH -
19 maart. dr. ir. J. J.C. Voorhoe
ve. Stadspaviljoen. 19.45 uur. Pu
blieksavond. 

EMMEN - 5 maart. mr. drs. F. 
Bolkestein. Rest. De Bongerd. 
20.15 uur. O.a. over actuele po
litiek. 

ENKHUIZENIOC WESTFRIES
LAND - 12 maart. mr. J. G. C. 
Wiebenga. Poort van Cleve. 20.00 
uur. Gemeenteraadsverkiezingen. 

ENSCHEDE - 23 februari. drs. L. 
M. L. H. A. Hermans. Collegezaal 
van het Dish-Hotel. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

ENSCHEDE - 19 maart. mw. E. 
G. Terpstra. Verzorgingstehuis 
ABC. 17.00 uur. Vergrijzing: pro
bleem of uitdaging. 

ERMELO/JOVD-GELDERSE 
VALLEI- 9 maart. R. L. 6. Lin
schoten. Café Rest. De Gelder
blom. 20.00 uur. De VVD in de rol 
van de oppositie en hoe nu verder. 

ETTEN-LEUR- 12 maart. drs. E. 
H.T. M. Nijpels. Turfhoeve. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

EWIJK/AFD. BEUNINGEN - 12 
maart. mw. A. J. Jorritsma-Leb
bink. Dorpshuis Reumeshof 
19.45 uur. 4e -Nota ruimtelijke 
Ordening (VROM). 

GENNEP - 13 maart. drs. D. J. 
D: Dees. Rest. Buitenzicht. 20.00 
uur. Politiek café. 

GELDERMALSEN - 9 maart. mr. 
A. H. Korthals. Hotel Rest. De 
GenteL 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

's-GRA VENZANDE - 14 maart. 
mw. E. G. Terpstra. Rest. Spaan
sche Vloot. 17.00 uur. 

HEERLE/AFD. WOUW- 5 maart. 
mr. A. J. te Veldhuis. Dorpshuis 
De Schalm. 20.00 uur. Leefbaar
heid in de kleine Kernen. 

HEERLEN - 16 maart. H. F. 
DijkstaL Baron Hotel. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

HUIZEN - 12 maart. mw. E. G. 
Terpstra. De Marke, Gooiland
weg. 15.00 uur. Ouderenbeleid. 

LELYSTAD- 16 maart. R. L. 0. 
Linschoten. AgorahaL 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

LOOSDRECHT - 16 maart. -J. 
Franssen. De Magneet. 10.00 uur. 
Kinderopvang van 0-12 jaar. 

MARDM/DE DRIE NOORDE-. 
LIJKE KAMERCENTRALES - 12 
maart. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. 
Rest. Café Bar Dancing De Kruis
weg. 20.00 uur. Publieksavond. 

MONTFOORT - 12 maart. mr. F. 
Korthals Altes. Rest. De Gouden 
Leeuw. 20.00 uur. Criminaliteit/ 
actuele politiek. 
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MIJDRECHT/AFD. RONDE 
VENEN - 6 maart. mr. J. G. C. 
Wiebenga. Bowling Mijdrecht. 
20.00 uur. Gemeenteraadsver
kiezingen. 

MIJNSHEERENLAND/OC 
HOEKSEWAARD -7 maart. H. F. 
DijkstaL De vijf schelpen. 20.00 
uur. Gemeenteraadsverkiezingen. 

NIEUWEGEIN/KC UTRECHT -
5 maart. dr. ir. J. J.C. Voorhoeve. 
Mercury Hotel. 20.00 uur. Pu
blieksavond. 

NOORDWIJK (BINNEN) - 16 
maart. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. 
Hotel Rest. Het Hof van Holland. 
20.00 uur. Actuele politiek/licht 
op de gemeenteraadsverkiezin
gen. 

OOSTERHOUT - 19 maart. drs. 
D. J. D. Dees. Cultureel Centrum 
de Bussel. 20.00 uur. Gemeen
teraadsverkiezingen. 

OSS - 9 maart. mw. S. van 
Heemskerck P-Duvekot. Café 
Rest. De Naaldhof 20.30 uur. Ac
tuele politiek. 

OVERVEEN/AFD. BLOEMEN
DAAL- 12 maart. mr. drs. F. Bol
kestein. Raadhuis Bloemendaal. 
20.00 uur. Ontwikkelingen in 
Oost-Europa. 

PIJNACKER - 7 maart. mw. drs. 
N. J. Ginjaar-Maas. Het Baken 
(sporthal). 20.00 uur. Gemeen
teraadsverkiezingen. 

PURMEREND--13 maart. drs. L. 
M. L. H. A. Hermans. Rest. Con
cordia. 20.00 uur. Actuele politiek. 

RAVENSTEIN - 5 maart. A. A. 
M. E. van Erp. Stadsherberg De 
Keurvorst van Paltz, t.o. het ge
meentehuis. 20.00 uur. Midden
Kleinbedrijf/actuele politiek. 

RUINEN/LIB. KRING MEPPEL 
STEENWIJK e.o. - 5 maart. J. 
Franssen. Café Rest. Kuik. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

TETERINGEN- 12 maart. drs. D. 
J. D. Dees. Zaal '73, Groenstraat. 
20.30 uur. Gemeenteraadsver
kiezingen. 

SOESTERBERG/AFD. SOEST -
12 maart. mr. A. J. Te Veldhuis. 
Rest. 't Zwaantje. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

VIANEN - 16 maÇJ.rt. mw. E. G. 
Terpstra. Motel Vianen. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

VLAARDINGEN - 12 maart. mw. 
E. G. Terpstra. Bejaardencen
trum Drieën Huyzen. 19.30 uur. 
Ouderenbeleid. 

VOLKER/AFD.UDEN- 12 maart. 
P.M. Blauw. Zaal Rudigerbosch. 
20.30 uur. Gemeenteraadsver~ 
kiezingen. 

VUGHT - 8 maart. A. A. M. E. 
van Erp. Café Modern. 20.00 uur. 
Midden- en Kleinbedrijf/Actuele 
politiek. 

WAALWIJK- 5 maart. mr. J. G. 
C. Wiebenga. De promenade. 
20.30 uur. Actuele politiek. 

WESTZAAN/VROUWEN IN DE 
VVD ZAANSTAD- 13 maart. mw. 
S. van Heemskerck P.-Duvekot. 
Hotel Rest. De Prins. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

WINTERSWIJK- 2 maart. mr. A. 
J. Te Veldhuis. Zalencentrum 
Wamelink. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

WOERDEN- 19 maart. mw. A. J. 
Jorritsma-Lebbink. De Reehorst. 
20.00 uur. Politiek café. 

WIJK BIJ DUURSTEDE - 13 
maart. J. Franssen. Sportcentrum 
De Horden. 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

ZEIST/JOVD - 2 maart. J. Frans
sen. Hotel Café Rest. Victoria. 
20.30 uur. Debat, verschillen 
D66/VVD en act. onderwerpen. 

ZUIDLAREN - 5 maart. dr. R. W. 
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de Korte. Rest. de drie laren, 
BrinkhoteL 20.00 uur. Del. be
voegdheden centrale overheid 
naar gemeentelijke overheid/act. 
politiek. 

ZWIJNDRECHT/VROUWEN IN 
DE VVD - 5 maart. drs. F. W. 
W eisglas. Theater de Uitstek. 
20.00 uur. Oost-Europa/Gemeen
teraadsverkiezingen. 

Joris Voorhoeve op pad met 
lijsttrekkers 
In de campagne voor de gemeen
teraadsverkiezingen heeft de 
VVD nog drie zogenaamde "grote 
avonden" voor de boeg. 
U kunt nog terecht op: 
5 maart in de kc Utrecht, 
Mercuryhotel, Buizerdlaan 10, 
Nieuwegein 
Aanvang: 20.00 uur 

12 maart, de drie Noordelijke 
kc's. 
Rest. café De Kruisweg, 
Kruisweg 1, Marurn 
Aanvang: 20.00 uur 

19 maart bij de kc 's-Herto
genbosch, 
Stadspaviljoen, A. Thymlaan 

1, Eindhoven 
Aanvang: 19.45 uur. 

Op alledrie deze avonden spreken 
eerst vier of vijf lijsttrekkers uit 
de directe omgeving. Deze korte 
inleidingen worden voor de pauze 
afgesloten met een speech door 
Joris Voórhoeve. Na de pauze be
staat volop gelegenheid aan alle 
sprekers vragen te stellen. 
Komt u ook? Het resultaat op 21 
maart zal ook voor uw leef-, woon
en werkomgeving belangrijk zijn. 
Kom luisteren, meepraten en 
support geven aan onze VVD! 

HUGO DITIMAR • 
WD-Public Relations 

Themadag Oost-Europa 
12 mei 1990 
Gezien de recente ontwikkelingen in Oost-Europa is besloten de 
reeds geplande themadag van 12 mei a.s. aan dit onderwerp 
te wijden. Dit werd mogelijk omdat de voorbereiding van het 
oorspronkelijk voor deze datum voorziene thema door omstan-
digheden niet haalbaar bleek. · 

De kamercentrale Utrecht is verzocht de organisatie op zich te 
nemen. De secretaris buitenland, de heer J. D. Blaauw, is belast 
met de inhoudelijke coördinatie. In Vrijheid en Democratie van 
maart a.s. volgen verdere mededelingen. • 

Ons regeringsapparaat is snel, 
betrouwbaar en ontdaan van 

franje. letsvoor u? 

INTERFORCE 

projektontwikkeling • onroerend goed • beleggingen 

Interforce Holding B.V. 
Westerkade 5 
Rotterdam 
Postbus 234 7 4 
3001 KL Rotterdam 
Tel. 010-4.36.39.00* 
Fax. 010-4.36.53.44 

Interforce Belgium N.V./S.A. 
Square Vergate 37 
1040 Brussel 
Tel. (02)732-1324 

(02)732-1386 
Fax. (02)732 -1142 

Interforce Properties Ltd. 
CitySpire Building 
suite 4612 
150 West 56th street 
New York City, NY 10019. 
tel. 09-1(212) 265 74 20 
fa·x. 09-1(212) 265 75 39 



Partijblad van de Volkspartij 
DOCUMfiNTATIECENTa8MVrijheid & Democratie 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PAI'ITtJ~ 

Richard Ellis 
International 
Property Consultants 
Gebouw Hirsch 
Leidseplein 29 
1017 PS Amsterdam 
Telefoon 020-26 26 91 

MAART 1990, NR. 1384 HOOFDREDACTEUR: RENY DIJKMAN CORRESPONDENTIE-ADRES WD, POSTBUS 30836, 2500 GV 'S-GRAVENHAGE 

Joris Voorhoeve: 

Mensengaan 
ge:rneenteraad kiezen; 
geen Tweede Kamer 
Den Haag - "Straks, op 21 
maart, kiezen de mensen hun 
eigen gemeenteraad. Ze kie
zen geen Tweede Kamer!" Po
litiek leider Voorhoeve bena
drukt dat er een wereld van 
verschil bestaat tussen ge
meente- en landspolitiek. 

"De mensen die straks bewust 
gaan stemmen, willen hun eigen 
gemeenteraad samenstellen. Zij 
zullen hun oordeel dus baseren op 
wat de VVD de afgelopen jaren 
in hun gemeente heeft betekend. 
Kiezers die dat nog niet hebben 
gedaan en toch bewust willen 
stemmen, hebben nu nog een 
kleine week de tijd om dat na te 
pluizen. 

.Het zou dus volstrekt verkeerd 
zijn als we die uitslagen van 21 
maart zouden vertalen als steun 
of verlies voor de huidige coalitie. 
Zelfs al zou het als een landelijke 
peiling worden gepresenteerd - en 
dat zal wel gebeuren - dan zegt 
het mij nog niet veel, want het 
nieuwe kabinet heeft nog maar 
heel weinig van het beleid waar 
het voor staat laten zien." 

Dictaat 
Voorhoeve vindt het dan ook 

ronduit kwalijk dat de CDA-voor
zitter Van V elzen op een partijbij
eenkomst heeft opgeroepen om bij 
de raadsverkiezingen het lan
delijk politieke voorbeeld te vol
gen en in de gemeenten CDA/ 
PvdA-colleges te vormen. In die 
verontwaardiging staat hij zeker 
niet alleen. Door dergelijke uit
spraken worden immers de lands
politiek en de raadsbesturen op 
een hoop gegooid. "Het gaat nu om 
de raadsfracties. Om wat ze deden 
en om hun programma's. In de 
gemeentelijke politiek liggen de 
problemen en samenwerkings
verbanden vaak heel anders dan 
in de landspolitiek. Een poging om 
op die werkwijze in te breken, 
vind ik niet democratisch. Dat 
heeft meer weg van een dictaat 
van bovenaf. De VVD heeft in al 
die jaren dat zij in de regerings
coalitie zat, het nimmer in haar 
hoofd gehaald om met een derge
lijk dictaat uit politiek-Den Haag 
te komen. Een liberale partij hoeft 
zo iets ook niet in haar hoofd te 
halen. Onze leden en raadsleden 
zouden terecht vragen waar we 
ons mee bemoeien. Dat CDA-ad
vies staat geheel haaks op nu goed 
werkende colleges van een andere 
samenstelling. De lijn van het 
CDA is dus echt verkeerd en ik 

Tot de raadsverkiezingen had Joris Voorhoeve zo'n 20 spreekbeurten in het land. Hier is hij- samen met de Gelderse gedeputeerde 
Nicolien van den Broek-Laman Trip - aan boord van de Mississippi Queen. Gelderland bakte er weer een originele campagnestart 
van. Zie de regio-pagina. (foto: Robert van Tongeren) 

hoop van harte, dat de PvdA daar 
geen gehoor aan geeft." 

Plaatselijke partijen 
Ook de vele plaatselijke belan

genpartijtjes werken vertroe
belend op een landelijke verge
lijking. Deze plaatselijke partijen 
die zonder landelijke achtergrond 
rond de raadsverkiezingen als 
paddestoelen uit de grond verrij
zen, zijn vaak op een of twee actie
punten gebaseerd en missen ver
der een volledig programma. 

Joris Voorhoeve daarover: 
"Het is onverstandig om op puur 
plaatselijke partijen te stemmen. 
Zij missen de binding met een 
groter verband. In de grote par
tijen kunnen raadsleden van ver
schillende gemeenten maar met 
eenzelfde portefeuille over hun 
praktische problemen van ge
dachten wisselen. Ze kunnen van 
elkaars ervaring leren. Je ziet dat 
ook heel duidelijk in onze Vereni
ging van Staten- en Raadsleden. 

Een aantallijnen loopt van ge
meente naar gemeente. Denk 

(vervolg op pagina 2) 

WD-raadslid Marcel Gerritsen (27): 

,,Rijs\Vijk ntoet voor 
jongeren aantrekkelijk 
bü. " ~ven door RENY DIJKMAN 

In dit laatste nummer voor de 
raadsverkiezingen spraken 
we met een van de jongste 
raadsleden in Nederland, 
Marcel Gerritsen. 
In de vorige nummers waren 
Jules Maten en Jan van Zanen 
aan het woord. Vraag van de 
redactie blijft: zijn er geen 
vrouwelijke jonge raadsle
den? Zo ja, waar zitten jullie? 

Redactie 

Op 29 maart wordt hij als enige 
in de Rijswijkse gemeenteraad 
geïnstalleerd. Niet om er even 
aan te proeven, maar om alvast 
warm te draaien, want op de kan-

dirlatenlijst staat Marcel Gerrit
sen (27) nu als nummer 5. De ver
huizing van eén zittend VVD
raadslid naar een andere rand
gemeente, maakt dat hij als eerste 

(vervolg op pagina 5) 

INHOUDSOPGAVE 

Rijswijk, Zuidwolde, Leiden ... 
de laatste campagne-inspan
ningen en verkiezingsloodjes 

in drie gemeenten. Iedereen is 
verschrikkelijk hard in de 

weer om er het allerbeste van 
te maken. Soms zit het tij 
mee, soms tegen. Het is te 

hopen dat tijdens deze laatste 
week de februari-stormen 
niet weer de kop opsteken, 
want je zult maar buiten 
staan met je kraampje of 

langs de deuren aan het can
vassen zijn. 

Met als afsluiting een profiel 
van deze drie gemeenten, 

heeft de redactie getracht in 
drie ledenbladen de grote on
derlinge verschillen te schet
sen, die op lokaal niveau be
staan. Er is dus geen sprake 

van een doorsnee. 
pagina's 1, 6 en 7 

"Dat is geen democratisch 
gegeven. Dat is een diktaat!" 
Aldus Joris Voorhoeve i11.ee!} ·· 

reactie op uitlatingen van 
CDA-voorzitter Van V elzen, 

die van mening is dat de loka
le college-vorming zich door 
de landscoalitie moet laten 

leiden. 
"Binnen een liberale partij 

als de VVD zou je zo iets niet 
in je hoofd moeten halen!" 

pag. 1 

Op 23 februari stierf mr. An
nelien Kappeyne van de Cop
pello na een langdurig ziek-

bed. 
pag.2 

De verhoging van het huur
waardeforfait haalde het niet 
in de Eerste Kamer. VVD-se-
nator John van Graafeiland 
had voldoende redenen dit 

wetje naar de prullenmand te 
verwijzen. Het verdween met 
steun van het CDA; als het 

aan de PvdA had gelegen was 
het doorgegaan. 

pag.3 

Op 12 mei zal het hoofdbe-
. stuur een themadag organi
seren die geheel is gewijd aan 
de situatie in de Oostbloklan-

den. pag. 4 

De VVD gaat Roemenië hel
pen in verband met de ko-

mende verkiezingen. Niet al
leen materiële hulp, maar 

ook menskracht zal worden 
ingezet. Buitenlandwoord-

voerder Frans Weisglas, Joris 
Voorhoeve en internationaal 

secretaris hebben er hun 
handen vol aan. 

pag.5 

In de Eerste Kamer is de 
vrede tussen Lubbers en de 
senatoren weer getekend. 

VVD-fractievoorzitter David 
Luteijn blikt daar nog even op 

terug. 
pag.8 



Menseli gaan gemeenteraad 
kiezen; geen Tweede Kamer 
(vervolg van pagina 1) 

maar aan de criminaliteitsbe
strijding, aan dorps- of stadsver
nieuwing, aan de gemeentefi
nanciën, de onroerend goedbelas
ting of het onderwijsbeleid. Bo
vendien verhoogt het hele proces 
van discussies en dialogen in zo'n 
partij de kwaliteit van de ge
meenteraadsfracties. 

Splintergroeperingen hebben 
wel een signaalfunctie, waar we 
zeer alert op moeten zijn. Libera
len moeten rekening houden met 
alle belangengroeperingen en een 
afgewogen visie op het algemeen 
belang uitdragen." 

Cursus 
De tijd dat het raadslidmaat

schap door welwillende, sociaal 
voelende amateurs kon worden 
vervuld, ligt achter ons. Niet voor 
niets hebben binnen de VVD de 
Haya van Somerenstichting sa
men met de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden een cursus 
"Leergang Gemeenteraad" opge
zet. 

Voorhoeve: "Die is van buiten
gewoon grote waarde. Je kunt nu 
eenmaal geen 'doctorandus Ge
meentepolitiek' worden. Daar be
staan geen diploma's voor. Na
tuurlijk is een grote maatschap
pelijke ervaring een voordeel, 
maar daarmee ben je er nog niet. 
Ook de raad heeft zijn eigen spel
regels. Bovendien is het gemeen
tebestuur de laatste decennia be
hoorlijk ingewikkeld geworden. 
Daarcnh v-in.d ik het ontzettend 
positief dat zo'n 50 % van onze 
(kandidaat)raadsleden die cursus 
heeft gevolgd of nog aan een ver
volg bezig is. Er bleek dus duide
lijk grote behoefte aan. 

We kunnen dus gerust stellen 
dat we kwaliteit in het veld bren
gen. Ik heb dat ook tijdens mijn 
vele spreekbeurten in het land 
gemerkt." 

Zweeds model 
Toch nog even naar de lands

politiek,. want die gaat inmiddels 
ook gewoon door. Het socialisti-

sche Zweedse model blijkt volsla
gen mislukt. Een gigantische 
staatsschuld, een inflatie van 7 % 
en een werkverzuim in sommige 
sectoren van 25 % vormen de tol 
voor de te ver doorgeschoten ver
zorgingsstaat. 
Na de instorting van het com
munistische systeem in het Oost
blok zakt nu ook de economie in 
elkaar van een land dat als socia
listisch bolwerk en voorbeeld 
werd gezien. 

Voorhoeve: "Het toont op
nieuw aan dat het model van het 
liberalisme het beste werkt. Onze 
uitgangspunten blijven het be
vorderen van de eigen verant
woordelijkheid en een sociaal ge
oriënteerde vrije markteconomie. 
Vanzelfsprekend moetje dit com
bineren met een parlementaire 
democratie. In Zweden is de ver
zorgingsstaat te sterk belast ge
worden door een enorm zware be
lastingdruk. Daarnaast lijdt men 
onder een veel te grote regel
dichtheid en een immens grote 
overheid. De mensen zijn welis
waar van de wieg tot het graf ver
zorgd, maar alle prikkels en elke 
stimulans - denk maar aan onze 
stimulerende staat - zijn voor hen 
eruit gehaald. Daardoor maak je 
de markteconomie en de vrije 
concurrentie kapot. Zweden zal 
niet ontkomen aan een sa
neringsprogramma. 

Doorgaans draaien voor der
gelijke onsympathieke klussen de 
liberalen op, wat ons ten onrechte 
de naam van een materialistische 
partij bezorgt. Helaas is het vaak 
de taak van liberale partijen om 
de onbetaalde rekeningen van het 
verleden te vereffenen." 

Kabinetsbeleid 
Ook over de resultaten van de 

huidige regeringscoalitie maakt 
hij zich zorgen. Echt duidelijk 
heeft dit CDA/PvdA-kabinet zich 
nog niet geprofileerd, maar hier 
en daar is er een kleine parallel 
met Zweden te trekken. 
Voorhoeve somt op: 

1. Het regeerakkoord zit fi-

MAART 1990 

nancieel niet goed in elkaar. Dit 
kabinet is van te optimistische 
veronderstellingen uitgegaan. 
Het heeft alle begrotingsruimte 
voor de komende jaren al uitgege
ven. Met tegenvallers en over
schrijdingen houdt deze regering 
geen rekening. Ook voor lasten
verlichting is geen geld gereser
veerd. 

2. Integendeel, dit kabinet 
komt met lastenverzwaring. 
Daardoor komt het in de knoop 
met zijn streven de werkgelegen
heid te bevorderen. W erkgele
genheid wordt voornamelijk door 
loonmatiging gestimuleerd. Het 
kabinet hoort het proces van 
loonmatiging te ondersteunen 
met lastenverlichting en ook daar 
faalt het. Geen lastenverlichting 
betekent namelijk geen loonmati
ging. Dus kan bruto-loonstijging 
niet door het kabinet worden af
geremd, waardoor we weer het ri
sico lopen van een stijgende in
flatie. Dat was met de VVD in de 
coalitie niet het geval. 

3. Dit kabinet doet te weinig 
aan criminaliteitsbestrijding. De 
concrete voorstellen van de VVD 
worden slechts gedeeltelijk uitge
voerd. Bovendien wordt er volgens 
ons te weinig geld voor uitgetrok
ken. 

4. Wat het milieu betreft gaat 
deze coalitie te eenzijdig te werk. 
Laat men nu eerst eens dat Na
tionaal Milieubeleidsplan gaan 
uitvoeren. Daar is de VVD ook 
voor. Maar nee, nu is het weer 
wachten op een NMP+ -plan. Dat 
betekent maanden vertraging! 
Bovendien veroorzaakt dat grote 
onzekerheid bij het bedrijfsleven, 
dat nu helemaal niet meer weet 
aan welke normen het straks 
moet voldoen. Hierdoor wordt be
paald geen basis gelegd om te 
gaan investeren. 

Honderden vrienden, kennissen en (oud)collega's van Annelien Kappeyne van de Coppel/o hebben op 28 fébruari afscheid 
van haar genomen tijdens de rouwbijeenkomst in de Leidse Pieterskerk. 
De kist werd gedragen door haar familie en door de WO-ers met wie zij het best bevriend was. 
In besloten kring vond die middag de teraardebestelling in Diemen plaats. 
(foto: Hans van Dijk). 
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Bovendien legt dit kabinet in 
zijn milieubeleid de lasten te éen
zijdig bij de automobilist neer. Die 
auto veroorzaakt 9 % van de 
luchtvervuiling. De VVD vindt 
dat de automobilist dan ook daar
voor moet worden aangeslagen, 
maar nu draait de autobezitter 
voor bijna de helft van alle hef
fingen tegen luchtvervuiling op. 
Hij hoest jaarlijks bovendien 13 
miljard aan accijnzen en BTW op. 
Bij het openbaar vervoer moeten 
elk jaar enkele miljarden worden 
bijgelegd." 

schroef op de auto. Die bereik je 
meer door schone brandstoffen en 
zuinige motoren. En het terug
dringen van het woon-werkver
keer begint bij de bouw van koop
woningen in en rond de grote 
steden, waar het meeste werk is. 
Dan hoeven de mensen niet meer 
in de file te staan en kunnen ze de 
fiets, tram of bus nemen." • 

Maar moet dan heel Nederland 
straks met asfalt worden gepla
veid? 
"Alsjeblieft niet! Je weet dat ik 
een warm voorstander ben van 
uitbreiding van het openbaar 
vervoer, van het gebruik van de 
fiets, van het lopen. Zelf doe ik dat 
zoveel mogelijk. Niet alleen voor 
het milieu, maar ook voor mijn 
conditie. Maar voor veel mensen 
betekent een andere wijze van 
ambulant zijn dan per auto een 
mentaliteitsverandering die je 
niet in een paar jaar tot stand 
brengt. Bovendien woont nu een
maal een groot deel te ver van 
de werkplek en heeft men soms 
driemaal zoveel tijd met het 
openbaar vervoer als met de auto 
nodig om op kantoor te komen. 
Dus zullen knelpunten moeten 
worden weggenomen. 

Koopwoningen 
Ik denk dat zo langzamerhand 

alle mensen in dit mooie land 
voorstander zijn van een stevige 
aanpak van de milieuvervuiling. 
Die bereik je echter niet door het 
verdubbelen van de belasting-

Partijraad 
7 april1990 
Plaats: "De Eenhoorn" 
(tegenover het station), 
Amersfoort. 
Aanvang: 10.30 uur. 

Agenda 
1. Opening door voorzitter 
dr. L. Ginjaar. 
2. Nabeschouwing raads
verkiezingen '90. 
3. Besluitvorming rond uit 
te brengen adviezen inzake 
voorstellen beschrijvings
brief (programma) 43 Jaar
lijkse Algemene Verga
dering (te vinden in V&D 
van jan. en febr. '90) ten 
aanzien van: 
a. Het beleid v.h. hoofdbe
stuur (punt 4) 
b. Een eventueel betaald 
voorzitterschap (punt 6) 
c. Het technisch advies EK 
(punt 10) 
d. De wijzigingsvoorstellen 
hr. (punt 11) 
e. Het concept-reglement 
TK (punt 12). 
4. Rondvraag. 
5. Sluiting. 

IN MEMORIAM ANNELIEN 
KAPPEYNE VAN DE COPPELLO 
VVD oud-staatssecretaris mr. Annelien Kappeyne van de 
Coppello is na een slopende ziekte op 53-jarige leeftijd 
overleden. Zij eindigde haar carrière als lid van de Raad 
van.State. 

Al in haar studententijd bepaalde zij na een werkbezoek. 
aan de Tweede Kamer: "Dit is het ... Dit wil ik ook!" Na 
haar studie Nederlands Recht werdzij in 1966 secretaresse 
van de VVD-Tweede-Kamerfractie. In 1971 werd zij be
edigd tot kamerlid. Dat zou zij blijven tot 9 juni 1981. 

Als rode draad door het leven van deze scherpzinnige juris
te liep haar diepe overtuiging t.a.v. de integriteit van het 
lichaam; of dat nu het fluor in drinkwater betrof( een maat- . 
regel die dankzij haar optreden in een groot aantal ge
·meenten moest· worden teruggedraaid)· of het zelfbeschik
kingsrecht van de-vrouw t.a.v. abortus. 

Haar landelijke bekendheid begon met het debat met de 
toenmalige minister van Justitie, Van Agt, over de uitbraak 
van de oorlogsmisdadiger Pièter Men ten. 

Van Annelien Kappeyne van de Coppello was als staatsse
cretaris van Emancipatiezaken ook het plan afkomstig 
vrouwen economisch zelfstandig te maken; Haar. uitgangs: 
Ptmt daarbij was heel duidelijk: "Niet alleen: gelijke rech
ten, maar ook gelijke verantwoordelijkheden". Zij heeft 
deze Wet Gelijke Behandeling nièt meer zelf af mogen 
maken doordat zij in 1986 niet opnieuw tot staatssecretaris 
werd ·benoemd en, haar portefeuille bij de minister van 
Binnenlandse Zaken terecht kwam. • 

Annelien ·was een markante, sterke· persoonlijkheid. Zij 
ging haar eigen weg, die - na. consciëntieuze afweging -
soms aanzienlijk kon verschillen van wat op dat moment 

·door dè VVD noodzakelijk werd geacht. Op Annelien is van 
toepassing "liberaal onder de liberalen" te zijn geweest. De 
liberalenhadden met.haar een van die persoonlijkheden in 
hun middendie langerdan een decennium mede gezichts
bepalend zijn geweest voor de VVD. Zij zijn haar zeer veel 
dank verschuläigd. 

. . ·' ·, ' ·.· 

Haar doöd komt veél,te vroeg. Voorhaar man, haar familie 
en voor haar vriènderi en voor allen diemet hàar. te maken 
hebben gehad: Z}jzal niet snel wo~den, vergeten. · · 

Het hoofdbestuur. 
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Verhoging huurwaarde
forfait voorlopig van 
de baan 
Dankzij de Eerste Kamer hoe
ven de eigen-huisbezitters 
voorlopig geen verdere stij
ging van de belasting op het 
eigen huis te verwachten 
(huurwaardeforfait). De VVD 
is daar altijd mordicus tegen 
geweest. Onze fractie stond 
daarin in de Tweede Kamer 
vrijwel alleen, maar vond in 
de Eerste Kamer o.a. steun bij 
haar oude coalitie-partner, 
het CDA. 

Verwacht werd dit niet door 
het Kabinet. VVD-woordvoerder 
John van Graafeiland merkte tij
dens de behandeling van het 
wetsontwerp fijntjes op dat de 
voorlopige aanslag Inkomsten 
Belasting al was vastgesteld op 
basis van verhoging van het 
huurwaardeforfait van 1,8 naar 
2,3 %. "Daar ontbreekt iedere 
wettelijke grondslag voor en zegt 
ook iets over de wijze waarop het 
Kabinet denkt over de taak, func-
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tie en status van de Eerste Ka
mer," aldus Van Graafeiland. 

Geen samenhang 
In zijn betoog onderstreepte de 

VVD-senator het praktisch ont
breken van enige samenhang 
tussen het optrekken van het for
fait en de voorgenomen verlaging 
van de overdrachtsbelasting, die 
nu ook van de baan is. Al was 
de VVD met dat laatste voorstel 
graag akkoord gegaan. "De fractie 
is van mening dat beide maatre
gelen los van elkaar. dienen te 
worden beschouwd en zij, betreurt 
het dat beide maatregelen in een 
wetsvoorstel zijn vervat." 

Ook met de door de bewinds
lieden in de Memorie van Ant
woord zogenaamde milieu-motie
ven veegde hij de vloer aan. 

Inkomenseffecten 
Van Graafeiland wees op de 

inkomenseffecten die een verho
ging van het huurwaardeforfait 
van 1,3 tot 2,3 % - dat wil zeggen 
80 % -voor de bevolking heeft. Het 
kabinetsstreven het eigen huis
bezit te bevorderen, kan op die 
wijze wel worden vergeten. "Wij 
kijken wel naar die effecten. Voor 

huiseigenaren betekent een ver
hoging van het forfait een zeker 
koopkrachtnadeel van gemiddeld 
een Yz %. Ik stel dus vast dat dit 
kabinet willens en wetens over
gaat tot het inpikken van een deel 
van de koopkrachtverbetering. 
Geraamd, want wij weten allen 
intussen dat zich een aantal ne
gatieve ontwikkelingen voordoet 
ter zake van de koopkrachtont
wikkeling. Ik hoef alleen maar te 
wijzen op de verhoging van de hy
potheekrente, waterschapslasten, 
milieuheffingen, onroerendgoed
belasting e.d." 

De VVD-senator herinnerde 
aan de sceptische houding van de 
VVD Eerste-Kamerfractie tijdens. 
de behandeling van de zgn. Oort
operatie. "Langzamerhand blijkt 
.dat de waarschuwende geluiden 
die in deze Kamer zijn gemaakt 
omtrent de gevolgen van Oort 
voor midden- en hogere inkomens 
bewaarheid worden. We hebben u 
toen gevraagd met name aan die 
groepen aandacht te besteden. De 
redenen daartoe nemen door een 
onverhoopte verhoging van het 
huurwaardeforfait alleen maar 
toe omdat ook dat nieuwe herver
delings- en niv~lleringseffecten in 
zich bergt." 

Samenvatting 
De VVD Eerste-Kamerfractie 

liet de regering weten dat: 
- het Kabinet niet vaker moet 

proberen de Eerste Kamer on
der druk te zetten; 

- de effecten van de verhoging 
van het huurwaardeforfait in 
een veel breder kader hadden 
moeten worden bekeken, met 
name de negatieve gevolgen op 
het volkshuisvestingsbeleid en 
de inkomenseffecten; 

- de door het Kabinet aangevoer
de milieu-argumentatie der
mate doorzichtig is dat het moet 
worden beschouwd als een vals 
voorwendsel om de haven t.a.v. 
het huurwaardeforfait binnen 
te zeilen; 

- de cijfermatige onderbouwing 
als zeer arbitrair en subjectief 
moet worden aangemerkt. 

Inkomenspolitiek 
Senator Van Graafeiland sloot 

af met: "Deze discussie is een 
puur politieke. In feite gaat het 
erom de bezitter van een eigen 
huis meer te laten betalen voor 
het doorgaans door hemzelf ge
creëerde woongenot... De PvdA 
vond dat alle midden- en hogere 
inkomensgroepen teveel profijt 
van de 'Oort-operatie' hadden on
dervonden en dat dient met dit 
wetsvoorstel te:ri dele te worden 
gecorrigeerd. Het is een inko
mens-politieke maatregel en 
zeg dat dan ook in alle dui
delijkheid. Dan weet de Ne
derlandse burger tenminste 
wat hem de komende jaren 
nog te wachten staat." • 

·Leerkrachten moeten beter 
worden betaald 
Tijdens de behandeling van de 
begroting voor Onderwijs en 
Wetenschappen heeft VVD
woordvoerder Jan: Franssen 
de inkomenspositie van het 
onderwijsgevend personeel in 
Nederland aan de orde ge
steld. 

Volgens Jan Franssen waren 
het de onderwijsgevenden als 
eersten die, toen er een tekort aan 
financiële middelen ontstond, 
door een korting op hun salarissen 
moesten bijdragen aan de nood
zakelijke bezuinigingen. De VVD
fractie is van mening dat nu er 
meer financiële ruimte is, deze 
groep ook weer als eerste moet 
worden gecompenseerd voor die 
kortingen. Volgens Jan Franssen 
is het daarnaast noodzakelijk om 
de aanvangssalarissen te verho
gen. 

· "Deze verhoging is nodig om 
het leraarsberoep aantrekkelij
ker te maken." 

Kwaliteit 
Een ieder is van mening dat de 

kwaliteit van het onderwijs van 
groot belang is. Er moet daarom 
voor worden gezorgd dat efficient 
kan worden ingesprongen op de 

nieuwe eisen die aan het onder
wijs worden gesteld. 

Volgens Jan Franssen zullen 
de door de VVD~fractie bepleite 
verhogingen van de salarissen de 
motivatie verhogen, die nodig is 
om deze vernieuwingen aan te 
pakken. "We zullen om deze sa
larisverbeteringen te kunnen be-

kostigen duidelijke keuzes moe
ten maken," aldus Jan Franssen. 

De regering maakt volgens de 
VVD-fractie een verkeerde keuze. 
Het bedrag dat extra beschikbaar 
is, wordt onzorgvuldig uitgege
ven. Enige bedoeling van de re
gering is om impopulaire bezuini
gingsmaatregelen. van het vorige 
kabinet terug te draaien. 

"De VVD-fractie vindt dat een 
slechte zaak. Er moet eerst een 
zorgvuldige analyse worden ge
maakt van de problemen die in 
het onderwijsveld leven. Op grond 
daarvan moeten wij bepalen waar 
de extra financiële middelen naar 
toe gaan," aldus Jan Franssen. 
Een duidelijke prioriteitenstelling 
is in het belang van een kwalita
tief goed onderwijs. • 

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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A nnelien Kappeyne van de 
Coppello is niet meer. Velen 
wisten dat zij ernstig ziek 

was, haar verscheiden kwam toch 
nog onverwacht. Zoals zij haar 
ziekte tegemoet trad, streed zij 
ook in de politiek met open vizier, 
met grote bereidheid naar andere 
opvattingen te luisteren. Maar de 
liberale beginselen gingen haar 
voor alles. Ook al bracht haar dat 
soms in conflict met anderen. bin
nen haar eigen partij. Met haar is 
een groot liberaal, een markante, 
maar bovenal een m~ns~lijke per
soonlijkheid heengegaan. 
Wij zullen haar missen .. 

Van de 
voorzitter 

D 
e liberale uitgangspunten 
zijn meer dan ooit nodig om 

- de toekomst van dit land te 
verzekeren. Om het even of het nu 
gaat om landelijke, provinciale of 
gemeentelijke politiek. 

Wij willen daarbij een samen
leving die stimuleert, die voor
waarden schept vÓor burgers om 
hun eigen verantwoordelijkheid 

·te kennen en te nemen, maar ook 
een samenleving die een waár-

. borg levert voor degenen die in de 
kou komen te staan. Thorbecke 
zei reeds dat de sterken moeten 
zorgen dat de zwakken sterker 
worden. 

Vaak wordt gesteld dat andere 
partijen onze liberale visies heb
ben overgenomen. En dat is zo. 
Maar daardoor zijn die andere 
partijen nog niet liberaal gewor
den, integendeeL 
Als ik de voorzitter van de PvdA 
hoor zeggendat het tijd wordt na 
te denken over een herverdeling 
van inkomen, kennis, etc... dan 
doet mij dat denken aan de jaren 
zeventig. Als de vice:premier zegt 
dat bij de komende begroting "de 
scheefgroei in de ontwikkeling 
van hoge inkomens en de ontwik
keling vàn lage inkomens" moet 
worden rechtgetrokken, dan be
doelt hij ie_ts anders dan wij met 
de stimulerende samenleving 
voor ogen hebben. En als cie.voor
zitter van het CDA zegt dat het 
tijd wordt om ook op plaatselijk 
niveau de "grote coalitie" tot 
stand te brengen, dan is dat wat 
anders dan wat wij onder plaatse
lijke democratie verstaan. 

Het is mijn stellige overtuiging 
dat de VVD beter in staat is dan 
het CDA of de PvdA om de wegen 
naar de toekomst aan te geven. 
Juist onze liberale beginselen 
maken ons beter geëquipeerd om 
een toekomstgericht beleid te 
ontwikkelen, om beter in te spelen 
op d~ problemen die op ons afko
men. 
Juist de VVD is in staat om op 
die ontwikkelingen creatief in te 
spelen. Dat geldt voor het lande
lijk, maar ook voor het lokaal ni
veau. 

Er is de laatste weken overal 
hard gewerkt in den lande. Er zal 
de komende week nog hard ge
werkt worden; zowel door politici 
als door vrijwilligers. Ik ben ervan 
overtuigd dat door ons aller in
spanning het mogelijk moet zijn 
om een verkiezingsresultaat te 
halen dat beter is dan de prog
noses ons thans willen doen ge
loven. De vechtkracht van ons li
beralen zal het mogelijk maken 
dat wij er weer bovenop komen. 
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Reden ont te juichen? 
door FLORUS WIJSENBEEK, 
WO-Europarlementariër 

Dr.Remkode Maar stelt in een 
ingezonden brief in Vrijheid 
en Democratie van januari 
eeri aantal indringende vra
gen aan de VVD-Europar
lementariërs, met name aan 
ondergetekende, die hij er van 
beschuldigt op kinderlijke 
wijze zijn enthousiasme over 
de Europese samenwerking 
ten toon te spreiden. Ik wil in 
dit artikel trachten hem en 
daarmee alle lezers van dit 
blad een antwoord te geven. 

Vooropgesteld: zonder een be
hoorlijke dosis idealisme en frus
tratiebestendigheid zou het werk 
aan de Europese eenwording niet 
mogelijk zijn. Het verzet van het 
nationalisme, van de nationale _ 
ambtenarij en van het protectio
nisme is groot. Maar de opzet van 
de EG is in essentie een liberale, 
namelijk het wegnemen van be
lemmeringen voor het vrije ver
keer van personen, ideeën, goe
deren, diensten en kapitaal. Ie
dereen die het Liberalisme aan
hangt - en dat doet dr. De Maar -
zou· zich daar in moeten kunnen 
vinden en zich ervoor inzetten, al 
was het alleen maar door ook in de 
Europese verkiezingen zijn stem 
uit te brengen, zonder zich naar 
de stembus te moeten slepen. 

Daarmee worden twee doel
stellingen gediend: 

Ten eerste: het tegengaan van 
de regelzucht die door Socialisten 
en Christen-Democraten ook in 
het Europese parlement ten toon 
wordt gespreid. De liberalen 
staan voor liberalisatie en de
regulering. In de EG wordt ka
derwetgeving gemaakt, die in de 
plaats komt van twaalf verschil
lende nationale wetgevingen. 

Ten tweede: door het uitbren
gen van zijn, stem vergroot de kie
zer zijn invloed. Niet alleen geeft 
hij er zijn politieke keuze mee aan, 
maar ook kan hij de invloed van 
het direct gekozen Parlement - en 
dus van zichzelf - vergroten. Nu 
laten de bevoegdheden van het 
Europees Parlement nog te wen
sen over. Een lage opkomst slaat 
de nationale regeringen het ar-
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gument uit handen dat de kiezers 
er niet in zijn geïnteresseerd om 
hun vertegenwoordigers een gro
tere invloed te geven in de wet
geving die hun dagelijks leven in 
steeds grotere mate bepaalt. 

Europese BTW 
Laat ik een typisch voorbeeld 

geven van Europese deregulering, 
geëntameerd door het liberale lid 
van de Commissie mevrouw Scri
vener, die door de nationale amb
tenarij en de socialisten en Chris
ten-Democraten in het Europees 
Parlement wordt gefrustreerd. 
Voor de vrije interne markt per 
1992 is het noodzakelijk dat er een 
Europese regeling voor de BTW 
tot stand komt waarbij de grens
controle wordt afgeschaft. Het 
voorstel van de Commissie is 
(naast het tot elkaar brengen van 
de tarieven binnen twee band
breedtes) om ook de heffing en de 
controle daarop te vereenvou
digen. Dat kan door nog uitslui
tend in het produktieland de BTW 
te voldoen (dus niet meer in het 
consumptieland zoals nu, met de 
daarbij horende ingewikkelde 
procedure van aftrek aan de grens 
bij export). Aan het eind van het 
jaar zou dan een verrekening tus
sen de schatkisten van de lid
staten moeten plaatsvinden. An
ders zouden de importlanden te
veel inkomsten van een zeer be
langrijke belastingbron missen. 
De Ministers van Financiën, die 
er toch al niet op gesteld zijn om 
de fiscale autoriteit uit handen te 
geven, hebben daarover het ad
vies gevraagd aan hun directeu
ren-generaal van de belasting
diensten (kortom ze zijn bij de 
duivel te biecht gegaan). Die wa
ren van oordeel dat je de statistie
ken op grond waarvan de verre-

kening zou moeten plaatsvinden 
van andere lidstaten niet kon 
vertrouwen en dat alles zo zou 
moeten blijven als het nu is. Dat 
houdt in dat de burger weer on
nodig op kosten wordt gejaagd 
want dat betekent ook een dub
bele in plaats van een eenvoudige 
controle. Immers BTW-heffing bij 
produktie behoeft slechts éénmaal 
controle, terwijl aftrek bij uitvoer 
en bijtelling bij invoer een dubbele 
controle vereist. 

Ambtenaren 
Dit geeft mij meteen de ge

legenheid op een andere vraag 
van dr. De Maar in te gaan: er is 
in de diensten van de Europese 
Gemeenschap geen "reuze-admi
nistratie" om deze en andere 
voorstellen te doen en te verwer
ken. V oor alle instellingen van de 
Gemeenschap (met meer dan 320 
miljoen inwoners!) zijn er 30.000 
ambtenaren aan het werk, waar
van ongeveer 40% in de talen
dienst (wij werken immers in alle 
negen talen van de EG). Alleen 
al het Nederlandse Ministerie van 
Landbouw telt er volgens de 
Staatsalmanak 11203, en ieder
een weet dat het beleid van dit 
Ministerie in Brussel wordt ge
maakt. 

Pinda's en apen 
De Brusselse ambtenaren 

worden niet schriel voor hun 
diensten beloond. De oprichter 
van de Gemeenschap, de cognac
koopman Jean Monnet, zei daar
van: Ik wil goede mensen hebben 
en als je die niet betaalt, krijg je 
ze niet, dan blijven ze liever thuis. 
"Ifyou pay peanuts, you get mon
keys". Het voornaamste verschil 
met de nationale ambtenaren zit 
hem echter niet in de nominale 
salarissen, maar in de belasting 
daarop. 

Wij zijn ondanks de Oori
operatie de zwaarst belaste bur
gers van de Europese Gemeen
schap. Daarin schuilt tevens het 
grootste gevaar dat ons na 1992, 
wanneer de binnengrenzen ver-
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dwijnen, bedreigt. Als wij niet in 
staat blijken de lasten voor onze 
burgers te verlichten dan gaat, 
ondanks een grotere produktivi
teit, onze concurrentiepositie 
naar de knoppen. Diensten en 
produkten zullen dan van elders 
worden betrokken. De leveran
ciers daarvan - ook wanneer het 
Nederlanders zijn- zullen zich el
ders vestigen waar een vriende
lijker belastingklimaat heerst. 
Het is de voornaamste taak van 
ons drieën en van onze VVD-col
legae in het nationaal parlement 
om daar de aandacht op te blijven 
vestigen. Daarmee bewijzen we 
onze nationale economie de beste 
dienst die we kunnen. 

Achttien commissies 
Maar laat er geen misverstand 

over bestaan: de leden van het 
Europees Parlement zijn geen 
vertegenwoordigers van ons land 
in buitengewone dienst. Wij zijn 
leden van de Liberale fractie in 
het Europese Parlement, waarin 
vertegenwoordigers van tien lan
den zitting hebben, op basis van 
een gemeenschappelijk program
ma. Daar hebben we als VVD onze 
steun aan gegeven en een niet 
onaanzienlijke invloed in gehad. 
We kunnen dan ook aannemen 
dat andere (buitenlandse) verte
genwoordigers van de fractie -
bijvoorbeeld in de commissie voor 
de landbouw, waar geen van de 
drie VVD-ers zitting in heeft - dat 
programma naar eer en geweten 
zullen uitvoeren. Het is nu een
maal niet anders; we kunnen en 

ONDER AUSPICIËN VAN DE 
LIB. DEM. FRACTIE 

mogen elk slechts in twee vak
commissies dienen en daar zijn er 
achttien van. Ik zit zelf in de com
missie vervoer en toerisme, maar 
ook in de commissie milieu, con
sumentenzaken en volksgezond
heid. 

In een volgende aflevering zal
ik u uitgebreid inlichten over het 
daar recent behandelde voorstel 
voor een Europees Milieuagent
schap. Helaas wordt de oprichting 
daarvan vooralsnog geblokkeerd 
door de onenigheid die er tussen 
de lidstaten heerst over de ves
tigingsplaats van dat Instituut. 
Ook ons land heeft zich daarvoor 
kandidaat gesteld. Ik betwijfel of 
Nederland een grote kans maakt 
op de vestiging van dit bureau 
omdat wij ons ook opwerpen als 
land waar de Ontwikkelingsbank 
voor Oost-Europa en het Europees 
Merkenbureau zouden moeten 
komen. Of we door een dusdanig 
verdeeld optreden kans maken 
voor één van de drie, waag ik te 
betwijfelen, terwijl ik toch - dit ter 
geruststelling van dr. De Maar -
het beste met ons land voorheb, 
maar ook gefascineerd en (des
noods kinderlijk) enthousiast blijf 
voor het ideaal van Europese een
wording. • 

The~nadag 
Oost-Europa 

12 mei 1990 

***** *EP* 
in The President Hotel 

Floraweg 25 

*PE* te Maarssen 
aanvang: 10.30 uur *** 

Deze bijeenkomst, toeganke
lijk voor de leden van de VVD, 
wordt geheel gewijd aan de recen
te ontwikkelingen in de relatie 
Oost-West in het algemeen en in 
het bijzonder aan de positie van 
liberale .en democratische groe
peringen die zich thans in de 
"Oostbloklanden" vormen. Ach
tergrond is tevens de hulp van de 
VVD aan deze groeperingen via 
de D. W. Dettmeijerstichting. 

Globaal zal het programma de 
volgende onderdelen kennen: 

- een drietal inleidingen, waar
onder tenminste één te houden 
door een liberaal afkomstig uit 
Oost-Europa; 

- een plenaire discussie met als 
basis een drietal stellingen over 
de relatie Oost/West; 

- _een ontmoeting met delegaties 
van liberalen uit Oost-Europa. 

Ondergetekende: 

De dag staat onder leiding van 
de secretaris buitenland van de 
VVD, de heer J. D. Blaauw. De 
organisatie is in handen van de 
kamercentrale Utrecht. 

Om inzicht te hebben in het 
aantal te verwachten deelnemers 
is het noodzakelijk dat een ieder 
onderstaande bon invult en doet 
toekomen aan het algemeen se
cretariaat van de VVD, Postbus 
30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 

Na ontvangst zullen de deel
nemers zo spoedig mogelijk ach
térgrondinformatie ontvangen. 

In Maarssen is gelegenheid om op 
vrijwillige basis bij te dragen in 
de bestrijding van de kosten. 

Namens het hoofdbestuur, 
de algemeen secretaris, 
W.J.A. van den Berg. 

Naam: ................................................................................................................................................... . 
Adres (met postcode): .............................................................................................................. . 

geeft zich hierbij op voor de themadag ,,Oost-Europa" op 12 niei 
1990. 
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helpt Roentenië door RENY DIJKMAN 
foto: Theo Meijer 

*** *EP* 
*PE* 
***** 

Tijdens de Internationale Li
berale top die medio februari 
onder leiding van FDP-voor
zitter Otto von Lambsdorff in 
Oost-Berlijn is gehouden, is 
door de Westeuropese liberale 
partijen besproken hoe de 
Oostbloklanden het best bij 
het opzetten van hun demo
cratieën kunnen worden ge
holpen. 

De resultaten daarvan werden 
op een persconferentie op 19 fe- . 
bruari bekend gemaakt door po
litiek leider Joris Voorhoeve, in
ternationaal secretaris Jan Dirk 
Blaauw en buitenlandwoordvoer
der voor de VVD Tweede-Kamer
fractie Frans W eis glas. 

Dettmeijerstichting 
In het januarinummer vestig

de Jan Dirk Blaauw al de aan
dacht op de in het leven geroepen 
Dettmeijerstichting (nummer 
25.75.08.597 Mees en Hope te Den 
Haag, gironummer van de bank: 

· 68500), die tot doel heeft de fi
nanciële hulpstroom te coördine
ren. Giften op deze rekening zijn 
zeer welkom! In Oost-Berlijn is 
door de Westeuropese liberalen 
afgesproken dat de Nederlandse 
hulp zich vooral op Roemenië· zal 
richten. Tegen de verschijnings
datum van dit blad zal een 
vrachtwagen met hulpgoederen, 
kantoormateriaal, e.d. al onder
weg zijn naar Roemenië. 

Dit land dat thans in een grote 
crisis verkeert, kende voor de oor
log de grootste liberale partij. Nu 
moet men daar weer een demo
cratie van de grond af opbouwen 
onder erbarmelijke omstandighe
den. 

Werkgroep 
De VVD-buitenlandwerkgroep 

heeft onder voorzitterschap van 
Frans W eisglas een verkennings
rapport uitgebracht over de hui-

dige stand van zaken betreffende 
de politieke situaties en liberale 
stromingen in Oost-Europa. De 
auteur is Marius W essels. 

Op 12 mei zal de VVD samen 
met haar Vlaamse zusterpartij, de 
PVV, een themadag over Oost
Europa houden. Tijdens de pers
bijeenkomst sprak Joris Voorhoe
ve nog zijn zorgen uit over de ont
wikkelingen in Roemenië. Zo is 
het hele topkader van de liberale 
partij praktisch door Ceauscecue 
uitgemoord. De VVD heeft contact 
met twee Roemeense liberale 
partijen, namelijk: De Nationale 
Liberale Partij en de Partij van 
Democratische Eenheid. 

Mensenrechten 
Jan Dirk Blaauw benadrukte 

dat de hoofddoeleinden van de 
Dettmeijerstichting de demo
cratiseringsprocedures en de be
hartiging van de mensenrechten 
zijn. 

Bij het eerste transport zitten 
10 fax-apparaten die de firma 
Veenman voor een zeer schappe
lijke prijs heeft geleverd. Die zijn 
heel belangrijk, want aan com
municatiemiddelen is in Oost
Europa een schreeuwend tekort 
en dat wreekt zich juist in al die 
landen die de komende maanden 
verkiezingen zullen houden. 

Drie VVD-delegaties zullen de 
komende maanden richting Roe
menië gaan, met goederen, als 
klankbord en met raad en daad. 
Ook zal de VVD waarnemers stu
ren naar de verkiezingen in ande
re Oosteuropese landen. 

U begrijpt het: uw hulp is zeer 
welkom. In een aantal Oostblok
landen is een proces gaande dat 
sneller verloopt dan wij kunnen 
schrijven. De mensen daar hebben 
recht op onze hulp; zoals ook wij 
zijn geholpen na de Tweede We
reldoorlog. Alleen komt het voor 
hen allemaal45 jaar later. Jaren, 
die wij in vrede mochten leven. • 

,,Rijswijk moet voor jongeren 
aantrekkelijk blijven" (vervolg van pagina 1) 

reserve in feite al in februari 
geïnstalleerd had kunnen wor
den. Door verschillende omstan
digheden werd die beëdiging ver
traagd. Marcel heeft al eerder 
pech gehad. Als de VVD-Rijswijk 
in 1986 niet de terugslag op de 
landspolitiek had gekregen, was 
hij toen al op zijn 22ste raadslid 
geworden. 

Rijswijk. Een stad die groot is 
gegroeid onder de legendarische 
Archibald Boogaard. Een bur
gervader die de godspe beging om 
in het begin van de jaren zestig 
een winkelcentrum midden in de 
weilanden aan te laten leggen. In 
een tijd waarin het begrip "koop
centrum" in Nederland nog prak
tisch onbekend was. Boogaard 
bouwde met inzicht en voort
varendheid. Hij had het regel
matig aan de stok met de toen
malige Commissaris der Konin
gin, omdat hij altijd een ietsje 
meer deed voor zijn gemeente dan 
hem officieel was toegestaan. Hij 
was een burgemeester met visie, 
die hoog- en laagbouw met een 
voortreffelijke groenvoorziening 
wist te combineren. 's Zaterdags 
op de markt, waan je je in een 
dorp. Het karakter is praktisch 
onaangetast gebleven, maar naar 
het zuiden waaiert de gemeente 
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Marcel Gerritsen (foto: Theo Meijer) 

langs de Vliet in een brede strook 
uit van hoog- en laagbouw, kan
toren, industrieterrein en snel
wegen. 

Rijswijk is té goed gebouwd en 
juist dat breekt nu op. 

Jongeren 
"Daar begint ook ons pro

bleem," zegt Marcel Gerritsen, 
geboren en getogen Rijswijker. 
"De gemeente heeft in de jaren 
vijftig en zestig een gigantische 
groei doorgemaakt. Toen kwamen 
mensen van twintig, dertig jaar 

Frans Weisglas is niet te beroerd om voor Jan Dirk 8/aauw en Joris Voorhoeve een kop koffie in te schenken 
tijdens de persconferentie. 

daar wonen en bleven er ook. 
Maar de jongeren moeten nu 
wegtrekken, omdat er geen woon
ruimte is. Bij de vorige verkiezin
gen moesten we dan ook terug van 
31 gemeenteraadszetels naar 29 
omdat het inwonertal onder de 
50.000 zakte. We zullen er echt 
alles aan moeten doen om Rijswijk 
ook voor jongeren weer aantrek
kelijk te maken. Het is niet leuk 
als je je vrienden weg ziet trekken 
omdat ze hier niet onderdak kun
nen komen. En - dat zal toch ie-

. dereen met me eens zijn - de ge
zondste opbouw van een gemeente 
is als alle leeftijdsgroeperingen 
evenredig vertegenwoordigd zijn." 

Beleidsmedewerker 
Marcel is een van de 9 VVD

raadsleden. Zijn politieke belang
stelling begon al op de middelbare 
school, dus koos hij als studie
richting juridisch-politieke we
tenschappen in Leiden. 

Daarna kwam hij als beleids
medewerker bij de VVD Tweede
Kamerfractie terecht, waar hij 
zich bezighoudt met Sociale Za-

. ken, Ambtenarenzaken, Emanci
patie en Volksgezondheid. In de 
Rijswijkse raad heeft hij nu Fi
nanciën, Ecçmomische Zaken en 
Sport. Het metier is trouwens niet 
nieuw voor hem, want sinds 1986 
is hij in zijn vrije tijd assistent van 
de VVD-raadsfractie geweest. 

Actief propagandist 
Maar politiek is meer dan ver

gaderen. Politiek begint in je ei
gen straat. Marcel deed als VVD
afdelingsbestuurslid de propa
ganda, schreef (in) de Rijswijkse 
VVD-kroniek en probeert zoveel 
mogelijk jongeren bij de VVD
Rijswijk te betrekken. En dat is 
geen simpel gegeven. 

Met VVD-lijsttrekker Hans 
Vrind heeft hij thans een dubbele 
band lopen doordat de laatste net 
voorzitter van de partijcommissie 
Sociale Zaken is geworden. 
Rijswijk gaat een stevige cam
pagne voeren. De VVD-Rijswijk 
zal er alles aan blijven doen om 
de vuilverbrandingsplannen op de 

grens van haar gemeente te voor
komen. Over . het rampzalig pro
ject acht VVD-wethouder Hans 
Vrind nog niet het laatste woord 
gesproken. 

"Die vuilverbranding betekent 
een groot verlies van werkgele-

. ge:nheid," vertelt Marcel Gerrit
sen. "Fokker heeft grote uitbrei
dingsplannen, op voorwaarde dat 
die vuilverbranding er niet komt. 
De groei van werkgelegenheid 
betekent een instroom van jonge 
mensen. Eigenlijk hangt alles met 
elkaar samen." Het agglomeratie
overleg met het Haags college is 
sinds de VVD daarin terug is wel 
wat verbeterd, maar in Rijswijk 
vindt men het zeker nog niet opti
maal. De komende jaren zal hard 
aan een betere verstandhouding 
moeten worden gewerkt. 

Enquête 
Het actieve VVD-bestuur Rijs

wijk heeft haar leden een paar 
jaar geleden tussentijds geraad
pleegd. Via een enquête in de 
Rijswijkse VVD-Kroniek werd de 
leden ondermeer gevraagd waar
aan men de grootste voorkeur gaf: 
de bouw van een schouwburg, een 
nieuw zwembad of de vernieu
wing van het winkelcentrum. Er 
wordt door de fractie wel degelijk 
ook buiten verkiezingstijd naar de 
leden geluisterd. 
"En natuurlijk beïnvloedt het de 
beslissingen die je uiteindelijk 
neemt. Het raadplegen van je di
recte achterban geeft je ook een 
zekere steun in de rug. Een steun 
die ieder gemeenteraadslid nodig 
heeft." 

Hoewel aan dat contact met de 
achterban door iedereen grote 
waarde wordt gehecht, komt dat 
volgens Marcel Gerritsen nog niet 

voldoende uit de verf. "De raads
leden moeten naar de kiezers toe. 
Ze moeten in dialoog blijven met 
die achterban en in Rijswijk is dat 
zeker niet alleen het ledenbestand 
van de VVD. Ook in de nu lopende 
campagne speelt dat 'actief naar 
de kiezer toe', een belangrijke rol." 

Canvassen 
Vier jaar geleden is Rijswijk, 

na daartoe klaargestoomd te zijn 
door VVD-trainer René Klaassen, 

· voor het eerst met het zogenaam
de "canvassen" begonnen. Dat 
was zo'n succes, dat die wijze van 
campagne-voeren ook dit jaar 
weer wordt toegepast. 
"Het is erg intensief, maar dank
baar werk," vertelt MarceL 
"Niet alleen de propagandisten, 
maar alle (kandidaat)raadsleden 
trekken die wijken in, waar de 
VVD door de jaren heen een grote 
aanhang had, maar waar de laat
ste jaren wat de klad is inge
komen. Door dat van deur naar 
deur gaan raak je goed op de 
hoogte van de problemen die ·in 
de diverse wijken spelen. Op die 
wijze krijgen de kiezers ook ver
trouwen in je, want dan merken ze 
dat er naar hen wordt geluisterd. 

Frank de Grave zei me onlangs 
dat je door een goede campagne 
de trend van verlies kunt door
breken. En dat zijn we in Rijswijk 
ook van plan." 

De verwachtingen voor de ko
mende verkiezingsuitslag zijn in 
Rijswijk dan ook hoog gespannen. 
"Met een goede wijkgerichte 
campagne, sterke kandidaten en 
een prima lijsttrekker in de per
soon van Hans Vrind, gaat de 
VVD in Rijswijk een goed resul
taat behalen." MarcelGerritsen is 
ervan overtuigd. • 
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Rijk cultureelleven in 
Zuidw-olde 
Zuidwolde - In Zuidwolde, de 
meest zuidelijke gemeente 
van Drenthe, kampen B & W 
plus gemeenteraad ·met een 
luxe. Hier geen begrotingste
korten, geen echte troebelen 
onderling. Hier ook geen pes
terijen voor de burgerij met 
hoge onroerend goedbelas
tingen. Integendeel, in Zuid
wolde wordt slechts de helft 
van het tarief geheven dat zou 
mogen worden gevraagd. 

En zo er thans een schaduw 
over het stadje ligt, dan betreft die 
wel de uitbreidingvan de N48, een 
door Rijkswaterstaat gewenste 
reconstructie van de Rijksweg 
Ommen-Hoogeveen. Massaal is de 
bevolking op de been gekomen. De 
raadszaal was in februari zo afge
laden dat voor 12 maart een twee
de inspraakavond werd gepland. 
In Zuidwolde zit men bepaald niet 
te wachten op geluidsoverlast en 
toenemende verkeersdrukte met 
de daaraan gepaard gaande 
luchtverontreiniging. 

Zo Zuidwolde zich ergens in 
onderscheidt van de rondom lig
gende gemeenten, dan is dat wel 
door het bijzonder rijke culturele 
en sociale leven. De 9510 inwo
ners kunnen niet alleen hun hart 
ophalen aan acht lokale toneel
verenigingen en 25 sport
verenigingen, maar ook aan tal
rijke culturele evenementen, die 
met grote vindingrijkheid jaar
lijks worden georganiseerd. 

Droombeeld 
Een gesprek met burgemeester 

W. J. Vuursteen (VVD), wethou
derfloco-burgemeester F. Wem
menhave (VVD - Openbare W er
ken, w.o. welzijn, sport/recreatie, 
jeugd-jongerenwerk, volksge
zondheid, bejaardenzorg, onder
wijs, maatschappelijke dienst
verlening, grondzaken) en VVD
afdelingsvoorzitter W. Osinga le
vert een uiterst positief beeld op. 
Een impressie die de indrukken 
opgedaan door de verslaggever in 
de stille ochtenduren alleen maar 
bevestigt. 

Zuidwoldt: wordt niet ontsierd 
door hoogbouw. Huizen en straten 
zijn voortreffelijk onderhouden. 
De gemeente drijft voornamelijk 
op veehouderij (80. %) en akker
bouw (20 %). Bovendien is het de 
Zuidwoldigers ingebakken om 
eerst te sparen voordat de gelden 
worden besteed. Aan het begin 
van de jaren tachtig gold dat voor 
de bouw van het nieuwe gemeen
tehuis, daarna voor het welzijns
centrum. Inmiddels is zo een re
serve van 17 miljoen opgebouwd. 

Dorpshuizen 
Wethouder Wemmenhave ver

telde dat Zuidwolde wordt ge
vormd door zes kernen, die op een 
na allemaal hun eigen dorpshuis 
hebben. "Zo heeft iedere kern zijn 
eigen verenigingsleven opge
bouwd, zijn school en sportvelden. 
Jaarlijks worden tijdens een fes
tival de onderlinge prestaties ge
meten." 

Dit jaar wordt het 715-jarig 
bestaan van de gemeente uiterst 
feestelijk gevierd. Van 30 juni tot 
en met 14 juli vindt een keur van 
festiviteiten plaats. Met die ac-

tiviteiten, zoals de Middenveld
tentoonstelling, hoopt men niet 
alleen de eigen bevolking maar 
ook de toeristen te trekken. Het. 
enige nadeel van Zuidwolde is dat 
de gemeente geen hotel heeft en 
toeristen onderdak moeten zoe
ken in naburige gemeenten ofbij 
particulieren. En dat terwijl 
steeds sterker het accent op re
creatie en toerisme wordt gelegd. 

Voorzieningsniveau 
Ook het voorzieningsniveau in 

deze gemeente zal bij menig be
stuurder elders de afgunst wek
ken. Voor het welzijnsplan wordt 
jaarlijks 1,3 miljoen uitgetrokken 
van de te besteden 20 miljoen. De 
sport wordt met f 800.000,- be
dacht. Daarnaast bestaat vol
doende investeringsruimte. 

Al twaalf jaar wordt in Zuid
wolde het college do~r CDA en 
VVD gevormd. De liberalen heb
ben er circa 100 leden. Daarvan is 
de gebruikelijke vaste, harde kern 
nu bezig met de laatste campag
neloodjes. Op de dag van de ver
kiezingen zal nog huis-aan-huis 
door de liberalen een persoonlijke 

V.l.n.r. burgemeester Vuursteen, wethouder Wemmenhave en afdelingsvoorzitter Osinga in gezamenlijk overleg. 

briefworden bezorgd en de h.a.h.
krant stelde tweemaal de achter
pagina ter beschikking. 

Zo juist verschenen: 

Eigen bevolking 
Zuidwolde bestaat voor 80 tot 

90 % uit geboren en getogen 
Drenten. Het overige deel is uit de 
randstad afkomstig. Veel van die 
randstedelingenzijn na hun pen
sionering naar dit bekoorlijke 
Drentse dorp verhuisd. Daarom 
ook heeft het gemeentebestuur 
rekening gehouden met goede 
voorzieningen voor de senioren. 

Wethouder Wemmenhove: "Je 
kunt wel stellen dat onze CDA
VVD-coalitie is ingesteld op een 
stabiele wijze van besturen. Sa
men met het CDA is dat uitge
groeid tot een goed harmonie
model. Daardoor blijven er voor de 
oppositie weinig mogelijkheden 
over. Mar men kan ook niet zeg
gen dat we zaken laten liggen. Op 
het gebied van cultuur, milieu en 
kunst doen we vrij veel. Kunst be-

Liberaal Reveil 
thentanuntnter 

Liberalisnte en de VVD 
"Is de WD een s'lecht-weer 

partij?" 
Dit is één van de vragen die aan 
de orde komt in het zo juist ver
schenen themanummer van Li
beraal Reveil "Liberalisme en de 
VVD". 

Een aantal liberale auteurs 
analyseert de kabinetscrisis van 
vorig jaar, de slechte verkiezings
resultaten die daarop volgden, de 
beleidsinbreng van het liberalis
me en de VVD in verleden en toe
komst en de coalitiemogelijk
heden van de VVD. 

In dit themanummer treft u 
artikelen aan van de VVD-frac
tievoorzitter in de Tweede I):amer, 
J.J.C. Voorhoeve, de oud-Tweede 
Kamerleden R. Braams, H.H. Ja
cobse en F. Portheine, de direc
teur van de Teldersstichting K. 
Groenveld en van J.A. de Hoog, U. 
Rosenthal, Theo Korthals Altes en 
K.J. Cath. 

schouwen we als een geïnte
greerd onderdeel van onze ge
meentelijke presentatie. Jaarlijks 
wordt hier bijvoorbeeld aan een 
kunstenaar een opdracht ver
strekt. 

Colleges 
Ingeslapen kan men Zuidwolde 

zeker niet noemen. In januari 
speelden 60 scholieren simultaan 
dam tegen de internationaal be
kende grootmeester J ohn van den 
Borst. En tussen eind januari en 
mei houdt de Rijksuniversiteit 
van Groningen er vier literatuur
gastcolleges, die bepaald niet over 
"de brune bonen" van Bartje 
gaan, maar over de laatst ver
schenen boeken van Jeroen Brou
wers, W. F. Hermans, Gerard 
Reve en A. F. Th. van der Heijden. 
Voor dergelijke evenementen is de 
belangstelling groot. • 

U kunt dit themanummer be
stellen door f 9,50 over te maken 
op giro 240200, t.n.v. "Stichting 
Liberaal Reveil" te Voorschoten, 
onder vermelding van thema
nummer 1990 nr. 1. 

Informatie over Liberaal Re
veil kunt u inwinnen bij de eind
redacteur Lena J. Kolff, Konin
ginnegracht 55a, 2514 AE 's
Gravenhage, tel.: 070 - 3631948. 

De auteurs maken kanttekenin
gen bij de professionaliteit van de 
partij en van de wijze waarop po
litiek wordt bedreven. De VVD 
denkt en handelt te weinig effec
tief in termen van macht en in
vloed. De politieke leiding van het 
afgelopen decennium blijft daarbij 
niet geheel buiten schot. 

"\ '\, ,. I 
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Leiden ntoet \Ver 
blijven 
door JOHAN HOMMES 

"Houd Leiden werkbaar", zo 
luidt het motto van de VVD bij 
de gemeenteraadsverkiezin
gen in Leiden. De campagne 
zal àan de hand van dit motto 
worden gevoerd. Reeds 
maandenlang hebben vele le
den van de afdeling gewerkt 
aan de voorbereidingen. 

Begin vorig jaar heeft een 
werkgroep van afdelingsleden 
bouwstenen geleverd voor het 
verkiezingsprogramma. Deze 
bouwstenen zijn verwerkt tot een 
programma dat in oktober vorig 
jaar door de ledenvergadering kon 
worden vastgesteld. In het najaar 
werd ook de kandidatenlijst vast
gesteld aan de hand van een ad
vies van een door de afdelingsver
gadering ingestelde kandidaat
stellingscommissie. Deze com
missie volgde een procedure 
waarbij gesprekken plaatsvonden 
met alle kandidaten en waarbij 
deze de kans kregen om zich ruim 
voor de beslissende vergadering 
aan de leden te presenteren. Dit 
alles leidde ertoe dat de kan
didaatstellingsvergadering voor
spoedig verliep en slechts ander
half uur in beslag nam. 

Lijsttrekker Theo van der Nat bij het begin van een energiebesparingscampagne van het Energiebedrijf Rijnland. 

Actieve campagne 
Voor de campagne zetten vele 

leden zich in. De plannen voorzien 
in allerlei activiteiten die de suc
cessen van de afgelopen college
periode en de plannen van de VVD 
voor de komende vier jaar voor het 
voetlicht moeten brengen. Voor 
verschillende doelgroepen, zoals 
studenten, het midden- en klein
bedrijf en senioren, zijn folders 
gemaakt, die gericht worden ver
spreid. In het kader van het par
keerbeleid wordt door de VVD op 
zaterdag 17 maart gratis par
keerruimte aangeboden aan het 
winkelend publiek. Daarnaast 
maken ook de traditionele 
kraampjes deel uit van het pro
gramma. 

Rood-Blauw-Groen 
Sinds 1978 maakt de VVD in 

Leiden deel uit van het College 
van Burgemeester en Wethou
ders. Aanvankelijk werd samen-

Vallée 
du 

Trient Relais du Silence 

Wallis 
llOOm 

Yl~~!({fm~{fi!es 
familiehotel aan de voet van 

fijn skigebied. 
Overdekt zwembad, sauna, "miniclub" 

met kinderoppas. 
Aangenaam klimaat. 8 km van autoweg, 

uitrit Martigny. 

SKI- en WANDELWEKEN 
vanaf Fr. 574 (112 pens.) 

In jan., mrt. en ;pril korting voor VVD~leden. 
Op skiliften geven wij in jan. en mrt. 

ca. 25% korting. 
Voor inlichtingen: 

Elly en Jan Mol- CH:1923 Les Marécottes 
(Deze advertentie bijsluiten.) 

Tel.: 026 I 61 16 66 Fax.: 026 I 61 16 00 

gewerkt met alleen de PvdA. 
Vanaf 1986 bestaat een unieke si
tuatie dat in Leiden een College 
zetelt van PvdA en VVD en Groen 
Links; rood-blauw-groen dus. De 
VVD is daarin vertegenwoordigd 
met twee wethouders. Wat op 
landelijk niveau onmogelijk lijkt, 
verloopt in Leiden uitstekend. 
"Mijn ervaringen in het College 
zijn positief," zegt lijsttrekker 
Theo van der Nat, wethouder van 
Economische Zaken. Hij is wet
houder sinds juni 1989, toen zijn 
voorganger vertrok om water
graaf te worden van een Overijs
sels waterschap. Tot die tijd was 
hij fractievoorzitter. Het CDA zit 
in Leiden samen met D66 en de 
SP in de oppositie. Leiden is een 
stad waar studenten een belang
rijk deel van de bevolking uit
maken. Dit heeft er mede toe ge
leid dat in 1986 de partij genaamd 
"Leiden Weer Gezellig" één zetel 
in de gemeenteraad wist te be
machtigen. Leiden Weer Gezellig 
zal ook deze keer meedoen aan de 
verkiezingen, samen met partijen 
genaamd: Leefbaar Leiden en 
AAP, de Anti Mpak Partij. 

Goed parkeerbeleid 
Ondanks de sterke positie van 

de PvdA in het gemeentebestuur 
(vier wethouders) heeft de VVD op 
een aantal punten toch veel kun
nen bereiken. Zo krijgt het par
keerbeleid eindelijk de aandacht 
die het verdient. Voor de ontwik
keling van de binnenstad als win
kelgebied is het noodzakelijk dat 
er voldoende parkeergelegenheid 
bestaat. Mede door toedoen van 
de VVD zijn er de afgelopenjaren 
twee parkeergarages gebouwd. 
Plannen voor een derde garage 
aan de westkant van de stad wor
den voorbereid. "Die derde garage 
moet er komen," aldus Theo van 
der Nat. Een van de hoofdpunten 
uit de VVD-campagne is de goede 
bereikbaarheid van vooral de bin
nenstad van Leiden. Om de eco
nomische positie van de stad ver
der uit te bouwen is bereikbaar
heid van groot belang. Een goed 
parkeerheleiel hoort daarbij. 

Lastenverhoging 
ongewenst 

Ook op het punt van de ge-

meentelijke lasten voor de burger 
heeft de VVD weten te voorkomen 
dat die lasten te veel zijn gestegen 
in de afgelopen jaren. Leiden is 
een stad met een grote historische 
kern, wat veel onderhoud vereist. 
Dit en de tamelijk grote werk
loosheid die in een lange reeks van 
jaren in Leiden is ontstaan, heb
ben ervoor gezorgd dat de finan
ciële positie van de gemeente niet 
rooskleurig is. 

Het is vooral de VVD geweest 
die in het College ervoor heeft ge
zorgd dat de financiële problema
tiek niet alleen werd afgewenteld 
op de burgers. En waar deze ver
hogingen onontkoombaar waren 
is de verdeling zo eerlijk mogelijk 
over alle bewoners gespreid. In
komensbeleid moet niet door de 
gemeente worden gevoerd, maar 
door het Rijk, zo heeft de VVD 
consequent uitgedragen. 

Ook in de komende periode zijn 
lastenverhogingen volgens Theo 
van der Nat ongewenst. Wanneer 
mocht blijken dat enige lasten
verhoging toch onontkoombaar is, 
zullen niet alleen de eigenaren via 
de onroerendgoedbelasting mogen 
worden aangeslagen. Dan zullen 
alle inwoners van Leiden een bij
drage moeten leveren. 

Ereestraat 
Eén van de grote strijdpunten 

in de Leidse politiek van de afge
lopen jaren is de verkeerssituatie 
in de Breestraat. De Ereestraat 
was vroeger een drukke ver
keersader van Leiden. Enige ja
ren geleden besloot de gemeen
teraad om de Ereestraat autovrij 
te rriaken. De straat zou moeten 
worden omgebouwd tot een gezel
lige winkelpromenade. De VVD 
was van dat voorstel geen voor
stander, maar met steun van op
positiepartij CDA kregen die 
plannen in de gemeenteraad een 
meerderheid. 

Sedertdien is het ene experi
ment het andere opgevolgd met 
als gevolg dat in de Ereestraat na 
zes uur 's avonds nog steeds auto's 
mogen rijden en dat er per dag 
nog steeds zo'n zestig bussen van 
het streekvervoer de straat door
kruisen. Van een gezellige win
keipromenade is dan ook geen 
sprake. 

Theo van der Nat vindt dat de 

discussie over het al dan niet af
sluiten van de Ereestraat niet nog 
eens gevoerd moet worden. "De 
VVD gaat er van uit dat in de 
komende raadsperiade niet wordt 
teruggekomen op de afsluiting 
van de Breestraat. Dat betekent 
echter wel dat het promenade
karakter moet worden versterkt." 
Volgens de lijsttrekker heeft het 
maken van een promenade slechts 
zin als er echt kan worden gewan
deld. Bredere stoepen, bloembak
ken en vooral minder bussen zijn 
daarbij noodzakelijk. 

Economische positie 

Met de economie in Leiden 
gaat het goed. Er wordt flink ge
bouwd aan nieuwe kantoren en 
hotels. Er zijn belangrijke impul
sen gegeven aan het toerisme en 
aan de organisatie van congressen 
in Leiden. Van der Nat heeft als 
wethouder van Economische Za
ken een belangrijk aandeel gehad 
in de vestiging van nieuwe bedrij
ven, zoals JVC en Fokker. Deze 
bedrijvigheid levert veel nieuwe 

· werkgelegenheid op. Hierbij 
wordt geprobeerd om zoveel mo
gelijk langdurig weFklozen aan 
een baan te helpen. Met JVC bi} 
voorbeeld zijn daarvoor in sa
menwerking met het arbeids
bureau afspraken gemaakt. 

Theo van der Nat wil graag de 
komende raadsperiade met de 
VVD-fractie een belangrijke bij
drage blijven leveren aan het ge
meentebestuur van Leiden. Van 
der Nat: "Ik zie de campagne met 
plezier tegemoet. We hebben veel 
bereikt voor de stad en daar sta ik 
voor." • 
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Vohnacht 

K onden we maar van el
kaars voorhoofd aflezen 
wie volgende week VVD 

gaat stemmen of daartoe de' in
tentie heeft. En dat alles zonder 
schending van de Wet op de 
Privacy. 

Hadden we maar het flauwste 
vermo_eden van degenen die bij 
een forse regenbui, sneeuw (vroe
ger sneeuwde het wel eens in 
maart!), of andere klimatologi
sche factoren die korte gang naar 
de stembus op 21 maart niet on
dernemen. De ·Nederlandse de
mocratie staat op een laag pitje 
wanneer het gaat om de gang naar 
het verkiezingslokaaL 

Dat geldt niet voor u. Als lid 
van de VVD gaat u vast wel stem
men. Maar gestel dat ·liberale 
mensen in uw wijk, die in hetzelf
de lokaal terecht moeten om het 
rode potlood te hanteren, het af 
laten weten en u twee stemmen 
zou kunnen overnemen en bij vol
macht uitbrengen, dan doet u dat 
toch zeker? 

Wees creatiefl Informeer bij al 
uw kennissen en vrienden van li
berale huize. Zijn ze in de ge
legenheid zelf hun stem uit te 
brengen, probeer ze dan te "kop
pelen" aan mensen die niet (kun
nen) gaan. Als ze zelf niet in staat 
zijn op die dag naar de stembus te 
lopen, breng ze onder bij anderen. 
Wees eens een keer fanaat! 

Indemiddag 
Deze oproep, u weet het, heb 

ik meer gepleegd. Een beetje door 
het schuldgevoel dat me is blijven 
achtervolgen, nadat mijn goede 
bedoelingen volstrekt verkeerd 
uitpakten. Ik stem altijd erg 
vroeg. En op·een vim die verkie
zingsdagen, vele jaren geleden, 
trof ik in de middag twee mensen, 
die geen zin hadden om te gaan, 
maar als ik het wilde... prachtig 
hoor! Hier zijn de twee kaarten. 
Een keurige handtekening eron
der. Dus ik ging die dag voor de 
tweede keer naar de stembus. 
"Nee, zo werkt dat niet," legde de 
voorzitter van het stembureau mij 
uit. "Je n10et gelijk met je eigen 
oproep komen." Dus twee verloren 
VVD-stemmen! Laat dus het vol~ 
machtbewijs van 2 personen die 
op hetzelfde stembureau moeten 
stemmen aan de voorkant van de 
oproepkaart invullen en onderte
kenen. Dat kan tot op de 21ste 
maart zelf. 

Zit de mogelijkheid nog op de 
21ste erin dat u twee volmachten 
kunt bemaèhtigen (2 personen is 
het maximum), ga dan iets later 
naar het stembureau, want tot dat 
moment houdt u de kans op 3 
stemmen. Maar vergeet het dan 
niet in het verdere dagritueel! 

Het is vaak gezegd en geschre
ven. Elke stem telt. En u oordeelt 
straks .over uw gemeente, over 
wat er gebeurt rondom uw huis. 
Met die raadsverkiezingen voelje 
je ·toch het meest verbonden. Ze 
gaan immers om alles wat er di
rect in je omgeving gebeurt; 

Kijk dus even rondom u voor u 
het rode potlood hanteert. Het is 
een heel kleine moeite, maar als 
velen hem benutten kan daar een 
goed resultaat uit voortvloeien. 

Heel veel succes! 

RENY DIJKMAN • 
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Filebestrijding niet via 
rekeningrijden 

gezegd dat zij zich zal inspannen 
om het kabinet tot een positiefbe
sluit te bewegen. Dit ondanks de 
twijfel van de PvdA over de wen
selijkheid van de aanleg van de 
tunnels. Het heffen van tol bij de 
tunnels, zoals dat was geopperd 
door de minister-president is vol
gens de VVD niet acceptabel. 
Mensen die onder meer door 
overheidsbeleid aan de andere 
kant van het Noordzeekanaal of 
de Nieuwe Waterweg zijn gaan 
wonen, mogen daarvoor niet wor
den gestraft. 

De behandeling van de begro
ting van Verkeer en Water
staat heeft in de Kamer en 
daarbuiten veel stof doen op
waaien. De debattechniek van 
de minister, die zij naar eigen 
zeggen volgens Engelse stijl 
hanteerde, zorgde ervoor dat 
bij de interruptiemicrofoons 
ware files ontstonden. Zelden 
was de belangstelling voor de 
begrotingsbehandeling Ver
keer en Waterstaat groter dan 
dit jaar. 

Naast de begroting, die op 
Prinsjesdag nog door de vorige 
minister N eelie Smit-Kroes was 
ingediend, stonden ook allerlei 
plannen ter discussie, die door de 
nieuwe minister al dan niet via de 
pers waren geopperd. Dit betrof 
onder meer voorstellen voor de 
invoering van spitsvignetten, re
keningrijden en snelheidsbe
grenzers. 

Luchtballonnen 
VVD-woordvoerder Annema

rie Jorritsma vroeg zich in het de
bat af hoe de-minister nu precies 
een samenhangend beleid wil 
voeren om de fileproblematiek te 
bestrijden en de milieulast van 

auto's te verminderen. Alle lucht
ballonnen die zijn opgelaten ge
tuigen niet van die gewenste sa
menhang. 

De VVD-fractie heeft zich uit
gesproken tegen het systeem van 
rekeningrijden. Er zijn teveel on
zekerheden rond het syst()em en 
de handhaving daarvan. Ook zul
len de kosten ervan zeer hoog zijn. 
Er dreigt een gevaar van negatie
ve economische ontwikkeling in 
de Randstad. Indien rekeningrij
den zou worden ingevoerd bestaat 
er een groot risico dat bedrijven 
zich elders in Europa gaan vesti
gen, waardoor werkgelegenheid 
verloren zal gaan. De VVD vindt 
dat ·er •andere middelen moeten 
worden gebruikt om de files aan 
te pakken. Er moet worden 
geïnvesteerd in het openbaar 
vervoer om de capaciteit uit te 

breiden. Tevens moet geld worden 
uitgetrokken voor het wegennet 
om knelpunten op te lossen. Via 
de ruimtelijke ordening zullen 
stimulansen kunnen worden ge
geven om het werken dichter bij 
het wonen te brengen. Stringent 
parkeerbeleid in de steden draagt 
volgens de VVD bij aan vermin
dering van het probleem. De VVD 
heeft in dit verband ervoor gepieit 
om op regionaal niveau afspraken 
met het bedrijfsleven te maken 
om via carpoolen en groepsver
voer het woon-werkverkeer te 
verminderen. Overigens zetten 
ook de CDA-fractie en de fractie 
van de PvdA vraagtekens bij de 
haalbaarheid van rekeningrijden. 

Vraagtekens 
De VVD zet grote vraagtekens 

bij de werking van het prijsme
chanisme in het verkeer. Duurder 
maken van het autoverkeer door 
middel van rekeningrijden, spits
vignetten of accijnsverhoging zal 
nauwelijks leiden tot vermin
dering van verkeersstromen, 
hoogstens tot een licht verschui
ving naar tijdstippen buiten de 
spits. Mensen stappen door deze 
plannen niet uit de auto in de bus 
of in de trein. Enquêtes tonen dat 

0 
p vrijdag 23 februari bezetten zo'n veertig akkerbouwers het algemeen secretariaat van de WD. -
Het was de tweede keer dat zij door een bezetting van het partijsecretariaat hun eisen kracht kwamen bijzetten. 
Het bezoek aan partijbureaus begint de laatste tijd "in" te raken; al had het CDA dit keer de toegang grondig laten 

blokkeren. In tegenstelling tot de mededeling op het NOS-journaal was men ook bij de WO door de politie op de hoogte 
gesteld. Daar werd koffie gezet voor de demonstranten. Via de politie-communicatiekanalen sprak het WO Tweede-Kamerlid, 
tevens boer, Piet Blauw vanuit het hoge Noorden de actievoerders toe. 

De akkerbouwers vertrokken weer kort na het middaguur. 
Niet veel wijzer, want voor politieke zaken moet je nou eenmaal niet op een partijbureau zijn. Foto: Theo Meijer 

ook aan. Het beleid kan aldus 
worden beschouwd als een or
dinaire lastenverhoging. 

De minister heeft op allerlei 
punten aangekondigd dat zij met 
nadere uitwerkingen zal komen in 
nota's en notities. · 

Tunnels 
De VVD heeft zich uitgespro

ken voor de aanleg van de vijf 
tunnels, zoals dat was afgespro
ken in het Bereikbaarheidsplan 
Randstad. De onzekerheid die 
daarover is geschapen door te
gengestelde uitspraken van ver
schillende ministers moet worden 
beëindigd. De minister van Ver
keer en Waterstaat heeft toe-

Commentaar • • • 

Stormvloedkering 
De VVD is tegen de plannen 

met betrekking tot de financiering 
van de stormvloedkering in de 
Nieuwe Waterweg. Die storm
vloedkering moet er komen, maar 
niet ten koste van dijkverhogin
gen bij rivieren. Uitstel van die 
dijkverhogingen tot na het jaar 
2000 is niet wenselijk. De veilig
heid van Nederland mag niet in 
gevaar worden gebracht. Een mo
tie over dit punt is onder meer met 
steun van de VVD door de Kamer 
aanvaard. • 

• • • • • • • 
Eerste Ka:rner 
wijktniet 

David Luteijn 

D
e veel vraagtekens oproepende waarschuwing van Minister-Pre
sident Lubbers over de politieke positie van de Eerste Kamer 
aan het eind van de daar gehouden Algemene Beschouwingen 

leidde op 20 februari tot een in de Senaat hoogst zelden voorkomend 
interpellatie-debat. 
Overigens had de premier reeds de dag na die Algemene Beschouwin
gen zijn terugtrekkende bewegingen ingezet, nadat uit diverse reacties 
wel was gebleken dat hij zich behoorlijk had vergaloppeerd. 

Tijdens dat debat kwam de heer Lubbers dan ook in feite via de van 
hem bekende wollige formuleringen volledig terug op zijn eerdere 
uitspraken. Zijn eindconclusie was dat de Eerste Kamer als deel van 
de gekozen Staten-Generaal natuurlijk een politiek college is. Welis
waar ligt het politieke primaat uitdrukkelijk bij de Tweede Kamer. 
Maar de centrale taak van de Eerste Kamer, nl. de toetsing van de 
wetgeving op kwaliteit, uitvoerbaarheid en redelijkheid naar de burger 
toe, maakt dat zakelijke en politieke aspecten niet steeds te scheiden 
zijn. Zeker niet mi burgers en maatschappelijke organisaties een toe
nemend beroep doen op de Eerste Kamer om bepaalde wetsvoorstellen 
nog eens extra goed te overwegen. 

De di13cussie rond het huurwaardeforfait was daarvan een goed 
voorbeeld; met het inmiddels bekende resultaat. Niet in- de laatste 
plaats overigens doordat we als VVD het voortouw hebben genomen 
om dit voorstel te laten stranden (het CDA heeft weliswaar het voorstel 
afgewezen, maar niet echt hard gemaakt dat ze onder alle omstandig
heden een verdere lastenverhoging op eigen woningbezit zal tegenhou
den). 

Juist bij de vrij gedetailleerde regeerakkoorden van de laatste tijd 
zijn regering als uitvoerende macht en Tweede Kamer als belangrijkste 
controlerende en wetgevende macht zozeer via afspraken met elkaar 
vergroeid, dat een extra bescherming van de burger hiertegenover 
soms geen overbodige luxe is. Daarin past ons inziens zeker de huidige 
positie van de Eerste Kamer met haar recht om wetsvoorstellen te 
verwerpen. Naar de mening van de VVD-fractie bestaat er geen enkele 
reden om deze positie te wijzigen. Niet via de introductie van een zgn. 
terugzendingsrecht en ook niet via het inpassen van een Constitutio
neel Hof aan het eind van het wetgevingsproces. 

In ieder geval heeft de discussie van 20 februari duidelijk gemaakt 
dat de Eerste Kamer niet van plan is om aan de politieke leiband van 
welke regeringscoalitie dan ook een ontwikkeling te aanvaarden in de 
richting van :m,inder goede, moeilijk uitvoerbare of naar de burger toe 
niet zorgvuldig uitgewerkte wetgeving. 

Als ook de regering dat goed heeft begrepen en zich daarom extra 
zal inspannen om de kwaliteit van de wetgeving die ons wordt voor
gelegd te verbeteren, dan is deze bijzondere confrontatie tussen kabinet 
en Eerste Kamer toch niet voor niets geweest. Dan kunnen we ons als 
Eerste-Kamerleden weer, vanuit een terughoudende, politieke opstel
ling concentreren op het toetsen van de wetgeving en het regeringsbe
leid met het oog op de belangen van degenen die ons hebben gekozen, 
namelijk: het Nederlandse volk. 

DAVID LUTEIJN • 
WO-fractievoorzitter 
Eerste Kamer 
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,,De actieve vrouw" 
congres in beeldvrouwen[D 
De Organisatie Vrouwen in de VVD kan met tevredenheid te
rugblikken op een geslaagd congres. De opkomst was groot, 
de inleidingen van deskundigen interessant en de politieke 
discussies levendig. Hieronder een impressie. 

De overvolle zaalluistert kritisch en aan
dachtig naar de afsluitende forumdis
cussie. 

Onder voorzitterschap van Esther de 
Ferrante belicht Kamerlid Jan te Veld
huis in een werkbijeenkomst de relatie 
tussen het congresthema en Milieu en 
Milieugedrag. 

Krikke probeert in een plenaire 
et politieke forum in het gareel 
en. 

9 

Nijmegen, februari 1990 

LODY PIETERS 11 
foto's: Peter Drent b.v. 
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DeWD 
stoomt op ... ! 

Maandag 19 februari werd de 
Waalkade in Nijmegen behalve 
door de extreem hoge waterstand 
ook nog eens door ruim 300 VVD
ers overstroomd, die vanuit heel 
Gelderland, maar ook daarbuiten, 
naar de Keizerstad waren geko-

. men om de Gelderse Campagne
start mee te maken. In dit geval 
stonden de beste (be)stuurlui nu 
eens niet aan de wal! Niet voor 
niets was gekozen voor de au
thentiek nagebauwde "paddle 
wheel boat" de "Mississippi 
Queen", een ontmoetingsplaats in 
"grand old style" met de sfeer van 
"Southern hospitality". Deze so
lide degelijke schepen hebben ja
ren het transport op de grote on
genaakbare Mississippi voor hun 
rekening genomen. Moeizaam 
zwoegend met hun machtige 
schoepenrad tegen de vaak uiterst. 
sterke tegenstroom. Maar door 
hun degelijkheid en betrouw
baarheid bereikten ze uiteindelijk 
altijd hun doel...! Grote symboll.:
sche overeenkomst met onze VVD 
dus! 

De Waal was door het snel 
wassende water een brede woeste 
stroom geworden en de passagiers 
konden nog net via geïmpro
viseerde loopplanken met droge 
voeten aan boord komen, doordat 
de sleutel van de toegang van de 
speciaal gebouwde hoogwater
steiger, die nu na twee jaar voor 
het eerst in gebruik genomen zou 
worden, zoek was geraakt bij de 
gemeente Nijmegen! Dit feit le
verde overigens wel de nodige pu
bliciteit voor de VVD en hilariteit 

in de regionale pers op. Boze ton
gen beweerden zelfs, dat de Gel
derse Kamercentralepropagan
dist, niet vies van publiciteit, hier 
persoonlijk de hand in had ge
had ... ! 

Dollars 
Het hoge water was er ook de 

oorzaak van, dat te elfder ure het 
hele programma gewijzigd moest 
worden, aangezien het niet ver
antwoord was om onder deze om
standigheden met dit grote schip 
dwars door Gelderland naar Arn
hem te varen en af te meren aan 
de Rijnkade, zoals gepland was. 
Derhalve moest de Mississippi 
Queen op de Waal blijven varenl 
maar dat deerde de gasten die aan 
boord verwelkomd werden door 
Mastercaptain Tom Buining van 
de Mississippi Queen en de GPC
ers (Gelderse Propaganda· Com
missieleden), gekleed in VVD-jack 
mèt matrozenpet geenszins. De 
bars op de diverse dekken, waar 
overigens uitsluitend betaald kon 
worden met originele keiharde 
;,Mississippi-dollars", waren im-

De drie sprekers van de avond, goed 
"gemutst" na afloop even voor een on
deronsje bijeen. 

Joris Voorhoeve in zijn element in het Paddie Wheel Theatre, met een overvolle 
"Chattanooga Lounge" op de achtergrond. Veel toehoorders zochten het hogerop 
op het Main Deck, om aldus via de vide toch maar niets te behoeven te missen. 

mer goed gevuld, de geuren van 
het koude en warme buffet maak
ten iedereen hongerig en de 
"Rainbow Jazz Valentines" 
strooiden kwistig hun zuidelijke 
jazzklanken over het prachtige 
schip. 

Ambiance 
In deze fantastische ambiance 

kreeg iedereen er weer zin in om 
er in de gemeenteraadscampagne 
weer lekker tegenaan te gaan. Dit 
werd nog eens gestimuleerd door 
de pep-talk van de sprekers van
uit de drie bestuurlijke lagen op 
deze avond: Joris Voorhoeve, net 
terug uit Berlijn, Gelders Ge
deputeerde Nicolien van den 
Broek-Laman Trip en de Kamer
centralepropagandist Rein Ver
dijk, tevens kandidaat voor de 
Nijmeegse gemeenteraad. Hij 
verving de Nijmeegse lijsttrekker 
Astrid Keijl. die, tot haar grote 
spijt op het laatste moment door 
ziekte geveld, verstek moest laten 
gaan. Gelders "captain" Kamer
centrale-voorzitter Ab Huihers 
sloot de avond af en dankte de 

In de ontvangsthal (Main Hall) van de 
Mississippi Queen worden de gasten in 
stijl verwelkomd door de Gelderse Pro
paganda Commissieleden, compleet in 
WO-jack en matrozenpet! 

sprekers met een "southern" 
olijkheid. Hij overhandigde hen 
naast een fles drank, welke ge
stookt was aan de oevers van de 
Mississippi, een kapiteinspet en 
een speciaal vervaardigde kaars 
met daarop het logo en slogan voor 
de gemeenteraadscampagne 
"Raad en Daad", als een symbool, 
dat de donkere tijden voor de VVD 
nu definitief voorbij waren. 

Toen de Mississippi Queen om 
kwart voor elf weer afmeerde aan 
de Waalkade was het water nog 
verder gestegen en omspoelde 
ruimschoots het einde van de 
loopplank, derhalve ging de VVD 
in Gelderland met sprongen voor
uit ... ! • 
foto's: Rob van Tongeren 

Joris Voorhoeve en Nicolien van den Broek-Laman Trip, de Gelderse WD-gedepu
. teerde, verlaten voorafgegaan door Kamercentralepropagandist Rein Verdijk de 

brug van de Mississippi Queen op het Pilot Deck, nadat ze geconstateerd hadden, 
dat de WO in veilige handen was pij de "vierde captain" Tom Buining. 



2e Kamerfractie 
steunt 
Raadsfractie 
BREDA 
In het kader en ter ondersteuning 
van de komende verkiezingen 
voor de gemeenteraden brachten 
VVD Tweede-Kamerleden, Dick 
Dees, Annemarie Jorritsma-Leb
bink en Jan te Veldhuis, o.l.v. de 
fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer Joris Voorhoeve, een 
werkbezoek aan de afdeling 
Breda. 

Op vrijdag 2 februari 1990 
werd dit gezelschap, uitgebreid 
met o.a. een Brabantse VVD-ge
deputeerde, Brabantse staten
Ieden en Bredase raadsleden van 
de VVD en divers~ bestuursleden, 
getrakteerd op een rondgang over 
de veiling Breda. Deze veiling met 
een jaaromzet van een kleine 300 
miljoen gulden werd bezocht 
i.v.m. de aanwijzing van Breda tot 
"Stedelijk Knooppunt" in de 
"Open EG" en vanwege de vele 
ontwikkelingen op landbouw
gebied. Aansluitend op dit vei
lingbezoek ging het complete ge
zelschap richting Brigade der Ko-

ninklijke Marechaussee te Breda 
om aldaar op een tijdstip dat zich 
bijzonder leent voor een informeel 
aperitiefje, het glas te heffen. Na 
het welkomstwoord van de Bri
gadecommandant, de 1e Lui
tenant Jussen, ontstond er tussen 
hem en fractievoorZitter Joris 
Voorhoeve een leuke discussie 
omtrent de politiezorg, de reductie 
van de krijgsmacht en de maat
schappelijke functie van de Ko
ninklijke Marechaussee. 

Na aperitief en toespraken 
stond een uitstekend verzorgd 
koud-buffet het gezelschap op te 
wachten. 
Het avondgedeelte van dit bezoek 
bestond uit een verkiezingsmani
festatie in het Turfschip te Breda. 

In een goed gevulde zaal hiel
den Joris Voorhoeve en de Breda
se VVD-lijsttrekker Ruud Sand
berg hun toespraak waarna via 
Helmi Huijbregts-Schiedon, de 
ondervoorzitter van de VVD-áf
deling Breda, vragen konden 
worden gesteld. 
De afdeling Breda kan terugzien 
op een zeer geslaagde dag en 
dankt daarvoor de Tweede Ka
merfractie, de statenfractie en het 
kc-bestuur, maar in het bijzonder 
Joris Voorhoeve. 

WILLEM VAN TOL • 

Milieuthemadag 3 februari Gelderland 

"Verantwoordelijkheid: 
kennen en nemen" 
De Kamercentrale Gelderland en 
afdeling Gelderland van de Ver
eniging van Staten- en Raadsle
den hebben 3 februari jl. een 
themadag "Milieu en de eigen 
verantwoordelijkheid" · georgani
seerd. Dit was een zeer geslaagde 
dag; niet alleen vanwege de grote 
opkomst (150 deelnemers), de bij
zondere lokatie (Huis de Voorst) 
maar ook door de sprekers en de 
bedrijfspresentaties. 
Juist om een extra dimensie aan 
deze dag te geven zijn bedrijven 
uitgenodigd. Een goed milieu
beleid kan alleen gestalte krijgen 
door inspanningen vanuit het be
drijfsleven. "Dactech Milieu" en 
"Maatman Milieu" presenteerden 
huisvuilverwerking en (huis)
vuilinzameling. "Bruil" en 
"Ecotechniek" gàven hun visie op 
grondreiniging. De busmaat
schappij GSM hield een pleidooi 
voor de Spitsbus. De cveketel van 
Atag moet een bijdrage leveren 
aan de noodzakelijke energiebe
sparing. Tevens was de Provincie 
Gelderland aanwezig met een vi
deopresentatie. 

Volwaardig beleid 
Als eerste spreker was dr. L. Gin
jaar, voorzitter van de Centrale 
Raad voor de Milieuhygiëne uit
genodigd. Milieubeleid is een vol
waardig beleid aan het worden, 
zo betoogde hij. De zorg over het 
milieu is de.zorg van ons allen; de 
overheid heeft daarbij een duide
lijke taak. Hij vergeleek deze taak 
met het beleid van Thorbecke op 
het gebied van de volksgezond-

heid. Het algemeen belang moet_ 
boven het deelbelang worden ge
steld. De overheid moet de gren
zen aan de maatschappelijke ac
tiviteiten geven maar tevens ook 
de voorwaarden scheppen opdat 
een ieder binnen die grenzen zijn 

' verantwoordelijkheid kan nemen. 
Een dergelijk beleid betekent een 
actieve taak voor de overheid. 
Ginjaar noemde o.a. eenvoudige 
en duidelijke wetgeving; goede 
stimulering door middel van fi
nanciële prikkels en permanente 
milieueducatie. Bij de financiële 
prikkels wees hij op de aftrek
baarheid van milieu-investerin
gen. Als rode draad in zijn bijdra
ge was de gedachte, dat milieu
belang een eigenbelang is en dat 
daarom zowel individuen als on
dernemingen niet alleen de ver
antwoordelijkheid moeten erken
nen maar ook moeten nemen door 
milieuverantwoord te handelen. 

Afvalstoffen 
Bijzondere aandacht vroeg Gin
jaar voor de afvalstoffenproble
matiek. Ter illustratie van de 
grootte van het probleem rekende 
hij voor dat als geen afvalvermin
dering plaats vindt tot het jaar 
2010 nog 4500 ha met 10 meter 
hoog afval noodzakelijk zijn om 
het afval kwijt te kunnen. Naast 
de bronproblematiek (minder af
val, meer hergebruik en verbran
ding) wordt volgens Ginjaar een 
probleem gevormd door de be
stuurlijke structuren in Neder
land. 
De huidige aanpak laat zich ken-
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Kinderopvang 
In een sneltreinvaart rollen de nieuwe initiatieven voor kin
deropvang over Nederland. Overal buigen bestuurders, ad
viseurs, gemeenteraadsleden en vrouwengroeperingen zich 
over de laatste berichten vanuit Den Haag. Na maanden uitstel 
door de kabinetscrisis worden de "Oort-gelden" ingezet voor 
de kinderopvang. 

De noodzaak voor het verder 
uitbreiden van dagopvang voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar is de 
laatste jaren van alle kanten aan
getoond. Bij alle reeds bestaande 
voorzieningen voor kinderopvang 
zijn grote wachtlijsten en de on
derzoeken tonen aan dat de be
hoefte alleen maar groter wordt. 
Hiervoor zijn duidelijk aanwijs
bare oorzaken: 
- door het weer opleven van onze 

economie is er een grote behoef
te aan geschoolde werknemers. 
Vrouwen die een - al of niet be
drijfsgebonden - opleiding heb
ben gehad, worden aangemoe
digd na de geboorte van hun 
kind(eren) te blijven functio
neren in het bedrijfsleven. 

- onderinvoed van de emancipa
tienota van Annelien Kappeyne 
van de Coppello waarbij een van 
de uitgangspunten de economi
sche zelfstandigheid van de 
vrouw is, beginnen ook de op
eenvolgende regeringen te be
seffen dat zonder behoorlijk ge
regelde kinderopvang geen uit
voering aan deze nota gegeven 
kan worden. 

Kindplaatsen 
Het CDANVD-kabinet heeft 

de eerste aanzet gegeven. Door de 
belastingherziening Oort kwam 
130 miljoen op jaarbasis ter be
schikking. Het CDA/PvdA-ka
binet heeft daar nog extra gelden 
aan toegevoegd, oplopend van 20 
miljoen in 1990 tot 160 miljoen in 
1994. Tevens is de verantwoorde
lijkheid voor de uitvoering van het 
beleid bij de gemeentebesturen 
neergelegd. 

merken door versnippering. Ge
meenten, provincies, vuilverwer
kende bedrijven, alle hebben weer 
eigen belangen die strijdig kun
nen zijn met de oplossing van de 
afvalproblematiek. Bij afval is dat 
extra zorgwekkend, omdat afval 
in principe een negatieve econo
mische waarde heeft. Niemand 
wil het eigenlijk hebben. Een ech
te aanpak leidt tot een cultuur
schok. Daarom is volgens Ginjaar 
een sterke centrale aanpak veel 
doeltreffender. Hij pleitte dan ook 
voor de oprichting van een lande
lijk openbaar nutsbedrijf. Juist 
het doorbreken van huidige 
structuren en creatieve wellicht · 
onconventionele oplossingen 
kunnen milieubeleid die impulsen 
geven die noodzakelijk zijn. Want 
echt milieubeleid is een overle
vingsbeleid en vraagt om lange 
termijn oplossingen. 

Consumentenrol 
Mevrouw A. A. Aeyelts Averink
Winsemius, bestuurslid van de 
Consumentenbond, legde in haar 
bijdrage de nadruk op een actieve 
rol door de consumenten. Zij im
mers sturen de vraag naar pro
dukten. Wel zal ook volgens haar 
het tribune-effect bij de con
sumenten door goede voorlichting 
moeten verdwijnen. Verantwoor
delijkheid kennen en dan ook ne
men. Aeyelts Averink had geen 
enkele behoefte aan de invoer van 
een milieukeur op produkten. Een 
dergelijk keur geeft alleen maar 
schijnduidelijkheid. Het geeft 

Wat gaat er nu gebeuren?Voor 
15 januari hebben de gemeenten 
subsidieverzoeken ingediend bij 
WVC. Afhankelijk van het aantal 
wooneenheden in een gemeente 
wordt het aantal te subsidiëren 
kindplaatsen berekend. Per kind
plaats ontvangen de gemeenten 
investeringssubsidie en daarna 
exploitatiesubsidie. Een kind
plaats kost op jaarbasis 
f 12.500,-. De subsidie bedraagt 
f 5.000,-, zodaterf 7.500,- be
taald moet worden door "an
deren". Dat kunnen de ouders 
zijn, maar het is ook mogelijk dat 
eeri bedrijf kindplaatsen koopt, 
omdat het voor dat bedrijf be
langrijk is goed opgeleide werk
nemers in dienst te houden. 

Hoe gaan de gemeenten deze 
kinderopvang realiseren? Er zijn 
verschillende mogelijkheden, 
maar de meest voorkomende zijn: 
- geheel via de overheid, dus ge-

meentelijke kinderopvang on
der toezicht en in beheer bij de 
gemeente, 

- geprivatiseerd, d.w.z. via een 
stichting waarbij aan een aantal 
door de overheid te stellen eisen 
moet worden voldaan. 

Wijkverdeling 
Als VVD-er gaat mijn voorkeur 

uit naar deze laatste manier van 
invulling. De voorwaarden, gere
geld in een gemeentelijke veror
dening, hebben betrekking op de 
ruimte en de inrichting (bv. 
brandveiligheid, m2 per kind), de 
opleidingseisen van het personeel 
en de berekening van de ouder
bijdrage. In grotere gemeenten 

geen produktgarantie en kan 
worden verward met absolute mi
lieuvriendelijkheid. Nee, veel be
ter is goede milieu-informatie op 
de verpakkingen. Ook zullen in 
vergelijkend warenonderzoek de 
milieueffecten van produkten en 
diensten moeten worden aange
geven. 

Speciale aandacht vroeg zij voor 
milieuheffingen. Daar is op zich
zelf niets op tegen mits het voor 
de consumenten duidelijk is dat 
het geld ook voor het milieubeleid 
zal worden gebruikt. Milieuhef
fingen mogen geen verkapte be
lastingen voor de algemene mid
delen zijn. 

Zelfreinigend 
vermogen 
Het VVD-Tweede Kamerlid en 
oud-milieuminister drs. E. H. T. 
M. Nijpels hield een uiteenzetting 
over de komende maatregelen 
vanuit de rijksoverheid voor met 
name het bedrijfsleven. Centraal 
stond bij hem de gedachte van de 
duurzame ontwikkeling. Milieu
oplossingen zijn morgen niet uit
gevoerd. De natuur heeft zijn tijd 
nodig om het zelfreinigend ver
mogen terug te krijgen. Nijpels 
hield de toehoorders voor dat 
overheid en bedrijfsleven samen 
verantwoordelijk zijn. Maar dat 
de overheid veel instrumenten 
moet hebben om die verantwoor
delijkheid mogelijkerwijs van het 
bedrijfsleven af te dwingen. 
Strafrechtelijk en civielrechtelijk 

vrouwen~ 
lU 

kan ook de verdeling over de wij
ken een voorwaarde zijn. De 
rijkssubsidie wordt doorbetaald 
aan de betreffende stichting in de 
vorm van een budgetsubsidie, zo
dat de stichting, o.a. via de ouder
bijdrage, de verkoop van kind
plaatsen aan bedrijven kan re
gelen. De stichting heeft dan zelf 
voldoende middelen om een ver
antwoorde kinderopvang zo effi
ciënt mogelijk te verwezenlijken. 

Helaas neigen de meeste ge
meenten ernaar de opzet en ex
ploitatie in eigen hand te nemen. 
Over het algemeen is de ervaring 
dat dit de inventiviteit en het ei
gen initiatief niet bevordert. 

Overleg VVD-raads
fracties 

Hoe kunnen wij de besluitvor
ming bij de gemeenten beïn
vloeden? Allereerst natuurlijk via 
de VVD-fractie in uw eigen ge
meenteraad. Overeg met hen of 
ook in uw gemeente het particu
lier initiatief een kans kan krij
gen. Daarnaast kunt u proberen 
via plaatselijke vrouwenraden 
actie te ondernemen naar alle 
fracties. 

Heel belangrijk in deze situatie 
is ook dat liberalen zich actief in 
willen zetten door zich beschik
baar te stellen voor functies in de 
stichtingsbesturen. Op deze ma
nier zijn wij ervan verzekerd dat 
de kinderopvang zo efficiënt en 
verantwoord mogelijk wordt uit
gevoerd met zo min mogelijk 
overheidssteun. Het blijft toch een 
zaak waarvoor de eerste verant
woordelijkheid ligt bij de ouders 
en het bedrijfsleven. 

W. MARIS-DIKKER • 
2e secretaris politiek 
Organisatie Vrouwen in de WD 

zouden bedrijven aangepakt kun
nen worden. In dat verband vond 
hij het verheugend dat de rechter 
bij milieuvervuilingszaken de 
omgekeerde bewijslast heeft toe
gelaten. 
Nieuwe maatregelen zijn noodza
kelijk. In eerste instantie zullen 
op vrijwillige basis milieuzorg
systemen in bedrijven moeten 
worden ingevoerd. Er komt één 
alles omvattende milieuvergun
ning, een verplichte milieuver
zekering, een dwangsomregeling 
en een èenvoudigere methode om 
bestuursdwang toe te passen. Om 
de afvalstoffenproblematiek te 
beheersen zullen eisen aan pro
duktieprocessen gesteld worden; 
zal terugname-verplichting van 
afvalprodukten ingevoerd moeten 
worden en is statiegeld op ver
pakkingen noodzakelijk. Het 
wetsontwerp PIA zal ook een ke
tenaansprakelijkheid invoeren, 
waardoor de producent altijd ver
antwoordelijk blijft voor zijn pro
dukten. Nijpels vond het ook geen 
punt om vooruit te lopen op inter
nationale afspraken. Want het.ei
gen belang moet, gelet op de 
specifieke Nederlandse situatie, 
nationaal worden opgelost. Zeker 
als de technische mogelijkheden 
aanwezig zijn. Hij verwees daarbij 
naar de invoering van de kataly
sator. Maar ook mag Nederland 
een duidelijke signaalfunctie 
hebben om het belang van een 
goed milieubeleid naar voren te 
brengen. 

NORBERT KLEIN • 



MAART 1990 

De LPC, journalisten en 
de gem.eenteraads-
cam.pagne 
Op 28 februari vergaderde de 
Landelijke Propaganda Com
missie nog één keer over de 
komende gemeenteraadscam
pagnes. 

Centraal daarbij stond de rol 
van de journalisten en hun be
richtgeving in de campagne. Juist 
nu in deze laatste dagen voor 21 
maart is die rol van de pers van 
wezenlijk belang. Want natuur
lijk hebben we onze advertenties, 
waarin we kiezers oproepen om de 
VVD-kandidaten te steunen, de 
zgn. betaalde publiciteit. Maar 
ondanks het feit dat er in veel af
delingen geweldig geïnvesteerd 
wordt in deze gemeenteraads
campagne (sommige LPC-leden 
werden daardoor in hun eigen KC 
verrast) betekenen de betaalde 
kranten millimeters altijd maar 
een zeer beperkt deel, van datgene 
wat er door een goede publicitaire 
begeleiding in totaal over de VVD 
in de kranten kan verschijnen. 

Relatie opbouwen 

Unaniem klonk uit alle hoeken 
van het land de mening dat het 
bouwen aan een relatie met een 
van je belangrijkste doelgroepen 
in de campagne: de pers, van on
schatbare waarde kan zijn. Dat 
vergt planning, dat vergt meer 

dan een telefoontje op het moment 
datje voor je lijsttrekker zo graag 
een interview zou "regelen". 

Een goede verstandhouding 
met dames en heren journalisten 
begint met weten wie is wie en bij 
welke krant. Dat betekent ook een 
permanente informatiestroom 
over plannen en activiteiten van 
de VVD in de komende tijd. Ook 
buiten verkiezingstijd. En dat be
tekent ook eens een attente tip 
aan een journalist, als de VVD er 
niet eigenbelang bij heeft. Een 
beetje altruïsme hierbij kan he
lemaal geen kwaad. 

En toen ... het veld weer 
in 

Vol strijd en daadkracht gin
gen de leden van de LPC precies 
drie weken voor de 21ste maart 
weer de stormachtige nacht in, 
terug naar hun eigen KC's waarin 
zij in deze decentrale campagne 
het scharnierpunt tussen "Den 
Haag" en de campagnes in de af
delingen zijn. Het verzoek ach
terlatend of de Haagse politici in 
de laatste drie weken toch willen 
komen "helpen". 

Aan die oproep werd gehoor 
gegeven: Joris Voorhoeve sprak 
nog in alle delen van het land sa-

Onze binnenlandse zaken 

zijn uitstekend geregeld. 

Hoe staat het met de uwe? 
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men met de lijsttrekker::; ter 
plaatse: de overige leden van de 
Tweede Kamerfractie en de Eu
roparlementariërs deden hetzelf
de en op de laatste grote campag-

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten- het 
wóord voeren. 

ALPHEN A.D. RIJN - 19 maart. 
dr. R. W. de Korte. Stadskantoor. 
20.00 uur. Lijsttrekkersdebat 
o.l.v. de heer De Korte. 

ALMELO - 19 maart. mw. E. G. 
Terpstra. Postiljon Motel Almelo. 
20.00 uur. Leren leven met een 
CDA-PvdA-coalitie. 

BERGEN OP ZOOM - 19 maart. 
drs. E. H. T. M. Nijpels. Hotel De 
Draak. 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

DEN HAAG/KC DEN HAAG -14 
maart. mr. F. Korthals Altes. 
Badhotel. 20.00 uur. Algemene 

ledenvergadering/Gemeente
raadsverkiezingen. 

DEN HAAG/KC DEN HAAG - 16 
maart. mr. A. H. Korthals en drs. 
F. A. Wijsenbeek. Nieuwe Kerk, 
Spui. 20.00 uur. Binnenstad/Act. 
politiek. 

DEN HAAG/OAI - 2 april. dhr. H. 
F. DijkstaL Verz. tehuis Hout-

neavond op 19 maart in Eind
hoven laat de VVD krachtig horen 
wat zij in al die gemeentebesturen 
voor de Nederlandse kiezer kan 
betekenen. 

haghe, Loosduinen. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

DEN HELDER/JULIANADORP -
15 maart. mw. A. J. Jorritsma
Lebbink. Café-rest. Zaal Prins 
Hendrik. 20.00 uur. e.o. Ruimte
lijke Ordening/Actuele politiek. 

DEN HELDER/HUISDUINEN 
19 maart. mw. S. van Heemskerck 
P.-Duvekot. Café-rest. De Bran
ding. 20.00 uur. Actuele politiek/ 
Defensie. 

DOORWERTH/AFD. RENKUM-
2 april. dhr. R. L. 0. Linschoten. 
Parkhotel De Branding. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

EEMNES/LAREN - 19 maart. 
mw. E. G. Terpstra. De Rilt, 
Eemnes. 10.00 uur. Ochtend
bijeenkomst. 

EINDHOVEN/KC DEN BOSCH 
- 19 maart. dr. ir. J. J.C. Voor
hoeve. Stadspaviljoen. 19.45 
uur. Publieksavond. 

ENKHUIZEN- 14 maart. mr. H. 
E. Koning. H.C.R. Die Port van 
Cleve. 20.00 uur. Ondernemers, 
Fiscus en Actuele Politiek. 

ENSCHEDE - 19 maart. mw. E. 
G. Terpstra. Verzorgingstehuis 
ABC. 17.00 uur. Vergrijzing: pro
bleem of uitdaging. 

GORSSEL- 26 maart. mw. J. E. S. 
Larive. Hotel Roskam. 20.00 uur. 
Act. ·ontwikkeling in Oost-Europa. 

'S-GRAVENZANDE - 14 maart. 
mw. E.G. Terpstra. Rest. Spaan
sche Vloot. 17.00 uur. 
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Peilingen? 
Want hoe de peilingen ook lan

delijk zijn, in iedere gemeente 
spelen lokale verhoudingen en 
belangen een wezenlijke rol. Zo
dat al die lijsttrekkers in eerste 
instantie met hun eigen overtui
gingskracht bij de kiezer aan
kloppen. De mensen, de persoon
lijkheden van al die lijsttrekkers, 
oefenen ieder hun eigen aantrek
kingskracht uit op de kiezers en 
spreken in de emotie-mix, die ge
vormd wordt door program
mapunten en inensen, en die be
palend is voor het stemgedrag van 
de kiezer, een onvervreemdbare 
rol. Daaruit verklaart de LPC de 
gigantische werklust van alle 
VVD-kandidaten en vrijwilligers 
in deze campagne en vooral in 
deze laatste dagen. Dat is de 
kracht van de VVD; dat is de basis 
voor de resultaten op 21 maart, 
volgende week! 

HUGO DITIMARI 
secretaris, 
Landelijke Propaganda Commissie (LPG) 

VVD OP TV 

Op de avond van 21 maart, 
de uitslagavond van de ge
meenteraadsverkiezingen, 
schakelt het NOS-program
ma voor de VVD naar de af
deling Soest die vanaf 19.00 
uur in het Witte Huis, Birk
straat 138 te Soest bijeen
komt. Enige landelijk be
kende VVD-politici zullen 
daar dan ook aanwezig zijn. 
Aan het eind van het pro
gramma om± 23.15 uur zal 
Joris Voorhoeve, op verzoek 
van de NOS, samen met zijn 
collega's van andere par
tijen in de studio, commen
taar op de uitslagen geven. 

HEERLEN- 16 maart. dhr. H. F. 
DijkstaL Baron Hotel. 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

LELYSTAD - 16 maart. dhr. R. 
L. 0. Linschoten. AgorahaL 20.00 
uur. Actuele politiek. 

LOOSDRECHT - 16 maart. dhr. 
J. Franssen. De Magneet. 10.00 
uur. Kinderopvang van 0- 12 jaar. 

NOORDWIJK-BINNEN 16 
maart. dr. ir. J. J. C. Voorhoeve. 
Hotel-rest. het Hof van Holland. 
20.00 uur. Actuele politiek/licht 
op de gemeenteraadsverkiezin
gen. 

OOSTERHOUT - 19 maart. drs. 
D. J. D. Dees. Cultureel Centrum 
de Bussel. 20.00 uur. Gemeen
teraadsverkiezingen. 

REEUWIJK- 19 maart. drs. L. M. 
L. H.A. Hermans. Ver.Gebouw de 
Burg. 20.00 uur. Gemeenteraads
verkiezingen. 

VIANEN - 16 maart. mw. E. G. 
Terpstra. Motel Vianen. 20.00 
uur. Actuele politiek. 

VUGHTIOC DEN BOSCH EN 
OMMELANDEN - 26 maart. mw. 
A. J. Jorritsma-Lebbink. Rest. De 
Beukenhof. 20.00 uur. Actuele 
politiek, verkeersproblematiek in 
Noord-Brabant. 

WOERDEN - 19 maart. mw. A. J. 
Jorritsma-Lebbink. De Reehorst. 
20.00 uur. Politiek café. 

ZUIDHORN - 2 april. mw. S. van 
Heemskerck P.-Duvekot. Hotel in 
't Holt. 20.00 uur. Actuele politiek. 
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Partijraad richt zich op 
de toekotnSt doorRENYDIJKMAN 

Amersfoort - Tijdens de par
tijraad die op 7 april 1990 in 
Amersfoort werd gehouden 
werd door het VVD-kader zo
wel teruggeblikt als vooruit
gekeken. Besproken werd al
lereerst de uitslag van de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Politiek leider Voorhoeve ty
peerde de resultaten als "een 
meevallende tegenvaller". "De 
peilingen voorspelden opnieuw 
verlies voor de VVD. Maar vlak 
voor de verkiezingen trok de VVD 
weer fors omhoog, zodat de uitslag 
gelijk was aan de Tweede-Ka
merverkiezingen." Voorhoeve 
prees de inzet van de harde VVD
kern, die zorgde voor een goede 
eindsprint. Hij betreurde het dat 
de VVD in een aantal gemeenten 
zetels moest prijsgeven. Het 
eindresultaat schreef hij toe aan 
de nawerking van de kabinetscri
sis, maar ook aan het feit dat het 
kabinet Lubbers-Kok de eerste 
vier maanden van zijn bestaan 
buitengewoon hoog in- de kiezers
gunst stond. "De mooie beloften 
en verhoging van de uitkeringen 
zorgden voor een rozig plaatje. De 
rekeningen van het regeerak
koord waren nog niet te zien. De 
meningsverschillen tussen CDA 
en PvdA werden nog binnenska
mers gehouden. Het kabinet stel
de alle beslissingen uit en dat le
verde een kunstmatig positief 
beeld op." 

Presentatie 

VVD-voorzitter Ginjaar wees 
in dat verband op de noodzaak dat 
aan de herkenbaarheid van de 
VVD nog hard moet worden ge
werkt. "We zullen de komende 

tijd veel aandacht moeten beste
den aan het overbrengen van onze 
ideeën, onze idealen en ons beleid. 
Want dat beleid is goed. Maar aan 
de presentatie van dat beleid en 
de koers moet nog veel gebeuren. 
Dat heeft de volle aandacht van 
zowel het hoofdbestuur als van de 
Tweede-Kamerfractie. Daarbij 
moeten wij onze ogen heel duide
lijk gericht houden op de Staten
verkiezingen in maart 1991. Het 
zou niet voor de eerste maal zijn 
dat een grote coalitie breekt na de 
Statenverkiezingen en daarvoor 
moeten we klaar zijn. Die nieuw 
benoemde staten kiezen een paar 
maanden later de Eerste Kamer. 
Daarom zijn de Statenverkiezin
gen meer dan de raadsverkiezin
gen een landelijke graadmeter." 

Die goede uitgangspositie voor 
de VVD ligt volgens de voorzitter 
in twee voortreffelijke verkie
zingsprogramma's. "Het pro
gramma-Toxopeus klinkt nog 
steeds als een klok en is maatge
vend voor de vertaling van libera
le uitgangspunten in hedendaag
se situaties. Daarnaast is door de 
Vereniging van Staten- en Raads
leden een uitstekend model-pro
vincieprogramma opgesteld." 

Jonge kiezers 
Joris Voorhoeve noemde het 

hoopgevend dat zoveel jonge kie
zers VVD hebben gestemd, name
lijk 20,6 % van de kiezers tussen 
de 18 en 24 jaar. "Daarmee heb
ben wij aanzienlijk meer jongeren 

getrokken dan D66 en de PvdA. 
Dat geeft hoop voor de toekomst." 

Vooruitziende partij 

"Te vroeg gelijk hebben maakt 
een partij niet populair," zei 
Voorhoeve. "Het was de VVD die · 
in de jaren zeventig voor beper
king van de overheid pleitte. Het 
CDA zag dat pas in 1982 in en de 
PvdA hopelijk in de toekomst. In 
diezelfde periode waarschuwde de 
VVD tegen wildgroei van de ar
beidsongeschiktheidsregelingen. 
Pas nu begint bij CDA en PvdA de 
bereidheid te ontstaan daar wat 
aan te doen. En dat geldt ook t.a.v. 
de criminaliteit waarvoor de VVD 
in 1984 een deltaplan ontwierp. 
Nu pas is een Kamerbrede meer
derheid bereid daar meer voor uit 
te treklcen. Al blijft het in onze 
ogen te weinig. 

In veel opzichten zijn wij een 
sterk vooruitziende partij, die al 
in een vroeg stadium tegen 
schadelijke ontwikkelingen waar
schuwt. Dat wordt vaak niet in 
dank afgenomen. Door vol te hou
den trekt de VVD op den duur 
toch vaak aan het langste eind. 
We houden dus vol!" 

Thorbecke 
Als hoofdlijn voor zijn betoog 

onderstreepte VVD-voorzitter 
Ginjaar dat het liberale erfgoed 
van Thorbecke bij de VVD het best 
in handen is. Hij wees op artikel 
4 van de beginselverklaring van 
de VVD: "Een zo groot mogelijke 

vrijheid van de mens, zowel in 
geestelijk als staatkundig als in 
materieel opzicht, is een onmis
bare voorwaarde voor zijn ont
plooiing. Deze vrijheid komt ieder 
mens toe zonder enige vorm van 
discriminatie ... " "Maar," koppel
de hij hieraan, "we hebben daarbij 
allemaal de plicht en verantwoor
delijkheid om eensgezindheid te 
betrachten. Niet de lessen uit het 
verleden negeren, maar onze er
varingen op liberale wijze ver
werken. Zakelijke kritiek is wel
kom, is noodzakelijk in een po
litieke partij. Maar niet de zake
lijke argumenten met persoon
lijke weerleggen. Niet de eigen 
verantwoordelijkheid negeren 
door anderen verantwoordelijk te 
stellen. Daarmee brengt men 
schade toe aan zichzelf, aan an
deren en aan de VVD. Elke keer 
dat men dat doet is dat in feite 
een belediging aan het adres van 
al die hardwerkende VVD-ers, die 
zich elke dag opnieuw weer inzet
ten voor· de VVD." 

Met instemming haalde Gin
jaar de woorden aan van de kc
_voorzitter van Drenthe, Jan van 
Heukelum, die op de vorige par
tijraad zijn visie als volgt for
muleerde: "Als VVD-kader moe
ten wij ons goed realiseren dat er 
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. Die le
gitimatie is gefundeerd op de mo
rele plicht mee te werken aan het 

(vervolg op pagina 2) 

Partijraad discussieert over koers 
en conununicatie doorRENYDIJKMAN 

Amersfoort- Was het verstan
dig om vorig jaar voor de ver
kiezingen al een keuze te ma
ken voor het CDA als coalitie
partner? Zou de VVD niet een 
veel zwaarder accent moeten 
leggen op immateriële zaken? 
Is het betaald voorzitterschap 
een noodzaak of een mogelijk
heid? Is die contributiever
hoging noodzakelijk en zou 
het merendeel van dat bedrag 
moeten worden besteed aan 
de opvoering van de frequen
tie van het ledenblad of moet 
er juist meer geld naar de af
delingen en centrales? Kan 
het congres van 1992, waarin 
het nieuwe programma moèt 
worden vastgesteld niet wor
den vervroegd? En wat is pre
cies de functie van de par
tijraad? 

Over al deze vragen werd in 

de middag van de bijeenkomst in 
Amersfoort van gedachten gewis
seld. Het hoofdbestuur had deze 
partijraad dan ook mede bijeen
geroepen om een aantal agen
dapunten die tijdens de algemene 
vergadering op 18 en 19 mei wordt 
behandeld in dit selecte gezel
schap aan de orde te stellen. 

Politiek midden 
Cdk te Groningen en par

tijraadslid Henk V onhoff beet de 
spits af door zijn teleurstelling te 
verwoorden over het vroege 
stadium waarin de VVD tijdens 
de TK-verkiezingscampagne al 
had gekozen voor het CDA. "In 
een te vroegtijdig stadium is de 
opening naar het midden van het 
politiek centrum, gedaan door 
Voorhoeve, prijsgegeven. Daar
mee hebben we een stuk van onze 
politieke markt laten liggen. De 

winst van D66 was de kritiek op 
de VVD-opstelling." Ook bepleitte 
Vonhoff binnen het VVD-beleid 
een speerpunt te maken van im
materiële zaken. 

Joris Voorhoeve stelde daarop 
dat het VVD-programma veel 
nader bij dat van het CDA stond 
dan dat het aansloot bij het pro
gram van de PvdA. "We verwijten 
andere partijen onduidelijkheid 
doordat zij niet willen kiezen. Dus 
hebben we dat zelf wel gedaan. In 
onze partij bestaat geen ideologi
sche voorkeur voor welke andere 
democratische partij dan ook. Ook 
in de toekomst zullen we moeten 
kijken met welke andere partijen 
we zoveel mogelijk kunnen waar
maken van ons eigen program
ma." Voorhoeve deelde de opvat-

(vervolg op pagina 2) 

INHOUDSOPGAVE 

Op 7 april kwam de partijraad 
bijeen te Amersfoort voor een 

evaluatie van de gemeente
raadsverkiezingen en om te 
discussiëren over een aantal 

agendapunten die op de alge
mene vergadering van 18 en 

19 mei worden behandeld. 
VVD-voorzitter Ginjaar en 
politiek leider Voorhoeve 

blikten terug en in de toe
komst. Enkele verslagen 

hierover op pagina 1 

De gemeenteraadsverkiezin
gen brachten wel een stabi-

lisatie ten aanzien van de 
Kamerverkiezingen, maar de 
klap kwam in veel gemeenten 
toch hard aan. Een overzicht 
van de landelijke resultaten 

plus het relaas van enkele ge
meenten die positief de balans 

konden opmaken treft u in 
het regiokatern. 
pagina's 11, 12 

Europa. Veel aandacht voor 
het Europa in beweging. Ter 
voorbereiding van de thema
. dag 12 mei aanstaande - u 

kunt nog snel intekenen! -
twee artikelen in het Euroka

tern. Daarin beschrijft Jes
sica Larive ook hoe de eerste 
vrije verkiezingen in Nicara-

gua verliepen. Een adem
benemend verslag van deze 

officiële waarneemster. 
pagina's 7, 8, 9, 10 

Ed Nijpels wisselde zijn Ka
merzetel voor het bur

gemeesterschap in Breda. 
Een interview tijdens zijn na

dagen in Den Haag. 
pag.5 

De voorzitter van de Vereni
ging van Staten- en Raadsle
den bepleit het automatisch 

lidmaatschap. 
pag.6 

Verslag van de Migranten
themadag, pag. 2 

Parlement, pag. 3, 4, 6 
Voorzitterscolumn, pag. 3 
Mijn Opinie is ... , pag. 20 

Van A tot Z, pag. 20 

Bij de afsluiting van dit blad 
bereikte ons het bericht dat 
het oud-hoofdbestuurslid en 
Tweede-Kamerlid mr. F. 
Portheïne is overleden. In 
Vrijheid & Democratie van 
mei zullen wij aan zijn leven 
en vele verdiensten voor de 
VVD ruime aandacht be
steden. 

Redactie 



Partijraad richt zich op de 
toekomst 
(vervolg van pagina 1) 

creëren ep. het in stand houden 
van een samenleving waarin 
vrijheid, gelijkheid en broeder
schap centraal staan." 

Tijdbom 
Joris V oorhoeve schetste in het 

kort de huidige problemen waar 
dit kabinet mee kampt. "Na nog 
geen half jaar regeren dreigt het 
financieringstekort in 1991 7 mil
jard hoger uit te vallen dan de 
beoogde 4, 7 5 % van het Nationaal 
Inkomen. Dat betekent dat de te
genvallers nu al hoger zijn dan de 
totale beleidsinvesteringen (on
geveer 5 miljard) die het kabinet 
tot 1994 had gepland. In het pro
gramma van de VVD was niet bij 
voorbaat alle economische groei al 
uitgegeven. We hadden in ons be
leidsprogramma 90-94 een buf
ferbedrag opgenomen dat even 
groot was als de huidige financiële 
problematiek. 

Deze regering heeft de rente
stand te optimistisch ingeschat, 
evenals de kosten van koppelin
gen. De VVD krijgt gelijk met 
haar stelling dat een automati
sche koppeling een financiële 
tijdbom onder het regeerakkoord 
heeft gelegd. Een grote fout in het 
regeringsbeleid is dat er geen 
ruimte is gereserveerd voor las
tenverlichting. Het kabinet heeft 
daardoor geen goed instrument 
voor loonmatiging. Daardoor 
dreigt de koppeling onbetaalbaar 
te worden. . 

Instinctief grijpt dit centrum
linkse kabinet weer naar het wa
pen van lastenverhogingen om de 
financiële gaten te dichten. Zodra 
het weer wat minder voorspoedig 
gaat met de Nederlandse econo
mie zal ons dit ópbreken. Dan dä: 
len de investeringen en loopt de 
werkloosheid weer op." 

WIR 
Ook had hij geen goed woord 

over voor het voorstel om het be
drijfsleven te laten betalen voor 
de ramingsfouten die het minis
terie van Financiën met de WIR 
heeft gemaakt. "Mspraak is af-

spraak! De WIR werkte als kor
ting op de toenmalige hoge ven
nootschapsbelasting en had tot 
doel de investeringen te stimu
leren. Dat heeft gewerkt. De VVD 
hoopt dat minister Andriessen 
zijn rug recht zal houden. Dat hij 
niet toe zallaten dat het bedrijfs
leven moet opdraaien voor het te 
hoge uitgavenniveau van deze re
gering." 

Voorhoeve is pessimistisch 
over de uitvoering van de door 
minister Kok voorgestelde ef
ficiencykorting. "Het zal onmoge
lijk blijken om voor 600 miljoen 
aan overheidspersoneel in een 
jaar af te slanken, tenzij het ka
binet van de sociale vernieuwing 
nog in het lopende jaar zonder 
weldoordacht plan met de botte 
bijl ambtenaren zou willen ont
slaan. Dat is· dus niet uitvoer
baar." 

Volgens Voorhoeve moeten bij 
die bezuinigingen politie en justi
tie geheel buiten schot blijven, 
omdat anders van een sterkere 
criminaliteitsbestrijding niets 
over blijft. 

Techniek en ethiek 
Als vooruitziende partij zal de 

VVD voor de komende decennia 
oplossingen moeten aandragen 
voor de huidige problemen. Vol
gens Voorhoeve komt 'dat er op 
neer: "Markt en milieu te verbin
den, techniek en ethiek. Daar ligt 
een nieuwe ideële taak voor li
beralen. Thorb!'lcke zag dat al zo'n 
120 jaar geleden getuige zijn uit
spraak: 'De mens is pas echt vrij 
als die vrijheid samengaat met 
verantwoordelijkheid voor an
deren, de gemeenschap en de om
geVing waar hifirllëëft'.;; ·· ·· ·· · ··· 

Voorzitter Ginjaar sloot af met: 
"Ik ben het zo hardgrondig eens 
met de uitspraak van Haya van 
Someren: 'Het liberalisme is iets 
om je leven lang voor te vechten'. 
En daarom zullen we terugkomen 
als een krachtige liberale partij, 
een partij waar de kiezers ver
trouwen in kunnen hebben. De 
Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie, onze VVD!" 

Partijraad discussieert over 
koers en communicatie 
(vervolg van pagina 1) 

ting van Vonhoff om een zwaarder 
accent te leggen op immateriële 
zaken. "Dit kabinet schuift van
wege de controverses dergelijke 
zaken vooruit, zoals bijvoorbeeld 
het euthanasievraagstuk De 
fractie neemt initiatieven; zij is 
onder meer gestart met een pro
ject over het minderhedenbeleid." 

Oud-minister Korthals Altes 
ging nog nader in op de grote ver
schilpunten die binnen het ka
binet bestaan bij de oplossing van 
het euthanasievraagstuk. "Men is 
nu gevlucht in een studiecommis
sie. Met die verlegenheidsoplos
sing zijn we op een gevaarlijk pad 
gekomen. Als een aantal gevallen 
alsnog boven water komt, gaat dat 
vaak over puur persoonlijke ge
gevens van de naaste verwanten 
over die laatste dagen. Daar ligt 
nu juist de kern van het recht op 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Binnenkort zal dit 
punt zeer actueel worden." 

Discussie 
VVD-voorzitter Ginjaar schet

ste tijdens de beantwoording van 
vragen nog eens het tijdpad dat 
het hoofdbestuur met de komende 
twee jaar inhoudelijke beleidsdis-

cussie voor ogen staat. "Na de 
themacongressen zal een grotere 
inhoudelijke discussie over het 
beleid volgen. De bestuurders 
zullen ernaar moeten streven om 
zoveel mogelijk leden hierbij te 
betrekken." 

De partijraad was in het bezit 
gesteld van alle moties en amen
dementen zoals deze zijn inge
diend op de agendapunten van de 
algemene vergadering. Daardoor 
kon hij duidelijk adviserend rich
ting hoofdbestuur optreden. Deze 
adviezen en meningen liepen 
soms sterk uiteen over de vragen 
zoals deze aan het begin van dit 
artikel werden gesteld, maar juist 
dat gaf een kleurrijk palet van de 
vele zaken, vragen en suggesties 
die bij de partijraad leefden. 

"Geen klapjesdag dus," con
stateerde kc-voorzitter Leiden 
Rolf Haafkens, daarmee doelend 
op de vaste partijraad op de za
terdag na Prinsjesdag. Het hoofd
bestuur heeft kunnen inventari
seren hoe over diverse zaken -
soms zeer uiteenlopend - door de 
partijraad wordt gedacht. Vanuit 
die inspiratie kan het bestuur zich 
voorbereiden op de algemene ver
gadering, dat als hoogste partij
orgaan de besluiten neemt. • 

APRIL 1990 2 

Verslag themadag: 

Multiculturele 
santenleving 

Foto: Theo Meijer 

Den Haag - "Buitenlanders 
(allochtonen) worden in Ne
derland te veel als een collec
tieve groep en te weinig als 
een verzameling van indi
viduen gezien," aldus drs. Da
vid Pinto, directeur van het 
Inter-Cultureel Instituut. 

·-t>into ·hekëide· tijdën.s· dëml
grantenthemadag, die 10 maartjl. 
in Den Haag werd gehouden, de 
grote bevoogding door het Neder
lands Centrum Buitenlanders 
(NCB), dat het vaak onmogelijk 
maakt de eigen organisaties zelf
standig met hun eigen mening 
naar buiten te laten optreden. 

David Pinto was die dag beslist 
niet de enige spreker die de nood
zaak van een behoorlijke Neder
landse taalbeheersing voor hier 
gevestigde buitenlanders bena
drukte. Uit onderzoek onder al
lochtonen blijkt dat 85 % van de 
kinderen waarbij tijdens het on
derwijs het accent op de eigen taal 
en cultuur lag, het onderwijs zon
der diploma heeft verlaten. Pinto 
is dus bepaald geen voorstander 
van het onzalig idee van staatsse
cretaris Wallage om binnen 
schooltijd het hoofdaccent weer op 
de eigen taal te gaan leggen. 

Doodgeknuffeld 
David Pinto waarschuwde te

gen het "doodknuffelen" van al
lochtonen door professionele 
hulpverleners, pleitbezorgers en 
belangenbehartigers. "Het mi
grantenvraagstuk heeft al veel te 
lang in de welzijnshoek gelegen." 

Ook Redwig Komproe, VVD
wethouder van de deelraad Am
sterdamse Pijp, beaccentueerde 
de noodzaak om aan de taalach
terstand te werken. Kamproe 
heeft in zijn gebied met maar 
liefst 81 nationaliteiten te maken. 
"Met enige tegenzin zijn we ak
koord gegaan met de positieve ac
tie allochtonen. Het betekent na
melijk weer een uitzonderingspo
sitie." Maar natuurlijk staat ook 
hij positief ten aanzien van maat
regelen die ertoe moeten leiden 
dat migranten een instroom krij
gen in de arbeidsmarkt, daar een 
doorstroom krijgen naar betere 
banen, die uitstroom voorkomen. 

Opening van de ochtendsessie. Achter 
de tafel, David Pinto, voorzitter Robert 
de Haze Winkelman en Robert Jan Kor
bee. Het Rotterdams WO-raadslid Elia 
ter Kuile geeft de eerste aanzet. 

VVD-migrantenbeleid 
De themadag, die werd voor

gezeten door de Haagse kc-voor
iitte:d[óoert de Haze Winkelman, 
was opgezet door de vier grote 
steden. Vooral Herman Wilmer 
had er veel tijd ingestoken. In de 
zaal van het Haagse Babylon 
konden politieke VVD-migran
tenprofessionals samen met mi
granten zowel ervaringen uitwis
selen waar men zelf mee bezig was 
als van elkaar het nodige opste
ken. Ella ter Kuile-Van der Hoe
ven, Robert Jan Korbee en Ans 
van den Berg belichtten nog een 
aantal facetten. 

De slotdiscussie werd door het 
forum Kamproe-Van den Berg en 
Dijkstal gevoerd onder leiding van 
De Haze Winkelman. 

Het VVD-Tweede Kamerlid 
Dijkstal stelde nadrukkelijk dat 
hij de mooie vlag die dit kabinet 
over het huidig regeerakkoord 
heeft gelegd onder de noemer 
"sociale vernieuwing" graag wat 
liberaler getint had gezien. Vol
geus Hans Dijkstal zijn in de 
praktijk "isolement". en "desinte
gratie" eerder trefwoorden zoals 
blijkt uit het rapport-Idenburg uit 
Rotterdam. Woorden die niet al
leen op allochtonen slaan, maar 
ook op de uitstoting van gehan
dicapten door bedrijven, op de 
steeds groter wordende groep 
zwervenden, op de ontgroening en 
de vergrijzing. "Terwijl alles beter 
gaat slaan we steeds meer op de 
vlucht voor onze samenleving. We 
moeten als VVD of van onze li
berale beginselen uitgaan: vrij
heid, gelijkheid, verantwoorde
lijkheid en sociale rechtvaardig
heid, of we moeten die begrippen 
opnieuw ter discussie stellen. 

De VVD gaat in ieder geval uit 
van de stimulerende staat en niet 
- zoals het CDA - van de verzor
gingsstaat. In de stimulerende 
staat wordt de aandacht meer op 
het individu dan op groeperingen 
gelegd. Terecht, want niet alle 
ouderen of allochtonen hebben 
problemen." 

Zelfredzaamheid 
Hans Dijkstal benadrukte 

waarom de VVD grote aandacht 
heeft voor de ontplooiing van mi
granten: 
1. Artikel 1 van de Grondwet 

houdt in dat niet mag worden 
gediscrimineerd. VVD-ers 
hebben diep respect voor die 
Grondwet. 

2. Als je lid wordt van de VVD 
onderschrijf je ook als beginsel: 
respect voor anderen. 

3. Nederland heeft nu nog demo
gelijkheid om onderlinge bot
singen tussen etnische groe
peringen te voorkomen. Hoe 
het mis kan gaan toont Enge
land. 

4. Nederland is. altijd een pluri
forme samenleving geweest. 
Vaak bleek dat na afloop - denk 
aan de integratie van de Indi
sche Nederlanders - een ver
rijking van onze samenleving. 

Dijkstal, die in de Tweede Ka
mer onder meer de portefeuille 
minderheden beheert, noemde 
drie uitgangspunten: 
1. Echte integratie veronderstelt 

gelijke rechten, gelijke plich
ten en gelijke kansen. 

2. Een beleid dat zich niet vol
ledig richt op het stimuleren 
van zelfredzaamheid en zelf
standigheid is op den duur a
sociaal. 

3. De eigen cultuur en godsdienst 
zijn geen belemmeringen voor 
integratie maar voorwaarden. 

Kerkklokken 
Wat dat laatste betreft is het 

fundamentalisme natuurlijk niet 
Dijkstals eerste gedachte. "Maar 
waarom zouden we in Nederland 
wel naar het gebeier van de ka
tholieke kerkklokken moeten 
luisteren en niet naar de oproepen 
van de door de islamieten zelf ge
bouwde moskeeën?" 

Heel duidelijk was het Tweede
Kamerlid over het aanleren van 
het Nederlands. Voor hem ligt de 
grens van de dubbeltaligheid bij 
de eerste vier jaar basisonderwijs. 
Daarna zou de studie Nederlands 
primair moeten worden gesteld, 
die opvatting leeft trouwens al 
tien jaar bij de VVD-Tweede-Ka
merfractie. • 



PARLEMENT 

Een werkgroep van de VVD-Tweede Kamerfractie heeft ervoor 
gepleit om meer aandacht te besteden aan de voorkoming van 
veel voorkomende criminaliteit. Een gesprek hierover met één 
van de leden van de werkgroep, de oud-minister van Justitie 
Frits Korthals Altes. 

Preventie is de hoofdlijn van de 
nota "Samenleving en Veiligheid" 
die op 8 maartjl. is gepresenteerd. 
De nota vertoont overeenkomsten 
met het beleidsplan "Samen
leving en Criminaliteit", dat door 
het eerste kabinet-Lubbers werd 
uitgebracht. Echter, de VVD wil 
dat er veel meer nadruk wordt ge
legd op preventie. De bedoeling 
van de nota is tevens om een 
handleiding te zijn voor de VVD
gemeenteraadsleden bij de col
legeonderhandelingen. Immers, 
veel van de plannen moeten op 
lokaal niveau worden uitgevoerd. 

Kleine criminaliteit 
Volgens Korthals Altes moet er 

een onderscheid worden gemaakt 
tussen zware en veelvoorkomende 
criminaliteit. Onder veelvoor
komende criminaliteit wordt het
zelfde verstaan als destijds met 
kleine criminaliteit werd aange
duid: misdrijven die in het alge
meen niet direct leiden tot de 

Vrijheiden 
Democratie 

maandblad voor de Volkspartij 
voor Vrijheid & Democratie 

Nummer 1384 
maart 1990 

oplegging van een onvoorwaarde
lijke gevangenisstraf. Daarbij 
moet bijvoorbeeld worden gedacht 
aan vandalisme en beroving op 
straat. De nota heeft zich beperkt 
tot deze veelvoorkomende crimi
naliteit. De zware criminaliteit 
zal in een vervolgrapport worden 
behandeld. 

Toezichthouders 
. Individualisering, verstedelij
king, het wegvallen van sociale 
controle en het verdwijnen van 
allerlei vormen van toezicht, bij
voorbeeld op trams en in winkels, 
plus de toeneming van het aantal 
regels dat met strafsancties moet 
worden gehandhaafd zonder dat 
op de niet-naleving adequaat 
wordt gereageerd, hebben ertoe 
bijgedragen dat de criminaliteit 
sinds het einde van de jaren zestig 
ernstig is gestegen. De VVD
werkgroep pleit er dan ook voor 
om meer toezicht te organiseren. 
Zo zouden gemeenten toezicht
houders moeten aanstellen, die 
tot taak hebben de veiligheid te 
bevorderen en hulp te verlenen. 
Deze toezichthouders zouden 
kunnen worden gerecruteerd uit 
werklozen. Op die manier wordt 
tevens een bijdrage geleverd aan 
de vermindering van de werk
loosheid. Ook moet het toezicht bij 
het openbaar vervoer worden be
vorderd door uitbreiding van het 
aantal controleurs. Uit gesprek
ken met de leiding van het po
litiekorps in Amsterdam blijkt dat 
de plannen positief zijn ontvan-
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door JOHAN HOMMES 

Frits Korthals Altes 

gen. In Amsterdam leven er ver
gelijkbare gedachten. De toe
zichthouders mogen echter niet 
het gezag van politie ondermij
nen. Zij moeten zichtbaar op 
straat aanwezig zijn en van de 
politie te onderscheiden zijn door 
afwijkende uniformen. 

Meer controle 
"In de laatste jaren is het aan

tal strafrechtelijke bepalingen te 
zeer toegenomen," aldus Korthals 
Altes. "Daardoor zijn-er-veel meer 
mogelijkheden ontstaan . voor 
overtredingen en moet er veel 
meer controle worden uitgeoe
fend. Het justitiële apparaat kan 
vervolgens de verwerking van al 
deze zaken niet aan." In het VVD
rapport wordt daarom aange
drongen op een andere manier 

van handhaving, nl. via de admi
nistratieve boete. Dit betekent dat 
wanneer de politie een over
treding constateert er een boete 
wordt opgelegd. Het is dan aan 
diegene die de boete moet betalen 
om hiertegen beroep aan te te
kenen bij de rechter, wanneer hij 
of zij van oordeel is dat de boete 
ten onrechte wordt gegeven. Deze 
vorm van handhaving zal volgens 
Korthals Altes leiden tot een ver
mindering van de werklast voor 
het justitiële apparaat. Daardoor 
nemen de mogelijkheden voor 
controle toe. Immers, er kunnen 
meer zaken worden verwerkt. 
Bovendien is een dergelijk sys
teem veel goedkoper. Voor het 
verkeer gaat in de loop van dit 
jaar een dergelijke regeling wer
ken door een wet die in juni 1989 
is aangenomen. Dit hand
havingssysteem zou uitgebouwd 
kunnen worden tot bijvoorbeeld 
overtreding van de Algemene Po
litieverordeningen van gemeen
ten. Daar waar vrijheids
beneming het uiterste middel is, 
blijft het strafrecht fungeren als 
vangnet. 

Toetsing bouwplannen 
In de nota wordt verder voor

gesteld om op gemeentelijk ni
veau alle bouwplannen te toetsen 
aan de eisen van criminaliteits
preventie. Ook zouden gemeenten 
bij de subsidiëring van jongeren
centra en buurthuizen voorwaar
den kunnen stellen zodat deze in
stellingen maatregelen treffen ter 
voorkoming van criminaliteit en 
vandalisme. Ter versterking van 
het toezicht moet een scholen
gemeenschap met meer dan 900 
leerlingen volgens de nota demo
gelijkheid krijgen een extra con
ciërge aan te stellen. 

Bovendien blijft de VVD voor
stander van een uitbreiding van 
de politiesterkte met 700 mensen. 

Aan de nota hebben naast Frits 
Korthals Altes meegewerkt Hans 
Dijkstal, Frank de Grave, Loek 
Hermans, Benk Korthals, Ed Nij
pels, Jan Kees Wiebenga, Rudolf 
de Korte en de fractiemedewer
kers Astrid Schölvinck en Hans 
Hoogervorst. • 
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Helaas heeft de Tweede Ka
mer in de afgelopen periode 
weer veel aandacht aan Su
riname moeten besteden. He
laas, omdat het goed zou zijn 
wanneer onze vroegere ko
lonie nu eens echt op eigen 
benen zou kunnen staan en we 
in Nederland geen beslissin
gen hoefden te nemen, die de 
verhoudingen tussen Neder
land en Suriname alleen maar 
verder vertroebelen. 

Maar dit kan niet anders, zo
lang enerzijds Minister Pronk -
die in deze kennelijk niet van zijn 
oude fouten heeft geleerd - als een 
Sinterklaas staat te springen om 

Suriname weer hulp te verlenen 
en anderzijds in Suriname zelf de 
feitelijke macht steeds meer bij de 
militairen en niet bij de burger
regering blijkt te berusten. W au
neer nota bene Pronk's collega, 
Minister Van den Broek, in de 
Tweede Kamer zegt dat de Su
rinaamse regering "onmachtig" 
is, ziet de VVD-fractie het als een 
plicht om zoveel mogelijk te voor
komen dat Nederlands ontwik
kelingsgeld in Suriname niet op 
de juiste wijze wordt besteed. 

Humanitaire hulp 
Onder de huidige omstandig

heden betekent dat grote terug-

VAN DER HORST & VERBEEK 
KOOP/VERKOOP 

Een kwestie van vertrouwen en deskundigheid. Niet alleen in 
Wassenaar/Den Haag/Leidschendam, maar ook in de omlig
gende gemeenten bemiddelen wij bij de aan- en verkoop van 
zowel Uw particulier- als commercieel onroerend goed. 
Bel vrijblijvend voor informatie J 

LAAN COPES VAN CATTENBURCH 127 M FAX 070- 3 60 29 67 
2585 EZ DEN HAAG 11111 

houdendheid bij het verstrekken 
van die hulp. Wat ons betreft moet 
deze worden beperkt tot humani
taire hulp in de sectoren onder
wijs en volksgezondheid, zolang in 
Suriname geen sprake is van een 
werkelijk democratiseringsproces 
noch van het terugdringen van de 
rol van de militairen, of van dui
delijkheid over de al dan niet be
trokkenheid van die militairen bij 
de handel in drugs. Ook moet in 
Suriname een goede langere ter
mijn economisch kader zijn opge
.steld, voordat op verantwoorde 
wijze kan worden overgegaan tot 
hulpverlening aan andere sec
toren dan onderwijs en volks
gezondheid. 

Het is triest, maar het Surina
me anno 1990 is een land waar 
militairen zonder opdracht en 
medeweten van de burgerautori
teiten mensen kunnen arresteren 
en om het leven brengen. Een land 
ook waar steeds sterkere aanwij
zingen zijn dat de militairen be
trokken zijn bij de handel in drugs 
en waar van een verantwoord 
economisch beleid nog geen spra
ke is. Voor dat land kunnen we 
toch geen f 220 miljoen gulden 
ontwikkelingshulp bestemmen, 
zoals Minister Pronk onlangs van 
plan was. 

(4 april1990). • 

Van. de 
voorzitter 
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W:
.j houden gemengde ge
voelens over aan de ge
meenteraadsverkiezingen 

van 21 maar jl. Het netto verlies 
ten opzichte van die van 1986 be
draagt iets meer dan 250 zetels, 
minder dan verwacht. Tegelijker
. tijd treedt stabilisatie op ten op
zichte van de Tweede-Kamerver
kiezingen van september 1989. 

De feitelijke politieke con
sequenties zullen we pas na 1 mei 
aanstaande weten als de colleges 
van B& W zijn gevormd. Zeker is 
dat wij in een aantal plaatsen aan 
politieke invloed zullen inboeten. 
We mogen daarbij echter niet 
vergeten dat wij in een groot aan
tal plaatsèn wel degelijk hebben 
gewonnen of stabiel zijn gebleven. 

Dit neemt echter niet weg dat 
het hard is als je vier jaar lang 
de liberale visie, het liberalisme, 
hebt uitgedragen en vervolgens 
uit de boot valt door plaatselijke 
omstandigheden, maar overwe
gend door waardering voor de 
landelijke politiek. Het is dan ook 
de taak van onze partij om deze 
leden op te vangen. Wij dienen er 
daarbij voor te zorgen dat zij actief 
blijven functioneren in de VVD en 
zich niet ~efrustreer~ afwenden. 
Hun ervaring kunnen we boven
dien niet missen. 

Ik noemde de stabilisatie ten 
opzichte van de Tweede-Kamer
verkiezingen van september '89. 
Deze lijkt bevestigd te worden 
door de ontwikkeling van het le
denbestand, bijvoorbeeld door een 
netto-winst van zo'n 300 leden 
sinds begin maart van dit jaar. 
Dit mag ons niet doen denken dat 
we er zijn. Maar wel betekent het 
een. aanmoediging: het program
ma is goed, de koers is goed. We 
zullen echter nog erg hard moeten 
werken om dat goed over het 
voetlicht te krijgen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we 
daarin zullen slagen en dat wij 
de Statenverkiezingen van maart 
1991 met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien. 

OPROEP AAN DE 
SECRETARISSEN 
VAN DE 
AFDELINGEN 
Zoudt u zo vriendelijk wil
len zijn de rose formulieren 
(gegevens over de per 21 
maart jl. gekozen raads
fractie in uw gemeente) te 
zenden aan VVD, Ant
woordnummer 1877, 2501 
WB 's-Gravenhage. 
Velen van u hebben dit 
reeds ingeleverd. Daarvoor 
onze hartelijke dank. 
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loodst afschaffing 
beursbelasting door 

MEDEDELING 
HOOFDBESTUUR 
Het 42ste Jaarverslag zal 
aan de besturen van · afde
lingen en centrales worden 
verzonden in de week van 7 
mei a.s. 
De besturen wordt verzocht 
te bevorderen dat de .af
vaardiging van hun afde
lingen over één exemplaar 
kan beschikken. KaJDer door HANS HOOGERVORST 

___ . foto: Theo Meijer ' 

Een oppositie die niets anders 
doet dan de regering bekri
tiseren, is geen oppositie die 
inspireert. Een partij die zich 
in negativisme wentelt, hoeft 
immers niet op warme gevoe
lens van het electoraat te re
kenen. Kortom, een geloof
waardige oppositiepartij moet 
niet alleen kritiek leveren, 
maar ook zelf met construc
tieve voorstellen komen. 

Zo'n constructief voorstel was 
de initiatief-wet tot afschaffing 
van de beursbelasting van VVD
kamerlid Frank de Grave, die op 
30 maart jl. met grote meerder
heid in de Tweede Kamer werd 
aangenomen. Deze overeenstem
ming in het parlement geeft aan 
dat het hier om een belangrijke 
zaak ging. De beursbelasting is 
een heffing van 1,2 pro mille, die 
wordt geheven op transacties in 
aandelen en obligaties. Hoewel 
het op zich om een kleine heffing 
gaat, is de beursbelasting zeer 
slecht voor het concurrentiever
mogen van de Amsterdamse ef
fectenbeurs. In de intemationale 
effectenhandel gaat het vaak om 

'zeer kleine winstmarges, waarbij 
voor beleggers zelfs de kleinste 
belasting voldoende reden kan 
zijn om hun aankopen elders te 
doen. De laatste jaren was dan ook 
duidelijk te zien dat de handel in 
Nederlandse staatsobligaties zich 
verplaatste naar Londen, waar 
geen beursbelasting wordt ge
heven. Het werd steeds duidelij
ker dat de positie van Amsterdam 
als financieel centrum ernstig 
werd ondermijnd. 

Hoewel alle grote partijen al 
lang van de emst van de situatie 
waren doordrongen, werden er 
geen concrete voorstellen tot af
schaffing van de beursbelasting 
gedaan. Vandaar dat Frank de 
Grave in oktober 1989 zijn voor
stel lanceerde, in de hoop hiermee 
het kabinet en de regeringspar
tijen tot een duidelijke keuze te 
dwingen. Dat is gelukt. Aange
spoord door het VVD-initiatief 
boorde het Ministerie van Finan
ciën op creatieve wijze een finan
cieringsbron aan, waarmee het 
afschaffen van de beursbelasting 
kon worden betaald. Daarmee 
was de weg vrijgemaakt door een 

Reorganisatie-voo:rs:tellen voor 
politie OnVOldoende door JOHAN HOMMES 

Tijdens de Uitgebreide Commissievergadering over de plannen 
voor de reorganisatie van de politie heeft de VVD kritiek uit
geoefend op de voorstellen die door het kabinet zijn gedaan. 

Woordvoerder Hans Dijkstal 
constateerde dat de criminaliteit 
in ons land nog steeds een te grote 
omvang heeft. Dit leidt bij burgers 
tot een sterk gevoel van onveilig
heid. De overheid heeft dan ook 
de plicht om een maximale in
spanning te leveren om de crimi
naliteit te bestrijden. Dit moet 
enerzijds gebeuren via voor
koming van crimineel gedrag. De 
VVD heeft daarvoor voorstellen 
gedaan in de nota "Samenleving 
en Veiligheid". Anderzijds is er 
een belangrijke taak voor de poli
tie in het kader van opsporing van 
strafbare feiten. Daarvoor is het 
absoluut noodzakelijk dat er goed 
georganiseerde politie bestaat 
met voldoende mankracht. De 
overheid draagt daarvoor de zorg. 

Regionale politie 
De VVD kiest in dit verband 

voor een regionaal georganiseerde 
politie onder beheer van de mi
nister van Binnenlandse Zaken. 
Het is dan ook te betreuren dat 
de voorstellen van het kabinet op 
belangrijke onderdelen ondoor
dacht en onzorgvuldig zijn uit
gewerkt. Dit betreft met name de 
bestuurlijke organisatie, de de
mocratische controle en de waar
borging van een aanvaardbare 
hoeveelheid mankracht. 

De VVD is tegen de plannen 
van het kabinet om de burge
meester van de grootste gemeente 
in een regio als korpsbeheerder 
aan te wij zen. Deze zou wel voor
zitter kunnen worden van het be
stuur dat zou moeten bestaan uit 
alle burgemeesters uit de regio op 
basis van gelijkwaardigheid. De 

Hans Dijkstal 

burgemeesters leggen dan, zoals 
nu, verantwoording af in hun ge
meenteraden. Het jaarlijkse, re
gionale beleidsplan moet zijn ge
baseerd op de beleidsplannen van 
de gemeenten. Daarmee blijft de 
betrokkenheid van de gemeen
teraden gewaarborgd. 

Korpssterkte 
De sterkte van het korps is 

volgens de VVD een punt van 
zorg. Er zouden meer politiemen
sen beschikbaar moeten zijn. Met 
klem heeft de VVD in het debat 
gevraagd om de politie met 700 
man uit te breiden. 

De reorganisatie zal gepaard 
moeten gaan met een goed sociaal 
plan, een goede opzet voor het 
nieuwe personeelsbeleid en een 
goede medezeggenschapsrege
ling. Hiertoe zal vroegtijdig en re
gelmatig overleg moeten plaats
vinden met de politiehonden. De 
VVD heeft aangedrongen op een 
nadere financiële onderbouwing 
van de plannen. Het kan niet zo 
zijn dat het kabinet aan uitvoe
ring van het plan kan beginnen 
zonder dat de Kamer inzicht heeft 
in de omvang van de totale kosten. 

• 

Frank de Grave verdedigt zijn initiatiefwet achter de regeringstafel. 

kamerbrede aanvaarding van het 
initiatief-De Grave. Een goede 
zaak, niet alleen voor de Amster
damse effectenhandel, maar ook 

voor de VVD, die voor het eerst 
sinds zes maanden weer achter de 
regeringstafel mocht plaatsne
men. • 

Overige belangstellenden 
kunnen een exemplaar 
aanschaffen door overma
king van f 10,- op girore
kening 40.18.232 t.n.v. 
VVD-Informatierekening te 
's-Gravenhage, onder ver
melding van "42ste Jaar
verslag". 

-bezoek aan 
Is..,.aël door FRANS WEISGLAS, 

1L I WO-Tweede-Kamerlid 

Tijdens het crocusreces van de Tweede Kamer bracht een VVD
delegatie onder leiding van Joris Voorhoeve een werkbezoek 
aan Israël. In de delegatie zaten verder Klaas Groenveld, direc
teur van de Teldersstichting, John Manheim, lid van de par
tijcommissie Buitenlandse Zaken en bovengetekende. 

Gedurende ons bezoek zagen 
we de kabinetscrisis, die in Israël 
inmiddels een feit is, aankomen. 
Vooral Minister Peres, de leider 
van de Arbeiderspartij, maakte in 
een gesprek met ons duidelijk dat 
hij vond dat de Likudpartij van 
Premier Shamir het mogelijk zou 
moeten maken om gesprekken 
met Palestijnen te starten over in 
de bezette gebieden te organi
seren verkiezingen. Peres was er
van overtuigd dat hij samen met 
een aantal kleinere religieuze 
partijen een alternatieve regering 
zou kunnen vormen in plaats van 
de grote Likud-Arbeiderspartij
coalitie. Of dat zo is, zal dezer we
ken moeten blijken. Ik vind het 
nogal griezelig hoe groot de in
vloed van kleine religieus-or
thodoxe partijen thans in de Is
raëlische politiek is. 

Onwenselijkheid PLO 

een Palestijnse Staat kan zijn. 
Zelfs een progressieve oppositie
partij als de Shinui (met de VVD 
verbonden in de Liberale Inter
nationale) vindt dat een volledig 
gedemilitariseerde onafhankelij
ke Palestijnse Staat die niet zelf 

tot stand kan komen. Maar het 
is wel begrijpelijk en legitiem dat 
Israël redeneert vanuit haar nu 
al penibele veiligheidssituatie en 
dat daarom iedere politieke af
spraak keiharde garanties moet 
bevatten voor het voortbestaan 
van de Staat Israël binnen veilige 
en erkende grenzen. 

Bedreigde veiligheid 
De grootste bedreiging van Is-

Wij zijn er overigens van over
tuigd dat op een aantal wezenlijke 
punten de opvattingen tussen 
zelfs gematigde Palestijnen (met 
wie wij een gesprek voerden in 
Oost-Jeruzalem) enerzijds en ge
matigde Israëlische politici an
derzijds nog zover uit elkaar lig
gen dat vredesonderhandelingen 
voorlopig weinig zullen opleveren. 
Zo zijn Likud en Arbeiderspartij 
het met elkaar eens over de on
wenselijkheid van deelname van 
de PLO als zodanig aan vredes
besprekingen. Maar ook over het 
niet mogelijk zijn van de vestiging 
van een volledig onafhankelijke 
Palestijnse Staat op de Westelijke 
Jordaanoever en de Gazastrook 
en over het feit dat Jeruzalem 
nooit de ongedeelde hoofdstad van 

Deze dromedaris wenste niet door de WO gevoederd te worden. V.l.n.r. Frans 
Weisglas, John Manheim en Joris Voorhoeve. 

verantwoordelijk is voor haar 
buitenlandse betrekkingen het 
uiterste is dat onderhandelingen 
met de Palestijnen mogen ople
veren. Op al deze punten staan de 
Palestijnse opvattingen daar 
haaks op. Bijvoorbeeld wanneer 
ook de gematigde Palestijnen 
zeggen dat hun onderhandelings
delegatie door de PLO moet wor
den benoemd. Het was triest deze 
kloof tussen ook gematigde Israë
lische politici en hun Palestijnse 
tegenhangers te constateren, om
dat slechts door middel van on
derhandelingen een politieke op
lossing voor de immense proble
men van Israël en de Palestijnen 

raëls veiligheid is overigens niet 
in de eerste plaats de "Intifadah", 
maar het feit dat alle Arabische 
landen, met uitzondering van 
Egypte, nog steeds in een situatie 
van "koude oorlog" met Israël 
verkeren en nog altijd het be
staansrecht van Israël ontken
nen. Mooie woorden van PLO-lei
der Arafat over een "twee-staten 
oplossing" doen daar niets aan af. 

Vredesonderhandelingen tussen 
Israël en Palestijnen zouden dan 
ook samen moeten gaan met een 

(vervolg op pagina 6) 
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Ed Nijpels over Breda: 

Zo'n kans krijg je maar 
e, e' n 1..-eer door RENY DIJKMAN A! foto: Theo Meijer 

Den Haag- "Nee," zegt Ed Nijpels, "Breda kwam echt onver
wacht. Het opstappen van burgemeester Feij was nog niet de 
bedoeling. Veertien dagen voor hij ontslag nam, had ik hem 
nog uitvoerig in Amsterdam gesproken." Een week voor zijn 
beëdiging zitten we in zijn werkkamertje op het Binnenhof. 
Onophoudelijk rinkelen de twee telefoons om hem te felici
teren. Tot er geen vraag meer is te beantwoorden zonder bel
gerinkel en Ed - over de vloer kruipend - de stoppen opzoekt 
en eruit trekt. Aan de wandhangen de zorgvuldig opgehangen 
cartoons over zijn roerig en roemrucht verleden. Alle heeft hij 
laten inlijsten. Nee, deze kamer ziet er niet naar uit dat hij 
maar kort zou worden bewoond. 

Ed: "Zo'n kans krijg ik maar 
één keer. In de politiek komen 
soms dingen voorbij trekken en 
dan heb je maar even de mogelijk
heid om 'ja' te zeggen. Als je bur
gemeester wilt worden, is Breda 
de mooiste van de drie VVD
steden boven de 100.000 inwo
ners. En dan ben ik wel gek als ik 
het niet doe. Er liep nog een ande
re functie. Ik was namelijk ge
vraagd als kandidaat voor het se
cretariaat-generaal van de grote 
milieuconferentie die de Verenig
de Naties in 1992 organiseert. Er 
waren meer kandidaten, maar in
siders gaven mij een goede kans 
vanwege de steun van de Mri
kaanse landen en Oost- en West
Europa. Dan had ik naar Genève 
moeten verhuizen, voortdurend 
moeten reizen en driekwart van 
het jaar mijn gezin niet gezien. 
Nou ben ik al13 jaar weinig thuis 
geweest en ben ik laat getrouwd 
en heb ik kinderen gekregen. Dus 
die feiten heb ik ook in mijn afwe
ging betrokken. 

goed doen?" Je haalde 10 zetels 
binnen bij de Kamerverkiezingen, 
van 26 naar 36, de grootste over
winning ooit door de VVD be
haald; een grandioze overwinning 
bij de Gemeenteraadsverkiezin
gen; meer dan 100.000 voorkeur
stemmen als lijstduwer voor het 
Europees Parlement en bij de 
Provinciale Statenverkiezingen in 
1983 werd de VVD de tweede po
litieke partij in Nederland. Heeft 
je dat niet het gevoel gegeverrûat 

Ook wil ik hier Joris Voorhoeve 
niet voor de voeten lopen. Ik ben 
nou eenmaal gebekt zoals ik ge
bekt ben, maar om nou vier jaar 
bij ieder woord te moeten opletten, 
is ook geen pretje. Hier in de Ka
mer blijfik toch weer de oud-frac
tievoorzitter, de oud-lijsttrekker 
of de oud-minister die iets zegt. 
Dat maakt je een beetje gehan
dicapt in je uitspraken." 

Ed Nijpels en lngrid Nijpels-Pieters met de 3-jarige Duco en de 5 maanden oude Boyan. 

Carnaval 
Ed Nijpels werd weliswaar in 

Den Helder geboren, maar op 3-
jarige leeftijd verhuisde hij naar 
Bergen op Zoom, onder de rook 
van Breda. Bij zijn entree op 27-
jarige leeftijd in de Tweede Kamer 
heeft hij eens verklaard dat hij 
ooit graag burgemeester wilde 
worden. Al had hij toen nog Ame
land op het oog. Ook vond het 
hardwerkende maar prille Ka
merlid dat er niet op Carnavals
dinsdag in de Tweede Kamer kon 
worden gestemd. Die opmerking 
leidde tot de hardgrondige bijval 
van alle andere zuidelijke Ka
merleden en sindsdien gebeurt 
dat ook niet meer. 

De vertrouwenscommissie van 
Breda stemde unaniem voor Ed 
Nijpels. Ed: "Officieel weet ik het 
niet. Ik heb het in 'De Stem' ge
lezen. Zowel van links tot rechts 
was daarin vertegenwoordigd en 
dat maakt deze start natuurlijk 
ontzettend plezierig." 

"Het aardige van Breda," zo 
vervolgt hij, "is niet alleen dat ik 
er een grote binding qua mentali
teit mee heb, maar dat die stad 
een combinatie is van het bour
gondisch Brabantse met tegelijk 
de zakelijke aanpak die je in het 
Westen aantreft." 

Beroepspoliticus 
R: Toch heb je in het kandida

tennummer van 1977 gezegd dat 
beroepspoliticus het mooiste vak 
is dat bestaat ... 

Ed: "Daar blijf ik nog steeds 
bij. Maar je moet je wel realise
ren - en dat heb ik de laatste der
tien jaar ook ervaren - dat het 
hoogtepunten en dieptepunten 
heeft. Het is in principe eenzaam. 
Zeker voor een fractievoorzitter. 
In de afgelopen weken als ik met 
Joris sprak heeft die me ook wel 
eens gezegd: 'Dingen dat je me 
toen zei, kan ik me nu heel goed 
voorstellen'. Hij maakt het nu op 
dezelfde manier mee. Ook is het 
een vak dat fysiek slopend is." 

Toevalligheden 
Ed Nijpels - het politiek won

derkind dat in 1982 Hans Wiegel 
als fractievoorzitter opvolgde -
blijft erbij dat het politieke leven 
van toevalligheden aan elkaar 
hangt. "Ik werd onverwacht frac
tievoorzitter; onverwacht ook mi
nister van VROM. Twee keer had 
ik het nadeel om een heel populair 
iemand op te moeten volgen (resp. 
Wiegel en Winsemius, red.). Het 
gaf me wel een prikkel om er extra 
hard tegenaan te gaan ... " 

R: Jan Kamminga heeft ooit -

alle verwachtingen ten aanzien 
van jou te hoog gespannen waren? 
Heeft dat geen grote druk met 
zich meegebracht? 

Ed: "Ja. Ik denk dat het grote 
probleem is dat we als VVD niet 
goed met ons verlies kunnen om
gaan. Toen ik die 10 extra zetels 
binnenhaalde in 1982 waar
schuwde Guus Zoutendijk al: 
'Jongens, die kunnen we nooit 
vasthouden. Dat kunnen geen 
kiezers zijn die tot diep in hun ziel 
voor de VVD zijn gemotiveerd. Dit 
zijn deels gelegenheidskiezers'." 

R: ... Op persoonlijk charisma ... 

Ed: " ... Dat slijt. Als politicus 
raak je toch beschadigd of je dat 
wilt of niet." 

Neelie 
De situatie die vorig jaar bin

nen de VVD ontstond en die voor 
N eelie Smit-Kroes reden was om 
op te stappen, betreurt hij nog 
steeds. "Een politieke partij kan 
zich niet veroorloven om iemand 
als Smit-Kroes, waarvan het po
litiek talent en de kennis en kun
de vaststaan, die bovendien nog 
heel populair is, te laten gaan. Ik 
vind dat alles op alles had moeten 
worden gezet om dat te voorko-
men." 

terugblikkend- gezegd: "Wat kon R: Liberalen met verschillende 
Ed na die drie eerste topjaren nog meningen ... 

Ed: "Dat blijf ik nog steeds het 
hoogste goed vinden. In dat op
zicht vind ik ook dat we niet goed 
met discussies kunnen omgaan. 
Wij zijn te bang om als we over de 
inhoudelijke politieke zaken ver
schil van mening hebben, dat ver
schijnsel door de publieke opinie 
niet wordt begrepen. We zijn altijd 
geneigd om te denken dat het bij 

· de VVD hoort de gelederen geslo
ten te houden. We missen de 
traditie van PvdA en het CDA -

vooral de ARP - om politiek te dis
cussiëren. Daardoor wordt er, als 
we dat doen, amper gereageerd. 
Het kan toch niet zo zijn dat je in 
een politieke partij allemaal het
zelfde denkt. Dat zou ongezond 
zijn. Laàt dat dan ook rustig naar 
buiten komen. Daarmee vermijd 
je discussies over personen. Voor 
mij staat vast dat we door gebrek 
aan discussies over inhoudelijke 
zaken we ons maar op personen 
gaan concentreren. Overigens is 
dat niet iets van de laatste jaren. 
Dat is altijd zo geweest. Ik ben 
nu 22 jaar actief lid, dus ik weet 
waarover ik het heb;" 

Tweespalt 
R: Binnen de partij heb je tot 

veel tweespalt geleid. Niet alleen 
in 1986, maar ook vorig jaar na 
de val van het kabinet en bij de 
lijstsamenstelling. De ene helft 
riep "Hosannah" en de andere 
"Aan de paal met hem". 

Ed: "De afdelingen hebben mij 
vorig jaar massaal hoog op de lijst 
gezet. Door hen ben ik op de vijfde 
plaats gekomen. Inderdaad, zeker 
niet door sommige kc-besturen, 
die kennelijk nog een oude reke
ning van 1986 te vereffenen had
den. En dat vond ik weer onbe
grijpelijk, want in de hele periode 
1986 tot en met de val van het 
kabinet heb ik op geen enkele ma
nier daartoe aanleiding gegeven." 
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Consignatiekas 
Terugkijkend op dertien jaar 

tropenpolitiek haalt hij er een 
voorbeeld uit van wat hem enorm 
veel voldoening heeft gegeven. 
"Het zijn nooit de grote, maar 
juist de kleine dingen," zegt Ed 
peinzend. "Het is het verhaal van 
de consignatiekas in Nederland. 
Die kas bevat gelden van mensen 
die overleden zijn zonder nabe
staanden. Zo zaten er in die kas 
ook geldsommen van Joden die in 
de Tweede Wereldoorlog zijn om
gekomen. De Joodse Gemeen
schap vond dat dit geld eigenlijk 
naar een Joodse instelling zou 
moeten gaan en zou moeten wor
den gebruikt voor Joodse doelein
den. Het ministerie van Financiën 
was daar destijds tegen. 

Daar heb ik me als fractievoor
zitter destijds hard voor gemaakt. 
Vragen daarover werden negatief 
beantwoord. En ik kreeg zo iets 
over me: Wat er ook gebeure, dit 
zet ik door tot de dood erop volgt ... 
Ik vond het zo onrechtvaardig dat 
er geld naar de staatskas vloeide 
alleen op basis van het argument: 
'wij kunnen nooit bepalen of dit 
geld van Joodse families is ge
weest'. Terwijl het notabene ging 
om families als Meijer en Tass, 
waarvan iedereen wist dat ze 
Joods waren. Het is een hele strijd 
geweest, maar ik heb mijn zin ge
kregen. Een belangrijk deel is 
naar de Joodse organisaties ge
gaan en daarvan is o.a. het Joods 
Historisch Museum opgeknapt. 
Die zaak gaf me ontzettend veel 
bevrediging." 

Burgemeesterschap en 
politiek 

Ed Nijpels is van plan om min
stens 8 jaar burgemeester van 
Breda te blijven. "Dan ben ik nog 
slechts 48. Een leeftijd waarop 
sommige mensen pas in de po
litiek beginnen. Dat burgemees
terschap wil ik volstrekt onaf
hankelijk invullen: boven en tus
sen de partijen. Maar ik denk dat 
het goed te combineren is met ac
tiviteiten binnen de landelijke 
VVD. Ik heb mijn Kamercentrale 
kenbaar gemaakt dat ik in de 
partijraad wil. Henk Vonhoff en 
Hans Wiegel zitten ook q.q. in die 
partijraad. Maar in Breda zelf zal 
ik mij natuurlijk verre houden 
van politiek." 

Na een aarzeling ("Als ik het 
volgende zeg denken mensen dat 
ik echt weg ga en dat is niet zo!"): 
"Via ons ledenblad wil ik alle 
mensen bedanken die me de afge
lopen jaren hebben gesteund op 
momenten dat het allemaal wat 
moeilijker ging. Ik heb niet alleen 
in 1986 na de verkiezingen, maar 
ook tijdens de kabinetscrisis vorig 
jaar ontzettend veel reacties ge
kregen van gewone leden. Die 
mensen wil ik vooral bedanken. 
Dat heeft me heel erg goed ge
daan! 

Verder hoop ik dat we de ko
mende jaren binnen de VVD echt 
over politiek gaan discussiëren, 
met ruimte voor goede menings
verschillen. We zullen moeten le
ren dat er - juist in een liberale 
partij - verschillend kan worden 
gedacht. En ik hoop dat we nooit 
meer met mekaar over personen 
in de slag gaan." • 
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stelt afslanking 
rijksoverheid 
aan de orde door MARCEL GERRITSEN 

Tijdens de plenaire behande
ling van de zogenaamde 
voortgangsrapportage af
slanking rijksoverheid heeft 
VVD-woordvoerder Robin 
Linschoten de huidige stand 
van-zaken van de afslanking 
aan de orde gesteld. 

"Grootste probleem," aldus 
Robin Linschoten, "is het gebrek 
aan volledige en juiste informatie 
over de stand van zaken van de 
afslanking. Dit blijkt des te meer 
uit de schriftelijke beantwoording 
van de vragen die door de diverse 
fracties zijn gesteld ter voorberei
ding van dit debat." In het debat 
met minister Dales van Binnen
landse Zaken merkt Robin Lin
schoten dan ook op ontevreden te 

(vervolg van pagina 4) 

politiek proces dat erop is gericht 
om de verhouding tussen Israël en 
de Arabische landen te normali
seren. Helaas zien we · op het 
ogenblik een omgekeerde ontwik
keling: een aantal Arabische lan
den, met name Irak, is bezig hun 
militaire apparaat verregaand te 
moderniseren, wellicht tot op het 
nucleaire niveau, waardoor de 
veiligheid van Israël alleen maar 
meer bedreigd wordt. 

Verbittering 
Tenslotte is het ons opgevallen 

hoe negatief men in Israël oor
deelt over de opstelling van de EG 
in het Midden-Oosten-conflict. 
V oor al de socialistische Minister 
van Defensie, Rabin, liet zich 
daarover in een gesprek met ons 
bitter uit. Jarenlange eenzijdige 
veroordelingen van Israël, geflirt 
met de PLO en een gebrek aan 
begrip voor de veiligheidssituatie 
van Israël, hebben in Israël die 
verbittering over de EG veroor
zaakt. Daardoor wordt helaas 
door de Israëlische regering nau
welijks meer naar de EG geluis
terd. Ons bezoek aan Israël heeft 
ons dan ook gesterkt in onze op
vatting dat de Nederlandse re
gering zich meer moet inspannen 
om een evenwichtiger politiek van 
de EG ten aanzien van het Mid
den-Oosten te realiseren. Alleen 
dan kan de EG - en dus ook Ne
derland - werkelijk bijdragen aan 
de totstandkoming van een po
litieke oplossing, die in het belang 
is van Israël, van de Arabische 
landen en van de Palestijnen, en 
uiteindelijk van de gehele wereld. 

Mdeling Israël 
En tenslotte: de VVD-delegatie 

was in Israël zeer getroffen door 
het grote enthousiasme van zo'n 
driehonderd in Israël wonende 
(ex-)Nederlanders, die een toe
spraak van Joris Voorhoeve over 
het VVD Midden-Oostenbeleid en 
over de actuele Nederlandse po
litiek bijwoonden. Dat enthou
siasme heeft ons ertoe gebracht 
om te gaan werken, in overleg met 
alle betrokkenen in de partij en in 
Israël, aan de oprichting van een 
VVD-afdeling Israël. • 

zijn over de antwoorden die zijn 
gegeven. 

Het is niet mogelijk om aan de 
hand van gebrekkige gegevens te 
beoordelen in hoeverre de afslan
kingsdoelstellingen nu wel of niet 
zijn gehaald. 

Een goed voorbeeld van een 
vraag die door de minister bij de 
schriftelijke voorbereiding niet 
wordt beantwoord en evenmin 
tijdens het plenaire debat, betreft 
het aantal uitzendkrachten bij de 
rijksoverheid. 

Volgens Robin Linschoten is 
deze informatie van doorslagge
vend belang omdat de nagestreef
de afslànking niet wordt gehaald 
wanneer je "de afgeslankte 
plaatsen opvult door uitzend
krachten in te huren". Het door 

Robin Linschoten benadrukken 
van het belang van deze cijfers 
heeft echter niet mogen baten. 

Antwoord moet komen 
Minister Dales liet weten het 

niet zinvol te vinden om deze in
formatie op te zoeken en de Twee
de Kamer daarover te informeren, 
tenzij de gehele Kamer daarom 
zou vragen. Van dit laatste bleek, 
althans tijdens dit debat, geen 
sprake te zijn. 

Conclusie van de VVD-fractie 
tijdens deze plenaire behandeling 
was dan ook dat geen positief oor
deel kan worden gegeven over de 
voortgangsrapportage afslanking 
zolang de juiste gegevens niet be
schikbaar zijn. Robin Linschoten 

Verenigingsbestuur Staten- en Raadsleden: 

Robin Linschoten 

heeft daarom na afloop van het 
debat aangekondigd dat hij in de 
Vaste Kamercommissie voor 
ambtenarenzaken dezè kwestie 
zou aankaarten met de vraag of de 
gehele behandeling niet opnieuw 
zou behoren plaats te vinden. 

De Vaste Kamercommissie 
bleek de VVD-fractie hierin te 
steunen. Aan minister Dales is 
daarom gevraagd alsnog de vra
gen te beantwoorden die zij nog 
niet had beantwoord. Aan de hand 
van deze gegevens zal dan kunnen 
worden bekeken welke stappen de 
Tweede Kamer verder nog kan 
ondernemen. • 

,,Automatisch lidmaatschap 
is noodzakelijk" 
Het bestuur van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden 
hoopt dat tijdens de algemene 
vergadering op 18 en 19 mei in 
Zwolle het automatisch lid
maatschap van de Vereniging 
zal worden aangenomen. 

"Het is bepaald niet zo - dat 
wil ik heel duidelijk stellen - dat 
het Verenigingsbestuur dit voor
stel met vreugde heeft gedaan," 
benadrukt voorzitter Johan Rem
kes. "Tienjaar geleden hebben we 
deze discussie over het automa
tisch lidmaatschap ook gevoerd en 
toen is de conclusie getrokken dat 
we voorlopig aan die vrijwillig
heirlsbasis zouden vasthouden. 

We hadden de luxe van heel 
veel raads- en statenleden. Dat 
aantal is door de twee laatste 
raadsverkiezingen aanzienlijk 
geslonken met alle financiële ge
volgen yan dien. Daarnaast kreeg 
de Vereniging vroeger ook nog een 
subsidie van de VVD, maar die 
is vanwege de slechte financiële 
situatie van de partij zelf stopge
zet. Deze twee feiten veroorzaken 
de komende jaren een structureel 
gat in onze begroting." 

Pakket 
De Vereniging biedt haar leden 

een uitgebreid pakket voorzie
ningen. "Ons produkt ligt op het 
gebied van scholing, vorming, in
formatie en communicatie. Wij 
hebben ons eigen vakblad. Daar
naast leveren wij bij iedere raads
en statenverkiezing in. de sfeer 
van informatie een modelpro
gramma. Verder beleggen we veel 
bijeenkomsten waarbij zowel in
formatie als de onderlinge ge
dachtenwisseling een belangrijke 
rol spelen," somt Johan Remkes 
op. "Juist onder de huidige om
standigheden nu zoveel raadsle
den door stemverlies moesten af
haken, is het heel belangrijk om 
de kwaliteit van de Vereniging in 

Johan Remkes 

stand te houden. Want als er geen 
geld meer is dan zijn er maar twee 
mogelijkheden: je schroeft of de 
contributie op of je vermindert je 
dienstenpakket. Beide mogelijk
heden zijn heel gevaarlijk. Dat 
kan leiden tot een negatieve 
spiraalwerking, waardoor je nog 
minder leden krijgt. Eigenlijk is 
dat de achtergrond om opnieuw 
met het voorstel van het automa
tische lidmaatschap te komen." 

Medeverantwoordelijk
heid 

Wel ziet Remkes de bui weer 
hangen over de discussie of dit 
gegeven liberaal is of niet. "Als je 
nu de zaak overziet, merk je dat 
wel alle staterrieden lid zijn van 
de Vereniging. Een dikke 500 
raadsleden zijn het niet. Toch 
profiteren ook de niet-leden van 
een deel van de activiteiten van 
de Vereniging. De financiële te
gemoetkoming van raadsleden -
overigens nog verre van ideaal - is 
wel een stuk verbeterd en bevat 
onder meer een onkostencom
ponent, die voor dit soort lid
maatschappen bestemd is. 

In het verleden is die verbete
ring trouwens mede tot stand ge
komen doordat onze Vereniging te 
zamen met die van het CDA en de 
PvdA bij de minister van Binnen
landse Zaken sterk heeft aange
drongen op verbetering van zowel 
de financiële vergoedingen als de 
rechtspositie van raadsleden. 
Voor een verdere verbetering 

staat een nieuwe gemeenschap
pelijke actie op stapel." 

Lusten en lasten 
Alle VVD-statenleden zijn lid 

van de Vereniging. De zaak draait 
nu om ongeveer eenderde van de 
raadsleden dat zich tot nu toe af
zijdig heeft gehouden. 

Binnen de andere grote par
tijen bestaat de verplichting tot 
een dergelijk lidmaatschap al
lang. Het CDA heeft ook een be
stuurdersorganisatie en bij de 
PvdA is het wat anders georgani
seerd. Daar loopt deze contri
butie-afrekening via een ver
plichte afdracht aan de Wiardi 
Beekmanstichting - het socialis
tisch wetenschappelijk bureau -
die daarmee dergelijke activitei
ten financiert. 

"We vinden hetjammer dat we 
deze weg moeten kiezen. Maar in 
feite is het toch zo dat men met 
het raadslidmaatschap daarvan 
alle lusten en lasten accepteert; 
dus ook dat lidmaatschap van de 
Vereniging. Het is niet fair om 
voor die partijservice je collega's 
op te laten draaien en te doen alsof 
je daaraan geen boodschap hebt," 
aldus Remkes. "In overleg met 
het hoofdbestuur kan het voorstel 
zodanig worden uitgewerkt dat de 

· raadsleden, staterrieden en de an
dere doelgroepen van de Vereni
ging automatisch een bijdrage bij 
hun VVD-contributie in rekening 
krijgen gebracht. De VVD kan dit 
surplus ·dan aan de Vereniging 
afdragen. Ik hoop dat het congres 
in mei 'ja' tegen dit voorstel zal 
zeggen vooral in het belang van de 
professionalisering van de partij." 

• 
(Inlichtingen over het lidmaat
schap van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden zijn te ver
krijgen bij Andreas Dijk of Tineke 
de Goede-Ammerlaan, tel. 070-
3613050). 

Even 
DenHaag 
bellen. .. 
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Met een partijraad achter de 
rug en een themadag (12 mei) over 
Oost-Europa en de jaarlijkse al
gemene vergadering (18 en 19 
mei) voor de boeg zitten we weer 
volop in het partijleven. Echt tijd 
om na de raadsverkiezingen • u 
vindt al deze onderwerpen elders 
in dit blad - even uit te blazen is 
er niet. En dat is ook goed! Uit de 
partijraad sprak de sfeer: "En nu 
samen doorstomen'. Niet alleen 
naar de Statenverkiezingen, maar 
ook ons bezinnend op die vele 
nieuwe vragen en veranderingen 
die zowel Europees als nationaal 
op ons afkomen. Dat betekent ook 
samen discussiëren. Vrijheid en 
Democratie leent zich daar bij 
uitstek voor. 

De themadagen zullen veel stof 
tot overdenken en discussies ge
ven en daarvoor zal veel ruimte 
worden vrijgemaakt. Wel is het 
noodzakelijk om even contact op 
te nemen met de redactie voordat 
u achter de typemachine duikt. 
Op dit moment bijvoorbeeld wor
den we overspoeld ·met artikelen 
over Oost-Europa: Heel begrijpe
lijk! Maar de werkgroep die deze 
dag heeft voorbereid heeft daar in 
dit blad al twee artikelen over ge
leverd. Onze Euro-parlementariër 
Gijs de Vries bericht erover vanuit 
de EG. ArthaAm ent verhaalt over 
Roemenië, waar zij de liberalen 
een handje op weg hielp met de 
opzet van een partij-organisatie. 
Pol de Beer was bij de start van 
de Tsjechische liberale partij. En 
als dan op zo'n tijdstip beschou
wingen van elders uit het land 
over Oost-Europa over de redac
tionele bureaus dwarrelen, dan 
wordt dat net iets te veel. We heb
ben immers ook nog de eigen VVD 
die in het blad aan bod moet ko
men met al haar activiteiten? 

Als redactie vinden we het al
tijdjammer om mensen te moeten 
schrijven: "Sorry, maar we heb
ben geen ruimte ... " De moeite die 
leden nemen om mee te denken 
en discussies op gang te brengen 
willen we zoveel mogelijk honore
ren. Maar daarnaast moet in elk 
blad worden gestreefd naar een 
evenwicht en moet uw ledenblad 
redactioneel verantwoordelijk in 
elkaar zitten. 

Daarom nogmaals ons verzoek: 
bent u van plan een artikel voor 
V &D te schrijven, bel dan eei:st 
even op (070-3613002) voor over
leg. U wordt nog dezelfde dag door 
de redactie teruggebeld. Alleen op 
die wijze kunnen wij als redactie 
een planning voor de nummers 
maken. 

Het bovenstaande geldt uiter
aard niet voor de ingezonden 
brievenrubriek, waar praktisch 
alle koite, puntige brieven in 
worden opgenomen die de liberale 
politiek betreffen. 

Wij willen u niet teleurstellen; 
we willen graag met u meeden
ken. Geef ons daartoe de kans! 

RENY DIJKMAN • 



APRIL 1990 7 

-Europarlententariër 
Gijs de Vries geeft 
voorzet voor thellUldag 
Oost-Europa, 12 ntei 1990 Gij,deVri~ 
Den Haag - Op 12 mei zal de partij discussiëren over Oost
Europa. Veel vernieuwingen staan op stapel of zijn al gaande. 
Veranderingen, die ons land niet onberoerd zullen laten. Daar
om een gesprek met onze eerste man in het Europees Par
lement, drs. Gijs de Vries, over de Duitse eenwording, de rol 
van de Europese Gemeenschap en over hoe Nederland daarop 
het best kan participeren. 

Duitsland 

"De Duitse eenwording zal de 
fundamenten van het Nederlands 
economisch en veiligheidsbeleid 
opnieuw ter discussie doen stel
len," stelt Gijs de Vries. "We krij
gen op ons continent te maken 
met de vorming van een economi
sche, politieke en misschien mi
litaire supermogendheid, name
lijk een herenigd Duitsland. Dat 
stelt elk van de buurlanden voor 
fundamentele vragen. Namelijk 
in hoeverre het mogelijk is om de 
nationale beleidsvrijheid te be
waren ten aanzien van de econo
mische en politieke zuigkracht die 
uitgaat van dat grote Duitsland." 

"We moeten werken aan een 
sterkere Europese Gemeenschap. 
Dat moet een deel van het ant
woord zijn op de Duitse eenwor
ding van de westelijk omliggende 
landen. De hoofdvraag die de ko
mende jaren zal spelen is: waar 
worden de belangrijkste kader
beslissingen genomen op econo
misch en monetair terrein? In 
Bonn (of straks misschien Berlijn) 
of in het kader van de EG in Brus
sel? Ook in de EG zal het Duits 
economische gewicht natuurlijk 
een belangrijke rol spelen. Maar 
in Brussel bestaan meer garanties 
dat de belangen van de andere-

landen op gebieden als het begro
tings-, rente- en inflatiebeleid ook 
worden meegewogen." 

Kaderbeslissingen 
Gijs de Vries is er een groot 

voorstander van dat deze kader
beslissingen straks door de "EG 
worden genomen. "Waarbij de 
belangen van Belgen, Nederlan
ders, Italianen, Portugezen, Ieren 
en Fransen evenzeer worden be
keken als die van de Duitsers zelf. 
"We moeten toe naar een Europe
se economische en monetaire 
unie, met een stelsel van centrale 
banken en uiteindelijk ook een 
munt." 

Hij wijst erop dat de Bonds
republiek daartoe bereid is. "Kohl 
laat geen gelegenheid voorbij 
gaan om te verklaren dat de inte
gratie. tussen beide Duitslanden 
parallel moet verlopen met de 
versterking van de Westeuropese 
integratie. Die geluiden mogen 
vanuit Nederland best wat wor
den versterkt. In de ogen van de 
Fransen, Italianen en Spanjaar
den gedraagt Nederland zich een 
beetje als het kleine neefje van 
mevrouw Thatcher, dat het in
houdelijk niet oneens is met Lon
den, maar het allemaal wat min
der hard zegt. Terwijl ons belang 

*** 
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Themadag Oost-Europa 
Op deze pagina's treft u twee artikelen aan, die beide stof 
tot nadenken geven voor de themadag Oost-Europa op 12 
mei aanstaande. 
Let u nog even op de sluitingstermijn voor de aanmel
dingsbon, want het is kort dag! 

er noujuist in zou liggen om geza
menlijk met de andere Europese 
landen een besluitvormings
structuur te bouwen, die ons alle
maal in onze waarde laat. Die ons 
dus niet afhankelijk maakt van 
bilaterale afspraken met Bonn." 

Grenzen 
De Vries benadrukt dat de 

Duitse hereniging alleep. maar 
verenigbaar is met de stabiliteit 
in Europa als de BRD en de DDR 
bereid zijn voorgoed af te zien van 
welke gebiedsaanspraken dan 
ook. "Dat geldt voor alle gebieden 
met belangrijke Duitstalige cul
turele minderheden in bijv. Polen, 
Tsjecho-Slowakije en de Sowjet
Unie." 

Ook ziet hij NAVO en War
schaupact van karakter veran
deren. Het worden minder mi
litaire en meer politieke organi
saties. "Dat roept wel de vraag 
op hoe we de Bundeswehr en het 
Oostduitse leger integreren in 
veiligheidsstructuren. Een feit 

blijft als een paal boven water 
staan: de Sowjet-Unie blijft on
danks alle glasnost en perestroika 
een strategische nucleaire macht. 
Daarom zal de Amerikaanse be
trokkènheid bij de verdediging 
van West-Europa van even grote 
betekenis blijven als die de afge
lopen decennia is geweest. Wel zal 
de defensie een andere vorm krij
gen. De Amerikaanse troepen
macht zal in Europa verminderen; 
ook de kernbewapening. De Eu
ropeanen zullen zich genoodzaakt 
zien om meer verantwoordelijk
heid te gaan dragen voor de eigen 
verdediging." 

Westeuropese Unie 
Als een van de interessante 

modellen daartoe ziet Gijs de 
Vries de ideeën van oud-defensie
minister en thans secretaris-ge
neraal van de WEU, dr. Wim van 
Eekelen. "Hij heeft voorgesteld 
om in het kader van de WEU 
Westeuropese strijdmachtonder
delen te vormen gekoppeld aan de 

NAVO-commando-structuur. Het 
zou dan natuurlijk goed zijn als 
Frankrijk weer tot de NAVO zou 
toetreden. Ik krijg de indruk dat 
daar nu in Parijs serieuzer over 
wordt gedacht dan een aantal ja
ren geleden. 

Van een neutraal Duitsland 
kan natuurlijk geen sprake zijn. 
Een ongebonden Duitsland wordt 
een onvoorspelbare factor in de 
internationale politiek." 

Europese 
Gemeenschap 

Tegen de achtergrond van een 
stabiele Europese Gemeenschap 
bepleit Gijs de Vries vurig de uit
breiding van de bevoegdheden 
van het Europees Parlement. 
"Waar politieke macht is, moet 
democratische controle namens 
de burger zijn. Het is absoluut 
noodzakelijk dat als de EG meer 
dan tot nog toe het kader wordt 
waar de hoofdbeslissingen op eco-

(vervolg op pagina 8) 

Naar één Europese 
Veiligheidsarchitectuur? 
De uitzonderlijke ontwikke
lingen die plaats vinden en 
plaats hebben gevonden in 
Midden- en Oost-Europa op 
zowel economisch als binnen
lands en buitenlands politiek_ 
terrein brengen dramatische 
veranderingen in de tot voor 
kort vaste parameters betref
fende Europese veiligheid. 

Het is duidelijk dat het voor
uitzicht van een Duitse vereni
ging op korte termijn, de politieke 
veranderingen in Tsjecho-Slowa
kije, Polen en Hongarije, de voor
genomen gedeeltelijke of totale 
terugtrekking van Sowjettroepen 
uit deze landen en de desintegra
tie van het Warschaupact, leiden 
tot een totaal nieuwe situatie. 
Deze gaat verder dan het beoogde 
einddoel dat ten grondslag ligt 
aan de besprekingen over con
ventionele reducties in Wenen 
(CSE tussen NAVO- en WP-lan
den). Het gaat echter wel steeds 
meer sporen met de besprekingen 
in het kader van de vervolgcon
ferentie voor veiligheid en stabi
liteit in Europa, de CVBE-onder
handelingen van vijfendertig lan
den. 

Bij dit alles kan nog gevoegd 
worden de voortgaande verande
ringen in de Sowjet-Unie, waar
over en waardoor grote onzeker
heid bestaat. Wel kan vastgesteld 
worden dat interne instabiliteit 
van de Sowjet-Unie ten gevolge 
van de nationalistische en etni
sche kwesties, of zelfs desintegra
tie van de Sowjet-federatie een 

wezenlijke invloed heeft op de 
veiligheidspolitieke verhoudingen 
in Europa. 

CSE-besprekingen 

Voor de stabiliteit in Europa is 
het hoogst noodzakelijk dat nog 
dit jaar zowel de CSE-besprekin
gen in Wenen worden afgerond 
met een verdrag, evenals dat er 
een tastbaar resultaat komt uit de 
CVSE-onderhandelingen. Daar
mee kan het wapenbeheersings
praces echter niet als beëindigd 
worden beschouwd. De CSE
overeenkomst zal vervolgens ver
der kunnen worden uitgewerkt en 
uitgediept terwijl de CVBE-on
derhandelingen een volgende fase 
zullen ingaan. 

Los hiervan dient rekening ge
houden te worden met een moge
lijke externe bedreiging van zowel 
NAVO- als WP-belangen. Samen
werking tussen de NAVO-lid
staten en het WP, met name de 
Sowjet-Unie, zou dan wel eens 
hoogst noodzakelijk kunnen wor
den. 

Ontsporingen 
Gedurende de voortgang van 

het wapenbeheersingsproces 
dient de in West-Europa bestaan
de veiligheidsstructuur niet over
boord gegooid te worden. Deze 
stuctuur is het beste verwoord in 
de Harmei-formulering die in het 
kort zegt: militaire veiligheid en 
een politiek van ontspanning. 
Immers, tijdens het af te leggen 

tijdstraject zijn ontsporingen mo
gelijk, zoals bijvoorbeeld: 
- de ontwikkelingen in de Sowjet

Unie worden gekeerd door po
litieke en/of militaire anti-her
vormers; 

- de Sowjet-Unie desintegreert 
onder invloed van het natio
naliteitenprobleem wat leidt tot 
afscheiding en onafhankelijk
heid van deelrepublieken, 
waarbij zelfs interne militaire 
conflicten kunnen optreden; 

- op de Balkan gedraagt men zich 
wederom op de wijze van voor 
de Eerste Wereldoorlog waar
door de supermachten daarbij 
betrokken kunnen worden; 

- de conflicten in de Kaukasus 
worden grensoverschrijdend. 

Neutraal Duitsland 
Zelfs zonder deze mogelijke 

ontwikkelingen dient er reeds een 
oplossing te worden gevonden 
voor een aantal problemen. Aller
eerst is het ongewenst dat een 
verenigd Duitsland een uitzon
deringspositie in de Europese Ge
meenschap of in de NAVO gaat 
krijgen. Enerzijds omdat de eco
nomische eenheid van de EG on
der druk zou komen en anderzijds 
omdat er grote weerstand bestaat 
tegen het ontstaan van een neu
traal Duitsland. Een neutraal 
Duitsland betekent overigens ook 
het einde van de aanwezigheid 
van Amerikaanse troepen in Cen
traal Europa. Daar staat tegen-

(vervolg op pagina 8) 
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nomisch en politiek gebied wor
den genomen, daarop voldoende 
parlementaire controle is. Dat 
geldt o.a. op wetgevend gebied en 
op begrotingsgebied. Het Eu
ropees Parlement moet sterker 
komen te staan ten opzichte van 
de Europese Commissie. Dat is in 
ons aller belang, omdat anders de 
besluiten onvoldoende worden 
gedragen door de bevolking door
dat er onvoldoende controle is." 

De Vries wil af van de stag
nerende eenstemmigheidsbeslui
ten. "We moeten toe naar meer
derheidsbesluiten in de EG. Dat 
gebeurt nog veel te weinig. Ed 
Nijpels heeft daar laatst nog eens 
als oud-minister van Milieu over 
geklaagd dat de traagste partner 
zaken kan traineren. Het is mijn 
indruk dat Nederland op het ge
bied van de Europese politiek tot 
nu toe nogal passief is gebleven. 
Nederland zou best een voorhoe
.derol kunnen vervullen in het 
versterken van de EG, omdat we 
dat geloofWaardig kunnen doen." 

Wachtkamer 
Een verdere uitbreiding van de 

EG met EFTA-landen of enkele 
andere Oostbloklanden ziet Gijs 
de Vries niet op korte termijn ge
beuren. Voorlopig gaan ze de 
wachtkamer in. Niet uit onwil, 
niaar wil de EG een stabiel kader 
bieden voor de Duitse eenwor
ding, dan zullen andere landen 
nog even moeten wachten. Gijs de 

Vries: "Tussentijds kan er echt 
geen nieuw land bij. De voltooiing 
van het 1992-proces is met 12 
landen al moeilijk genoeg. Daar
naast komt nu nog de integratie 
van Oost-Duitsland in de .EG op 
een termijn van anderhalf à twee 
jaar met wat overgangstermijnen 
van 3 tot 5 jaar. De DDR komt 
erbij, maar het kost moeite. Tot 
slot hebben we vooralsnog geen 
mogelijkheden voor nieuwe lid
staten, omdat we de toetreding 
van Spanje en Portugal politiek 
en economisch nog niet helemaal 
hebben verwerkt. 

Wel zie ik midden jaren ne
gentig uitbreiding van het aantal 
lidstaten. Dan zal de structuur 
van de EG opnieuw vanaf de bo
dem moeten worden opgebouwd 
met betere bevoegdheden voor de 
Raad van Ministers, met meer 
meerderheidsbesluiten op diverse 
terreinen zoals milieu en het in
directe belastinggebied. Er zal 
dan ook een sterke monetaire in
tegratie moeten komen. Het aan
tal Commissarissen zal moeten 
worden teruggeschroefd van de 
huidige 17 naar 10 of 12; met 
scherp omlijnde bevoegdheden. 
En natuurlijk zal er dan een Eu
ropees Parlement moeten zijn met 
meer wetgevende bevoegdheden 
en een veel grotere betrokkenheid 
van de nationale parlementen. 
Daaraan werken de VVD Tweede
Kamerfractie, vooral Frans Weis
glas, en wij dan ook." • 

Naar één Europese 
Veiligheidsarebi tectuur? 
(vervolg van pagina 7) 

over dat de Sowjet-Unie om be
grijpelijke redenen geen troepen 
onder NAVO-commando tot aan 
de Oder-Neissegrens wenst te 
zien. Aanvaardbaar zou kunnen 
zijn de politieke invoeging van het 
oostelijke deel van de nieuwe 
Bondsrepubliek in de NAVO on
der de militaire beperking dat 
slechts troepen van de landen van 
de West-Europese Unie daar ge
legerd mogen zijn. 

Het tweede probleem is de ab
sorptie in de Sowjet-samenleving 
van enerzijds de ontbonden troe
pen en anderzijds de naar de 
Sowjet-Unie teruggetrokken 
strijdkrachten. Door de grote 
aantallen zal dit met de nodige 
geleidelijkheid moeten geschie
den. De etnische diversiteit van 
de Sowjet-strijdkrachten geeft 
daarbij extra moeilijkheden. 
Eveneens van niet geringe be
tekenis is het de facto uiteenval
len van het Warschaupact. Het 
bilaterale netwerk van veilig
heids- en vriendschapsverdragen 
zal niet als substituut kunnen 
dienen. Het Westen dient zich te
rughoudend op te stellen, zeker 
zolang de WP zijn nut heeft voor 
de CSE-onderhandelingen. Een 
voorwaarde voor stabiele ontwik
kelingen in Europa is consolidatie 
waar het betreft de politiek onaf
hankelijke positie van de Midden
en Oosteuropese landen. 

Veiligheidsarebi tectuur 
Uiteindelijk zal een Europese 

veiligheidsarchitectuur alle lan
den van het CVSE-kader moeten 
bevatten, dus zowel NAVO-, WP
als neutrale . en niet gebonden 

landen. Die architectuur zal dan 
een CVSE-veiligheidsoverlegor
gaan met een permanent karakter 
moeten bevatten. Op weg naar 
deze situatie dient gestimuleerd 
te worden dat de landen van Oost
Europa op korte termijn, zo zij aan 
de voorwaarden voldoen, lid wor
den van de Raad van Euràpa, en 
op de langere termijn geholpen 
worden in hun relatie tot de Eu
ropese Gemeenschap. 

Tenslotte is er de vraag naar 
wat de reactie moet zijn vanuit 
het Westen op gebeurtenissen in 
de Sowjet-Unie. Van belang is 
hierbij de mate waarin dat ge
beurt: 
- is het een geleidelijke overgang 

naar een confederatie met grote 
autonomie van de deelrepublie
ken; 

- of is het een desintegratie 
voortkomend uit interne con
flicten op nationalistische en 
etnische basis? 
In het eerste geval is sprake 

van een redelijke stabiele situatie. 
In het tweede geval is de instabi
liteit groot, waarbij militaire con
flicten niet zijn uitgesloten en het 
zelfs niet onmogelijk is dat deze 
grensoverschrijdend worden. Het 
Westen zal dan in ieder geval als 
eenheid, maar wel zéér behoed
zaam moeten optreden. • 
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Naar een Europees Econonrlsch 
huis? 
Ten aanzien van het geven van 
economische hulp dient een 
aantal vragen beantwoord te 
worden. Mogen alle Oost- en 
Zuideuropese landen hulp 
verwachten (dus ook Joego
slavië en Albanië)? Of dient 
hulp beperkt te blijven tot de 
Oosteuropese Comecon-lan
den? Wat is de plaats van de 
USSR hierin? Tenslotte heeft 
dit land nog steeds een mach
tig militair apparaat. Enige 
differentiatie tussen bijvoor
beeld Hongarije en Polen aan 
de ene kant en de USSR aan 
de andere kant is zeker te ver
dedigen. Het komt er op neer 
dat men zich moet bezinnen 
welke voorwaarden vooraf 
gesteld worden. 

Bodemloze put 
Geld in een bodemloze put 

werpen, hoe goed bedoeld ook, 
leidt niet tot structurele verbete
ring en kan beter aan andere za
ken besteed worden. In dit ver
band dient men ook zijn verant
woordelijkheden jegens de Derde 
Wereld na te komen. 

Op dit moment hebben de EG
lidstaten ieder op zich gelden ter 
beschikking voor economische 
hulp aan Midden- en Oost-Euro
pa. Bovendien is er reeds een scala 
aan commerciële bank- en han
delscontacten. Tevens heeft de EG 
fondsen ter beschikking gesteld 
en heeft de EG reeds samenwer
kingsovereenkomsten met Hon
garije, Polen, Tsjecho-Slowakije, 
de DDR en de Sowjet-Unie afge-

sloten en wordt een geassocieerd 
lidmaatschap voor bepaalde lan
den overwogen. Mondiaal zijn er 
onder andere dan nog IMF -gelden 
en Wereldbankfondsen te noe
men. Van enige structurering is 
nog geen sprake. In dit kader 
dient men zich ook te beraden 
over de positie die de nieuw op te 
richten "Bank voor Oost-Europa" 
gaat innemen. 

Valutamoeras 
De ervaringen van Polen in de 

jaren '70 zijn van belang. Toen 
werd veel westers . kapitaal 
geïmporteerd. Men hoopte de 
nieuw te produceren artikelen in 
het Westen af te zetten en zo
doende de aangegane schulden af 
te lossen. Helaas waren de gepro
duceerde artikelen van zo'n kwa
liteit dat ze hoofdzakelijk in Oost
Europa konden worden afgezet. 
Op deze wijze is Polen in het moe
ras van de cumulerende aflos
sings- en renteverplichtingen in 
westerse valuta beland. 

Op monetair gebied is in dit 
verband convertibiliteit van de 
Oosteuropese valuta, met name 
de roebel van belang. Hierbij 
wordt impliciet in het Westen 
volledige convertibiliteit bedoeld. 
Dat houdt in dat het toegestaan 
en mogelijk is dat praktisch on
gelimiteerde hoeveelheden van 
een valuta door niet-ingezetenen 
worden aangehouden, die hier
mede onbeperkt koopkracht kun
nen uitoefenen in het land van 
herkomst van de valuta. In een 
planeconomie heeft een bedrijf 

Thellladag·· 
Oost-Europa 

12 mei 1990 '*** *EP* in The President Hotel 
Floraweg 25 *PE * te Maarssen 

aanvang: 10.30 uur ***** 
Dezè openbare bijeenkomst is 

gewijd aan de recente ontwikke
lingen in Midden- en Oost-Euro
pa. Centraal zullen staan: 
- veranderingen in de veilig

heidsrelatie tussen Oost en 
West; 

- de positie van liberale groe
peringen in de landen van Mid
den- en Oost-Europa'; 

- de economische relatie van ge
noemde landen met de Europese 
Gemeenschap. 

Het programma bevat: 
- inleidingen van o.a. Joris Voor

hoeve, Bohumil Dolezal (vice
vzt. Tjech. Lib. partij), RalfKoch 
(vzt. FDP Oost-Berlijn) en Gijs 
de Vries; 

- workshops over "Naar een Eu
ropese Veiligheidsarchitec
tuur?'' en ,,Naar een Europees 
Economisch Huis?'' 

De middag wordt afgesloten 
met een forum-discussie. 

INZENDEN VOOR 2 MEI 1990 naar: 

Delegaties van liberalen uit 
Midden- en Oost-Europa zullen 
eveneens aanwezig zijn. Tijdens 
de themadag zal getracht worden 
contact te krijgen m~t Washing
ton over de eerdergenoemde on
derwerpen. De dag staat onder 
leiding van de secretaris buiten
land van de VVD, Jan Dirk 
Blaauw. De organisatie is in han
den van KC Utrecht. 

Om inzicht te hebben in het 
aantal deelnemers is het noodza
kelijk dat men onderstaande bon 
invult. 

In Maarssen kan men op 
vrijwillige basis bijdragen in de 
bestrijding van de kosten. 

Namens het Hoofdbestuur, 
de al!femeen secretaris, 

W. J. A. van den Berg. 

Algemeen Secretariaat WD, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. 

Ondergetekende: 
Naam: ...................................................................................................................................................... . 
Adres (met postcode): ................................................................................................................. . 

geeft zich hierbij op voor de themadag "Oost-Europa" op 12 mei 
1990. 

STEUN DE LIBERALEN IN OOST-EUROPA, 
STEUN DE DETTMEIJERSTICHTING: 
BANKREKENINGNUMMER: 25.75.08.597 

echter behalve geld ook een goed
keuring van de planningsautori
teiten nodig om iets aan te schaf
fen. Volledige convertibiliteit be
tekent afschaffing . van de or
thodoxe planeconomie, zoals men 
reeds in Polen ziet. Een Sowjet
markteconomie met convertibele 
valuta biedt voor het westerse be
drijfsleven de nodige mogelijkhe
den. 

Handel 
Hierdoor komen we terecht bij 

een volgend economisch aspect 
van de Oost-West betrekkingen 
namelijk de mogelijkheden voor 
een ontwikkeling van de handel 
met Midden- en Oost-Europa. 
Hierbij moeten we ons afvragen 
welke mogelijkheden er zijn om 
deze handel te vergroten en wat 
hierbij de specifieke problemen 
zijn. Welke voorwaarden moeten 
er bijvoorbeeld worden geschapen 
in de Oosteuropese landen om sa
menwerking met westerse bedrij
ven te vorderen? 

Intussen is de euforie in het 
westen over de korte termijn mo
gelijkheden voor exportvergroting 
een beetje weggeëbd. Er is name
lijk een aantal objectieve factoren 
aan te wijzen waardoor de han
delsuitbreiding wordt bemoeilijkt. 
Op de eerste plaats is er de schul
denpositie van de meeste Oosteu
ropese landen. Daarnaast is er 
een groot tekort aan harde valuta. 
Daar komt voor de westerse on
dernemer thans het probleem bij 
dat door de decentralisatie van 
bevoegdheden in de Midden- en 
Oosteuropese landen de solvabi
liteit van de handelspartner 
m.oeilijk is. vast te stelle:n.. . . . 

Op de tweede plaats vormt het 
planningssysteem een zelfstan
dige vorm van handelsbelem
mering. Het prijssysteem in de 
Oosteuropese landen werkt niet 
op kostprijsbasis. De bedrijven 
weten vaak zelf niet wat de kost
prijs van hun produkt is. Binnen 
het systeem is bovendien weinig 
aandacht geweest voor de kwali
teit van de produkten, hetgeen 
betekent dat vaak niet voldaan 
kan worden aan de westerse 
kwaliteitseisen. Consequentie 
hiervan is dat er weinig harde va
luta wordt verkregen waarmee de 
import van westerse produkten 
kan worden betaald. 

Op de derde plaats zijn nieuwe 
vormen van samenwerking zoals 
joint-ventures pas sinds enige ja
ren mogelijk. Hiervoor ontbreekt 
vaak een adequate wetgeving, 
waarbij gedacht kan worden aan 
problemen rond de winsttransfer 
en eigendomsrechten. 

Het is duidelijk dat op deze ge
bieden veranderingen moeten 
plaatsvinden voordat de export 
structureel vergroot kan worden. 

Lippendienst 
Op dit ogenblik staat de Duitse 

eenwording het meest in de be
langstelling. Naast de financiële 
lasten die de eenwording voor de 
Bondsrepubliek met zich mee
brengt, heeft deze ook consequen
ties voor de andere Europese lan
den. 

West-Duitsland is tot op heden 
van mening dat een Europese 
monetaire unie het sluitstuk van 
het Europese integratieproces zal 
moeten zijn. Hieraan vooraf dient 
convergentie van het economisch 
beleid van de lidstaten te gaan. 
Het aanbod aan de DDR om nu 
een monetaire eenheid te vormen 
is echter een benadering die juist 

(vervolg op pagina 9) 
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Todo será mejor - Alles zal beter gaan 

Verkiezingen in Nicaragua 
door JESSICA LARIVE
GROENENDAAL, 
WO-Europarlementariër 

Het beeld van de oude man in Las Roseritas in de provincie 
Jinotega die als eerste, op 25 februari 1990 's morgens om 7 uur, 
na 3 uur lopen, trillend van emotie voor het eerst van zijn leven 
zijn geheime stem uitbracht staat voor altijd in mijn geheugen 
gegrift. De inkt uit Venezuela waar zijn rechterduim in moest, 
de opgehangen vuilniszakken die als stemhok dienden, en de 
kartonnen stemdozen, een gift van de Canadezen, werden arg
wanend bekeken. Wat op ons ook grote indruk maakte, was de 
meestal uitgelaten stemming van de kiezers, hoewel ze vaak al 
uren in de rij stonden. Kiezers die ons aan de lopende band 
verzekerden dat de aanwezigheid van de ruim 2000 officiële 
waarnemers, waar ik er één van was, voor hen van vitaal belang 
was. "Omdat u er bent, durf ik te stemmen zoals ik wil." 

Deze man gaat voor het eerst in zijn leven geheim stemmen. 

Iedereen is het er over eens: 
de verkiezingen op 25 februari 
waren vrij, eerlijk en geheim. 
En daarom misschien kwam 
het resultaat voor velen on
verwacht. Dan vind ik het 
eerlijk gezegd van een arm
zalige mentaliteit getuigen 
dat bijvoorbeeld Nederlandse · 
ontwikkelingswerkers, na de 
uitslag, tegen mè zeiden: "Het 
volk is kennelijk nog niet rijp 

voor de democratie." Het Ni
caraguaanse volk heeft hier in 
alle vrijheid zèlf beslist. Toen 
ik vertrok had ik zo m'n 
twijfels over het nut van onze 
missie. Maar nuttig en nodig 
bleek het te zijn. 

Strak programma 
Een week voor de verkiezingen 

in Nicaragua kwam ik met 10 col-

Naar een Europees Economisch 
h . ? rus. (vervolg van pagina 8) 

geheel andersom is: eerst een mo
netaire eenheid en daarna volgt 
het proces van wederzijdse aan
passing. Het is blijkbaar toch mo
gelijk snel een monetaire unie te 
vormen als de politieke wil aan
wezig is. Er komen dan ook vra
gen op of de Bondsrepubliek nog 
slechts lippendienst aan de Eu
ropese integratie bewijst en mo
gelijk een heel andere vorm van 
Europese samenwerking voor
staat. 

De Duitse monetaire unie zelf 
heeft ook consequenties voor de 
EMS-landen. In tegenstelling tot 
de opvatting van Bundesbank
president Pöhl die van mening is 
dat een monetaire unie zonder 
extra kosten, in de vorm van in
flatie en renteverhogingen voor de 
andere lidstaten, tot stand kan 
komen, is de algemene opvatting 
in economische en financiële 
kringen dat de monetaire unie 
prematuur is. Deze zal volgens 
hen (en in eerste instantie volgens 
Pöhl zelf) gepaard gaan met een 
enorme toename van de geldhoe
veelheid door de grootschalige 
omwisseling van Ostmark in DM. 
Hierbij worden bedragen van 
meer dan 200 miljard DM ge
noemd waardoor de inflatie in de 
Bondsrepubliek zal toenemen. 
Daarnaast verwacht men gedu
rende enige jaren een lichte ver
hoging van de rentestand hetgeen 
gezien de positie van de DM bin
nen het EMS ook consequentie 

voor de andere lidstaten zal heb
ben. Ook hier kunnen vragen ge
steld worden omtrent de hand
having van de koppeling tussen 
de gulden en de DM, over de ge
volgen voor Nederland van de 
verwachte inflatieverhoging in de 
BRD enz. 

Daarnaast speelt natuurlijk de 
vraag naar de toekomstige be
trekkingen van de EG met de 
DDR. Indien de DDR via de een
wording met de BRD automatisch 
lid is geworden van de EG heeft 
de DDR ook recht op middelen uit 
bijvoorbeeld het landbouwfonds 
en de fondsen voor regionale ont
wikkeling. De uitwerking in de 
vorm van financiële lasten voor de 
EG is hierbij nog niet te voorzien. 
In het andere geval (eenwording 
pas op langere termijn) zal de EG 
haar elatie via een handels
overeenkomst moeten uitkristal
liseren en zullen de financiële 
lasten voor de EG resulteren uit 
het bijzondere handelssysteem 
tussen BRD en de DDR waar
. schijnlijk stijgen. Een exacte be
rekening van de kosten voor de 
EG is ook hier nog niet te maken. 

J. D. BLAAUW 
DR A. C. A. DAKE 
DRS E. DIRKSEN 
DRS A. DE GRAAFF 
H.A. KAMMAN 
MW DRS J. G. M. WIJERING 
MW M. A. ZOUTENDIJK-MEIJS 

• 

lega's uit het Europees Parlement 
aan in de hoofdstad Managua. 
Alle fracties, behalve die van Le 
Pen, waren vertegenwoordigd. De 
eerste dagen holden we in een 
strak programma van hot naar 
her. Een bijeenkomst met de 12 
EG-ambassadeurs, de onafhan
kelijke Hoogste Kiesraad, Kar
dinaal Obando y Bravo en de be
langrijkste partijen zoals de San
dinistische FSLM, de verenigde 
oppositie (UNO) en de Sociaal 
Christelijke Partij CPSC). Daniël 
Ortega ontving ons in spijker
broek, bloesje en zonnebril, 
stuurde de pers weg en verhaalde 
vervolgens opgewonden dat de 
Panamezen "zijn" geld vasthiel
den in verband met vermoedelijke 
drugsmokkeL Violetta Chamorro, 
leider van de UNO, werd thuis 
bezocht, een uiterst charmante en 
ook onverbiddelijke vrouw. Haar 
woonkamer hangt vol met foto's 
en schilderijen van haar overle
den man, die in 1978 door de 
mensen van Somoza is vermoord. 
Ze liep op krukken, haar rechter
been in het gips. Ze maakte ons 
duidelijk dat ze de verkiezings
resultaten zou accepteren. Ook 
Ortega zei dat: "Na tuurlijk, want 
we gaan winnen." En daar zag het 
ook naar uit. Managua en omge
ving waren bedolven onder de 
rood-witte vlaggen, enorme Or
tega-posters "todo será mejor", en 
iedereen liep in Daniël T-shirts 
rond. Op de grote FSLM-bijeen
komst waren zeker een % miljoen 
mensen aanwezig. Terwijl de to
tale bevolking van het land niet 
boven de 3,5 miljoen uitkomt. 

Klachten van de oppositie over 
intimidatie en misbruik van de 
FSLM-Sandinisten van over
heidsmiddelen en media bespra
ken we met de waarnemers van 
de VN, met de Carter-delegatie en 
de waarnemers van de OAS (Or
ganisatie van Amerikaanse Sta
ten). Ook de Sandinisten waren 
niet tevreden. De UNO zou Con
tra-intimidatie toepassen en door 
de VS worden gefinancierd. In 
vele gesprekken werden een aan
tal praktische problemen opge
lost. 

Sorry, niks voor 
vrouwen 

De laatste dagen deelde de de
legatie van het Europees Par
lement zich op in een paar groep
jes en ging steekproefsgewijs door 
stad en land. De meest interes
sante (en gevaarlijke!) reis was 
naar Matagalpa en Jinotega, de 
bergachtige streek tegen Hon
duras aan: "Contraland" waar de 
meeste "incidenten" hadden 
plaatsgevonden. Een streek ook 
waar veel UNO-stemmers zouden 
zijn en waar de Sandinistische re
gering al had aangekondigd een 
aantal stembureaus vanwege de 
Contra's niet te zullen openen. 

"Te riskant," zeiden ze. Ik mocht 
niet mee op deze trip. "Sorry, niks 
voor vrouwen." Nou, dan kenden 
ze me niet ... Zaterdag vertrokken 
we in alle vroegte. Met jeep en 
auto. Een Brits conservatief, een 
Spaans communist, een Duits so
cialist en ik. De Nicaraguaanse 
ambassadeur uit Brussel be
geleidde ons zorgzaam, had een 
heel programma gemaakt van te 
bezoeken lieden en stembureaus ... 

We merkten al gauw dat er veel 
mis was. Twee dagen voor onze 
komst hadden zich geïntimi
deerde kandidaten van de opposi
tie moeten terugtrekken. Een 
dochtertje van een van hen was 
zelfs ontvoerd. Een dode was ge
vallen. Ook zagen we overal 
FSLM-posters op openbare ge
bouwen, legerauto's die suppor
ters vervoerden naar bijeenkom
sten etc. Gesprekken en tele
grammen naar de hoofdstad Ma
nagua en overleg met de andere 
waarnemers die je steeds in hun 
jeeps tegenkwam, losten een he
leboel problemen op. Tót de am
bassadeur zei "Jammer, maar nu 
kunnen we niet verder. De auto 
redt het niet in deze bergen op de 
slechte wegen en de benzine raakt 
op." Geen nood. De bagage werd 
verplaatst naar de auto, die we 
keurig achterlieten. De ambas
sadeur koos bedremmeld eieren 
voor zijn geld en opgepropt in de 
kleine jeep ging het verder. 

Dat nooit weer ... 

De Spaanse communist vertel
de dat hij onder Franco drie jaar 
in de gevangenis had gezeten. Dat 
nooit weer ... De Duitse socialist 
vertelde dat hij, negen maanden 
oud, zijn vader, grootvader en drie 
ooms had verloren die allemaal 
vrijwillig naar het Oostfront wa
ren gegaan. Dat nooit weer ... 
Dáárom vochten zij nu voor Eu
ropese samenwerking. Dit soort 
gesprekken, hotsend en hob
belend door het adembenemend 
mooie landschap van een land dat 
voor het eerst in zijn geschiedenis 
op weg was naar vrije democrati
sche verkiezingen, maakte een 
onuitwisbare indruk op me. 
Overal zag je al de dag van te. 
voren de mensen, op paardjes, in 
karretjes, maar vooral lopend, op 
weg naar één van de stembureaus. 
Vrolijk werd naar ons gezwaaid. 
Hoewel bijna iedereen ook hier in 
Ortega T -shirtjes rondliep, werd 
vaak als wij langskwamen een 
duim opgestoken. Teken van de 
UNO (uno = één). Geregeld stop
ten we om met ze te praten. Om
dat het ijskoud was zo hoog in de 
bergen kocht ik in een klein win
keltje onderweg voor 20 dollar een 
zwart Russisch jack. Mijn dochter 
Nathalie is nu blij met dit reli
kwie. 

Ook heb ik nog "een lift" ge
kregen van de Carter-delegatie 
die met een 16-persoons vlieg
tuigje naar de Costa Atlantica 
ging. De daar levende Caribische 
Indianen, Mesquitoindianen en 
negers onder leiding van Brooklyn 
Rivera hadden om speciale bij
stand gevraagd. Na de interventie 
van Carter en Richardson zijn ook 
de verkiezingen in die streek nor
maal verlopen (met gigantische 
winst voor de UNO en de regio
nale Yamatapartij). De op die reis 
tegen het lijf gelopen Senator 
Dodd van de Demoeratic Party en 
ik proberen nu de activiteiten van 
Congres, Senaat en Europees 
Parlement te coördineren. Het 
gerucht gaat trouwens dat hij de 
volgende President van de VS 
wordt ... 

De dag van de verkiezingen 
zelf, 25 februari, hebben we zo'n 
twintig stembureaus aangedaan 
en niet volgens het lijstje van de 
ambassadeur... Overal ging het 
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netjes toe. Drie stembureaus heb
ben we nog open weten te krijgen, 
hoewel één pas 's morgens om 12 
uur. 's Avonds terug in Managua 
woonden we een officiële telling 
bij, vier uur lang opgesloten in een 
lokaaltje. Voor ons was het in
middels geen verrassing meer 
toen eindelijk's morgens om 6 uur 
Ortega:, heel moedig, op de tv zei 
dat de UNO als overwinnaar uit 
de bus was gekomen en dat hij de 
keuze van het volk accepteerde. 

Verzoening en dialoog 
Nu gaat het om de toekomst, 

om verzoening en constructieve 
dialoog. Alle partijen hebben zich 
hiertoe verplicht. En dat is hard 
nodig ook. Er zijn grote proble
men. Niet alleen reïntegratie 
van de Contra's - en hier gaat het 
vaak om jonge mannen die op hun 
12e de bergen introkken en na 10 
jaar guerilla de normale maat
schappij totaal ontwend zijn -, 
drastische reductie van de re
geringstroepen en opheffing van 
dienstplicht. Maar ook het econo
misch herstel en herstel van de 
internationale betrekkingen zijn 
gigantische opgaven waarbij het 
land alle mogelijke internationale 
steun nodig heeft. En laten we 
niet vergeten dat de UNO dan wel 
heeft gewonnen, maar bestaat uit 
een allegaartje van partijen, 14 in 
totaal, die gaan van conservatie
ven tot leninistisch-marxisten. 
Ortega's opvolger, Violetta 
Chamorra, die op 25 april wordt 
beëdigd, staat voor een enorm 
zware taak. President Bush heeft 
op 14 maart 300 miljoen dollar 
vrijgemaakt voor Nicaragua en 
nog belangrijker: de handelsem
bargo's opgeheven. Beter laat dan 
nooit. Nu, na de vrije verkiezin
gen, juist nu, moet ook de EG Ni
caragua en de regio krachtig blij
ven steunen. Niet alleen met 
woorden, maar ook in harde pe
cunia, dus ook via de Europese 
begroting. En dan liefst in coör
dinatie met alle betrokkenen. 
Daarom hebben, op mijn initia
tief, 7 fracties in een gezamenlijke 
compromistekst - die tijdens het 
urgentiedebat in Straatsburg op 
15 maart bijna unaniem is goed
gekeurd - er bij de Europese Com
missie op aangedrongen om 
nauwe samenwerking tussen de 
landen van Centraal Amerika, de 
EG en de VS tot stand te brengen. 
Dit is toegezegd: In het najaar zal 
in Straatsburg een grote bijeen
komst worden belegd ter stroom
lijning van de gezamenlijke hulp 
en maatregelen. Ook heeft de Eu
ropese Commissie onze eis inge
willigd dat de steun voor herstel 
van de interregionale handel moet 
worden verhoogd en moet worden 
gecoördineerd met andere ont
wikkelingsprogramma's. 

Zoals ik namens de Europese 
Liberale Fractie in de plenaire 
vergadering zei: "Natuurlijk 
moeten de democratische ontwik
kelingen in Midden- en Oost-Eu
ropa worden gesteund. Deze ac
ties mogen echter onze verplich
tingen naar andere 3e landen, zo
als Latijns Amerika, niet negatief 
beïnvloeden. Consistent beleid 
blijft nodig. Modegrilligheid is uit 
den boze." Nu moeten we met z'n 
allen de beloften waarmaken. • 

*** *EP* * PE * * * *** 
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bevoorraadt 
Roe~nenië 
Foto's: ArthaAment 

Bukarest - Op 20 mei aan
staande zullen in Roemenië de 
eerste vrije verkiezingen na 
de oorlog worden gehouden. 
Daartoe is tijdens de Liberale 
Internationale te Potsdam, die 
in januari werd gehouden, be
sloten dat de liberalen in Ne
derland de op te richten zus
terpartij in Roemenië, Par
tidur National Liberal, zouden 
"adopteren". 

"Want," zo vertelde ambtelijk 
secretaris Artha Ament, "er is 
verschrikkelijk veel te doen en de 
tijd is kort." Zij reisde op zondag 
18 maart met een Russisch vlieg
tuig naar Bukarest. Een vracht
wagen met communicatie-ap
paratuur, zoals typemachines, 
faxen, pallets papier e.d. volgde 
over de weg. 

Het is voor Artha, die daar tien 
dagen verbleef, een zeer boeiende 
en avontuurlijke reis geworden. 
"Gelukkig had ik telefoonstoppen 
in mijn handbagage zitten, want 
daar stond men om te springen. 
Onze vrachtwagen was nog niet 
gearriveerd. Die kwam aan op de 
dag dat ik vertrok." Al die tijd 
heeft zij in contact gestaan met de 
twee belangrijkste liberalen, die 
straks toongevend zullen zijn 
rond en na de verkiezingen: lijst
trekker Campeanu, die onder het 
vorig regime is gevlucht en begin 
januari vanuit Parijs terugkeerde 
en I. V. Sandulescu,.diB als eerste · 
met een proclamatie kwam in ja
nuari, die hij deels al "onder
gronds" had geschreven. "Hij is 
daarmee niet alleen voor de Roe
meense tv en radio geweest, maar 
ook op de BBC." 

Artha vertelt: "Ik had twee 
opdrachten, namelijk kijken of er 
een organisatie was en helpen bij 
de opzet van die organisatie. Roe
menië was voor de oorlog bij uit
stek een liberaal land. Ze hadden 
toen een perfecte organisatie en 
er zijn nog wat stukken bewaard 
gebleven. Nu heeft de partij een 
eigen pand toegewezen gekregen, 
maar het entree tot tv en radio is 
mondjesmaat. Dat wordt groten
deels geclaimd door het Front." 

wantrouwen dat veel mensen ook 
onderling ten aanzien van elkaar 
hebben. Dat geldt in alle partijen. 

ArthaAment - doorkneed in de 
VVD-zaken - heeft niet alleen 
verder geïnventariseerd waar
aan behoefte bestaat. Ze heeft ook 
gesprekken gevoerd met jongeren 
en vrouwen over op te richten li-

herale organisaties en ze heeft 
adviezen -gegeven over de partij
opzet en de opbouw van een le
denbestand. Ze heeft naast Cam
peanu op het bordes gestaan tij
dens diens eerste spreekbeurt 
voor tienduizenden Roemenen. 

Groot is haar bewondering 
voor wat vrijwilligers daar tot 
stand brengen. "Dagelijks worden 
100 tot 200 sympathisanten ge
boekt. Na de verkiezingen zullen 
dezen worden benaderd voor het 
lidmaatschap. Aan de verkiezin
gen gaan 53 partijen (voor 23 mil
joen inwoners) deelnemen. Ik 
denk dat die verkiezingen een 
nek-aan-nekrace zullen gaan 
opleveren tussen het Volksfront 
en de Liberalen over wie de groot
ste aanhang krijgt." 

Artha Ament met het eerste exemplaar van het Roemeens Liberale blad, links 
Sandulescu, recht van haar lijsttrekker Campeanu. 

Wantrouwen 
Typerend voor Roemenië vond 

Artha het overal heersende wan
trouwen. De Roemenen hebben 
heel sterk de instelling dat de
genen die terug zijn gekomen na 
de Kerstrevolutie uit het buiten
land goed zijn. Wie weg bleef, 
strandt op wantrouwen. Een 

Affiches 
Terug in Nederland is zij met 

de grootste wensen van de Roe
meense liberalen gekomen: Affi
ches en stickers, om te zorgen voor 
een grote naambekendheid. Die 
zijn bij het verschijnen van dit 
blad al onderweg naar Roemenië. 
Nu met een eigen vrachtwagen. 

Ook de liberale zusterpartijen 
laten zich niet onbetuigd. De Bel
gische PVV stuurde bureaus; de 
Zweedse liberalen telefoontoe
stellen. "Vandaar dat die wand
contactdozen die ik bij me had zo 
ongeveer uit mijn handen werden 
gerukt," vertelt Artha grinnikend. 

U kunt meehelpen om de li-

beraal-Roemeense partij een goe
de start te geven. Daartoe kunt u 
een gift overmaken naar de D. W. 
Dettmeyerstichting, banknr. 

25.75.08.597 Mees en Hope te Den 
Haag; gironr. van de bank is · 
68500. 

Voor het eerst spreekt de liberale lijst
trekker Campeanu in het openbaar de 
bevolking toe. Artha stond op dat histo
risch moment naast hem. Tienduizen
den Roemenen waren samenge
stroomd. 

*** *EP* * PE * 
***** 

Voor de jongeren in de partij: 
Dick Dettmeyer was algemeen 
secretaris van de VVD van 1954-
'1963. Hij is mede-oprichter van 
de Liberale Internationale in 194 7 
geweest en in 1960 zorgde hij er
voor dat ook Nederland zich hier
bij aansloot. Samen met Hans 
N ord en later ook Oud heeft hij 
zich gericht op het buitenland. 
V oor hem hield - toen al - het li
beralisme niet op aan de grenzen. 

• 

Tsjechische liberale partij 
gaat van start 
Tijdens het voormalige com
munistische regime richtte 
een groep Tsjechen onder lei
ding van de historicus 
Emanuel Mandier een liberale 
beweging op, CsDI geheten. 
(De afkorting staat voor Ces
koslovenska Demokraticka 
Iniciativa.) Nog vóór het uit
breken van de. "fluwelen re
volutie" werd een illegaal 
congres gehouden. De deelne
mers zaten verspreid over 
drie plaatsen in Praag, ten
einde de geheime politie op 
een dwaalspoor te brengen! 

Historische dag 
Zaterdag 17 maart was een 

historische dag voor de Tsjechi
sche liberalen. Zij hielden toen 
hun eerste openbare congres, te
vens officiële oprichtingsvergade
ring. Namens de VVD heeft ons 
voormalig Tweede-Kamerlid Pol 
de Beer daarbij een korte toe
spraak gehouden. Nederland 
heeft een zeer goede naam in 
Tsjecho-Slowakije, en de belang
stelling van Nederlandse zijde 
voor dit congres werd door de 
Tsjechische liberalen hoog op prijs 
gesteld. Met name de herinnering 
aan de Erasmusprijs voor Vaclav 
Havelende verwelkoming als po
tentieel lid van de liberale familie 
oogstten applaus. 

V.l.n.r. GsDI-secretaris Doleial, Pol de 
Beer en voorzitter Matzner. 

Geuzenverleden 
In zijn openingsrede wees 

voorzitter Mandier erop dat het 
CsDI reeds vanaf het begin een 
"partij van het midden" is en "de 
erfgenamen van Thomas Ma
saryk". De liberale beginselen 
worden onderschreven en er zijn 
stappen ondernomen om lid te 
worden van Liberal International. 
Er is overwogen om de naam om 
te dopen tot "Liberaal democrati
sche partij"; maar daarvan is af
gezien omdat de leden trots zijn 
op het geuzenverleden van de be
weging en ook omdat de naam 
CsDI herkenbaarder is voor het 
Tsjechische publiek. Met de 
Slowaakse liberale zusterpartij 
zal een samenwerkingsverband in 

het nationale parlement tot stand 
worden gebracht. Tsjecho-Slowa
kije is namelijk een federale staat, 
bestaande uit de Tsjechische en 
Slowaakse deelstaten, die ieder 
ook weer een eigen parlement 
hebben. 

Ervaren voorzitter 
Er viel veel werk te verzetten 

op het congres. Nadat de afge
vaardigden van 166 afdelingen 
waren geregistreerd moesten 
hoofdbestuursleden worden ge
kozen, partijcommissies samen
gesteld, een partijprogramma op
gesteld en ook nog kandidaten be
noemd voor de nationale verkie-

(vervolg op pagina 12) 
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Raads
verkiezingen 

Slechts 61,9% van de kiezers 
heeft op 21 maart gebruik ge
maakt van het stemrecht. Aan het 
weer lag het niet, waaraan dan 
wel? De Haagsche Courant/Syt
hoffpers liet het bureau Inter/ 
View Nederland een represen
tatief landelijk onderzoek ver
richten dat leidde tot verrassende 
resultaten (Haagsche Courant 
24/3/90). 

Kijken we naar de thuisblijvers 
dan was slechts 5,8 % vergeten te 
stemmen. Hoofdmotieven om niet 
naar de stembus te gaan waren 
"Wilde wel maar kon niet door 
omstandigheden" en "geen tijd" 
(resp. 36,9 % en 12,2 % van de 
thuisblijvers). Toch blijven de 
:N"ed:ëda:ridsë· ··kiezers · tègëii ·-vëi:~ 

kiezingen op zondag of zaterdag. 
Dagen die in de meeste andere 
Europese landen voor de stembus 
worden gebruikt. Wel constateer
de het bureau InterNiew dat veel 
kiezers er voorstander van zouden 
zijn als het stembureau een uurtje 
langer open zou blijven tot 20.00 
uur. Wat de opkomst betrof was 
er geen verschil tussen mannen 
en vrouwen. 

Alarmerend 
Alarmerend is de slechte op

komst van jongeren tussen de 18 
en 39 jaar geweest. Uit deze ca
tegorie bleef maar liefst 51,1% 
thuis. Bij de Kamerverkiezingen 
in september was dat 18,1 %. Van 
deze groep thuisblijvers zegt 18 % 
geen interesse in politiek te heb
ben en wist nog eens.20% niet op 
welke partij te stemmen. Uit de 
leeftijdsgroep 40 t/m 59 jaar 
kwam 33,8 % niet opdagen, tegen 
11,6% vorig jaar. Van de 60+ers 
bleef nu 21,4 % thuis; vorig jaar 
7,3 %. De desinteresse bij de 
raadsverkiezingen gold vooral 
t.a.v. de drie grote partijen. 

Interessant is dat uit deze en
quête naar voren kwam dat be
zwaren tegen de landspolitiek 
slechts voor 1,9 % van alle thuis
blijvers het doorslaggevend ar
gument was om thuis te blijven, 
aldus de gegevens van dit onder
zoek. 

VVD 
De VVD stabiliseerde zich, 

deed het nog 0,1 %beter dan vorig 
jaar bij de Kamerverkiezingen. 
Zeker geen uitslag om te juichen, 
want het betekent het vertrek van 
meer dan 250 wethouders en 
raadsleden. De winst die in een 
dertigtal gemeenten werd geboekt 
viel voornamelijk in forenzen
gemeenten, waar men de bood-

schap van het reiskostenforfait 
wel heel goed heeft begrepen. 

Als enig grote gemeente wist 
Amsterdam haar zeven zetels van 
1986 via een uitgekiende en voor
treffelijk georganiseerde cam
pagne te behouden. Daardoor 
komt de VVD in ieder geval met 
de 16 deelraden behoorlijk aan de 
bak. (Verslag elders op deze pa
gina's, red.) 

Chaos 
"Zelden is het zo'n chaos ge

weest als na deze raadsverkiezin
gen," constateert Wim van den 
Berg, algemeen secretaris. "Dat 
komt mede doordat men de nieu
we kieswet heeft moeten toepas
sen, waardoor in veel gemeenten 

. fouten zijn gemaakt. In de ko
mende 10 dagen (lopende tijdens 
de afsluiting van dit blad) worden 
alle geloofsbrieven van de kan
didaatraadsleden gecontroleerd 
en ook alle bezwaren nader be
keken. Een voorbeeld: In Egmond 
was de PvdA met Groen Links een 
lijstcombinatie aangegaan. Dat 
mag natuurlijk, maar het was niet 
bekend bij de kiezers. Door die 
lijstverbinding haalden deze par
tijen een restzetel binnen. Een 
dergelijke lijstverbinding kan ge
volgen hebben voor het stemge
drag en de gemeente Egmond had 
die verbinding niet van te voren 
gepubliceerd. De mogelijkheid 
bestaat dus dat daar moet worden 
overgestemd." 

Ook in Brunssum deed zich 
iets merkwaardigs voor. Op de 
lijsten van VVD en D66 stonden 
op de tweede plaats kandidaten 
met dezelfde achternaam. Bij de 
tellingen zijn enkele lijsten op de 
verkeerde hoop beland. De ver
lichting liet zeer te wensen over. 
De VVD mist op 2 stemmen na 
een restzetel. Nu ligt er het voor
stel om alle tellingen in Brunssum 
over te doen. 

Aanwezigheid 
Van den Berg heeft een har

tekreet voor toekomstige verkie
zingen. "Het is van doorslagge
vende betekenis dat op de avond 
van de verkiezingen om 19.00 uur 
als de stemlokalen sluiten in ieder 
lokaal een VVD-er aanwezig is om 
te controleren of de telling goed 
geschiedt. Die mogelijkheid is in 
de kieswet neergelegd. De tellin
gen zijn openbaar. Daarmee breng 
je de democratie meer naar de 
burger. Bovendien bewijzen bo
venstaande gevallen dat een rest
zetel soms van een stem kan af
hangen." 

De algemeen secretaris vindt 
het ook essentieel dat tijdens de 
college-onderhandelingen de af-
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delingen aan hun kiezers uitleg
gen waarom zaken lopen zoals ze 
lopen. "Daarmee betrekt men de 
mensen bij het gebeuren." 

Familie 
In Cromstrije worden dit jaar 

vader en dochter beëdigd. Vader, 
Daan Schop, 71, heeft van 1962 
tot 1984 de lijst van Klaaswaal 
aangevoerd. Na de gemeentelijke 
herindeling en nog een raadspe
riode vond vader Schop het in 
1990 na 28 jaar raadslidmaat
schap wel voldoende. 

Dochter Ineke, die duidelijk 
een aardje naar haar vaardje 
heeft, kandideerde op de VVD
lijst. Zij kwam op plaats 2 terecht. 
En of de heer Schop dan nog ten
minste lijstduwer wilde zijn, was 
de vraag van de VVD-ers in 
Cromstrije. Tja, dat onder aan een 
lijst bungelen, daar zag Daan 
Schop niet zoveel in. "Ik ben er 
heel realistisch vanuit gegaan dat 
ook de VVD in Cromstrije wel een 
van haar vier raadszetels zou 
verliezen, dus heb ik gevraagd: 
'Zet me op de vierde plaats, mis
schien kunnen we die dan nog be
houden'." Vader Schop kreeg 
maar liefst 261 voorkeurstemmen 
van de 1584 die op de VVD werden 
uitgebracht. Op die wijze hield hij 
de vierde VVD-zetel vast. 

Permanent campagne 
In een aantal kleinere ge

meenten wist de· VVD haar zetel
tal door een permanente campag
ne en duidelijk beleid te houden 
of te vergroten. Een voorbeeld is 
Eemnes waar het percentage 
VVD-stemmers van 20,3 % naar 
24,9 % steeg. Marian Hooghuis
Zoet, nummer twee op de lijst, 
vertelt daarover: "Vorige keer is 
het ons niet gelukt om in het col
lege te komen. Vier jaar hebben 
we ons rot gewerkt en permanent 
aan . de wèg getimmerd. . Alle 
raadsleden zijn zeer persoons
gericht bezig geweest. We zijn 
duidelijk geweest en hebben aan 
onze principes geen consessies 
gedaan. Diezelfde policy hebben 
we doorgezet in de campagnepe
riode die door particulieren is ge
sponsord, begeleid werd door twee 
professionele mediamensen en die 
ook een doelgerichte ondersteu
ning kreeg van drie VVD Tweede
Kamerleden. Huis-aan-huis-ac
ties plus een promotie videofilm 
completeerden het geheel." 

Het leidde in Eemnes tot een 
uitslag waarbij de nummers 2 en 
3 op de VVD-lijst de meeste voor
keurstemmen binnenhaalden. 
Marian op nr. 2 kreeg 131 voor
keurstemmen, nr. 3 Herma Hu
rink-van der Weide kreeg er 110. 

Overzicht zetelverliesi-winst VVD 
De algemeen secretaris stelde op I zicht op over de raadsverkiezin-
23 maart jl. het volgende over- gen 1990 per provincie. 

Meer of minder zeteltal zeteltal verlies of % achteruitgang 
verlies dan 1986 1990 
landel. gem. 

- Groningen 37 32 
- Friesland 69 59 
+ Drenthe 97 81 

Overijssel 99 84 
+ Gelderland 219 184 
+ Utrecht 155 126 
- N-Holland 273 235 
+ Z-Holland 368 310 
- Zeeland 75 64 
- N-Brabant 205 177 
+ Limburg 63 50 
- Flevoland 21 23 

Totaal 1681 1425 

N.B. 1. In het overzicht zijn 
niet de raadszetels opgenomen 
van die gemeenten die op 21 
maart jl. om welke reden dan ook 
niet aan de verkiezingen hebben 
deelgenomen. 

winst aan of vooruitgang 
zetels in zetels 

5 -13,51 
- 10 - 14,92 
- 16 -16,49 

15 - 15,15 
- 35 - 15,98 
- 29 - 18,71 
- 38 - 13,92 
- 58 -15,76 
- 11 -14,67 
- 28 -13,66 
- 13 -20,63 
+ 2 + 9,52 

-256 - 15,23 

N.B. 2. Voorts is van belang 
dat in enkele gemeenten een her
telling zal plaatsvinden, terwijl -
naar thans bekend is - in twee 
gemeenten (Egmond en Oostzaan) 
de kiezers weer worden opgeroe
pen om naar de stembus te gaan. 

Amsterdam 
De VVD had bij de laatste ge

meenteraadsverkiezingen in Am
sterdam één doelstelling: de lan
delijke trend verslaan. En dat is 
de liberalen in de hoofdstad ge
lukt. Er werd bijna 2 %, 1,9 om 
·precies te zijn, beter gescoord dan 
landelijk. Dit betekende dat onze 
partij zich qua zetels, 7 van de 45, 
in de gemeenteraad kon hand
haven. 

Tegelijkertijd met de gemeen
teraadsverkiezingen werden in 
Amsterdam verkiezingen voor 13 
deelraden gehouden. Op dit mo
ment telt de hoofdstad 66 VVD
volksvertegenwoordigers. Veel 
gevraagd is de laatste tijd hoe 
onze partij dit in de hoofdstad 
heeft klaargespeeld. Het ant
woord daarop geeft Paul Luijten, 
de laatste vier jaar fractie-voor
zitter in de gemeenteraad en bij 
de laatste verkiezingen campag
neleider. 

PAUL LUIJTEN, 
KC-voorzitter Amsterdam 

4 jaar campagne 
PauiLriijten vi)Igèndè.on1ärigs 

Pam Evenhuis als KC-voorzitter 
op. Paul Luijten: "Eigenlijk is 
onze campagne vier jaar geleden 
begonnen. Als partij waren wij 
voor de derde achtereenvolgende 
keer door PvdA en CDA weer uit
gesloten voor het college. We heb
ben toen als fractie besloten een 
harde maar constructieve opposi
tie te voeren. Het VVD-verkie
zingsprogramma vormde de lei
draad voor ons beleid. Daarnaast 
hebben we veel aandacht aan de 
pr besteed. Er is geen fractie ge
weest die zo veel de pers heeft 
gehaald als de VVD de laatste vier 
jaar. Met name Ferry Houterman, 
die zijn sporen in het Haagse had 
verdiend, liet geen publiciteits
gaatje onbenut. Maar positieve 
publiciteit krijg je alleen als je wat 
nieuws hebt te melden en een goed 
team hebt. 

Teamgeest 
Aan die teamgeest is de laatste 

jaren ontzettend hard gewerkt. 
Niet de namen van de politici 
moesten in de krant maar drie 
letters: VVD. Bovendien vergt het 
voeren van een constructieve op
positie veel creativiteit. Veel 
nieuwe ideeën werden gelanceerd. 
Kortom de fractie steunde het 
college waar nodig maar kwam 
indien we het niet eens waren met 
het college met kritiek en alter
natieven. Gezien de uitslag van de 
verkiezingen hebben onze kiezers 
deze aanpak kennelijk weten te 
waarderen, immers veel VVD
voorstellen werden, ondanks de 
oppositierol, in de gemeenteraad 
aangenomen. 

Lijsttrekker 
Nu de echte campagne. Daar

mee zijn we ruim een half jaar 
voor de verkiezingen begonnen. 
De KC-voorzitter Pam Evenhuis, 
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pr-man in hart en nieren, en be
stuurslid Julius Remarque ont
wierpen een organisatiestruc
tuur. Naast de Amsterdamse 
Propaganda Commissie, waarin 
vertegenwoordigers uit alle wij
ken, kwam er een zogenaamde 
task force met daarin naast Pam 
Evenhuis, Julius Remarque en 
ondergetekende, Ferry Houter
man, Anne Lize van der Stoel en 
natuurlijk de lijsttrekker voor de 
gemeenteraad: Frank de Grave. 

Deze task force werd full-time 
ondersteund door de medewerk
ster van Frank, tevens fractie
medewerkster: Annelies Mey
baum. Er werd gewerkt op basis 
van een campagneplan. Uit
gangspunt was dat er één Am
sterdamse campagne zou komen 
met genoeg mogelijkheden voor de 
deelraden voor lokale invullingen. 
Als centraal thema werd gekozen 
'Amsterdam verdient 't: VVD' met 
als pay off: 'Kies voor de verande- · 
ring: Frank de Grave'. Deze 
thema's konden op deelraadsni
veau worden· aangepast. De kie
zers moest duidelijk worden ge
maakt dat de stad al12 jaar werd 
bestuurd door PvdA en CDA met 
een bijrol voor D66. Wilde men 
daarin verandering brengen dan 
moest men op de VVD stemmen. 

Activiteiten 
Daarnaast werd op basis van 

de laatste verkiezingen (Tweede 
Kamer) de verlies- en winstre
kening opgemaakt. Gebieden met 
potentiële VVD-kiezers kregen 
speciale aandacht. Bovendien zijn 
doelgroepen zoals middenstand, 
horeca, studenten en vrouwen 
apart benaderd. Bovendien werd 
extra aandacht besteed aan sport 
en cultuur. In vogelvlucht noem 
ik een aantal activiteiten die zijn 
ondernomen: 

Aan ± 15.000 eigen woning
bezitters is, ·via een direct mail 
a:ctië~ ëèn orièf ·geiórideri over ·ae 
VVD-voorstellen voor verlaging 
van de OGB. Er was een speciale 
folder voor het midden- en klein
bedrijf en studenten. Er was één 
centrale folder en alle deelraden 
konden deze aan de binnenzijde 
lokaal inkleuren. Alle 70 kan
didaten kregen de beschikking 
over 250 canvaskaartjes met 
ruimte voor een persoonlijke 
boodschap. Van alle kandidaten 
werd daarvoor door een professio
nele fotograaf een foto genomen. 
Zo werden 17.500 kiezers per
soonlijk nog eens benaderd. 

Lantaarnpalen 
In totaal werden zo 150.000 

folders etc. verspreid. In de stad 
werden op professionele wijze 
2000 affiches 'weggezet'. Niet met 
de plakkwast maar bevestigd in 
de lantaarnpalen. Geen goedkope 
zaak maar volgendjaar bij de ver
kiezingen voor de Provinciale 
Staten kunnen ze weer worden 
gebruikt. Er werden door de VVD 
vier centrale bijeenkomsten geor
ganiseerd waar ruim 700 bezoe
kers op af kwamen. Op alle bij
eenkomsten werd een VVD-idee 
gelanceerd en was een landelijk 
bekende publiekstrekker aanwe
zig. Zo beleefden wij in een afge
laden Industriële Club de co
meback van Jan Kamminga, die 
optrad voor Amsterdamse onder
nemers. 

Bij een· telemarketingbureau 
werd de actie 'vrouwen bellen 
vrouwen' georganiseerd. Alle 
vrouwelijke VVD-kandidaten za
ten daar een avond achter de tele
foon. Als zij niet werden gebeld, 
belden zij kiezers. Zo ontstonden 
op één avond ruim 400 contacten. 
Alle avonden en evenementen 
werden via een advertentie in de 
krant aangekondigd. 

(vervolg op pagina 12) 



UIT DE REGIO 

Geadverteerd werd er boven
dien in de twee dagbladen, een 
zondagskrant, een sportblad en in 
de grootste discotheek van Ne
derland, Escape. Daarin werd na
tuurlijk de bekendheid van 
Frank de Grave en Anne Lize 
van der Stoel vol uitgebuit. De 
laatste zaterdag voor de verkie
zingen stond de VVD met 26 
standjes in de gehele stad met 
bloeiende plantjes. Deze standjes 
werden allemaal bezocht door een 
fietsestafette van alle gemeen
teraadskandidaten. 

De meeste kiezers bereik je 
natuurlijk niet via bijeenkomsten 
maar via de pers. Naast de lokale 
pers was er ook aandacht van 
NOS-Laat, de Veronique-ontbijt
show op de dinsdag voor de ver
kiezingen en natuurlijk 'Keek op 
de Week'. 

Vuur uit de sloffen 
Kortom, Amsterdam bruiste 

van liberale activiteiten. En dat 
niet in de laatste plaats dank zij 
meer dan 230 actieve VVD-ers, die 
zich het vuur uit de sloffen hebben 
gelopen. De positieve sfeer onder 
deze groep is een goede basis voor 
de toekomst. Hoe pessimistischer 
d'Hondt hoe harder de leden gin
gen lopen. Fantastisch om te zien 
dat Amsterdammers zich niet 
door Maurice d'Hondt laten voor
schrijven hoe ze moeten stemmen. 
Blaffende honden bijten namelijk 
niet. In Amsterdam hebben we de 
opgaande lijn voor onze VVD in
gezet en de landelijke trend ver
slagen. Nu de VVD nog in het 
College en de campagne voor de 
komende vier jaar kan weer van 
start." 

Amsterdam, 6 april1990 

Hoorn: Nu is de Tweede Kamer 
aan de beurt 

Hoorn, woensdagavond 21 
maart. Gedesillusioneerde PvdA
ers veinzen belangstelling voor 
PSV/Bayern München op de tv in 
de trouwzaal terwijl in de foyer 
van het stadhuis de temperatuur 
snel oploopt. Een groot projectie
scherm toont onbarmhartig de 
winst- en verliesrekening en 
daarmee de sterk gewijzigde ver
houdingen in de Hoornse raad: 
PvdA van 13 naar 9, CDA 8, VVD 
6, D66 van 2 naar 5 en Groen 
Links van 2 naar 3. Enkele tien
tallen stemmen méér en de twee
de restzetel was ons te beurt ge
vallen. Met een procent winst 
hebben we de gunstige uitslag van 
de Kamerverkiezingen nog over
troffen. Hoe verrassend de VVD 
in Hoorn ook scoort ten opzichte 
van het landelijk beeld, de rede
nen hiervoor zijn duidelijk aan
toonbaar. 

banen te leiden en overlopers te 
lokken met een "wervend woon
milieu" heeft de overheid zo'n 186 
miljoen gulden ingezet in de vorm 
van subsidies om noodzakelijke 
investeringen te kunnen doen 
voor bouwlokaties, bedrijfsterrei
nen, infrastructuur en sport- en · 
welzijnsvoorzieningen. Het ge
meentebestuur was uiterst in
ventief in het binnenhalen van 
subsidies voor bijzondere projec
ten waarmee Hoorn landelijk mo
del stond. 

Maar de bezuinigingsgolf liet 
ook Hoorn niet onberoerd. De uit
keringen uit het gemeentefonds 
werden verlaagd en de extra sub
sidies voor groeikernen afge
bouwd. Door de instroom uit de 
Amsterdamse saneringsbuurten 
telt de stad een relatief hoog per
centage inwoners met een mi
nimuminkomen. Gevolg: een 
onevenredig groot beslag op de 
gemeentelijke middelen vanuit de 
sociale dienst. Een ander pro
bleempunt vormde de aankoop 
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van dure grond voor bedrijfster
reinen. De mensen kwamen wel 
maar de beloofde werkgelegen
heid bleef achter. En dan is er nog 
de zorg voor de historisch zo be
langrijke binnenstad met zijn vele 
schitterende monumenten. 

Artikel12 
De reserves raakten uitgeput 

en de ene bezuiniging volgde op 
de andere. Eind 1987 zag de raad 
zich, zeer tegen de zin van de 
VVD-fractie, genoodzaakt bij het 
Rijk een uitkering aan te vragen 
met een beroep op artikel 12 van 
de Financiële Verhoudingswet. 
Sindsdien staan al onze uitgaven 
onder toezicht van de Inspecteur 
Financiën Lagere Overheden. 

Aanzienlijke belastingver-
hogingen waren het gevolg. De ij
ver van het PvdA/CDA-college om 
minder draagkrachtigen te ont
zien leidde tot ongelijke heffingen 
voor eigen huis-bezitters en 
huurders bij de nieuw ingevoerde 
rioolbelasting, een onrechtvaar
digheid waartegen VVD-sympa
thisanten tevergeefs beroep aan
tekenden bij de Raad van State. 

Vervolgens doen nieuwe 
planologische inzichten zich gel
den. De economische regio's met 
de meeste groeipotentie moeten 
worden versterkt om de Europese 
concurrentieslag te kunnen win
nen. Hoorn valt niet in de prijzen. 
Alle aandacht gaat naar het zui
den van de provincie. In de vierde 
nota Ruimtelijke Ordening komt 
de Coenstad nauwelijks voor en in 
de Ontwerp Structuurvisie Noord
Holland 2015 is West-Friesland 
niet meer dan een landelijk gebied 
dat zichzelf maar moet zien te 
redden. 

Forenzenstroom 
Na de inspanningen van de 

NOordhollandse Kamers van 
Koophandel om particuliere mid
delen bijeen te brengen voor de 
voorfinanciering van de hoogst 
noodzakelijke tweede Coentunnel 
wordt de bouw ervan opnieuw ter 
discussie gesteld. Omwille van het 
milieu moet de forenzenstroom 
worden ingedamd. Wie meer dan 
dertig kilometer naar zijnihaar 
werk moet reizen wordt gestraft: 
honderden guldens boete of neem 
een openbaar vervoerkaart. 

Voeg daarbij de commotie rond 
tolheffing en de verhoging van het 
huurwaardeforfait en u begrijpt 
dat in Hoorn de maat vol is. De 
VVD-fractie heeft de kabinets
breuk over de afschaffing van het 
reiskostenforfait aangegrepen om 
de kiezers te mobiliseren. En niet 
zonder succes! 

Hoorn is dat pittoreske IJssel~ 
meerstadje (van de scheepsjon
gens van Bontekoe, Jan Pieters
zoon Coen en de VOC) waar ie
dereen weleens geweest is: met de 
boot of tijdens een dagje uit. Een 
respectabele gemeente inmiddels. 
In twintig jaar tijd in omvang 
verdrievoudigd tot krap 60.000 
inwoners dankzij de woningnood 
in Amsterdam. 

Anita Wagernakers op verkiezingspad met lijsttrekker Gerard van der Meer. 

Ruim 10.000 inwoners, de helft 
.. van de Hoornse beroepsbevolking, 
trotseren dagelijks de kilome
terslange files bij de Coentunnel 
of proberen een zitplaats te be
machtigen in de overvolle trein. 
Rond zes uur 's morgens komt de 
stoet op gang om tegen zeverren 
's avonds weer huiswaarts te ke
ren. Lange werkdagen, maar men 
heeft het graag over voor een mooi 
huis in een plezierige omgeving. 
Een enquête wees uit dat het goed 
toeven is in groeikern Hoorn. Wie 
er eenmaal woont wil niet meer 
terug. Dat was tot voor kort ook 
niet de bedoeling. Mobiliteit was 
het wachtwoord. Verdere verste
delijking van de Randstad moest 
worden tegengegaan. 

Inventief 
Om de groeistuipen in goede 

12 

De ondercentrale Kennemerland organiseert op 28 april 
van 10.00-13.00 uur in 'tOpen Huis te Heiloo een 

Bestuurderendag 

Deze dag zal in het teken .staan van het thema: 
RIJK- PROVINCIE -.GEMEENTE 

Drie sprekers zullen een korte inleiding houden. Daarna zullen 
zij een discussie met de aanwezigen aangaan. 
De sprekers zijn: 
Mr. Frank de Grave (Tweede-Kamerlid) over: 
Sociale Vernieuwing. 
Mevr. Mr. F. G. v. Diepen-Oost (lid GS) over: 
Ruimtelijke Ordening. 
C. Buining (Wethouder te Den Helder) over: Milieu. 

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Raadsleden, afdelings
bestuurderen en Statenleden zijn van harte welkom. 

SOS-contact 
Binnen enkele maanden vallen 

voor Hoorn en West-Friesland 
belangrijke beslissingen. Als wij 
dit teruglezen in ons partijblad 
hopen wij dat de bouw van de 
tweede Coentunnel en de Wijker
tunnel een feit is. Noord-Holland 
houdt niet op boven het Noord
zeekanaaL 

Dan de groeikernendiscussie. 
Het SOS-contact groeikernen 
heeft structurele hulp gevraagd 
bij het Rijk. We werden van het 
kastje naar de muur gestuurd of
wel van Ministerie naar Ministe
rie. Zeker voor een veraf gelegen 
groeikern als Hoorn, dat tevens 
het bedrijvig centrum van de regio 
West-Friesland is, is een zorgvul
dige afbouw van de groeikernfase 
een must. 

De groei van de werkgelegen-

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

• 
heid komt mede dankzij intensie
ve city-marketing en promotie
activiteiten redelijk op gang en als 
West-Friesland met zijn inno
vatieve tuinbouw, lichte industrie 
en toeristische mogelijkheden 
provinciaal en landelijk de aan
dacht krijgt die het verdient zul
len we in de nabije toekomst in 
staat zijn zelf onze broek op te 
houden. 

De VVD-kiezers in Hoorn heb
ben zich hierover duidelijk uitge
sproken. Het woord is nu aan de 
volksvertegenwoordiging. 8 

ANITA WAGEMAKERS, 
WO-fractie Hoorn 

(Anita Wagernakers kreeg de 
meeste voorkeurstemmen van alle 
raadskandidaten in Hoorn, na
melijk 543, red.) 

"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 

Tsjechische liberale partij gaat 
van start 
(vervolg van pagina 10) 

zingen op 8 juni a.s. Dit alles ging 
met eeil routine en discipline, als
of de partij al jaren bestond. Dit 
was zeker mede te danken aan de 
onverstoorbare voorzitter van de 
vergadering, de 45-jarige Jiri 
Matzner. Daarover gecompli
menteerd zei hij heel nuchter: 
"Ach, weet u, de communisten 
hebben mij nooit van mijn stuk 
kunnen brengen, laat staan mijn 
eigen partijgenoten." 

Omdat veel congresgangers 
elkaar voor het eerst ontmoetten, 
kregen de kandidaten voor de di
verse functies de gelegenheid om 
zichzelf voor te stellen. Zowat de 
helft bleek universitair of hoger 
beroepsonderwijs te hebben ge
noten; de andere helft was ar bei
der of had een middelbare oplei
ding gevolgd. Een opvallend groot 
aantal deelde min of meer terloops 
mede, gevangen te hebben ge
zeten of dwangarbeid te hebben 

verricht onder het voormalig 
communistisch regime. 

Samenwerking 
Bij de komende verkiezingen 

zal het CsDI met een aantal an
dere partijen samenwerken in het 
Burger Forum. Dit, om bij voor
baat zeker te zijn van een redelijk 
aantal zetels in het parlement. 
Wèl zullen de liberale kandidaten 
zich als zodanig profileren tijdens 
de campagne. Voor de gemeen
teraadsverkiezingen in de herfst 
is het plan om zelfstandig de strijd 
in te gaan. Aan bezieling en or
ganisatietalent ontbreekt het de 
Tsjechische liberalen niet; wel 
aan ervaring en materiële mid
delen. Wij kunnen daarbij een 
handje helpen. En natuurlijk 
wensen wij hen veel succes in de 
komende tijd. 8 
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g 
beschrijvingsbrief 
43ste jaarlijkse algemene déJrgadering 
(83ste algemene vergadering) 

Bij het hoofdbestuur zijn tot en met 
26 maart 1990 op de beschrijvings
brief voor de 43ste jaarlijkse alge
mene vergadering (te houden op 18 
en 19 mei 1990 in de Buitensociëteit 
te Zwolle) - gepubliceerd in het ja
nuarinummer van Vrijheid en De
mocratie - 74 moties c.q. amen
dementen binnengekomen die in 
deze aanvulling nader worden ver
meld. 
De vergadering zal beginnen op: 
vrijdagmiddag om 14.00 uur 
vrijdagavond om 19.30 uur 
zaterdagmorgen om 9.30 uur 
zaterdagmiddag om 14.00 uur 

AGENDAPUNT 3 
Kandidaatstelling leden en plv. le
den Commissie van Beroep 
Tot en met 26 maart 1990 zijn er geen 
namen van overige kandidaten, gesteld 
door de ledenvergaderingen van de af
delingen, ter kennis gebracht vari de al
gemeen secretaris. Dit houdt in dat de 
door het hoofdbestuur gestelde kan
didaten tijdens de algemene vergadering 
door de voorzitter worden benoemd ver
klaard (art. 73 hr.). 

AGENDAPUNT 4 
Kandidaatstelling leden en plv. le
den commissie van drie leden ter 
voorlichting van de algemene ver
gadering bij de behandeling van de 
rekening en verantwoording van de 
penningmeester op 1990 
Tot en met 26 maart 1990 is er één naam 
van een overige kandidaat gesteld door 
de ledenvergadering van de afdeling 
Bergen op Zoom, ter kennis gebracht van 
de algemeen secretaris. Dit houdt in dat 
een stemming noodzakelijk is die de 
procedure volgt zoals neergelegd is in 
artikel 75 hr. "Stemming over personen 
voor de gelijktijdige vervulling van meer 
dan één plaats". De overige kandidaat 
is de heer M.J.M. van den Hoogen te 
Roosendaal. 
Korte levensbeschrijving: 
Boudewijndonk 13 te Roosendaal; 14-05-
1922; oud-districtsdirecteur van Gend 
en Loos voor de Baronie, Zuid-Hollandse 
eilanden en West Brabant en Zeeland; 
vrz. afd. Haven en Transport v.d. Ver. 
Hoger Personeel, Houten; vrz. Ver. Ho
ger Personeel Nedlloyd-groep; 1975-
1976: bestuurslid van de afdeling Roos
endaal; 1977-1980: vice-voorzitter van 
de afdeling Roosendaal; 1981-1990: 
voorzitter van de afdeling Roosendaal; 
1980-1990: penningmeester van de ka
mercentrale Tilburg; is bestuurslid ge
weest van de provinciecentrale tijdens 
de provinciale Statenverkiezingen 1986. 

AGENDAPUNT9b 
Periodieke verkiezing leden van het 
hoofdbestuur 
Bericht is ontvangen van de. heer H. J. 
G. Evenhuis te Amsterdam dat hij zich 
terugtrekt als kandidaat voor het lid
maatschap van het hoofdbestuur. De 
stemming voor drie secretarissen voor 
de organisatie zal - naar de huidige 
stand van zaken - plaatsvinden tussen 
tien kandidaten. 

AGENDAPUNT9c 
Kandidaatstelling van eeri lid van 
de VVD jonger dan 30 jaar 
Tot en met 26 maart 1990 zijn er geen 
namen van overige kandidaten, gesteld 
door de ledenvergaderingen van de af
delingen, ter kennis gebracht van de al
gemeen secretaris. Dit houdt in dat de 
door het hoofdbestuur gestelde kan
didaat tijdens de algemene vergadering 
door de voorzitter wordt benoemd (art. 
73 hr.). 

1. Amendement: afdeling Bergen op 
Zoom 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan 

Tekst: 
"Gedachtenwisseling" vervangen door 
"Vaststelling". 

Toelichting: 
Het verenigingsplan is van groot belang 
voor de VVD in de jaren negentig. Een 
dergelijk plan moet bekrachtigd worden 
door het hoogste orgaan binnen de par
tij: de algemene vergadering. Het mag 
niet zo zijn dat de algemene vergadering 
slechts van gedachten kan wisselen over 
een voor de toekomst van de partij ui
terst belangrijk document. 
Of zoals het hoofdbestuur het formuleert 
in het Ten Geleide bij het verenigings
plan: Het antwoord komt van de leden 
zelfl 

Advies hoofdbestuur: 
Het is niet de bedoeling dat de discussie 
over het Verenigingsplan een vrijblij
vend karakter heeft. Het hoofdbestuur 
heeft het plan opgesteld, gehoord de dis
cussie in de partijraad. De algemene 
vergadering zal, als hoogste orgaan van 
de VVD uiteindelijk haar goedkeuring 
aan het plan moeten hechten en kan 
daarbij uitspreken het met bepaalde on
derdelen niet eens te zijn. Het hoofdbe
stuur stelt zich voor het plan onder
deelsgewijs in de algemene vergadering 
te behandelen. De uitspraken van de al
gemene vergadering over de moties en 
amendementen alsmede toezeggingen 
van de kant van het hoofdbestuur zullen 
worden verwerkt als aanvulling van het 
Verenigingsplan. 

2. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan 

Tekst: 
De leden van de VVD, in vergadering 
bijeen op 18 en 19 mei 1990 in Zwolle, 
overwegende, 
- dat de organisatie van de partij alle 

leden aangaat; 
- dat het Verenigingsplan handelt over 

diverse aspecten van de partijorgani
satie; 

- dat het Verenigingsplan niet uitslui
tend onderwerp van gedachtenwis
seling kan zijn; 
dat het Verenigingsplan vele onder
werpen bevat, die besluitvorming be
hoeven; 

besluiten het Verenigingsplan onder
deelsgewijs te behandelen met de mo
gelijkheid van vaststelling of verwerping 
en dragen het hoofdbestuur van de VVD 
op hiertoe voorbereidingen te treffen en 
gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Het kan niet zo zijn, dat de algemene 
vergadering als hoogste besluitvormend 
orgaan in de partij slechts bij gedach
tenwisselingen over voor haar wezenlij
ke materie wordt betrokken. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 1. 

3. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
stelt vast dat het Verenigingsplan zoals 
door het hoofdbestuur gepresenteerd en 
ter behandeling voorgelegd bij agenda
punt 4c een voorstel is aan de algemene 
vergadering in de zin van artikel 21.3 
van de statuten van de VVD, hetgeen 
inhoudt dat besluitvorming plaatsvindt 
mede op grond van ingediende amen
dementen en moties, en gaat over tot de 
orde van de dag. 

Toelichting: 
De inhoud van het Verenigingsplan is op 
enkele punten een WI]zrgmg van 
verenigingsbeleid. In dit verband is het 
noodzakelijk dat er uitspraken ten aan
zien van die punten worden gedaan door 

de algemene vergadering (en niet alleen 
door de partijraad). Onder het agenda
punt gedachtenwisseling kan de discus
sie hierbij veel te vrijblijvend zijn. Vast
stelling van de status van de discussie 
vooraf is dus noodzakelijk. Het hoofdbe
stuur gaat (ook in de verdere inhoud van 
de beschrijvingsbrief) er te veel vanuit 
dat alles al besloten is. Het zou toch 
bevreemden indien we als leden wel over 
de financiering van het plan (agenda
punt e) maar niet over het plan zelfkun
nen besluiten. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 1. 

4. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan 

Tekst: 
De leden van de VVD, in vergadering 
bijeen op 18 en 19 mei 1990 te Zwolle, 
zijn van mening 
1. dat toekomstige langere termijn

visies in globale termen gesteld die
nen te zijn; 

2. dat telkens 2 jaren voor de geplande 
start van de behandeling van het 
eerstvolgend verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamer een langere 
termijnvisie door de algemene verga
dering wordt vastgesteld; 

3. dat van de besluiten van de algemene 
vergadering inzake het Liberaal Be
stek '90 en toekomstige langere ter
mijnvisies verslagen worden gepu
bliceerd, die als richtsnoer zullen 
dienen voor het opstellen van eerst
volgende verkiezingsprogramma's; 

4. dat detailleringen thuis horen in ver
kiezingsprogramma's en in deel
nota's; 

5. dat de tijdsruimten tussen langere 
termijnvisie en verkiezingsprogram
ma voor de Tweede Kamer benut 
kunnen worden voor politieke deel
congressen. 

Toelichting: 
1. de politieke discussie in de partij kan 

op deze wijze beter gestructureerd 
worden met als belangrijkste ken
merk het "haasje-over"-systeem; 

2. de afstemming van korte termijn
beleid en langere termijnvisie wordt 
verbeterd; 

3. hiermee wordt de motie van de ka
mercentrale Gelderland inzake po
litieke algemene vergaderingen ge
concretiseerd. Het verdient aanbe
veling om één lid van het hoofdbe
stuur te belasten met het 
voorbereiden van politieke (onderde
lenvan) algemene vergaderingen. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur meent met de voorge
stelde procedures aan de intentie van 
de moties te voldoen. Na de algemene 
vergadering zal de in het Verenigings
plan genoemde "werkgroep hoofdlijnen" 
worden ingesteld die een liberale visie 
in globale zin zal opstellen die de partij 
in het voorjaar 1992 kan behandelen. 
Daarna gaat de commissie Verkiezings
programma aan het werk. 

5. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
overwegend, 

dat de laatste jaren vele liberale uit
gangspunten gemeengoed zijn gewor
den; 

- dat daardoor de identiteit van de VVD 
minder duidelijk is geworden; 

- dat het mede daardoor noodzakelijk 
wordt over te gaan tot een brede her
bezinning over het toepassen van de 

liberale uitgangspunten; 
dat nieuwe toepassingen van uit
gangspunten dient te worden gefor
muleerd, om mede een juiste profi
lering weer mogelijk te maken; 

- dat de plannen van het hoofdbestuur 
om de komende jaren vele themacon
gressen te houden op zich nuttig kun
nen zijn, maar dat dit niet volstaat om 
de eerder genoemde toepassingen te 
(her)formuleren; 
dat dit op korte termijn wel noodzake
lijk is, 

roept het hoofdbestuur op 
om op korte termijn de voorwaarden te 
scheppen waardoor de partij kan komen 
tot herbezinning over het toepassen van 
de liberale uitgangspunten, waarbij de 
partij in al haar geledingen betrokken 
is, en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 4. 

6. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 1.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- dat bij uitvoering van de plannen ten 

aanzien van 3 themacongressen per 
jaar, deze door de kamercentrales 
moeten worden georganiseerd, en in
houdelijk moeten worden voorbereid; 

- dat bij de paragraaf over de financiële 
middelen slechts de deelnemers en de 
kamercentrales worden genoemd als 
financieringsbronnen; 

overwegend, 
- dat het initiëren van beleidsdiscussies, 

welke kennelijk de gehele partij aan
gaan, een taak dient te zijn van het 
hoofdbestuur, en dat dus de inhoude
lijke voorbereiding van een dergelijke 
beleidsdiscussie niet kan worden 
overgelaten aan een individuele ka
mercentrale; 

- dat het aantal congressen per jaar nu 
op minstens 5 komt, hetgeen kan lei
den tot congres-moeheid (met alle ge
volgen van dien); spreekt als haar me
ning uit; 

- dat hierdoor de financiële lasten van 
de kamercentrales te hoog worden; 

- dat het aantal congressen per jaar te 
hoog is; 

- dat de kosten van de organisatie en 
voorbereiding ten laste van de begro
ting van het hoofdbestuur komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: 
Aan de kamercentrales zal een finan
ciële tegemoetkoming vanJ 1.000,- per 
themacongres worden verstrekt zoals 
dat ook in het verleden bij door de ka
mercentrales georganiseerde thema
congressen het geval was. 
Het hoofdbestuur meent dat er grote be
hoefte is aan inhoudelijke discussie in 
de partij en wil in elk geval streven naar 
het in het Verenigingsplan genoemde 
aantal. 

7. Amendement: afdeling Bussum 
en tevens ingediend door afdeling 
Laren/Blaricum 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 1.0) 

Tekst: 
De 43ste jaarlijkse algemene verga
dering van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, bijeen te Zwolle op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 1990 be
sluit als volgt: 
toevoegen: 
I Subparagraaf 1.2.1 van het 

verenigingsplan wordt vernummerd 
tot 1.2.l.B; aan paragraaf 1.2 wordt 
een nieuwe subparagraaf toegevoegd, 
genummerd 1.2.l.A; 

11 De tekst van subparagraaf 1.2.l.A 
luidt als volgt: 
Het zo spoedig mogelijk houden van 
een extra algemene vergadering ter 
bespreking van een door de Telders
stichti:ng op te stellen pre-advies ge
titeld "Het liberalisme als maat
schappelijk beginsel van de VVD en 
de daaruit voortvloeiende politieke 
koers". De uitkomsten van deze extra 
algemene vergadering vormen het 
kader voor de te houden themacon
gressen. 

Toelichting: 
De VVD bevindt zich thans in de hoek, 
waar de klappen vallen; deze situatie is 
vooral het gevolg van de onduidelijkheid, 
welke binnen de partij bestaat over de 
liberale beginselen en de politieke koers, 
welke daaruit dient voort te vloeien. In 
bijgaand amendement wordt daarom om 
een extra algemene vergadering ge
vraagd, gewijd aan het uitzetten van een 
aansprekende politieke koers, gekoppeld 
aan inspirerende beginselen. Deze extra 
algemene vergadering zal als kapstok 
dienen voor de door het hoofdbestuur 
voorgestelde themacongressen. 
Tijdens het congres zou het liberalisme 
centraal moeten staan, waarbij iedere 
burger enerzijds het recht heeft in 
vrijheid over zichzelf te beschikken en 
anderzijds het recht heeft zich naar aard 
en aanleg te ontplooien. In deze visie zal 
de overheid zich terughoudend moeten 
opstellen, ten einde zoveel mogelijk 
ruimte te laten voor zelfbeschikking en 

· moeten interveniëren ten einde ont
plooiingsmogelijkheden te scheppen. 
De praktische politieke koers van de 
VVD dient gericht te zijn op een optimale 
verwezenlijking van het liberale uit
gangspunt van de VVD, maar geeft te
vens antwoord op de vraag in hoeverre 
met andere politieke partijen kan wor
den samengewerkt. Bij het zoeken naar 
samenwerking dient geen van de demo
cratische politieke stromingen op voor
hand te worden uitgesloten; het dragen 
van regeringsverantwoordelijkheid is 
geen doel op zichzelf. 
Het liberalisme schrijft voor, dat im
materiële vraagstukken eveneens wor
den opgepakt. 
Het liberalisme impliceert een klein, 
maar hoogwaardig overheidsapparaat. 
Het vervullen van overheidstaken dient 
in het teken te staan van democrati
sering en decentralisatie. Waar mogelijk 
dient de invloed van de volksvertegen
woordiging te worden vergroot. Territo
riale en functionele decentralisatie die
nen beide te worden bevorderd. Alle ge
subsidieerde instellingen, welke taken 
verrichten op de verschillende terreinen 
van overheidszorg, dienen ongeacht hun 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
grondslagen, volledig te worden ge
democratiseerd. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 4. 

8. Amendement: afdeling Bergen op 
Zoom 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 1.0) 

Tekst: 
1.2.4 toevoegen tussen "bijdragen" en 
"vanuit ... " 
," die de financiële draagkracht niet te 
bovengaan," 

Toelichting: 
De interne discussie mag geen onrede
lijke aanslag doen op de financiën van 
de centrales. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur gaat uit van een bij
drage in redelijkheid op basis van 
draagkracht van de kamercentrales. 

9. Amendement: afdeling Bergen op 
Zoom 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 1.0) 

Tekst: 
1.2.4 schrappen: "- eigen bijdragen van 
de deelnemers . . . met geringe draag
kracht". 

, Toelichting: 
De deelname van leden aan de interne 
discussie mag op generlei wijze worden 
belemmerd en zeer zeker niet door het 
vragen van een bijdrage boven de nor
male vergoeding voor voeding en even
tueel overnachting. Er wordt vanuit ge
gaan dat hier geen sprake is van het 
afwimpelen van kosten door het hoofd
bestuur op de leden. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur gaat uit van een indi
viduele bijdrage die zo laag mogelijk 
dient te zijn. 

10. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 1.0) 



Tekst: 
1.2.4 toevoegen: "- bijdragen van het 
hoofdbestuur voorzover de kosten de 
financiële draagkracht van betrokken 
kamercentrale(s) te boven gaan." 

Toelichting: 
De inteme discussie is een zeer belang
rijk en wezenlijk onderdeel van het 
verenigingsplan. Een onderdeel dat niet 
belemmerd mag worden door de, even
tuele, beperkte draagkracht van de cen
trale die het discussie-onderdeel organi
seert. Daartoe is een bijdrage door het 
hoofdbestuur in een aantal gevallen no
dig. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 8. 

11. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 3.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle, 
constaterend, 

dat de aanbeveling van het hoofdbe
stuur onder punt 3.2.2 en 6.2.4 uit het 
verenigingsplan, 
dat de leden van de verkiezingsraad 
hun taak gericht uitvoeren met een 
opdracht van de algemene verga
dering van de kamercentrale die ze 
vertegenwoordigen; 
dat de leden van de partijraad zonder 
last of ruggespraak voor een periode 
van drie jaar worden benoemd, en 
daardoor een meer vrije houding kun
nen ·aannemen ten aanzien van de 
standpunten van de centrale verga
dering van de kamercentrales; 
dat op dit moment de landelijke alge
mene vergadering slechts met 2/3 een 
voorstel van de verkiezingsraad kan 
wijzigen; 

- dat in het voorstel van het hoofdbe
stuur de partijraad in deze slechts ad
viseert; 

spreekt als haar mening uit, 
dat binnen de door het hoofdbestuur 
voorgestelde procedure, de landelijke 
algemene vergadering met gewone 
meerderheid wijzigingen kan aanbren-
gen--;-·-----··- --------------
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
De kamercentrale Den Helder juicht de 
voorstellen van het hoofdbestuur toe 
daar waar die een omgekeerde procedu
re ten aanzien van kandidaatstelling 
bepleiten. Het democratisch gehalte van 
de uiteindelijk vastgestelde lijst dient 
echter niet in gevaar te komen. Een 
combinatie van het door het hoofdbe
stuur voorgestelde en deze motie bereikt 
een optimaal effect. De meest ter zake 
kundigen komen als eerste met een af
gewogen advies, maar de leden beslissen 
uiteindelijk. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur deelt de zienswijze 
van de kamercentrale Den Helder, zoals 
ook verwoord is in het concept-regle
ment TK. De constateringen wekken 
overigens de indruk dat de kamercen
trale Den Helder vast wil houden aan de 
verkiezingsraad. 

12. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 3.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de aanbeveling van het hoofdbestuur 

onder punt 3.2.5 uit het verenigings
plan; 

- dat het hoofdbestuur voomemens is 
organisatorische maatregelen te tref
fen ten aanzien van de begeleiding van 
kamerleden; 

overwegend, 
- dat tot op heden juist bij onze partij 

er te weinig structureel gedaan wordt 
aan begeleiding van policiti en be
stuurderen (op nog meer niveaus) tij
dens en na hun actieve politieke loop
baan; 

- dat de behoefte aan dergelijke maat
regelen op de andere niveaus ook 
dringend nodig is; 

verzoekt het hoofdbestuur om, 
1. bij de samenstelling van het pakket 

maatregelen rekening te houden met 

de mogelijkheid deze maatregelen 
ook op provinciaal niveau te gebrui
ken; 

2. de door haar genomen maatregelen 
als totaalplan aan alle geledingen 
van de partij kenbaar te maken zodat 
zij daar gebruik van kunnen maken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Bevordert duidelijkheid en is zo meer 
ten dienste van het algemeen nut in de 
partij. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur zal aan het verzoek 
van de kamercentrale Den Helder vol
doen. T.z.t. zullen in de thans vigerende 
reglementen zoveel als doenlijk de uit
gangspunten van het concept TK worden 
verwerkt. 

13. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 3.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de aanbevelingen bij hoofdstuk 3, 
overwegend, 

dat er onder de leden van de VVD veel 
deskundigheid aanwezig moet zijn die· 
niet of te weinig wordt gebruikt; 

- dat er in het verleden wel eens sprake 
geweest is van het opzetten van een 
deskundigenbank, hetgeen nooit goed 
van de grond is gekomen; 

- dat een deskundigenbank niet alleen 
nuttig kan zijn voor de landelijke po
litiek, maar ook voor regionale en lo
kale VVD-instanties; 

- dat een goede (liefst geautomatiseer
de) archivering van een dergelijke 
deskundigenbank noodzakelijk is, 

overwegend, 
- dat binnen de OrganisatieVrouwen in 

de VVD en de Vereniging van Staten
en Raadsleden een (verouderd) be
stand bestaat; 

roept het hoofdbestuur op, 
zo snel mogelijk over te gaan tot het 
inrichten van een dergelijke deskun
digenbank, en aldus V()9rtvarenq .de 
deskundigheid vanuit onze partij te mo
biliseren, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur wil bevorderen dat een 
deskundigenbank tot stand komt, maar 
aan de werkzaamheden van opzet en 
bijhouden van zo'n bank zijn kosten ver
bonden. Een uitbreiding van het alge
meen secretariaat is nl. dan noodzake
lijk. 

14. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd-
stuk4.0) · 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de aanbeveling van het hoofdbestuur 

onder punt 4.2.5 uit het verenigings
plan; 

- dat in de voorstellen van het hoofdbe
stuur sprake is van het krachtig ter 
hand nemen van de mediatraining; 

overwegend, 
dat een belangrijk deel van de beeld
vorming over de VVD ontstaat via de 
media, en dat het met name de lande
lijk functionerende politici en be
stuursleden zijn die via de media naar 
buiten treden, 

verzoekt het hoofdbestuur, 
- op korte termijn een pakket aanbeve

lingen te ontwikkelen voor een ieder 
die met media te maken kan krijgen; 

en spreekt als haar mening uit, 
- dat die leden van de partij die lande

lijk, of politiek, of bestuurlijk met de 
media te maken kunnen krijgen, zeer 
dringend verzocht wordt aan dergelij
ke aanbevelingen (waaronder een 
cursus mediatraining) gehoor te ge
ven; 

- dat het zich conformeren aan deze 
aanbevelingen één van de aspecten is 
die moet meewegen bij het samenstel
len van de advieslijst kandidaatstel-

. ling nieuwe stijl door het hoofdbe
stuur, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Mondeling. 

Advies hoofdbestuur: 
Ook inzake dit voorstel geldt dat het 
haalbaar is, mits de algemene verga
dering de noodzakelijke middelen vo
teert. 

15. Motie: afdeling Maassluis 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 4.0) 

Tekst: 
Achter "bestand" onder 4.2.6 toevoegen: 
"waaruit in eerste instantie zal worden 
geput". 

Toelichting: 
In het verleden is ook een soortgelijk 
bestand (databank) met dezelfde bedoe
ling opgebouwd. Van dat bestand is ech
ter niet of nauwelijks gebruik gemaakt, 
hetgeen tot frustratie van betrokkene(n) 
heeft geleid en vervolgens tot vervreem
ding. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 13. 

16. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk4.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de beschouwing en aanbevelingen in 

hoofdstuk 4 uit het verenigingsplan, 
overwegend, 
- dat het noodzakelijk is dat meer en 

meer leden van onze partij deel nemen 
aan de vele cursussen die er worden 
verzorgd; 

- dat de kosten voor deelname aan met 
name topcursussen zo hoog zijn dat 
die kosten een self-selective criterium 
kunnen zijn voor deelname; 

- dat het bezit van voldoende financiële 
middelen v~n. !l~ PQt!ll1t~~l!J.!leell1emer 
(dan wel van de afdeling of centrale 
waar dit lid vandaan komt) geen crite
rium mag zijn voor deelname aan een 
dergelijke cursus; 

verzoekt het hoofdbestuur, 
- op korte termijn met concrete voor

stellen te komen om aan bovenstaande 
bezwaren tegemoet te komen; 

- de voorstellen voor te leggen aan de 
LCV; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur zegt toe de hoogte van 
de cursusgelden te bezien en zo mogelijk 
met voorstellen ter zake te komen. 

17. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 5.0) 

Tekst: 
l)e algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de beschouwingen en aanbevelingen 

van het hoofdbestuur onder punt 5 uit 
het verenigingsplan; 

- dat het hoofdbestuur terecht vele 
maatregelen voomerneus is uit te voe
ren omtrent de communicatie met de 
leden; 

- dat maatregelen die voorzien in een 
verbetering van de communicatie van 
beneden naar boven ontbreken; 

overwegend, 
- dat een juiste communicatie altijd be

staat uit minimaal een lijn van be
neden naar boven, en een lijn van bo
ven naar beneden, 

verzoekt het hoofdbestuur 
een dergelijke maatregelen te treffen en 
aan de leden kenbaar te maken, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Niet kan worden volstaan met de op
merking dat het de leden zelf dienen te 
zijn die voorzien in de communicatie van 
beneden naar boven. Het -hoofdbestuur 
kan in deze wel degelijk voorwaarden
scheppend bezig zijn. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van 
aanspreekpunten, uitnodigend beleid 
om van beneden naar boven te com
municeren (snelle adequate reactie) etc. 

Advies hoofdbestuur: 
Hoewel het hoofdbestuur de gedachte 
onderschrijft, acht het realisatie zonder 
financiële middelen niet mogelijk. 

18. Motie: kamercentrale Den Hel
-der 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 6.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering op 18 en 19 mei 1990 te 
Zwolle bijeen 
constaterend, 
- de beschouwing van het hoofdbestuur 

onder punt 6.1.5 uit het verenigings
plan, 

overwegend, 
- dat de partijraad oude en nieuwe stijl 

een adviserend karakter moet hebben; 
- dat de algemene vergadering in onze 

democratische vereniging het hoogste 
orgaan is en moet blijven; 

- dat het hoofdbestuur voorstelt om in 
niet nader genoemde specifieke geval
len de partijraad een bindend advies 
te laten uitbrengen, 

constaterend, 
- dat het hoofdbestuur meent om het 

hoogste orgaan van de partij niet meer 
zo frequent te raadplegen vanwege or
ganisatorische en financiële redenen, 

spreekt als haar mening uit, 
dat aldus door het hoofdbestuur gefor
muleerd, dit een ongewenste situatie is 
die alleen dan voor verdere discussie 
open staat indien de algemene verga
dering expliciet per onderwerp naar de 
partijraad delegeeert, en/of nadat door 
de algemene vergadering die specifieke 
gevallen zijn vastgesteld waarover zon
der raadpleging van die algemene ver
gadering door de partijraad nieuwe stijl 
bindend advies gegeven kan worden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Op eerder gehouden algemene leden
vergaderingen is besloten in de zin van 
bovenstaande. De huidige tekst in het 
verenigingsplan breekt die discussie 
weer open, dan wellaaf giofe ruimte 
voor misvattingen. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur blijft onverminderd de 
mening toegedaan, dat de algemene 
vergadering het hoogste orgaan is. Wel 
heeft de partijraad een eigen specifieke 
adviserende positie, zoals die ook tot 
uitdrukking komt in artikel 31 van de 
statuten (zie 9e Jaarboek, blz. 257). 

19. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk6.0) 

Tekst: 
6.1.5 schrappen: "Daarbij moet de ... 
bindende besluiten kan nemen". 

Toelichting: 
De partijraad mag niet in de plaats 
treden van het hoogste orgaan binnen 
onze partij, de algemene vergadering. 
Binnen onze partij is de algemene ver
gadering het hoogste orgaan. Dit moet 
onder meer omwille van de democrati
sche besluitvorming zo blijven. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 18. 

20. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 4c, gedachten
wisseling verenigingsplan (hoofd
stuk 6.0) 

Tekst: 
"al dan niet" in de 3e alinea onder punt 
6.1.8 tussen "voorzitter" en "bijgestaan" 
vervangen door: "indien door de fractie 
gewenst". 

Toelichting: 
De formulering zoals omschreven in het 
oorspronkelijk voorstellaat de fractie te 
weinig vrij om zonder last en rugge
spraak te handelen. Het houdt ook de 
mogelijkheid open om als compleet 
hoofdbestuur een fractievergadering bij 
te wonen. Dit is minder gewenst. 

Advies hoofdbestuur: 
Overbodig; dit vindt in goed overleg tus
sen hoofdbestuur en fractie plaats. 
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21. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4d, beleid 
Vrijheid en Democratie 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
overwegend, 
- dat de exploitatielasten van Vrijheid 

en Democratie een aanzienlijk deel 
van de begroting beslaan; 

- dat er mogelijkheden bestaan om bla
den als V&D door een commerciële 
uitgever te doen exploiteren; 

verzoekt het hoofdbestuur, 
- de mogelijkheden voor exploitatie van 

V&D door een commerciële uitgever te 
onderzoeken, waarbij de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid overigens on
veranderd bij de redactiecommissie 
blijft liggen; 

- de algemene vergadéring bij eerstvol
gende gelegenheid te informeren over 
dit onderzoek, met bijbehorend over
zicht van de positievé gevolgen van 
een dergelijke constructie voor de ex
ploitatielasten, en de mogelijkheid om 
langs deze weg de frequentie op te 
voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Een commerciële uitgever is beter inge
schoten op de exploitatie van bladen. 
Langs de weg van een actievere adver
tentieacquisitie, combinatiecontracten 
en doordruktarieven kan op die wijze 
vermoedelijk een belangrijke bezui
niging op de exploitatielasten worden 
bereikt, waardoor bijvoorbeeld de aan
gekondigde contributieverhoging niet 
door zou hoeven gaan, danwel gelden 
voor andere doeleinden - bijv. actiever 
PR-beleid - zouden kunnen worden ge
bruikt. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur wijst een commerciële 
uitgave van Vrijheid en Democratie af 
omdat op generlei wijze invloed van der
den op vorm, inhoud, frequentie kan 
worden toegestaan. 

22. Amendement: afdeling Bussum 
Betreft: agendapunt 4d, beleid 
Vrijheid en Democratie 

Tekst: 
De 43ste jaarlijkse algemene verga
dering van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie bijeen te Zwolle op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 1990 be
sluit als volgt: 
1. het voor Vrijheid en Democratie be

schikbare budget voor 1991 met 
f 100.000,- te verminderen; 

2. een onderzoek in te stellen onder de 
leden van de VVD of behoefte bestaat 
in brede kring aan een 11 of meer 
malen per jaar verschijnend blad of 
dat een 5 of 6x per jaar verschijnend 
blad meer aan de behoefte voldoet. 

Toelichting: 
Aangezien bijna 3/4 van de hogere in
komsten uit de beoogde contributiever
hoging zal worden benut voor een grote
re verschijningsfrequentie van Vrijheid 
en Democratie en ook thans reeds op 
jaarbasis rond f 700.000,- voor dit me
dium wordt uitgegeven, gevoegd bij het 
vermoeden, dat heel veel leden weinig 
belangstelling hebben voor frequente 
informatie over de eigen partij, is er goe
de aanleiding de geldstroom richting 
Vrijheid en Democratie aan een kritisch 
onderzoek te onderwerpen. 

·Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur wijst dit amendement 
af. Aanvaarding zal betekenen dat de 
voorgestelde verbetering van de com
municatie met de leden geweld wordt 
aangedaan. 

23. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de aanbevelingen van het hoofdbe

stuur omtrent de contributiever
hoging; 

overwegend, 
- dat binnen een tijdsbestek van enkele 

jaren de contributie met ruim 50 % 
verhogen ongewenst is, daar deze las
tenverzwaring de neerwaartse spiraal 
m.b.t. het ledenaantal zal versterken 



in plaats van doorbreken, 
spreekt als haar mening uit, 
dat de voorgestelde verhoging op dit mo
ment geen doorgang kan vinden en gaat 
over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: 

De financiële situatie van de partij is nog 
lang niet rooskleurig. Zie ook de toelich
ting van .de penningmeester bij de jaar
stukken elders in dit blad. De partij 
heeft nl. nog steeds een cumulatief te
kort en de algemene vergadering heeft 
uitgesproken dat dit op korte termijn 
moet worden ingelopen. Bovendien is als 
gevolg van de bezuinigingen de per
soneelsbezetting op het algemeen secre
tariaat tot het absolute minimum te
ruggebracht. Het hoofdbestuur is van 
mening dat de partij thans een extra 
impuls broodnodig heeft. Of deze impuls 
nu wel of niet gebaseerd zal zijn op het 
Verenigingsplan, voor de financiering 
van een dergelijke impuls dient de fi
nanciële positie van de partij in elk geval 
te worden verbeterd. Het doorvoeren 
van een contributieverhoging is dan ook 
onontbeerlijk ook als zou blijken dat de 
verhoging van de frequentie van Vrij
heid en Democratie niet te verwezen
lijken is. 

24. Motie: afdeling Alblasserdam en 
Nieuw-Lekkerland 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de 
afdeling Alblasserdam en Nieuw-Lek
kerland, in vergadering bijeen op dins
dag 13 maart 1990, gelezen het voorstel 
4e "Hoogte en verdeling van de contri
butie '91, ingevolge art. 64.1 hr. en de 
verdeling van de contributiegelden in
gevolge art. 66.1 hr, spreekt als haar 
mening uit dat de contributie niet moet 
worden verhoogd." 

Toelichting: 
1. Geeft ledenverlies. 
2. Geen behoefte aan het frequenter 

verschijnen van Vrijheid en Demo
cratie. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 23. 

25. Motie: afdeling Leeuwarden 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De afdeling Leeuwarden in vergadering 
bijeen op 26 maart 1990 is van mening 
dat alvorens een voorstel tot contri
butieverhoging aan de orde is, eerst 
liefst door een extern bureau op korte 
termijn een onderzoek moet worden in
gesteld naar de teruggang van ledental 
en kiezersaanhang; 
dat hiervoor ter dekking van de kosten 
een vrijwillige bijdrage van de leden ge
vraagd mag worden; 
dat de ui~slag van dit onderzoek aan de 
partij bekend gemaakt moet worden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden; indien al tot een dergelijk on
derzoek zou worden overgegaan (en er 
zijn al veel publikaties geweest over de 
ledentallen van politieke partijen en de 
kiezersgunst) is het in strijd met eerdere· 
uitspraken van de algemene verga
dering daarvoor een afzonderlijke fi
nanciële actie te houden. 

26. Motie: afdeling Vlissingen 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De afdeling Vlissingen is tegen verho
ging van de contributie in 1991. 

Toelichting: 
De VVD-afdeling Vlissingen vindt een 
contributieverhoging onaanvaardbaar 
omdat de contributie per 1-1-'89 reeds 
aanzienlijk is verhoogd. 
De VVD-afdeling Vlissingen is van me
ning, dat een contributieverhoging we
derom tot ledenverlies zal leiden. 
De VVD-afdeling Vlissingen stelt voor 
de volgende punten uit te stellen: 
- extra vorming en scholing daarbij in

begrepen het uitbrengen van de 
"blauwe boekjes"; 
opvoering van de frequentie van 
Vrijheid en Democratie. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur is van mening dat de 
partij een impuls, zoals neergelegd in 
het Verenigingsplan, hard nodig. heeft. 
Met de daarin opgenomen indicatieve 
voorstellen wordt een zo optimaal mo
gelijk resultaat behaald met de beschik
bare middelen. 
Zie ook advies bij 23. 

27. Motie: ondercentrale Ommen 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De ondercentrale Ommen op 13 maart 
1990 in vergadering bijeen is tegen de 
voorgestelde contributieverhoging zoals 
genoemd in agendapunt 4e van de Be
schrijvingsbrief en stelt voor de contri
butie op het huidige niveau te hand
haven. 

Toelichting: 
De contributie mag niet aangewend 
worden voor het opvoeren van de 
frequentie van Vrijheid en Democratie. 
Meer heil wordt verwacht van een op
voering van de frequentie van de kader
brieven hetgeen tot een zeer duidelijke 
besparing leidt van de realisering van 
het verenigingsplan. Een contributie
verhogï.ng is derhalve niet noodzakelijk. 
De kaderleden zouden eventueel een 
financiële bijdrage kunnen leveren. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie adviezen bij 23 en 26. 

28. Amendement: afdeling De Biltl
Bilthoven 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
Met het voorstel tot verhoging van de 
contributie kan onder voorwaarden 
worden ingestemd. Deze voorwaarden 
betreffen: 
1. inzichtelijkheid van bestedingen in 

sterkere mate dan tot dusverre dient 
de wijze van besteden van de mid
delen aan de contribuanten ter dis
cussie te worden gesteld en reken
schap over de bestedingen te worden 
afgelegd. 

2. wijziging van verdeling van middelen 
de door contributieverhoging be
schikbaar komende extra middelen 
dienen voor een groot deel ten goede 
te komen aan de afdelingen. Binnen 
de afdelingen is grotere bestedings
ruimte nodig ten einde meer armslag 
te hebben bij het stellen van daar 
actuele prioriteiten, bijv. aangaande 
scholing, informatie en publiciteit. 

Toelichting: 
Het gevolg van een gewijzigde verdeling· 
van middelen mag zijn dat voor door 
het hoofdbestuur beschikbaar gestelde 
faciliteiten - zoals publikaties en cur
sussen - een bedrag in rekening wordt 
gebracht dat dichter bij de werkelijke 
kosten ligt dan tot dusverre. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur zou thans niet willen 
overgaan tot wijziging van de contri
butieverdeling maar zegt toe het onder
werp op de komende jaarvergadering 
aan de orde te stellen. De indruk bestaat 
dat er weliswaar een aantal noodlijden
de afdelingen is, maar dat er anderzijds· 
ook afdelingen zijn die in staat geweest 
zijn grote reserves op te bouwen. Be
handeling in de volgende jaarvergade
ring biedt de mogelijkheid na te gaan 
of deze indruk een juiste is; de thans 
ingediende wijzigingsvoorstellen zullen 
daarbij betrokken worden. 

29. Motie: afdeling Helmond 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
Studenten, die volledig dagonderwijs 
genieten. aan een in Nederland geves
tigde hogeschool of universiteit, dienen, 
indien zij de status van gewoon lid heb
ben bereikt, omwille van de hoogte van 
het contributiebedrag te worden aange
merkt als junior lid. 

Toelichting: 
Het voorkomen dat studenten van 27 
jaar en ouder, waarvan een studiebeurs 
ingevolge de rijksregeling danwel een 
toelage van de ouders het belangrijkste 
deel van hun inkomen vormt, hun lid
maatschap om financiële redenen niet 
willen continueren. 

APRIL 1990 

Advies hoofdbestuur: 
Het wordt ontraden om voor deze ca
tegorie leden een aparte regeling met 
een automatisch karakter te creëren. 

30. Motie: afdeling Capelle a/d IJs
se! 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de 
afdeling Capelle a/d IJssel in verga
dering bijeen op 20 februari 1990; 
overwegende, dat de financiële situatie 
vari de VVD van dien aard is, dat een 
contributieverhoging onontkoombaar is; 
dat evenwel een groter deel van de ver
hoging ten gunste zou moeten komen 
van de afdelingen; 
besluit: 
de 43ste jaarlijkse algemene verga
dering d.d. 18/19 mei 1990 te Zwollëte 

·verzoeken om uit te spreken, dat de 
noodzakelijke contributieverhoging 
onontkoombaar is, doch dat het extra 
deel ad f 1,07 aan de afdelingen dient 
toe te komen i.p.v. aan de ondercentra
les; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Door teruggang in ledental en het feit 
dat steeds meer kosten worden door
berekend naar de afdelingen zijn de 
kassen leeg. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 28. 

31. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD·, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
- de aanbevelingen van het hoofdbe

stuur omtrent de contributiever
hoging; 

- dat de bijna 75% van de extra gelden 
benodigd zijn ten behoeve van het 
eventueel opvoeren van de frequentie 
vanV&D; 

verzoekt het hoofdbestuur, 
- 'om alvorens over te gaan tot verhoging 

van de contributie, te onderzoeken 
(met inschakeling van afdelingen en 
centrales) of de frequentieverhoging 
van het verschijnen van V&D door de 
leden als positief wordt ervaren; 

- bij dit onderzoek tevens te onderzoe
ken of wederom invoeren van VVD
Expresse geen alternatief kan zijn om 
de frequentieverhoging van V&D 
overbodig te maken; 

en spreekt als haar mening uit, 
dat in afwachting van de resultaten van 
dit onderzoek, de voorgestelde contri
butieverhoging geen doorgang kan vin
den, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 23 en 26. 

32. Amendement: kamercentrale 's
Gravenhage 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
Verhoging die verband houdt met de 
uitvoering van het Verenigingsplan 
wordt afgewezen. Wèl doorgang kan 
vinden de verhoging die ten goede komt 
aan de afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales. 
Eventuele uitwerking: 
aspirantleden 
18/27 
27/65 
> 65 
gezinsleden 

f 22,
f 50,
f 105,
f 50,
f 22,-

Verdeelsleutel categorie 27/65 wordt 
globaal: 
hb 
afd. 
oe. 
kc. 

f 67,05 
f 25,30 
f 3,45 
f 9,20 

Advies hoofdbestuur: 

Zie advies bij 23 en 26. 

63.86% 
24-24;10% 
3.28% 
8.76% 

33. Amendement: afdeling Bussum 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91 

Tekst: 
De 43ste jaarlijkse algemene verga
dering van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie, bijeen te Zwolle op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 1990 be
sluit als volgt: 

A. contributie tarief 

Î5roepen leden 

asp. tot 17 jaar 
leden tot 22 jaar 
leden 23 - 26 jaar 
leden 27 - 60 jaar 

gezinsleden 
60 jaar en ouder 

voorstel 
afd. Bussum 

f 10,
f 20,
f 50,
f 100,-

of f 150,
f 20,
f 50,

of f 100,
of f 150,-

B. verschijningsfrequentie 
Vrijheid en Democratie 

resp. 

In verband met de bestaande twijfels 
aangaande de belangstelling van de le
den in de inhoud van Vrijheid en Demo
cratie wordt besloten niet over te gaan 
tot de verhoging van de frequentie van 
het verschijnen van dit blad, voordat 
door een lezersonderzoek is vastgesteld, 
dat hieraan in brede kringen van leden 
behoefte bestaat. 

Toelichting: 
Aanvaardend de wenselijkheid te komen 
tot een in totaliteit hogere ontvangst aan 
contributie, bestaan er twijfels of de door 
het hoofdbestuur voorgestelde verho
ging tot hogere ontvangsten zal leiden 
door opzeggingen en minder nieuwe le
den. Voorgesteld wordt in grote trekken 
de oude tarieven min of meer te hand
haven en voorts die voor aspiranten te
rug te brengen tot f 10,-, waarbij geen 
Vrijheid en Democratie wordt verstrekt, 
doch wel ballpoint en stickers. Voorts 
het huidige aspirantentarief voor 18-22 
jarigen invoeren. Het seniorentarief be
gint bij 60 jaar. Voor de groep 27 jaar en 
ouder een keuzemogelijkheid invoeren 
lopend tot f 150,-, waarbij wordt ge
dacht dat hiervan 20.000 leden gebruik 
zullen maken. Het onderdeel over de 
verschijningsfrequentie spreekt voor 
zich. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 26 en 28. 

34. Amendement: afdeling Zaan
stad 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91, voorstel A 

Tekst: 
Categorie: 
aspirant-leden 
18 tot 27 jaar 
27 tot 65 jaar 

65 jaar en ouder 
gezinsleden 

Toelichting: 

f 25,
f 55,-
f 120,- (het voor
stel was f Ü5,-) 
f 55,-
f 30,- (het voor
stel was f 25,-) 

De afdeling Zaanstad van de VVD heeft 
bij de ledenvergadering van 12 februari 
1990 haar instemming betuigt met het 
verhogen van de contributiegelden. De 
afdeling meent echter dat deze contri
butiegelden een grotere verhoging kun
nen ondergaan, nu vergelijkbare po
litieke partijen aanzienlijk hogere be
dragen innen dan de VVD. De afdeling 
is van mening dat een hogere contri
butiebijdrage nauwelijks tot geen effect 
zal hebben op het ledenbestand. 
De leden van 18 tot 27 jaar en de leden 
van 65 jaar en ouder dienen naar de 
mening van de afdeling Zaanstad ont
zien te blijven van de contributiever
hoging. De reden hiertoe is de toch al 
financieel mindere positie van deze ca
tegorieën en het stimuleren van eenjong 
ledenbestand. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Gehoord het gevoelen in de 
partij wordt de voorkeur gegeven aan de 
voorgestelde verhoging. 

35. Amendement: afdeling Zaan
stad 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91, voorstel B 

Tekst: 
Wijziging verdeelsleutel inzake afdracht 
aan hoofdbestuur, centrales en afdelin
gen per lid: 
aan hoofdbestuur 65 % 
(voorstel was 67 %) 
aan afdelingen 24% 
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voorstel hb situatie 1990 

f 20,
f 47,
f 47,
f 100,
f 100,
f 20,
f 47,-

f 25,
f 55,
f 55,
f 115,
f 115,
f 25,
f 55,
f 115,- resp. f 100,-

(voorstel was 22 %) 
aan ondercentrales 
aan kamercentrales 

Toelichting: 

3% 
8% 

Door de verhoging van de contributie
gelden zullen de financiële middelen van 
de VVD enigszins verbeteren. Hand
having van de huidige percentages lei
den ertoe dat het merendeel van de ver
hoging ten goede komt aan het hoofdbe
stuur. 
Het zijn echter de leden van de afdelin
gen die deze contributieverhogingen op
brengen. De financiële positie van de af
delingen is op dit moment zeer beperkt, 
terwijl toch uit deze afdelingen de ac
tiviteiten moeten komen. Het is daarom 
volgens de afdeling Zaanstad noodzake
lijk om de afdelingen in de contributie
verhogingen meer te laten delen dan 
thans door het hoofdbestuur wordt 
voorgesteld. 
Op deze wijze worden de financiële mid
delen van het hoofdbestuur verruimd, 
terwijl toch het belangrijkste deel van 
de contributieverhoging ten goede komt 
van de afdelingen die deze verhogingen 
daadwerkelijk opbrengen en nodig heb
ben. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 28. 

36. Amendement: afdeling Hulst
Hontenisse en tevens ingediend 
door de afdelingen Middelburg, 
Veere en Westerschouwen 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91, voorstel B 

Tekst: 
Wijziging verdeelsleutel inzake afdracht 
aan hoofdbestuur, centrales en afdelin
gen per lid. 

Betreffende schema: 

aanhb f 74,75 65% + f 8,07 
aan afd. f 27,60 24% + f 4,39/5 
aan oe. f 3,45 3% + f 1,07 
aan kc. f 9,20 8% + f 1,46/5 

f 115,- f15,-

Toelichting: 
Contributieverhoging wordt nodig 
geacht i.v.m., onder meer, de uitvoering 
van het Verenigingsplan. 
Naast de door het hoofdbestuur geplan
de projecten (met uitgaven tot een to
taalbedrag van f 405.000,- per jaar) 
zullen ook van de afdelingen de nodige 
inspanningen verwacht worden, die ex
tra kosten met zich meebrengen. Het 
Verenigingsplan zelf duidt daarop. Het 
is daarom niet meer dan billijk, dat van 
de extra opbrengsten als gevolg van de 
contributieverhoging een groter deel (ca. 
30% i.p.v. 15 %) ten gunste van de afde
lingen komt (en het deel t.g.v. het hoofd
bestuur vermindert van 69 % tot ca. 
50 %). Dit maakt het voorstel ook accep
tabeler naar de leden die een belangrij
ker deel van de verhoging (f 4,39/5 i.p.v. 
f 2,09/5) in de eigen afdeling besteed 
zien. 
T.o.v. de verdeelsleutel voor de totale 
contributieopbrengsten brengt dit de 
bovenstaande in het schema opgenomen 
(onderstreepte) wijzigingen met zich 
mee. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 28. 

37. Amendement: afdeling Amstel
veen 
Betreft: agendapunt 4e, hoogte en 
verdeling contributie '91, voorstel B 

Tekst: 
Tekst B laten volgen door: 
"De contributie van de gezinsleden komt 



geheel ten goede van de afdelingen". 

Toelichting: 
In de toelichting staat (laatste zin), dat 
de verdeling geldt voor "ieder contribu
tie bedrag''. De contributie van de ge
zinsleden komt thans geheel ten goede 
van de afdelingen. Dit is als een ar
gument gehanteerd bij het werven van 
gezinsleden. 
Voorgesteld wordt de contributie te ver
hogen met 15 %. Bij de vereenvoudiging 
van de verdeelsleutel gaan hoofdbestuur 
en de centrales er relatief meer op voor
uit, dan de afdelingen (hoofdbestuur + 
15,5 %, kamercentrales + 19 %, onder
centrales + 45 % en afdelingen + 9 %). 
Door de verdeling ook te laten gelden 
voor de contributie van gezinsleden, 
gaan de contributieontvangsten voor de 
afdelingen afhankelijk van het aantal 
gezinsleden minder tot niet omhoog. 
Naar verwachting zal de contri
butieontvangst voor een afdeling als 
Amstelveen iets afnemen. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Ook thans heeft de contri
butieverdeling mede betrekking op de 
contributie van gezinsleden met uitzon
dering van het bedrag ten behoeve van 
Vrijheid en Democratie omdat gezinsle
den geen exemplaar toegezonden krij
gen. 

38. Motie: kamercentrale Amster
dam 
Betreft: agendapunt 6, standpunt
bepaling inzake eventueel betaald 
voorzitterschap 

Tekst: (randvoorwaarden) 
De algemene vergadering van de VVD 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle, 
spreekt als haar mening uit: 
dat een op "full-time"-basis betaalde 
voorzitter van de VVD geen betaalde 
nevenfuncties mag bekleden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Een "full-time" gehonoreerde voorzitter 
dient ook "full-time" beschikbaar te zijn 
voor de partij. Betaalde nevenfuncties 
kosten tijd. Bovendien wordt door het 
niet bekleden van betaalde nevenfunc
ties een eventuele belangenverstren
geling voorkomen. 

Advies hoofdbestuur: 

Te algemeen gesteld en daarom ontra
den. Betaalde nevenfuncties zijn er in 
soorten en maten. Ook een full-time 
voorzitter heeft recht op vrije tijd die 
hij naar eigen goeddunken moet kunnen 
besteden. Het spreekt vanzelf dat een 
eventuele belangenverstrengeling voor
komen moet worden. 
Bij de kandidaatstelling voor het voor
zitterschap zal een opgave van al dan 
niet betaalde nevenfuncties worden 
verstrekt. 

39. Amendement: kamercentrale 
DenHelder 
Betreft: agendapunt 11b, wijzigin
gen m.b.t. de partijraad 

Tekst: 
Artikel 51.1: toevoegen na "drie jaar", 
"en zijn éénmaal terstond herbenoem
baar" 

Toelichting: 
De artikelen 51.2, 51.3 en 51.4 gaan 
hiervan uit, waarschijnlijk vergeten. 

Advies hoofdbestuur: 

Overnemen. (Deze regel is abusievelijk 
weggevallen in het concept, voorts dient 
in artikel53.2 het "tweemaal" te worden 
vervangen door "viermaal"). 

40. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 11b, wijzigin
gen m.b.t. de partijraad 

Tekst: 
Toevoegen onder artikel 50.1.2: artikel 
50.1.3. De door de jaarlijkse centra
levergadering van elke kamercentrale 
benoemde leden leggen in de jaarlijkse 
centralevergadering volgende op die 
waarin zij benoemd zijn verantwoording 
af over het door hen gevoerde beleid. 

Toelichting: 
Indien de bevoegdheden van de par
tijraad en dus van de leden van de par
tijraad wordt uitgebreid zal een controle 
door de leden die de leden van de par
tijraad hebben aangewezen moeten be
werkstelligen dat de wens van de leden 

op goede wijze wordt verwoord. 
In de centralevergadering kan het par
tijraadslid verantwoording afleggen 
waarna de vergadering oordeelt en de 
kandidaat al dan niet opnieuw benoemt. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking overnemen. 

41. Amendement: afdeling Gronin
gen 
Betreft: agendapunt 11b, wijzigin
gen m.b.t. de partijraad 

Tekst: 
Huishoudelijk reglement inzake de par
tijraad (hoofdstuk VIII) art. 52.3, 1e zin: 
"In een vergadering tlm te voeren" wij
zigen in: "In een vergadering van de 
partijraad zijn gemachtigd aanwezig te 
zijn alle leden der VVD. In een verga
dering van de partijraad zijn gemachtigd 
het woord te voeren:". 

Toelichting: 
In de oude reglementen wordt slechts 
een voorbehoud gemaakt voor degenen 
die gerechtigd zijn het woord te voeren 
in een partijraadsvergadering. In het 
nieuwe voorstel wordt ook de toegang 
tot de partijraadsvergadering gelimi
teerd. 

Gezien de wens van openbaarheid van 
handelen binnen de VVD is deze limite
ring niet gewenst. Immers, het 
verenigingsplan stelt onder punt 1 van 
hoofdstuk 2.1: "Liberale politiek is een 
openbare zaak, er zijn geen geheimen, 
de ingrediënten zijn voor allen die dat 
willen zichtbaar, discussie spelen zich in 
het openbaar af'. 

Advies hoofdbestuur: 

Met als uitgangspunt de geciteerde tekst 
uit het Verenigingsplan zullen de ver
gaderingen van de partijraad in principe 
openbaar zijn. In dat geval is de voorge
stelde aanvulling overbodig. Het kan 
echter incidenteel voorkomen dat een 
besloten vergadering wenselijker is 
(daarbij valt te denken aan de advisering 
in de procedure kandidaatstelling TK). 
In dat geval is de voorgestelde aanvul
ling onwenselijk. 

42. Motie: afdeling Uithoorn 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De introductie van enig automatisch 
lidmaatschap naast het lidmaatschap 
van de VVD is naar letter en geest strij
dig met de reglementen van de partij, en 
dient categorisch te worden afgewezen. 

Toelichting: 
Met alle waardering voor de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden binnen de 
VVD is het lidmaatschap van belangen
groepen vrijwillig. Indien deze vereni
ging binnen de partij een bijzondere 
status zou moeten hebben (de argumen
ten daarvoor zijn nog niet gegeven), 
dient dit als zodanig te worden voorge
steld. Het veranderen van de structuur 
van de partij door het simpel toevoegen 
van een "incasso-artikel 65.10" aan het 
hoofdstuk "Geldmiddelen" van het hr. is 
onlogisch en onjuist. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur heeft gemeend op ver
zoek van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden het voorstel ter besluitvor
ming aan de algemene vergadering voor 
te leggen omdat: 
1 de niet-leden van de Vereniging wel 

van de in de organisatie aanwezige 
kennis kunnen profiteren; 

2 alle raads- en staterrieden een beroep 
kunnen doen op het bureau Provincie 
en Gemeentepolitiek; 

3 het door de VVD aangehangen pro
fijtbeginsel impliceert dat er tegen
over lusten ook lasten staan; 

4 het administratief niet opweegt tegen 
de te maken kosten om aan niet-leden 
van de Vereniging uitsluitend tegen 
betaling van de gemaakte kosten in
formatie te verschaffen. 

Ook door een aantal afdelingen die de . 
thans voorgestelde regeling afwijzen 
wordt erkend dat er in elk geval een 
morele verplichting voor raads- en 
sta tenleden bestaat om lid te zijn van de 
Vereniging. Omdat een aantal leden dit 
niet onderschrijft legt het hoofdbestuur 
thans het voorstel voor het automatische 
lidmaatschap van de Vereniging aan de 
algemene vergadering voor. 

APRIL 1990 

43. Motie: ondercentrale Maas
tricht 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
"verplicht tot betaling van de jaarlijkse 
bijdrage etc." 

Toelichting: 
De ondercentrale Maastricht is tegen de 
verplichting van het lidmaatschap. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

44. Motie: afdeling Boxmeer e.o. 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De afdeling is tegen het voorstel tot ver
plicht lidmaatschap van de Vereniging 
omdat dit indruist tegen het door ons 
nog steeds hoog in het vaandel gehouden 
principe van vrijheid. Dit nog afgezien 
van de vraag of deze voorgestelde ver
plichting wel juridisch op te leggen is. 
Wanneer een groot aantal staats- en/of 
raadsleden vrijwillig geen lid van de 
Vereniging wordt, moet men zich af
vragen of die Vereniging wel voldoet aan 
de wensen van die leden of dat het mis
schien te wijten is aan onbekendheid 
met de Vereniging. Het lijkt ons raad
zaam de kwaliteit van het gebodene van 
de Vereniging te verhogen, waardoor 
men graag vrijwillig lid wordt, c.q. de 
Vereniging haar werkzaamheden te 
gaan promoten. De interesse voor de 
Vereniging wordt immers geenszins 
verhoogd door van hogerhand de ver
plichting tot lidmaatschap op te leggen. 
Voorgesteld wordt om voor werkzaam
heden die de Vereniging voor niet-leden · 
verricht een vergoeding te gaan vragen. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

45. Motie: afdeling Capelle a/d IJs
se! 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de 
afdeling Capelle a/d IJssel in verga-
dering bijeen op 20 februari 1990; · 
overwegende, dat het een morele plicht 
is van ieder raadslid, ieder statenlid en 
iedere burgemeester om lid te zijn van de 
vereniging van Staten- en Raadsleden; 
dat betrokkenheid bij de vereniging niet 
kan worden afgedwongen door een ver
plicht lidmaatschap; 
besluit: 
de 43ste jaarlijkse algemene verga
dering d.d. 18/19 mei te Zwolle te ver
zoeken om zich uit te spreken tegen het 
verplicht lidmaatschap van de vereni
ging van Staten- en Raadsleden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

46. Motie: afdeling Alblasserdam en 
Nieuw-Lekkerland 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de 
afdeling Alblasserdam en Nieuw-Lek
kerland, in vergadering bijeen op dins
dag 13 maart 1990, gelezen het voorstel 
65.10, inzake het verplicht lidmaatschap 
van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD, spreekt als 
haar mening uit dat dit voorstel dient te 
worden afgewezen. 

Toelichting: 
1. Het is op zijn minst onelegant met dit 

voorstel te komen nu de kandidaten 
vastgesteld zijn. 

2. Als het een vereniging minder goed 
gaat dient eerst nader onderzocht te 
worden of de zaak intern op orde kan 
worden gebracht. 

3. Het voorstel druist in tegen de 
vrijheid, waar elk individueel VVD
lid recht op heeft. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

47. Motie: afdeling Eindhoven 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De afdeling Eindhoven spreekt als haar 

mening uit, dat het door het hoofdbe
stuur voorgestelde artikel 65.10 niet in 
het huishoudelijk reglement dient te 
worden opgenomen. 
Wel verdient het aanbeveling dat geko
zen leden in raad of staten lid zijn van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden. 
Het lidmaatschap van deze Vereniging 
moet daarom nadrukkelijk onder de 
aandacht van de doelgroep worden ge
bracht. Daarbij zal gewezen moeten 
worden op de verantwoordelijkheid die 
staten- en raadsleden hebben inzake het 
functioneren van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. 

Toelichting: 
Het principieel standpunt van vrijwillig 
lidmaatschap kan niet achterhaald 
worden door het feit dat het aantalloka
le volksvertegenwoordigers afneemt. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

48. Motie: afdeling Maassluis 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De afdeling Maassluis adviseert dit 
voorstel, dat onder meer tot een ver
plicht lidmaatschap van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden leidt, in te 
trekken. 

Toelichting: 
Een verplicht lidmaatschap is in strijd 
met de liberale en democratische begin
selen en kan tot ergernis leiden. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

49. Motie: afdeling Noordwijker
hout 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
Het voorstel van het hoofdbestuur om 
het huishoudelijk reglement met art. 
65.10 aan te vullen dient te worden ver
worpen. 

Toelichting: 
De afdeling Noordwijkerhout onder
schrijft het belang van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de VVD; 
verplichting van het 'lidmaatschap als 
bedoeld in het voorstel gaat echter te 
ver. Van de vereniging dient zodanige 
aantrekkingskracht uit te gaan, dat het 
lidmaatschap voor velen een vanzelf
sprekendheid wordt. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

50. Motie: afdeling Amstelveen 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De 43ste algemene vergadering, 
overwegende, 
- dat een gedwongen lidmaatschap van 

de Vereniging van Staten- en Raads
leden indruist tegen het liberale be
ginsel van vrije keuze; 

- dat de VVD zich tegen heffingen ten 
aanzien van politieke ambtsdragers 
heeft uitgesproken; 

- dat het zorgelijk is, dat slechts twee 
derden van degenen, die ervoor in 
aanmerking komen, het lidmaatschap 
hebben aanvaard; 

- dat een deel van degenen, die het lid
maatschap niet aanvaarden c.q. heb
ben opgezegd, hiertoe bewust hebben 
besloten; 

- dat door het verplicht stellen van het 
lidmaatschap de prikkel tot het verbe- . 
teren van de geboden faciliteiten en 
het aanpassen ervan aan de vraag van 
de leden geheel zal verdwijnen; 

besluit, 
- enerzijds degenen, die voor het lid

maatschap in aanmerking komen, te 
wijzen op de morele verplichting 
(vrijwillig) lid te worden van de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden; 

- anderzijds de Vereniging te laten on
derzoeken, of en hoe de geboden facili
teiten en activiteiten beter kunnen 
worden afgestemd op de verwachtin
gen en de behoeften van de leden; 

- het voorstel van het hoofdbestuur on
der punt 11 van de agenda inzake het 
verplichte lidmaatschap van de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden te 
verwerpen. 

Advies hoofdbestuur: zie advies 42. 

51. Motie: 
drecht 

kamercentrale Dor-

IV 

Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De kamercentrale Dordrecht in verga
dering bijeen op 12 maart 1990 te Rot
terdam, 
- gelezen (hebbende) het voorstel bij 

punt 11 in de aanvullende beschrij
vingsbrief op de 43ste jaarlijkse alge
mene vergadering betreffende het lid
maatschap van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden; 

- kennis genomen (hebbende) van de 
discussie in de vergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
d.d. 17 februari 1990 te Utrecht; 

spreekt als haar mening uit: 
- dat een bepaalde wijze van gedifferen

tieerd lidmaatschap van de VVD voor 
vertegenwoordigers in gekozen orga
nen als staten en gemeenteraden, als
mede politieke ambtsdragers, wense
lijker is dan een verplichting om lid te 
worden van de Vereniging van Staten
en Raadsleden; 

- verzoekt het hoofdbestuur in overleg 
met de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden een voorstel terzake uit 
te werken en zo tijdig tot effectuering 
daarvan te komen dat de werkzaam
heden van de Vereniging gewaarborgd 
blijven. 

Advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur nodigt de kamercen
trale Dordrecht uit ter vergadering een 
toelichting te geven op het begrip gedif
ferentieerd lidmaatschap. Het voorstel 
van de kamercentrale Dordrecht impli
ceert naar de mening van het hoofdbe
stuur een wijziging van artikel 64.1 hr.! 
(9e Jaarboek, blz. 279). 

52. Motifil: afdeling Uithoorn 
Betreft.: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De behandeling van het concept regle
ment TK dient te worden uitgesteld tot 
een zodanig tijdstip dat de leden van de 
partij gelegenheden hebben gehad zich 
op dit onderwerp naar behoren voor te 
bereiden. 

Toelichting: 
De voorstellen vervat in het concept re
glement TK raken de kern van de demo
cratische processen binnen de partij en 
blijken bij de leden controversiële reac
ties op te roepen. De termijn voor dis
cussie in de ledenvergaderingen en cen
tralevergaderingen was veel te kort, met 
name door late publikatie (V en D, fe
bruari 1990) en het feit dat de afdelingen 
zich met de verkiezingen voor de ge
meenteraden bezig moesten houden. 
Aangezien het hier een zaak betreft die 
zich niet leent voor "even doordrukken", 
verdient het aanbeveling het onderwerp 
later, b.v. in het najaar, te behandelen. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De discussie over het regle
ment TK houdt de partij al erg lang be
zig. Het hoofdbestuur meent dat de al
gemene vergadering, ook zonder advies 
van een speciale commissie, heel wel in 
staat zal zijn zich over de nu voorgestel
de procedure uit te spreken. Het instel
len van een dergelijke commissie zal een 
vertragende werking hebben en het is 
van belang zo spoedig mogelijk klaar te 
zijn voor nieuwe verkiezingen. 

53. Motie: kamercentrale Rotter
dam 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De VVD, in vergadering bijeen op 18 en 
19 mei 1990 te Zwolle, 

kennis genomen hebbende van de 
voorstellen van het hoofdbestuur om 
de reglementen op de kandidaatstel
lingsprocedure voor de Tweede Kamer 
te wijzigen; 
overwegende dat deze voorstellen zeer 
ingrijpend zijn; 
overwegende dat deze voorstellen zeer 
recent ter kennis van de leden en de 
afdelingen zijn gebracht; 
overwegende dat er thans een machts
evenwicht bestaat tussen het hoofdbe
stuur en de kamercentrales en dat er 
uit de voorliggende voorstellen geen 
aanwijzigingen zijn dat er een nieuw 
machtsevenwicht zal ontstaan; 

- overwegende dat de vervanging van de 
verkiezingsraad door de partijraad een 
ongewenste zaak is; 

- overwegende dat in de voorstellen ove-



rigens ook goede elementen aanwezig 
zijn; 

stelt voor dat: 
1. thans niet tot behandeling van de 

voorstellen wordt overgegaan; 
2. een commissie wordt ingesteld die aan 

de algemene vergadering advies uit
brengt over de wenselijkheid van de 
thans voorgestelde structuur in de 
kandidaatstellingsprocedure Tweede 
Kamer. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

54. Motie: afdeling Amstelveen 
Betreft: agendapunt 12, behandeling 
reglement TK 

Tekst: 
De 43ste algemene ledenvergadering, 
overwegende, 

dat het concept-reglement op de kan
didaatstelling voor leden van de Twee
de Kamer (zoals aangekondigd in ja
nuari 1990) pas in Vrijheid en Demo
cratie van eind februari 1990 kon wor
den gepubliceerd; 

- dat het onderwerp mede met het oog op 
de wijzigingen van de overige regle
menten een zorgvuldige behandeling 
verdient; 
dat de periode tussen verschijnen van 
dit concept en de uiterste datum van 
indienen van amendementen mede ten 
gevolge van de campagnes voor de ge
meenteraadsverkiezingen als te on
gelegen en te krap werd ervaren voor· 
een zorgvuldige behandeling van het 
voorstel; 

besluit de behandeling van punt 12 van 
de agenda, het concept-reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer, te verdagen naar de eerst 
volgende algemene vergadering; 
verzoekt het hoofdbestuur ter voor
koming van onnodig tijdverlies de con
cepten van de overige reglementen tijdig 
te publiceren en te behandelen in die
zelfde vergadering. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

55. Motie: kamercentrale 's-Graven
hage 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De VVD, in vergadenng bijeen op 18 en 
19 mei 1990 te Zwolle 
overwegende, 
dat het nieuwe concept-reglement 
Tweede Kamer een zeer grote verande
ring betekent in een praktijk van vele 
jaren met het reglement dat tot dusverre 
van kracht is 

dat onvoldoende is aangetoond dat deze 
ingrijpende WIJzlgmgen verbetering 
zullen brengen 

· besluit, 
het vigerende reglement voor de kan
didaatstelling Tweede Kamer voorlopig 
te handhaven; 
een kleine commissie in te stellen die als 
opdracht krijgt na te gaan welke wij
zigingen eventueel gewenst zijn en 
daarbij zo nodig ook te betrekken de 
voorstellen van de REC, zoals aange
nomen in de algemene vergadering te 
Veldhoven en Ede, die nog niet in regle
menten zijn verwerkt. 
De commissie dient aan het hoofdbe
stuur te rapporteren, waama het hoofd
bestuur nieuwe voorstellen aan een toe
komstige algemene vergadering kan 
doen. 

Advies hoofdbestuUr: 
Zie advies bij 52. 

56. Motie: afdeling Leeuwarden 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De afdeling Leeuwarden in vergadering 
bijeen op 26 maart 1990 verzoekt de al
gemene vergadering agendapunt 12 niet 
in behandeling te nemen. 

Toelichting: 
De afdeling heeft in verband met de ge
meenteraadsverkiezingen te weinig tijd 
gehad de consequenties te overzien. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

57. Amendement: afdeling Leeu
warden 

Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement Tk 

Tekst: 
De afdeling Leeuwarden behandelend 
agendapunt 12 nodigt het hoofdbestuur 
uit het betrokken agendapunt van de 
agenda te nemen en het voorstel uitge
breider toe te lichten voor wat betreft 
de grootte, wijze van samenstelling en 
werkwijze der commissie en het voorstel 
in een volgende vergadering opnieuw in 
behandeling te nemen. 

Toelichting: 
Bovenstaand amendement wordt alleen 
ingediend wanneer de motie van de af
deling Leeuwarden onder 56 wordt ver
worpen. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

58. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 4.1 WIJZigen in: "De algemene 
vergadering benoemt voor 1 februari 
voorafgaande aan het jaar waarin een 
periodieke verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer zal plaatsvinden, een 
commissie uit de leden van de VVD. Tot 
het stellen van kandidaten voor de com
missie zijn bevoegd de ledenvergaderin
gen van de afdelingen en het hoofdbe
stuur. Er kan geen voor de algemene 
vergadering bindende voordracht wor
den gedaan. De algemeen secretaris 
voorziet in het secretariaat van de com
missie. 

Toelichting: 
Het benoemen van een commissie ter 
voorbereiding van de kandidaatstelling 
is een goed idee. 
Deze commissie zal een zeer belangrijke 
rol gaan spelen in de voorbereiding op 
de kandidaatstelling. Daarom is het 
zaak dat het hoogste orgaan binnen de 
partij deze commissie benoemd: de alge
mene vergadering. 
Benoeming door de algemene verga
dering zorgt er tevens voor dat de com
missie niet kan worden gezien als een 
verlengstuk van een kleine groep binnen 
de VVD, maar de hele partij vertegen
woordigt. 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden. De verantwoordelijkheid voor 
het ontwerp van de kandidatenlijst be
rust volledig bij het hoofdbestuur die dit 
ontwerp ook tijdens de gehele procedure 
verdedigt. Deze verantwoordelijkheid 
kan niet worden afgewenteld. 
Benoeming van de commissie door de 
algemene vergadering heeft tot gevolg 
dat de commisie aan de algemene verga
dering verantwoording aflegt en daar
mee een deel van de verantwoordelijk
heid van het hoofdbestuur ovemeemt. 

58a. Amendement: afdeling Rijs
wijk 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 4.1. wijzigen in: 
"Het hoofdbestuur benoemt ten laatste 
vóór 1 februari voorafgaande aan het 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer zal 
plaatsvinden, een commissie uit de leden 
van de VVD en geeft daarbij aan welke 
criteria zij gehanteerd heeft bij de be
noeming van de commissie. 
De algemeen secretaris voorziet in het 
secretariaat van de commissie." 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden. Bij beleid hoofdbestuur ter
zake zal de algemene vergadering in de 
gelegenheid zijn het hoofdbestuur als 
immer naar de achtergrond van benoe
mingen, ook t.a.v. leden van deze com
missie, te vragen. 

58b. Amendement: afdeling Rijs
wijk 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 4.3. wijzigen in: 
"De commissie is belast met het aanzoe
ken en selecteren van mogelijke kan
didaten voor de eerstvolgende Tweede
Kamerverkiezing, alsmede met het uit
brengen aan het hoofdbestuur van een 
gemotiveerd oordeel over de voorlopige 
kandidaten." 
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Toelichting: 
De tekst van punt 3.2.1. van het 
Verenigingsplan wijkt inhoudelijk af 
van de tekst, voorgesteld in artikel 4, 
punt 3 van de Beschrijvingsbrief. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Reglementering inzake 
taakstelling van de commissie moet zo 
veel als doenlijk achterwege blijven. 

59. Motie: kamercentrale Den Hel
der 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
de voorstellen van het hoofdbestuur in 
de aanvullende beschrijvingsbrief ten 
aanzien van de procedure kandidaat
stelling Tweede Kamer, 
spreekt als haar mening uit, 
dat het voorgestelde reglement dient te 
worden bijgesteld met verwerking van 
de volgende punten: 

een commissie van advies adviseert 
het hoofdbestuur (conform hoofdbe
stuursvoorstel); 
hoofdbestuur presenteert advieslijst 
aan afdelingen (conform hoofdbe
stuursvoorstel); 

- afdelingen doen schriftelijk wij
zigingsvoorstellen naar kamercentra
lebestuur; 

- centralevergadering kamercentrale 
stelt KC-lijst vast; 

- landelijk worden KC-lijsten gewogen 
tot één lijst; 
deze lijst en het oorspronkelijke 
hoofdbestuursvoorstel zijn basis voor 
discussie in de partijraad nieuwe stijl; 
hoofdbestuur doet (herzien) advies 
toekomen aan afdelingen en centrales 
(conform hoofdbestuursvoorstel); 

- afdelingen en kamercentrales kunnen 
mondeling wijzigingsvoorstellen doen 
op landelijke vergadering; 

- deze voorstellen behoeven een gewone 
meerderheid. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Mondeling ter vergadering. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het voorstel is in strijd met de 
gedachte het zgn. "Moddermansysteem" 
te beëindigen. De partij heeft hier vele 
malen blijk van gegeven! 

60. Amendement: afdeling Noord
wijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De systematiek van het concept-regle
ment op de kandidaatstelling voor leden 
van de Tweede Kamer dient vereenvou
digd te worden. 

Toelichting: 
In dit concept komen veel verwijzingen 
naar andere artikelen voor; dit verkleint 
de omvang van het reglement. Dit mag 
echter niet leiden tot een te groot aantal 
verwijzingen, hetgeen de leesbaarheid 
bemoeilijkt. Met name artikel11.2 spant 
hierin de kroon. Herziening van de sys
tematiek verdient de voorkeur. 

Advies hoofdbestuur: 
Ovememen. Het hoofdbestuur zal 
trachten in de uitwerking in plaats van 
wijzigen zoveel mogelijk de inhoud van 
de artikelen waamaar verwezen wordt 
in de betreffende bepalingen op te ne
men. Voorts zullen na vaststelling door 
de algemene vergadering de artikelen in 
een meer aansluitend verband worden 
geplaatst. 

61. Amendement: afdeling Noord
wijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 7.4 van het ontwerp dient te 
worden geschrapt; artikel 5 kan hierdoor 
worden aangepast. 

Toelichting: 
Kandidaatstelling is in eerste instantie 
een verantwoordelijkheid van de afde
lingen en het hoofdbestuur c.q. commis
sie. Een zittend lid behoeft aan zijn lid
maatschap geen speciale voorrechten 
m.b.t. de. kandidaatstelling te genieten. 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden. Voor zittende leden is de 
kandidaatstellingsprocedure van in
grijpender belang dan voor nieuwe le
den. Zij dienen zich daarom in een vroeg 
stadium te kunnen uitspreken. 

62. Amendement: afdeling Middel
burg 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
11.7: Dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing indien de afgevaardigde of 
voorzitter tijdens de behandeling van 
een wijzigingsvoorstel dit heeft inge
trokken voor die bepaalde plaats. 

Advies hoofdbestuur: 

Overbodig; is mogelijk op basis van de 
huidige tekst. 

63. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Schrappen in artikel12.: ",tenzij ... zijn 
vermeld". 

Toelichting: 
Het is niet juist om leden in het ontwerp 
op te nemen wier namen niet op de gros
lijst waren vermeld. 
Het is op die wijze namelijk niet moge
lijk voor de leden van de VVD om inzicht 
te hebben in de gevolgde procedure. 
De eenheid binnen de partij is niet ge
diend met het later opvoeren van nieuwe 
kandidaten. 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden. Zowel bij de vaststelling van 
het technisch advies als bij de behande
ling van het ontwerp kan de algemene 
vergadering zich hierover uitspreken. 
Het is niet gewenst om ook in bijzondere 
gevallen deze mogelijkheid afte snijden. 

64. Amendement: kamercentrale 
Groningen 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel14 van het concept-reglement op 
de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer zodanig te wijzigen dat 
afgevaardigden op de algemene verga
dering ter vergadering wijzigingsvoor
stellen kunnen indienen. 

Toelichting: 

De definitieve kandidatenlijst dient 
evenwichtig te zijn voor wat betreft de 
aard van de kwalificaties van de respec
tievelijke kandidaten. Bij een schrifte
lijke procedure is het beeld voor een ie
der pas volledig na sluiting van de indie
ningstermijn. Bovendien is het van be
lang hoe ter vergadering de definitieve 
kandidatenlijst daadwerkelijk groeit. 
Enig aanvaard wijzigingsvoorstel kan 
gevolgen hebben voor de voorkeur van 
afgevaardigden omtrent de daar op vol
gende plaatsen. 
Derhalve zullen afdelingen en centrales 
bij het voorgestane schriftelijke systeem 
de neiging hebben uit protectionistische 
overwegingen een groot aantal wij
zigingsvoorstellen in te dienen "voor het 
geval dat ... ". 

Advies hoofdbestuur: 

De schriftelijke wijzigingsvoorstellen 
spelen een belangrijke rol in de procedu
re. Mede op basis daarvan en op basis 
van de adviezen die de partijraad erover 
uitbrengt kan het hoofdbestuur beslui
ten tot het uitbrengen van een aanvul
lende nota. 

65. Amendement: afdeling Noord
wijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De gevolgen van invoering van artikel 
14.1 i.v.m. artikel14.7 behoeven nadere 
studie. 

Toelichting: 
De afdeling Noordwijkerhout vraagt 
zich af of door het recht van wijzigings
voorstellen en de publicatieplicht een te 
groot en daarmee onoverzichtelijk ge
heel zal ontstaan, waardoor een goede 
beeldvorming moeilijk kan worden. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 64. 

V 

66. Amendement: afdeling Noord
wijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Het facultatieve karakter van het bij 
nota uitbrengen van het advies van .de 
partijraad aan de afdelingen en centra
les dient gewijzigd te worden in een ver
plichting tot publicatie. 

Toelichting: 
De leden hebben recht op kennisneming 
van het advies op met name door hen 
ingebrachte wijzigingen op het ontwerp 
van de kandidatenlijst. 

Advies hoofdbestuur: 

Het advies van de partijraad behelst 
geen voorlopige kandidatenlijst; ook is 
het niet de bedoeling dat stuk voor stuk 
de ingediende wijzigingsvoorstellen 
worden besproken. Los van de eventuele 
aanvullende nota van het hoofdbestuur 
zal in de algemene vergadering verslag 
worden gedaan over de adviezen van de 
partijraad. 

67. Amendement: afdeling Leid
schendam 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
De 43ste algemene vergadering van de 
VVD bijeen op 18 en 19 mei 1990 te 
Zwolle, 
overwegende, 

dat het bepaalde in artikel 14 lid 5 
ertoe kan leiden dat een afdeling geen 
afvaardiging kan sturen; 

- dat de kans op een dergelijke situatie 
niet verwaarloosbaar is omdat het 
veelal gaat om een handvol actieve be
stuurderen en leden; 

- dat een afdeling(sbestuur) in deze ook 
een eigen verantwoordelijkheid heeft; 

- dat een afdelingsreglement reeds 
voorziet in een vertegenwoordiging in 
rechte, 

spreekt uit: 
dat het tekstdeel van artikel14lid 5 van 
het concept-reglement op de kandidaat
stelling voor leden van de Tweede Ka
mer te beginnen na "... vergadering" 
wordt gewijzigd in: "bij ontbreken van 
deze benoeming bepaalt het afdelings
bestuur de samenstelling van de afvaar
diging. Te allen tijde is de afdeling be
voegd personen die haar in overeen
stemming met het afdelingsreglement in 
rechte vertegenwoordigen, af te vaar
digen". 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden. Het hoofdbestuur is van me
ning dat de ledenvergadering de afge
vaardigden moet benoemen. 

68. Amendement: kamercentrale 's
Gravenhage 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel15: 
In plaats van partijraad dient er een 
verkiezingsraad te komen, zoals vervat 
in het huidige reglement. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden; is in strijd met de essentie 
van het voorstel. Zie de argumenten ge
noemd in punt c van de hoofdlijnen van 
het concept zoals opgenomen in de aan
vulling op de beschrijvingsbrief in 
Vrijheid en Democratie van februari. 

69. Amendement: kamercentrale 's
Gravenhage 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 16: 
De algemene vergadering kan wijzigin
gen aanbrengen in de door de verkie
zingsraad vastgestelde, volgorde met 
een meerderheid van twee derden van 
de uitgebrachte stemmen, zoals vervat 
in het huidige reglement. 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden; is in strijd met de essentie 
van het voorstel waarin de partijraad 
aan de algemene vergadering adviseert· 
en er geen verkiezingsraad is (zie ook 
onder 68). 

70. Amendement: afdeling Leid
schendam 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 



Tekst: 
De 43ste algemene vergadering van de 
VVD bijeen op 18 en 19 mei 1990 te 
Zwolle, 
overwegende, 
- dat het hoofdbestuur conform het be

paalde in artikel 16 van het concept
reglement op de kandidaatstelling 
voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal een ontwelll-kan
didatenlijst opstelt; 

- dat de afdelingen en centrales conform 
het bepaalde in artikel14 van het con
cept-reglement wijzigingsvoorstellen 
kunnen indienen; 

- dat de partijraad het hoofdbestuur, 
gelet op het bepaalde in artikel15 van 
het concept-reglement, adviseert in
zake de ontwerpkandidatenlijst als 
bedoeld in artikel 13 alsmede inzake 
de conform artikel 14 ingediende wij
zigingsvoorstellen; 

- dat het hoofdbestuur op basis daarvan 
aan de algemene vergadering een de
finitieve kandidatenlijst eventueel 
met nota voorlegt; 

- dat de algemene vergadering vervol
gens op basis van deze uitgebreide 
voorbereiding de kandidatenlijst 
vaststelt; 

- dat daarmee de samenstelling van de 
kandidatenlijst tot stand komt na een 
uitgebreide en zorgvuldige procedure; 

- dat een op die lijst geplaatst lid kan 
uitvallen; 

spreekt uit: 
1. dat volstaan dient te worden met het 

bepaalde in artikel17.3 van het con
cept-reglement, namelijk dat alle 
kandidaten één plaats opschuiven; 

2. dat de bevoegdheid toe te kennen aan 
het hoofdbestuur als bedoeld in arti
kel17.4 van het concept-reglement de 
zorgvuldige en uitgebreide procedure 
rond de vaststelling van de kandida
tenlijst desavoueert; 

3. dat derhalve artikel17.4 uit het con
cept-reglement dient te vervallen. 

Advies hoofdbestuur: 

Ontraden; het hoofdbestuur geeft er de 
voorkeur aan voor een dergelijk noodge
val een voorziening in het reglement op 
te nemen. 

71. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Schrappen: artikel 17 .4. 

Toelichting: 
Een eenmaal door de algemene vèrga
dering vastgestelde volgorde mag niet 
gewijzigd worden door de partijraad, of 
door enig ander orgaan binnen de partij. 
De vaststelling van de kandidatenlijst 
door de algemene vergadering moet 
worden geëerbiedigd. 
Indien de volgorde door de partijraad 
kan worden bepaald' heeft de opstelling 
door de algemene vergadering weinig 
zin. 

Advies hoofdbestuur: 

Zie advies bij 70. 

72. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, behande
ling reglement TK 

Tekst: 
Toevoegen na "hoofdbestuur" in artikel 
20: "Het hoofdbestuur doet in de eerst
volgende algemene vergadering mede
deling van de beslissing c.q. handeling, 
met het verzoek aan de vergadering deze 
beslissing c.q. handeling achteraf goed 
te keuren". 

Toelichting: 
Door artikel 20 aan te vullen met boven
staande tekst wordt het proces van de
mocratische besluitvorming binnen de 
VVD gediend. 
Goedkeuring door de algemene verga
dering houdt in dat het hoofdbestuur 
juist gehandeld heeft en kan worden ge
dechargeerd voor de beslissing c.q. han
deling. 

Advies hoofdbestuur: 
Ovememen. 

APRIL 1990 VI 

Financiële verantwoording 
van de penningmeester 

vangen wat ons te doen stond in deze 
omstandigheden. 

Hier staat weer tegenover dat de op
brengst voor de propagandamaterialen 
ca. f 140.000,- is meegevallen. 

Door het bovengenoemde positieve ex
ploitatieresultaat in 19tJ9 is het cu
mulatieve financieringstekort in 1989 
teruggebracht tot-/- f 663.000,-. 

1. ALGEMEEN 

Overeenkomstig artikel 30 van de 
statuten van de partij wordt hierbij de 
rekening en verantwoording voor het in 
1989 gevoerde financiële bestuur ter 
goedkeuring aangeboden. Voorts wor
den de begrotingsbedragen voor 1990 ter 
kennisneming weergegeven. 

Het financiële beleid in het afgelopen 
jaar en in 1990 is nog steeds gebaseerd 
op de beleidslijnen die zijn uitgezet in 

het kader van de memjarenramingen, 
opgenomen in de beschrijvingsbrief voor 
de 41e jaarlijkse algemene vergadering. 
Zonder beleidsingrepen zou er een jaar
lijks tekort van gemiddeld f 1,4 mln. 
ontstaan zijn over de periode 1987-1990. 

Inmiddels zijn de effecten van de geno
men bezuinigingsmaatregelen en van de 
contributieverhoging duidelijk zicht
baar geworden. 
T.o.v. een negatief exploitatiesaldo van 
f 536.000,- in 1988 is het exploitatie-

Financieel verslag 
2. BALANS (x f 1000) 

31/12/88 mutatie 31112/89 

ACTIVA 
Thorbeckehuis 730 730 
Overige duurzame activa 100 + 118 218 
Voorraad propagandamateriaal 131 + 1 132 
Transitoria en geldmiddelen 2.994 -273 2.674 

TOTAAL 3.905 -151 3.754 

PASSIVA 
Verenigingsvermogen 644 + 406 238 
Verkiezingsfonds 1.000 + 4 1.004 
Voorziening onderhoud gebouwen 79 + 9 88 
Transitoria 3.470 -573 2.897 

TOTAAL 3.905 -151 3.754 

3. ]3EGROTING 1989 en 1990 en REALISATIE 1989 (x f 1000) 

BATEN 

begroting realisatie begroting 
1989 .1989 1990 

Afdracht aan hb 3.122 3.214 2.820 
Intrest 100 50 
Diverse giften 10 10 
Overige inkomsten 300 209 160 

TOTAAL BATEN . 3.432 3.523 3.040 

LASTEN 

begroting realisatie begroting 
1989 1989 1990 

A. Personeelskosten 632 686 695 
B. Reis- en verblijfkosten 37 46 40 
c. Vergaderkosten 92 1Ó3 90 
D. Huisvestingskosten 63 45 50 
E. Kantoorkosten 277 488 300 
F. Administratie 66 62 66 
G. Partij-orgaan 700 732 700 
H. Subsidies 469 459 460 
I. Buitenland 85 71 85 
J. AV, partijraden en cies. 95 93 100 
K. Voorl. en prop. 20 73 40 
L. Jongerenbeleid 9 5 9 
M. Propagandamateriaal - 60 -201 - 60 

TOTAAL LASTEN 2.485 2.662 2.575 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 

begroting realisatie begroting 
1989 1989 1990 

Saldo van baten en lasten + 947 + 861 + 465 
Baten en lasten voorg. jaren + 44 
Res. verkiezingsfonds -500 -500 -350 

EXPLOITATIERESULTAAT +447 +406 + 115 
CUM. FINANCIERINGSTEKORT -704 -663 -548 

Realisatie 1989 = 67.222 inningen 
Begroot 1990 = 62.500 inningen 

4. TOELICHTING OP DE INKOMSTEN (x f 1000) 

begroting realisatie begroting 
1989 1989 1990 

Aantal inningen 67.500 67.222 62.500 

Totaal te verdelen afdracht 4.800 4.884 4.286 

Af: aandeel V&D 803 799 705 
extra afdelingen 200 187* 164 
extraHB 1.158 1.258 1.100 
aanvulling oc.'s 10 10 

TE VERDELEN 2.639 2.630 2.307 

Hoofdbestuur (44 %) 1.161 1.157 1.015 
Kamercentrales (13 %) 343 342 300 
Ondercentrales (4 %) 106 105 92 
Afdelingen (39 %) 1.029 1.026 900 

TOTAAL VERDEELD 2.639 2.630 2.307 

* waarvan 268 bovenreglementair 
en 81 benedenreglementair 

resultaat in 1989 positief en wel ter 
grootte van f 406.000,-, hetgeen 
slechts iets minder is dan het in de be
groting 1989 voorziene overschot van 
f 447.000,-. 
Ondanks een tumultueus politiek jaar 
met 2 verkiezingsacties is het gelukt om 
de begroting redelijk in de hand te hou
den. 

Daarnaast zijn wij er in geslaagd om 
het verkiezingsfonds op peil te houden, 
zodat nu een reserve van ruim f 1 mln. 
aanwezig is voor toekomstige verkie
zingsacties. Wanneer dat zal plaatsvin
den kunnen wij moeilijk voorspellen, zo
als ook in 1989 is gebleken. 
Het is gelukt om het verkiezingsfonds 
op het structureel gewenste niveau te 
houden door een geslaagde financiële 
actie en door een extra dotatie uit de 
lopende exploitatierekening in het ver
kiezingsfonds te storten. 

Met betrekking tot de realisatie 1989 
kan worden geconstateerd dat de in
komsten ongeveer f 100.000,- gun
stiger zijn uitgevallen, hetgeen met 
name kan worden toegeschreven aan 
iets hogere contributie-ontvangsten. 
Mede door de geslaagde financiële actie 
in de zomermaanden zijn de interest
ontvangsten bovendien hoger geweest 
dan de uitgaven hiervoor. 

Met betrekking tot de lasten valt nog op 
te merken dat op 2 posten na de begro
ting voor 1989 goed is aangehouden. Het 
zijn met name de kantoorkosten, die met 
ca. f 200.000,- de begroting hebben 
overschreden, hetgeen voornamelijk is 
veroorzaakt door diverse activiteiten die 
feitelijk samenhangen met de beide ver
kiezingen. 
Voor de verkiezingen moest bovendien 
een beroep worden gedaan op inleen
krachten, omdat het niet mogelijk was 
met de sterk ingekrompen bezetting van 
het algemeen secretariaat alles op te 

Dit betekent dat het cumulatieve fi
nancieringstekort tot nu toe iets sneller 
wordt afgebouwd dan in de meeljaren
raming was voorzien. Hier staat echter 
tegenover dat in de begroting 1990, 
waarbij volledig is uitgegaan van on
gewijzigd beleid, het financieringstekort 
slechts met een positief exploitatie
resultaat van f 115.000,- wordt ver
minderd. 
Bij ongewijzigd beleid zal vanaf 1990 het 
cumulatieve financieringstekort dus be
duidend II).inder snel worden afgebouwd. 

Gezien de buitengewoon krappe finan
ciële marges waarmee moet worden ge
werkt, is het in 1990 noodzakelijk om 
de activiteiten van de VVD op een zeer 
bescheiden niveau te houden, omdat wij 
anders opnieuw in de gevarenzone zou
den geraken. Alleen al hierom zou een 
lichte stijging van de contributie te ver
antwoorden zijn en dit is des te sterker 
het geval, indien het voorgestelde 
Verenigingsplan wordt uitgevoerd. 
Zelfs met de voorgestelde contributie
verhoging voor 1991 blijven onze finan
ciële marges nog bijzonder krap en blijft 
begrotingsdiscipline een eerste vereiste. 
voor het hoofdbestuur. 
Wij zullen derhalve onze uiterste best 
moeten doen de taakstellende elementen 
in de begroting van 1990 te realiseren en 
dit betreft met name de reeds genoemde 
post kantoorkosten. 

Net zo als vorig jaar besluit ik met de 
conclusie: wij zijn op de goede weg, maar 
het blijft oppassen geblazen! 

P. Ressenaar 

5. HAYA VAN SOMERENSTICHTING (x f 1000) 

begroting realisatie 
1989 1989 

Inkomsten 
Subsidie VVD 299 297 
Subsidie BiZa 299 300 
Cursusbijdragen PM 34 

TOTAAL INKOMSTEN 598 631 

Uitgaven 
Personeelskosten 210 210 
ReisN erblijf!V ergaderkosten 25 22 
Kantoorkosten 75 82 
Huisvestingskosten 13 13 
Ledenadministratie 15 15 
Kosten cursussen 50 80 
Propaganda en publiciteit 155 154 
Partijcommissies 50 49 
Diversen 5 6. 

TOTAAL UITGA VEN 598 631 

6. TOELICHTING OP DE LASTEN INZAKE DE POSTENG en H 

G. PARTIJ-ORGAAN (x f 1000) 

Kosten 
Aandeel in kosten alg. secr. 

TOTAAL 

H. SUBSIDIES (x f 1000) 

Haya van Somerenstichting 
Teldersstichting 
Org. Vrouwen in de VVD 
Ver. v. Staten- en Raadsleden 
JOVD 
Nw. afdelingen en ondercentrales 
Overige subsidies 

TOTAAL 

7. VERKIEZINGSFONDS (x f 1000) 

Stand per 1/1189 
Kosten verkiezingen 
(Europa en Tweede Kamer) 
Financiële actie 
Bijdrage Nordstichting 
Dotatie t.l.v. exploitatierek 

Stand per 31/12/89 

+ f 1.000 

1.410 
+ 617 
+ 297 
+ 500 

+ f 1.004 

begroting realisatie 
1989 1989 

412 467 
288 265 

700 732 

begroting realisatie 
1989 1989 

299 297 
75 75 
65 65 

8 5 
10 10 

2 2 
10 5 

469 459 

begroting 
1990 

299 
303 

30 

632 

210 
23 
82 
13 
15 
80 

154 
50 

5 

632 

begroting 
1990 

450 
250 

700 

begroting 
1990 

299 
75 
65 

10 
2 
9 

460 
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Opnieu\V op \Veg naar 
succes! 
Vaktechnische 
cursussen (Leergang 
Gemeenteraad) 

Thans zijn we bij de laatste 
fase aangekomen van de Leer
gang Gemeenteraad: die van de 
vaktechnische cursussen. Nadat 
de eerdere onderdelen van de 
Leergang in zijn algemeenheid 
een groot succes werden, zien we 
ook de vaktechnische cursussen 
vol vertrouwen tegemoet. 

Wat zijn de vaktechnische 
cursussen en voor wie zijn ze 
bedoeld? 

In de meeste gemeenten zijn 
de nieuwe VVD-fracties inmiddels 
bijeen geweest of zullen binnen
kort bijeen komen. In ieder geval 
zullen er afspraken gemaakt wor
den over de portefeuille-verdeling 
in de fractie. U kunt dan een por
tefeuille toegewezen krijgen 
waarvoor u reeds opteerde; u kunt 
er ook een krijgen waarvoor u 
geen voorkeur uitsprak, maar die 
omwille van een evenwichtige 
portefeuille-verdeling in de fractie 
toch "geaccepteerd" moet worden. 

U zult in ieder geval uw por
tefeuille met kennis van zaken 
willen beheren en zult daarvoor 
de benodigde kennis moeten op
doen of nog verder aanscherpen. 

De Haya van Somerenstichting 
en de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD hebben 
hierin voorzien door een aantal 
vaktechnische cursussen te ont
wikkelen. 

Aan deze vaktechnische cur
sussen kan een ieder deelnemen 
die de cursus Gemeenteraad (van 
de Leergang Gemeenteraad) heeft 
gevolgd. Van deze voorwaarde zal 
in geen situatie worden afge
weken! 

Daamaast hebben bij de aan
meldingen voor een bepaalde 
vaktechnische cursus diegenen 
voorkeur waar de aan hernihaar 
toegewezen portefeuille overeen
komt met de aard van de vaktech
nische cursus. Bijvoorbeeld ie
mand met ruimtelijke ordening in 
portefeuille heeft voorrang voor 
deelname aan de vaktechnische 
cursus ruimtelijke ordening bo
ven iemand met alleen welzijn in 
portefeuille. 

Welke vaktechnische 
cursussen zijn er, waar en 
wanneer worden ze gegeven? 

Zoals in onderstaand schema 
aangegeven wordt voor het zo
merreces een drietal vakteehui
sche cursussen opgezet, te weten: 

- Algemeen Bestuur; 
- Gemeentefinanciën; 
- Ruimtelijke Ordening I Milieu I 

Economische Zaken. 
Na het zomerreces wordt nog 

een drietal georganiseerd: 
- Personeel I Automatisering I 

Organisatie; 
- Welzijn I Sport I Cultuur I 

Volksgezondheid; 
- Volkshuisvesting/Openbare 

Werken. 

De cursussen worden op 3 of 
4 lokaties in den lande gegeven 
(geografisch gespreid). Deze loka
ties treft u in het schema aan, als
mede de daarbij behorende data. 
U kiest dus voor de dichtst
bijzijnde lokatie. Om capaciteits
redenen was het niet mogelijk de 
vaktechnische cursussen in alle 
delen van het land te plannen. In
dien echter een lokatie "vol" is 
zullen wij overgaan tot het or
ganiseren van extra vaktechni
sche cursussen, mogelijk op an
dere lokaties en andere data. In 
dat geval ontvangt u hierover be
richt. 

Kosten en aanmelding 
cursus 

Elke vaktechnische cursus be
staat uit vier dagdelen. De cur
susbijdrage is ook deze keer weer 
f 25,- per dagdeel, dus één vol
ledige vaktechnische cursus kost 
f 100,-. Deze cursusbijdrage 
wordt vooraf aan de contactfunc
tionaris afgedragen. Natuurlijk 
kunt u aan meer dan één vak
technische cursus deelnemen. 

De aanmelding loopt via de 
aanmeldingsbon, die u op deze 
bladzijde aantreft. Deze bon 
stuurt u aan de contactfunctio
naris die zorg draagt voor de or
ganisatie van de betreffende cur
sus. 

Ten slotte 
Al met al is er door velen een 

enorme krachtsinspanning gele
verd om de Leergang Gemeen
teraad tot een succes te maken. 
Het succes is dan ook tot nu toe 
overweldigend geweest. Dat is 
dan ook de reden dat wij ook nu 
weer een rotsvast vertrouwen 
hebben in het welslagen van de 
vaktechnische cursussen. 

Uw mening over de door u ge
volgde cursus vinden wij zeer 
waardevol. U krijgt daarom aan 
het eind van iedere ctl.rsus een 
evaluatieformulier uitgereikt 
waarop u uw oordeel kunt weer-

AANMELDINGSBONVAKTECHNISCHE CURSUSSEN 

Naam 
Adres 
Woonplaats 
Telefoonnummer .............................................. (h)/ .......................................... (k) 

Portefeuille(s) 

Gevolgde cursus Gemeenteraad: 
......................................................... (plaats)/ 

Geeft zich op voor de vaktechnische cursus: 

(plaats)/ 
(pl.aats)/ 
(plaats)/ 

(datum) 

(datum) 
(datum) 
(datum) 

geven. Met deze eval uatiefor- tering in het deskundig beheren 
mulieren - die overigens anoniem van uw portefeuille. Laat u niet 
zullen worden verwerkt - kunnen weerhouden door tijd of door een 

rv-' wij weer ons voordeel doen in het reisafstand! U zult opvallen in uw 
verbeteren van de onderdelen van gemeenteraad door een flinke do-
de Leergang. sis vaktechnische kennis! 

Deelname aan vaktechnische SUCCES! 
cursussen is een goede inves- D. van Kalkeren 

OVERZICHTVAKTECHNISCHE CURSUSSEN 

Voor zomerreces: 

cursus dag data lokatie captactpersoon 

Algemeen Bestuur za 19 mei Dordrecht dhr. M. T. Hoppener 
26mei P. Oudelandstraat 39 

3341 GJ Hendrik Ido Ambacht 

Algemeen Bestuur di 22 mei Haarlem mw. M. T. C.A. van Leusden 
29 mei Laan van de Helende Meesters 293 
5jun 1186 AJAmstelveen 

12jun 

Algemeen Bestuur di 22 mei Nijmegen mw. H. M. M. den Butter-Meuwese 
do 31 mei Rozenstraat 4 
do 7 jun 7081 DZ Gendringen 
do 14jun 

Algemeen Bestuur za 2jun Zwolle mw. G. C.A. ten Doeschate-Buurman 
9jun Apeldoornseweg 46 

8051 AD Hattem 

Gemeentefinanciën ma 21 mei Drachten mw. A. R. M. Willemse-Lange 
ma 28mei Nieuwe Vaart 10 
wo 6jun 8426 RA Appelscha 
do 14jun .. 

Gemeentefinanciën wo 23 mei De Bilt mw. I. G. N. Crul 
30 mei G. van Walenborchstraat 56 
6jun 3515 BV Utrecht 

13jun 

Gemeentefinanciën za 2jun Eindhoven dhr. H. A. H. Toornvliet 
9jun Vliehors 42 

5691 ZZ Son 

Gemeentefinanciën za 9jun Apeldoorn mw. H. M. M. den Butter-Meuwese 
16jun --~-.- - Rözëïi.sträat ·4 ·- · · -- · .. 

~-···-·-· ---~---

7081 DZ Gendringen 

Economische Zaken! di 22 mei Dordrecht dhr. M. T. Hoppener 
Ruimtelijke Ordening/ 29mei P. Oudelandstraat 39 
Milieuhygiëne 5jun 3341 GJ Hendrik Ido Ambacht 

12jun 

Economische Zaken! wo 23 mei Arnhem mw. H. M. M. den Butter-Meuwese 
Ruimtelijke Ordening/ 30 mei Rozenstraat 4 
Milieuhygiëne 6jun 7081 DZ Gendringen 

13jun 

Economische Zaken! za 26mei Hoogeveen dhr. W. Hoving 
Ruimtelijke Ordening/ 2jun Zichtheuchte 27 
Milieuhygiëne 9403 GE Assen 

Economische Zaken! za 16jun Amsterdam mw. M. T. C.A. van Leusden 
Ruimtelijke Ordening/ 23jun Laan van de Helende Meesters 293 
Milieuhygiëne 1186 AJAmstelveen 

Na zomerreces: 

cursus dag data lokatie contactpersoon 

Personeel/ za 1 sep Deventer mw. G. C.A. ten Doeschate-Buurman 
Automatisering/ 8 sep Apeldoornseweg 46 
Organisatie 8051 AD Hattem 

Personeel/ di 4 sep Amsterdam mw. M. T. C.A. van Leusden 
Automatisering/ 11 sep Laan van de Helende Meesters 293 
Organisatie 18 sep 1186 AJ Amstelveen 

25 sep 

Personeel/ do 6 sep Den Bosch dhr. H. A. H. Toornvliet 
Automatisering/ 13 sep Vliehors 42 
Organisatie 20 sep 5691 ZZ Son 

27 sep 

Volksgezondheid/ do 27 sep Gorinchem dhr. M. T. Hoppener 
Onderwijs/ 4 okt P. Oudelandstraat 39 
Cultuur & Sport/ 11 okt 3341 GJ Hendrik Ido Ambacht 
Welzijn 18 okt 

Volksgezondheid/ di 25 sep Doetinchem mw. H. M. M. den Butter-Meuwese 
Onderwijs/ 2 okt Rozenstraat 4 
Cultuur & Sport/ 9 okt 7081 DZ Gendringen 
Welzijn· 16 okt 

Volksgezondheid/ za 7 okt Lelystad mw. J. Nieuwenhuyzen-van de Eeze 
Onderwijs/ 13 okt Reigerweg 25 
Cultuur & Sport/Welzijn 3897 LH Zeewolde 

Volkshuisvesting/ di 4 sep De Bilt mw. I. G. N. Crul 
Openbare Werken 11 sep G. van Walenborchstraat 56 

18 sep 3515 BV Utrecht 
25 sep 

Volkshuisvesting/ wo 5 sep Deurne dhr. H. A. H. Toornvliet 
Openbare Werken 12 sep Vliehors 42 

19 sep 5691 ZZ Son 
26 sep 

Volkshuisvesting/ za 29 sep Zoetermeer dhr. P. H. M. Scheffer 
Openbare Werken 6 okt Vaartdreef 37 

2724 GB Zoetermeer 

19 

--- ·--



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. 

Toekomst legkip 
Ik maak mij ernstig zorgen over de 
opeens zo onzekere toekomst van 
de Nederlandse legkip. Het ver
zoek van de heer Van Noord om de 
in 1984 reeds bij wet vastgelegde 
inuoeringsdatum van het verbod 
op legbatterijen uit te stellen, doet 
mij urezen dat er ernstige vertra
gingen kunnen ontstaan, die zeker 
niet ten goede komen aan de kip. 
Met zeer grote nadruk verzoek ik 
de WD-fractie alle steun aan dit 
verzoek van de CDA-fractie te ont
houden. Gezien de door de WD 
gekozen opstelling tijdens de be
handeling van het w.o. "Gezond
heids- en Welzijnswet voor Dieren" 
meen ik erop te kunnen rekenen 
dat u zult trachten te voorkomen 
dat dit uiterst kwellende huisues
tingssysteem niet nog later dan 
1 juli 1994 zal worden verboden. 
Van mij kan u alle steun verwach
ten, op weg naar een diervriende
lijk Nederland! 

Meur. C. G. Caspers-Hulsekamp, 
Groningen 

Graanbeleid 
Toen de EG besloot de telers van 
vlas te ondersteunen kwam er nie
mand op het idee om voor vezel
vlas zo'n hoge garantieprijs in te 
voeren waardoor de kledingin
dustrie nog onmogelijk vezelvlas 
kon verwerken. Daarom werd ge
kozen voor een simpele ha-premie. 
Voor tarwe werd wel gekozen voor 
een garantieprijs wat de over
schotproduktie stimuleerde, ter
wijl het dure Europese graan door 
de veevoeder-industrie werd ver
vangen door geïmporteerde 
graanueruangers. Ik steun daar
om de WD in haar pleidooi voor 
een ha-premie. Helaas gaan het 
CDA en de landbouworganisaties 
(de laatste houden vast aan een 
hogere graanprijs) niet om. De ga
rantieprijs leidde ook tot een hoog 
niveau van bemesting en gewas
bescherming. Alleen al uit het 
oogpunt van milieu is een vervan
ging van de garantieprijs door een 
ha-premie dus wenselijk. 

LeonNelen, 
Kruisland 

Boze akkerbouwers 
Wat te zeggen van de uitslag van 
een enquête onder het publiek over 
de boerenacties, ofwel de acties 
van de "boze akkerbouwers"? 
Overwegend stemmen deze akker
bouwers op de WD en het CDA. 
Het minst positief(gemiddeld zeer 
negatief!) oordelen de WD-ers! 
Wat schort er aan de informatie? 
Kennelijk veel! 
Een paar opmerkingen: Wat te 
zeggen van een prijsdaling van 
meer dan 30 %, hetgeen voor veel 
boeren een inkomensdaling be
tekent van 100% afmeer! En dan 

te bedenken dat de politiek en nie
mand anders voor deze situatie 
verantwoordelijk is. In het eerste 
rapport van de Club van Rome 
werd een prijsbeleid opgezet voor 
3 produkten: granen, zuivel en 
suiker. De laatste 2 mogen dan 
(kunstmatig) gered lijken, de eer
ste niet. Gevolg: enerzijds over
schotten, anderzijds grote impor
ten van o.m. eiwitrijke en oliehou
dende produkten. 
Vervolgens een importbeleid voor 
granen, maar niet voor de graan
vervangers. Wij produceren in
derdaad 2 x zoveel als zo'n 15 
jaar geleden, maar onze afnemers 
(de mengvoederfabrikanten) ver
werken 6 x zoveel grondstoffen! 
Zij schakelden over naar de goed-· 
kopere graanvervangers. Vandaar 
de "overschotten". Streven was een 
voedselvoorraad tussen de 2 en 4 
maanden; nu is het 6 weken en 
nog spreekt men van overproduk
tief Een appèl aan de politiek is 
dus op zijn plaats. Eerdere pogin
gen via overleg strandden, dus ... ! 
Wij hadden wat meer begrip ver
wacht van hen die de particuliere 
inzet en onderneming hoog in het 
vaandel hebben. 

R. G. Hopma Zijlema, 
Lelystad 

Migrantenbeleid 
De studiedag "Naar een multi
culturele samenleving" van enkele 
kc's op 10 maart in Den Haag 
stond in het licht van de gemeen
teraadsverkiezingen. Een 40-tal 
belangstellenden, waaronder de 
helft allochtonen, konden geen 
groot enthousiasme opbrengen. 
Bekende facetten als woningnood, 
werkloosheid, gezinsontwrichting, 
criminaliteit, positieve actie (c.q. 
discriminatie t.o.v. deskundigen 
en - autochtonen), overbevolking 
(750.000 allochtonen), vermin
derde tolerantie, uerislamitisering 
van de grote steden passeerden 
snel de revue. 
Kamerlid Dijkstal wees naar het 
nationaliteits- en het familie- -
beginsel. De positie van de eigen 
bevolking trekt hierbij de aan
dacht. Hij stelde dat het doel een 
restrictief toelatingsbeleid is. Hoe 
de stroom van nu 25.000 (hoofd
zakelijk economische) vluchtelin
gen per jaar - binnenkort 50 of 
75.000? - tot staan gebracht kon 
worden, kwam moeizaam aan de 
orde. 
In dit verband is het interessant 
om de Resoluties van 4, 5 novem
ber '89 te Genk van de Vlaamse 
zusterpartij, de PW, te lezen! Zij 
staat wel een herintegratiepremie 
(terugkeerpremie van 400.000 
francs) voor. Verder snelle uit
wijzing bij bepaalde misdrijven, 
naturalisatie slechts indien in ei
gen onderhoud voorzien kan wor
den, stemrecht aan alleen Belgi
sche ingezetenen of EG-onderda
nen, toegang tot openbare ambten 
en openbaar gezag (zoals de 
Rijkswacht en staatsveiligheid) 
Belgen. De oorzaken van de asiel
aanvragen, de problematiek in het 
buitenland moet aldaar opgelost 
worden met hulp van o.a. de Bel
gische ontwikkelingssamenwer
king. Versnelling van asielpro
cedures is ook financieel gunstig, 
zij remt ook het aantal vluchtelin
gen. 
Het ware goed geweest, wanneer 
ook deskundigen als prof. 
Gouwenberg (Rotterdam) en prof. 
Entzinger (Utrecht) waren uit
genodigd voor een inleiding. Wel 
sprak niet-WD-èr drs. D. Pinto. 
Men had dan een visie kunnen 
horen over de nationale Neder
landse identiteit, culturele waar
den en etniciteit als basis van 
groepsvorming. Wijzen naar eet
huisjes en kledij wordt niet door 
iedereen een verrijking van de Ne
derlandse samenleving genoemd ... 
Na het opengaan van de Westeu-
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ropese grenzen in 1993 zal de Ne
derlandse cultuur in groot gevaar 
komen. Contacten met de federale 
staat Vlaanderen moeten snel en 
krachtig worden bevorderd. Ver
amerikanisering, islamitisering -
laten we eerlijk zijn - bedreigen 
ons. Een reactie van een Kamerlid 
zal de gewenste discussie in V &D 
op gang brengen. 

Ir. P. M. Vrijlandt, 
Hilversum 

Verbetering VVD 
Aan welke eigenschappen moet een 
ideale WD-er voldoen alvorens 
enige post te aanvaarden in een of 
andere bestuurlijke functie? Een 
echte "liberaal" moet m.i. in min 
of meerdere mate aan de navol
gende eisen voldoen: 
a. zijlhij moet zoveel mogelijk 
haar/zijn eigen boontjes doppen, 
b. door zo min mogelijk beroep te 
doen op andermans geld en/of 
geestelijke steun, 
c. zijn medemens zoveel mogelijk 
vrijlaten; daar ontbreekt het vaak 
aan, 
d. de helpende hand toereiken 
aan diegene, die dat nu eenmaal 
niet zelf kunnen bewerkstelligen. 
Dan zullen er materiële en/of im
materiële maatregelen getroffen 
moeten worden, 
e. de mogelijkheid open te houden 
eventueel een stap terug te doen, 
als het algemeen belang dat eist. 
En dan zonder bij zichzelf frus
tratiegevoelens te kweken. 

Als ik deze punten voor ogen 
houdt, dan zie ik steeds duidelij
ker waarom er zoveel "ongeluk
ken" gebeuren met verkeerd ge
plande benoemingen. Die steunen 
vaak op benoemingen binnen be
paalde vrienden- en/of bekenden-

Beleidsaangelegen
heden zaterdag
ochtend 
Reeds meerdere malen 
hebben wij ons als VVD-af
delingsbestuur afgevraagd, 
waarom altijd de beleids
punten aan de orde komen 
in de beginfase van het 
"vergaderweekend" tijdens 
de algemene vergadering. 
Op vrijdagmiddag kunnen 
veel leden - hoewel zij dat 
best willen - niet aanwezig 
zijn op de vergadering in 
verband met verplichtin
gen die voortvloeien uit 
hun werkkring enlof ande
re speciale werkzaam
heden. 
Is men in VVD-hoofdbe
stuurskringen bang voor 
teveel commentaar op be
leidsvoornemens c.q. voor~ 
stellen? 
Juist bij een liberale partij 
moet er toch rekening kun
nen worden gehouden met 
het feit dat ieder lid de kans 
moet krijgen mee te denken 
en/ of te praten over het be
leid binnen de VVD. Zeker 
in moeilijke tijden! 
Wij kunnen ons niet voor
stellen dat de afdeling Ber
kel en Rodenrijs de enige 
afdeling is met dit pro
bleem. Het gaat tenslotte 
om de leden, leden die mee 
willen denken, die wij als 
partij nodig hebben en die 
we graag als lid willen hou
den. 
Ons voorstel voor toekom
stige algemene ledenver
gaderingen is: 
BELEIDSAANGELEGEN
HEDEN AGENDEREN 
VOOR DE ZATERDAG
OCHTEND. 

C.A. A. Gilhuys-Becking, 
vrz. afd. Berkel en Rodenrijs 

kringen. In het ergste geval spreekt 
men dan van "vriendjespolitiek". 
Als ik dan denk hoe in vrije beroe
pen veel mensen terecht komen die 
voor bepaalde functies helemaal 
niet geschikt zijn, dan vraag ik 
mij af of de WD niet moet gaan 
starten, mogelijk als eerste onder 
de politieke partijen, leden een 
psychologische test te laten onder
gaan, aleer zij als kandidaat aan
gewezen kunnen worden voor een 
bepaalde functie in het landsbe
stuur in het algemeen. Ik ben mij 
er volledig van bewust dat om dat 
te bereiken er nog zeer veel voor
bereidend werk gedaan moet wor
den. 
Daar wil ik op dit moment niet 
nader op ingaan. Maar ik wil wel 
zeggen dat ik ervan overtuigd ben 
dat door een dergelijke test toe te 
passen 90 % van de huidige fouten 
vermeden kunnen worden. Want 
natuurlijk blijft 10% van de keu
ringen een foutieve uitkomst ge
ven. 

J. J. H. Lammeris van Bueren, 
Heeze 

Kiesrecht 
buitenla:qders 
Het "Platform voor buitenlan
ders" eist voor de buitenlanders 
het actief en passief kiesrecht bij 
de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Tweede Kamer. Ter 
voorkoming van een misverstand; 
de hier wonende Zuid-Molukkers 
en Surinamers hebben meestal de 
Nederlandse nationaliteit en 
daardoor dus de gelijke rechten 
als iedere Nederlander. 
Buitenlanders die niet tot Neder
landers genaturaliseerd zijn, 
kunnen geen kiesrecht krijgen en 
geen lid zijn van een Nederlandse 
politieke partij of overheidsfunc
ties vervullen. Zij moeten geacht 
worden te weinig bij Nederland te 
zijn betrokken om hun Neder
landse belangen zelf te kunnen 
behartigen c.q. dat hun dit wordt 
toevertrouwd. Zij kunnen hun 
problemen via de eigen ambassade 
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voorleggen aan de Nederlandse 
regering. Na de eenwording van 
Europa zullen wellicht te zijner 
tijd burgers van de lidstaten die 
in een andere lidstaat dan hun 
eigen land langer dan bijv. 5 jaar 
onafgebroken wonen op basis van 
wederkerigheid kiesrecht van het 
land van inwoning kunnen ver
krijgen. 

.Mevr. mr. J. L. M. Toxopeus Pott, 
Haren 

·A 
In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

DINTELOORD - 7 mei. R. L. 0. 
Linschoten. Hotel de Beurs, 
Westvoortstraat 6. 21.00 uur. Ac
tuele politiek. 
HEERENVEEN/KC FRIES
LAND- 7 mei. mr. drs. F. Bolke
stein/J. Franssen. Postiljon Motel 
Heerenveen. 19.30 uur. Actuele 
politiek. . 
HORN/OC ROERMOND - 14 mei. 
mw. A. J. Jorritsma-Lebbink. 
Rest. De Postkoets. 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 
ROOSENDAAL - 7 mei. mr. A. H. 
Korthals. Poort van Kleef. 20.00 
uur. Criminaliteit. 
SOEST/PROV. BESTUUR 
VROUWEN IN DE VVD - 17 mei. 
mw. drs. N. J. Ginjaar-Maas. 
Rest. de Soester Duinen. 10.00 
uur. Onze Stem in Den Haag. 
WINSCHOTENIOC OLDAMBT -
14 mei. P. M. Blauw. In den Stal
len. 20.30 uur. Landbouwproble
matiek. 

Oppositie komt in ons woordenboek 

niet voor. Bij ons bent u 

namelijk altijd 'aan de macht'. 

~ .""r 
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Voorhoeve draagt functie 
over aan Bolkestein 
Den Haag - Geheel onver
wacht heeft Joris Voorhoeve 
op 1 mei jl. het politiek leider
schap gekoppeld aan het 
Tweede-Kamerfractievoorzit
terschap overgedragen aan 
Frits Bolkestein. 

Tijdens een persconferentie in 
de stampvolle VVD-fractiekamer 
opende hij met de volgende ver
klaring: "Ik kan kort zijn. Het is 
mij een groot genoegen om aan u 
te kunnen voorstellen de nieuwe 
fractievoorzitter van de VVD, 
mijn vriend Frits Bolkestein. De 
heer Bolkestein is gisteravond 
door de VVD-fractie bij accla
matie - en dus algehele steun -
gekozen tot fractievoorzitter. De 
fractie van de VVD is daartoe 
overgegaan nadat ik op dezelfde 
vergadering mijn functie tE:r be
schikking had gesteld. Dat heb ik 
gedaan omdat mij dat in het be
lang leek van de VVD. De VVD 
gaat een nieuwe periode in, waar
in het naar mijn oordeel het beste 
is als er een nieuwe politieke lei
der, een nieuw gezicht is, dat de 
VVD daarin in het politiek ge
deelte kan aanvoeren. 

De VVD heeft een moeilijkjaar 
achter de rug sinds de kabinets
crisis van· vorig jaar. Ik heb vier 
jaar aan deze fractie leiding mo
gen geven. Ik heb het fractievoor
zitterschap in juni 1986 op een 
nachtelijke vergadering aan
vaard. Ik heb getracht de VVD 
met steun van de fractie en be
stuur en iedereen binnen de VVD 
weer op te bouwen van de schade 
die de VVD toen had opgelopen. 
Ik heb die taak met volharding 
proberen uit te voeren. Nu, na de 
gemeenteraadsverkiezingen de 
VVD electoraal blijkt te zijn ge
stabiliseerd na. een heel woelig 
jaar, is de tijd gekomen om het 
roer over te dragen aan Frits Bol
kestein ... " 

Uitzonderlijk 

Bolkestein noemde de wijze 
waarop hij tot fractievoorzitter is 
gekozen "uitzonderlijk". "Sinds 
1976, sinds ik zelf op de een of 
andere wijze meedoe in de Neder
landse poiitiek, kan ik mij een 
dergelijke situatie niet herin
neren. Niet in de VVD; eigenlijk 
ook niet in andere partijen. 

Ik hecht eraan om nu in alle 
helderheid duidelijk te zeggen dat 
de wijze waarop Joris Voorhoeve 
dit voor hem zo moeilijke besluit 
heeft genomen even uitzonderlijk 
is als de gebeurtenis zelf. Joris 
heeft dit besluit genomen op een 
wijze die uitzonderlijk correct is 
en die hem ook karakteriseert en 
kenschetst, Hij blijft lid van de 
fractie. Er is geen sprake van po
litieke wrok. Hij wil zich specia-

Tijdens de persconferentie v.l.n.r. voorlichter Marcel Kummel, Frits Bolkestein, Joris Voorhoeve en VVD-voorzitter Ginjaar. 
(foto: Hans Kouwenhoven) 

liseren op het terrein van de in
ternationale ecologische betrek
kingen. Ik heb een stille hoop dat 
het mij lukt hem ook bij andere 
beleidsterreinen te betrekken. Ik 
heb hem gesteund toen hij in 1986 
fractievoorzitter werd. Nu steunt 
hij mij in die functie." 

Zelfde koers 
Frits Bolkestein liet er geen 

twijfel over bestaan dat de koers 
van de VVD dezelfde zal blijven. 
"De vijf verkiezingen die ik zo'n 
beetje kan overzien, '77- '81- '82-
'86 - 1989, hebben aangetoond dat 
van alle grote politieke partijen de 
koers en de verkiezingsprogram
ma's van de VVD veruit het meest 
constant zijn gebleven. Andere 
partijen, die ik niet hoef te noe
men, hebben in min of meerdere 
mate de koers moeten verleggen 
onder de druk der omstandighe
den. Van de VVD kan dat niet 
worden gezegd. Dat is geen blijk 
van starheid, dat is blijk van het 
feit dat wij sinds het midden van 
de jaren zeventig de nationale en 
internationale situatie het best 
van de grote partijen hebben ge
analyseerd. Onze koers is het 
laatst vastgesteld bij de samen
stelling van het verkiezingspro
gramma. Dat zullen wij blijven 
volgen. Begrippen als 'links' en 
'rechts' slaan als een tang op een 
varken." 

Klasse 
Ook VVD-voorzitter Ginjaar 

sprak zijn waardering uit over 
Joris Voorhoeve. "Wij willen zeg
gen dat wij voor de heer Voorhoe
ve zeer veel respect hebben. Vier 

jaar geleden heeft hij onder zeer 
moeilijke omstandigheden een 
uitermate zware taak op zijn 
schouders genomen. Velen zouden 
voor die taak zijn weggelopen. Hij 
heeft dat niet gedaan. Dat bewijst 
dat de heer Voorhoeve een moedig 
man is. Hij heeft die taak met vol
le inzet van zijn persoon gedaan 
en heeft daarbij zijn eigenbelang 
en zijn persoon duidelijk achter
gesteld bij dat van de partij. Als 
ik kijk naar de gebeurtenissen 

van de afgelopen tijd - en ik sluit 
mij daarmee aan bij de heer Bol
kestein - dan heeft de heer Voor
hoeve zich een uitzonderlijk mens 
getoond. Ik zou willen zeggen -
op mijn manier- dat was klasse, 
mijnheer Voorhoeve, waarvoor u 
veel respect verdient en waar ve
len een voorbeeld aan zouden 
kunnen nemen ... " 

Ook sprak de VVD-voorzitter 
zijn vertrouwen uit in Joris' op
volger Frits Bolkestein. • 

Overleg tussen hoofd
bestuur en Tw-eede
Katnerfractie door RENY DIJKMAN 

De wisseling van het politiek 
leiderschap is niet zonder tu
mult verlopen. De opschud
ding was te verwachten; zeker 
nadat de Tweede-Kamerfrac
tie in de eerste vergadering na 
de Gemeenteraadsverkiezin
gen door fractievoorzitter 
Voorhoeve met de vraag werd 
geconfronteerd of hij nog het 
vertrouwen had van zijn frac
tieleden. Voorhoeve was toen 
al bereid zijn functie ter be
schikking te stellen. Tijdens 
deze fractievergadering kreeg 
hij het unanieme vertrouwen 
van de fractie. Wel werd hem 
door diverse leden geadvi
seerd aan zijn presentatie te 
werken en kreeg hij van di
verse leden de nodige advie
zen. 

Na dit open gesprek en het uit
spreken van het vertrouwen van 
de fractie in haar leider was voor 
de fractie de zaak over. 

Groot was dan ook de verba
zing bij velen dat de bijeenkomst 
te Garderen op Koninginnedag 
niet ging over de herverdeling van 
de Kamerportefeuille van Frank 
de Grave, die als loco-burgemees
ter naar Amsterdam vertrok en 
waarover onenigheid bestond, 
maar wederom de functie van het 
leiderschap door Joris Voorhoeve 
aan de orde werd gesteld. Het ar
gument van de opvolging van De 
Grave werd gebruikt om de ge
heimhouding tot het laatst te ga
randeren. 

In de week voorafgaand aan 

(vervolg op pagina 2) 

INHOUDSOPGAVE 

Joris Voorhoeve droeg het 
fractievoorzitterschap over 
aan Frits Bolkestein. Een 

schets van de gang van za
ken, van de betrokken per

sonen en de visie van het 
hoofdbestuur. 

pagina 1 t/m 3 

Koninklijke onderscheidin-
. gen voor de VVD Eerste-Ka

merleden Loes Vonhoff en 
Y m van der Werffen voor het 
Tweede-Kamerlid Jan Kees 
Wiebenga. Frank de Grave 

vertrekt om loco-burgemees
ter van Amsterdam te worden. 

Verslagen uit Eerste en 
Tweede Kamer op de 

pagina's 3, 4, 11 

Ben Verwaayen vertrekt na 
zeven jaar hb-lidmaatschap. 
Hugo Dittmar portretteert 

hem op pagina 5 

Het reilen en zeilen van het 
onafhankelijk wetenschap

pelijk liberale bureau De Tel
clersstichting worden toe

gelicht op pagina 6 

"Vliegen wordt goedkoper 
dan u denkt", schrijft Florus 
Wijsenbeek in het Euroka

tern. Ook in dat katern: · 
Nieuwe transporten naar 
Roemenië, Lente 1990 in · 

Praag, de Hongaarse verkie-
zingen en een verslag van het 
bezoek van het hoofdbestuur 

aan Straatsburg.· 
pagina, 8 t/m 11 . 

Etien Apeld~orn ged't èen 
impressie vàn de jorigëren~ 
topkadercûrS'llS VVD-JOVD 
die als thenia'bad: "Mense
lijk leven-rrui.#schappelijke 
gevolgen yazy,(bio )medische 

technieken:'. pagina 12 · 
Annétte Romijn, 23 jaar, 
werd gekozen als. VVD

raadslid in Geldrop. De jong
ste in onze club? Jan van de 
Ven sprak met haar. Zie het 
regiokatern OJ? pagina 12 

De discussie over de toekomst 
van de partij zal de komende 
twee jaar centraal staan. Sa
men zullen de VVD-leden op 5 
of 6 themadagen over de be
langrijkste onderwerpen de 

koers van de liberalen voor de 
jaren negentig kunnen uit
stippelen. De themadag over 
Oost-Europa heeft afgelopen 

zaterdag plaats gehad. Daar-
. over treft u in het volgend 
blad een uitvoerig verslag. 
Over de intenties en opzet 
van deze discussies en de 

stroomlijning daarvan geven 
hb-lid Greetje den Ouden

Dekkers en algemeen secrè
taris Wim van den Berg een 

toelichting. pagina 15 

Van de voorzitter, pag. 3 
De Haya van Somerenstich

ting, pag. 15 



door RENY DIJKMAN 

Dr. ir. J. J.C. Voorhoeve heeft 
het partijbelang altijd als eer
ste doel gehad. Hij kwam in 
1982 in de Tweede Kamer, na
dat hij enige jaren voorzitter 
van de Teldersstichting ·was 
geweest. 
Zijn deskundigheid op het 
grote buitenlandgebied viel al 
snel op. Als Kamerlid heeft 
Joris Voorhoeve tussen 1982 
en 1986 zich nimmer ingelaten 
met congsi's, stromingen en 
dergelijke. Hij werkte en 
bleek voor iedereen een goed 
collega. 

Het was dan ook niet verwon
derlijk dat juist aan hem door een 
groep Kamerleden toen de val van 
Nijpels in 1986 zich duidelijk be
gon af te tekenen de vraag werd 
gesteld om zich eventueel be
schikbaar te stellen voor het frac
tievoorzitterschap. 

In de "nacht van Verkeer en 

Waterstaat" in juli 1986 werd hij 
door de fractie gekozen als opvol
ger van Nijpels. 

Uit de aanhoudende kritiek op 
zijn presentatie heeft hij echter 
zelf de conclusie getrokken dat het 
verstandig was om op te stappen. 
Niet wijzend naar mensen of 
gremia, zonder anderen aan te 
vallen, heeft hij wederom, zoals 
hij het zag, in het belang van de 
partij, zelf zijn beslissing geno
men. Dat besluit heeft het hoofd
bestuur gerespecteerd. Het 
hoofdbestuur is er overigens van 
overtuigd dat Joris Voorhoeve met 
grote persoonlijke inzet, met 
wegcijfering van zichzelf, aan de 
fractie leiding heeft gegeven en 
naar beste vermogen als politiek 
leider van de partij is opgetreden. 
Hij heeft in een turbulente perio
de van 1986 tot heden rust en 
evenwicht binnen de fractie weten 
te herstellen en te bewaren. 

MEI 1990 

Joris Voorhoeve is nu weer ge
woon lid van de fractie geworden. 
Zonder rancune, zonder wrok, 

want die eigenschappen zitten 
niet bij hem ingebouwd. Hij gaat 
zich bezighouden met internatio-
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nale milieuproblematiek Aan 
deze taak zal hij ongetwijfeld 
voortreffelijk invulling geven. • 

Overleg tussen hoofdbestuur en 
Tweede .. Kamerfractie (vervolg vanpagina 1) 

kelen in beide groeperingen 
traden met hun commentaar uit 
de anonimiteit. Velen hielden 
het - verstandig - op "geen com
mentaar". 

Op woensdagavond 2 mei werd 
in Utrecht een extra kc-voorzit
tersvergadering belegd waarop 
VVD-voorzitter Ginjaar, verge
zeld van een delegatie uit het 
hoofdbestuur opening van zaken 
gaf. Deze avond eindigde met het 
resultaat dat 17 kc-voorzitters het 
vertrouwen in de VVD-voorzitter 
uitspraken. Eén kc-voorzitter was 
afwezig. 

deze bijeenkomst had Joris Voor
hoeve een informeel gesprek met 
een aantal hoofdbestuursleden 
gehad waarin eveneens werd ge
sproken over het politiek leider
schap. Dit gebeurde zeker niet 
"met de messen op tafel", zoals 
zowel VVD-voorzitter Ginjaar als 
Joris Voorhoeve in latere 
confrontaties met de media mee
deelden. Onder meer naar aanlei
ding van dat gesprek maakte Joris 
Voorhoeve voor zichzelf de balans 
op en besloot hij af te treden. Deze 
mededeling is bij de TK-fractie in 
Garderen als een bom ingeslagen. 
Een groot deel van de middagzit
ting werd dan ook gebruikt om 
stoom af te blazen richting hoofd
bestuur. 

Vastbesloten 
Joris Voorhoeve bleef echter bij 

zijn beslissing. Dat leidde ertoe 
dat een kleine commissie, be
staande uit Voorhoevè, de Ka
merleden Dees en Koning met 
VVD-voorzitter Ginjaar als ad
viseur, alle fractieleden afzonder
lijk hoorden. (Alleen Hans Dijk
stal was afwezig, maar werd vele 
malen telefonisch geconsulteerd.) 
De fractieleden kregen twee vra
gen voorgelegd: "Wie acht u ge
schikt voor de functie van het 
fractievoorzitterschap?" 
"Wenst u dat zelf te worden?" 

en 

Een aantal Kamerleden, 
waaronder Loek Hermans, 
beantwoordde de laatste vraag 
ontkennend. 

Uit deze consultatie kwam al 
snel duidelijk naar voren dat Frits 
Bolkestein veruit het meest werd 
genoemd als capabele opvolger. 
Laat in de avond werd Bolkestein 
dan ook bij acclamatie gekozen. 
Daarop is, waarschijnlijk door een 
van de aanwezigen, nog diezelfde 
nacht De Volkskrant ingelicht, 
zodat dit ochtendblad op dinsdag 

1 mei met de primeur verscheen 
van het wisselen van de wacht. 
Ingeslopen onjuistheden in die 
berichtgeving zijn door Voorhoeve 
tijdens de persconferentie recht
gezet. 

Joris Voorhoeve verdedigde 
partijvoorzitter Ginjaar. Er was 
volgens hem geen sprake geweest 
van "achterkamertjes politiek", 
evenmin had voorzitter Ginjaar 
met twee tongen gesproken, Loek 
Hermans had zich niet gekan
dideerd, er was niet gestemd en 

Wiegel had geen enkele bemoeie
nis gehad met de gehele gang van 
zaken. 

Aanval 
Tijdens de persconferentie de 

volgende ochtend om elf uur spit
sten de vragen uit de media zich· 
toe op VVD-voorzitter Ginjaar. 
Vragen over de aard van het ge
sprek met Voorhoeve, over zijn ei
gen aanblijven en over het optre
den van het hoofdbestuur. Zowel 

IN MEMORIAM 
FRITS PORTREINE 

Het oud-lid van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer is na een hem buiten zijn schuld 
(hij werd op een voetgangersoversteekplaats 
aangereden) overkomen ernstig ongeval na 
een ziekbed van ruim twee en een halve 
maand ten slotte tot ons aller onsteltenis ~n 
verdriet aan de gevolgen daarvan overleden. 

Reeds in zijn studietijd was hij actief bij de politiek betrokken, 
en heeft hij eerst de Partij van de Vrijheid en kort daarna de 
VVD mee helpen oprichten. Na zijn studietijd ging hij werken bij 
de Koninklijke Nederlandse Middenstands Bond en werd hij 
enige tijd later, in 1954, ook lid van de Gemeenteraad in Leiden, 
wat hij tot 1972 is gebleven. 
Inmiddels ook tot lid van het Hoofdbestuur van de VVD gekozen 
werd hij al spoedig lid en voorzitter van een commissie die in 
1962 belangrijke voorstellen deed tot wijziging in de organisatie
structuur van de partij, welke voorstellen toen integraal door de 
partij werden aanvaard. 

In 1963 werd hij lid van de Tweede Kamer, waar hij zich in 
het bijzonder ging bezig houden met aangelegenheden van het 
midden- en kleinbedrijf en met sociaal-economische zaken in het 
algemeen, in het bijzonder ook de belastingen, en ook het toeris
me. In de fractie was zijn inbreng altijd deskundig, volstrekt 
liberaal en ook getuigend van een goed politiek gevoel. Hij werd 
daar later ook belast· met de vertrouwensfunctie van secretaris. 
Vanuit de fractie werd hij aangewezen als lid van de Raad van 
Europa, en werd daar ook tot secretàris van de (internationale) 
liberale fractie in die Raad benoemd. 

Ginjaar, als Voorhoeve en fractie
voorzitter Bolkestein hielden de 
rug recht en hebben slechts zeer 
summier - daar het een intern 
overleg betrof - op deze vragen 
geantwoord. 

Daarmee was de jacht voor de 
media geopend. De vier ochtend
bladen van woensdag 2 mei 
brachten alle eigen variaties in de 
berichtgeving. Kamercentra
levoorzitters werden gebeld, 
VVD-Kamerleden werd om com
mentaar gevraagd. Slechts en-

Op korte termijn - nog voor de 
jaarvergaderingvan 18 mei aan
staande - zal een gesprek plaats
vinden tussen hoofdbestuur en 
fractie, om de verhouding hoofd
bestuur- Tweede-Kamerfractie op 
te klaren. • 

In de Tweede Kamer was hij ook bij leden van andere fracties 
gezien en gerespecteerd, getuige de verschillende malen dat zij 
tezamen konden optreden bij initiatieven en moties. Hij werd 
later ook gekozen tot ondervoorzitter en daardoor tevens tot lid 
van het Presidium, een door hem zeer gewaardeerde functie, die 
hij met grote stijl wist te vervullen. Tot 1981 is hij lid van de 
Tweede Kamer geweest, maar ook na die tijd is hij onvermoeid 
met allerlei zaken bezig geblèven. Zo was hij voorzitter van de 
staatscommissie tot herziening van het decoratiestelsel, waarvan 
de voorstellen thans tot een wetsontwerp hebben geleid. 
In Leiden, de stad die hij altijd trouw is gebleven, was hij onder 
meer voorzitter van de stichting Vrienden van de Pieterskerk en 
ook actief in de VVD-afdeling, waar hij zeer gewaardeerd werd 
om zijn goede adviezen en waar hij enige tijd geleden tot lid van 
verdienste werd benoemd. 
Frits Portheïne heeft een lange staat van dienst in de politiek 
gehad; in de politiek in de diepere zin van werken aan een betere 
samenleving en aan een betere toekomst, en ook een lange staat 
van dienst in de VVD in al haar geledingen, en bij dit alles heeft 
hij zich altijd belangeloos ingezet voor het lot van zeer vele 
anderen. Hij was, als reeds gezegd, een man van stijl; stijl als 
weerspiegeling van een levenshouding en van een opvatting over 
de menselijke omgang. Hij was ook iemand die genoot van een 
goede sfeer, een genoeglijk tafelen en het reizen en verblijven 
daarbij in hotels met de juiste ambiance. Hij was een gevoelig en 
heel muzikaal mens, die in vervoering kon raken bij Hongaarse . 
muziek, die hij zelf ook goed op de piano wist te vertolken, waarbij 
hij zich steeds zijn goede vriend Sandor Vidak tot voorbeeld 
stelde. 
Frits Portheïne was een groot en eerlijk liberaal, een beminnelijk · 
mens en een trouwe vriend. Onze besten wensen gaan uit naar 
zijn lieve vrouw Mariet. Hij zal bij allen die hem gekend hebben 
in een onvergetelijke herinnering voortleven. 

H.P. Talsma 
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Bolkestein: geen 
tussenpaus 

door RENY DIJKMAN 

foto: Miehiel Sablerolle 

Met mr. drs. Frits Bolkestein 
als politiek leider krijgt de 
VVD een veelzijdige, creatieve 
voorman. Hij is door de fractie 
niet benoemd als tussenpaus, 
maar voor de volle komende 
periode tot een kabinetsval of 
de reguliere verkiezingen 
over vier jaar. Dan zal bij de 
lijstsamenstelling door de 
partij opnieuw worden uit
gemaakt wie lijstaanvoerder 
zal worden. 

Voor zijn politieke carrière was 
Bolkestein lid van de directie van 
SHELL chemie in Frankrijk. In 
1978 stapte hij over naar de 
Tweede Kamer. In het eerste ka
binet-Lubbers was hij ondermi
nister van Buitenlandse Handel. 
Bij de Kamerverkiezingen van 
1986 was Frits Bolkestein een van 
degenen die in de fractie orde op 
zaken gesteld wenste te hebben. 
Er was de laatste twee jaar een 
vertroebelde sfeer ontstaan. Met 
dit optreden verspeelde hij zijn 
kans op terugkeer in het volgend 
kabinet. Frits Bolkestein is niet 
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de man om daaronder gebukt te 
gaan. Naast Joris Voorhoeve, die 
op zijn steun kon rekenen, coör
dineerde hij in de fractie als vice
voorzitter een aantal fractieclus
ters totdat hij na het aftreden van 
Wim van Eekelen werd gekozen 
als diens opvolger als minister 
van Defensie. Een ministerschap 
waaraan hij gedegen invulling 
wist te geven. Dusdanig, dat hij 
internationaal respect afdwong. 

Op dezelfde lakonieke wijze 
keerde hij na de verkiezingen van 
8 september weer terug in de Ka
mer als gewoon Kamerlid. In de 
afgelopen periode schreef hij in 

Premier Lubbers feliciteert Bolkestein met zijn benoeming. 

zijn vrije tijd onder meer toneel
kritieken voor de Haagse Post. 

Veelzijdig 
Frits Bolkestein is een erudiet 

en veelzijdig man. Veel terreinen 
hebben zijn belangstelling, waar
bij schrijven, kunst en cultuur ze
ker niet op de laatste plaats ko
men. 

Hij bezit een scherp vermogen 
tot het analyseren van zaken en 
heeft een groot gevoel voor de re
lativiteit van alles. 
Bolkestein is uiterst bekwaam in 
het simpel verwoorden van moei-

lijke zaken, treedt met gemak 
naar buiten op, al is hij - zeker in 
kleinere gezelschappen - verle
gen. Een eigenschap die door bui
tenstaanders wel eens als ar
rogant wor(it gezien. Hij schroomt 
de kritiek niet, maar kan dat ook 
makkelijk incasseren. 

Algemene Vergadering 
Op de algemene vergadering 

van 18 en 19 mei zal hij voor het 
eerst als politiek leider zijn entree 
maken. Daarom volgt een inter
view met hem in hetjuni-nummer 
van Vrijheid & Democratie. • 

Frank de Grave 
loco-burgemeester van 
Amsterdam 
Het is ze gelukt, de hoofd
stedelijke VVD-ers. Na 12 jaar 
keert de VVD na een raads
campagne met winst en goede 
college-onderhandelingen te
rug in het Amsterdamse col
lege van B. & W. 

Dat betekent dat Frank de 
Grave zijn Kamerlidmaatschap 
heeft beëindigd en thans wethou
der is te Amsterdam. Daarmee 
krijgt Amsterdam een goed be
stuurder en verliest de VVD-TK
fractie een bekwaam en geestig 
Kamerlid. Zo heeft alles zijn prijs. 

Het vertrek van Frank be
tekent de terugkomst van Jan 
Dirk Blaauw in de fractie. Ook hij 
is geen onbekende in het Haags 
Jeruzalem. Jan Dirk Blaauw is 
tevens secretaris buitenland in 
het hoofdbestuur. 

In het septembernummer van 
Vrijheid en Democratie zal de 

nieuwe taakverdeling van de 
fractie worden opgenomen. Met de 
terugkomst van Broos van Erp, 

Margreet Kamp en Jan Dirk 
Blaauw hebben zich daarin de no
dige wijzigingen voorgedaan. • 

Van de 
voorzitter 
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B
ij het aftreden van de heer 
Voorhoeve wil ik namens 
het hoofdbestuur een viertal 

opmerkingen maken. 

In de eerste plaats wil het 
hoofdbestuur nogmaals bena
drukken dat het veel respect en 
waardering heeft voor de wijze 
waarop de heer Voorhoeve tot zijn 
besluit is gekomen om terug te 
treden als voorzitter van de VVD
fractie in de Tweede Kamer. 

Tegelijkertijd echter - dat is de 
tweede opmerking - moest worden 
geconstateerd dat er doorlopend 
binnen en buiten de partij kritiek 
op de fractie en haar voorzitter 
werd uitgeoefend. Op zichzelf 
niets nieuws. Wel is het zo, dat 
het laatste jaar deze kritiek - die 
de heer Voorhoeve ook bekend 
was -langzamerhand van zodani
ge aard en omvang werd, dat het 
hoofdbestuur meende niet te 
kunnen ontkomen aan zijn ver
antwoordelijkheid jegens de le
den, om de heer Voorhoeve te vra
gen zich te beraden op de ontstane 
situatie. Het was een stap die het 
hoofdbestuur zeer ongaarne zette, 
maar wel noodzakelijk achtte. En 
waarbij overigens het hoofdbe
stuur geen ultimatum stelde. 

De heer Voorhoeve heeft deze 
mening betrokken bij zijn eigen 
overwegingen !llet betrekking tot 
de toekomstige periode. Een en 
ander heeft dan vervófgens ge
resulteerd in het besluit van de 
heer Voorhoeve terug te treden. · 

De derde opmerking betreft de 
verhouding tussen fractie en 
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is 
van mening dat hoofdbestuur en 
fractie(s) gescheiden verantwoor
delijkheden hebben en dat het 
primaat van het politiek handelen 
bij de Tweede-Kamerfractie be
rust. Dit laat onverlet de verant
woordelijkheid die het hoofdbe
stuur jegens de leden van de partij 
heeft en waarvan het regelmatig 
melding heeft gemaakt. Nu die
nen gebleken verschillen in op
vatting hieromtrent tussen 
hoofdbestuur en fractie zo snel 
mogelijk te worden opgelost. Ge
sprekken tussen beide zijn in
middels gestart. Het hoofdbestuur 
is er daarbij van overtuigd dat het 
mogelijk zal olijken te zijn de ver
schillen in opvatting op construc
tieve wijze te overbruggen. 

Ten slotte de vierde opmer
king. Op de heer Bolkestein rust 
thans de zware taak politiek lei
ding te geven aan de partij op weg 
naar de Statenverkiezingen van 
1991 en de volgende Tweede-Ka
merverkiezing. Het is nu aan hem 
om politiek inhoud te geven aan 
de liberale beginselen, het ver
kiezingsprogramma uit te dragen, 
en lijnen voor de toekomst te ont
wikkelen. Het hoofdbestuur wil 
gaarne zijn steun uitspreken en 
wenst hem veel succes. 

Het hoofdbestuur legt voor zijn 
handelen verantwoording af op dè 
jaarlijkse algemene vergadering 
op 18 en 19 mei a.s. te Z':"olle. 

~ 
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Nog één keer: 
het reiskostenforfait door HANS HOOGERVORST 

In april prijkte een beladen 
onderwerp op de agenda van 
de Tweede Kamer: de inper
king van het reiskostenforfait. 
Het vermaledijde reiskosten
forfait: de aanleiding tot de 
val van het kabinet Lubbers 
11, het symbool van milieu
gezondheid van het CDA in de 
verkiezingsstrijd en een 
handvat tot, verkettering van 
de VVD als "autopartij". 

groeperingen werden uitgedra
gen. Het forfait blijft voor afstan
den tot 30 kilometer gewoon be
staan. Voor gebruikers van het 
openbaar vervoer blijft het reis
kostenforfait grotendeels ge
handhaafd. Carpooling wordt 
fiscaal gefacilieerd. Stap voor stap 
is het oorspronkelijke voornemen 
tot afschaffing van het reiskos
tenforfait uitgekleed, tot er uit
eindelijk minder dan een kwart 
van het oorspronkelijke voorstel 
overbleef. Je zou dus kunnen zeg
gen dat de VVD voor drie kwart 
gelijk heeft gekregen. 

Amper effect 

nog een aantal pijnlijke processen 
opleveren. 

Nadeellagere 
inkomens 

Tenslotte drukte deze maatre
gel extra zwaar op de werkenden 
met de lagere inkomens. Het ka
binet heeft voorgerekend dat, na 
de aftopping, het besteedbaar in
komen van een minimumloner 
per jaar f 2000 lager kan uitpak
ken dan dat van een uitkerings
gerechtigde. Zo worden de finan
ciële prikkels in de arbeidsmarkt 
totaal de verkeerde richting inge
zet. Als dat sociale vernieuwing 
moet heten! 

Hoewel de bezwaren van de 

VVD tegen de aantasting van het 
reiskostenforfait achteraf in be
langrijke mate zijn gehonoreerd, 
is het duidelijk dat wij daarmee 
politiek niets hebben gewonnen. 
Klaarblijkelijk was het als issue 
niet aansprekend genoeg om er 
een kabinetsbreuk mee te kunnen 
legitimeren. Een ander probleem 
voor de VVD was dat er interne 
verdeeldheid heerste over het 
reiskostenforfait, hetgeen de par
tij uiterst kwestbaar maakt. Hoe
wel lastenverlichting een uiterst 
belangrijk politiek profilerings
punt voor de VVD is, achtten en
kele liberale bewindslieden uit 
het vorige kabinet het acceptabel 
dat afschaffing van het reiskos
tenforfait tot verhoging van de 
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belastingdruk zou leiden. Hier
mee was de basis voor een scherp 
intern conflict gelegd. Er wordt 
vaak van de VVD gezegd dat in
terne strijd alleen maar over per
sonen gaat. Het conflict rond het 
reiskostenforfait toont juist aan 
dat ook een gebrek aan inhoude
lijke cohesie de basis voor een 
conflictsituatie kan leggen. Op
portunisme gedijt het best in een 
klimaat waarin te makkelijk 
wordt aangenomen dat men in
. houdelijk op hetzelfde spoor zit. 
Als het er op aan komt blijkt dat 
binnen de VVD niet altijd het ge
val te zijn. Daar moest maar eens 
wat meer over gepraat worden. 

• 

Wie echter verwachtte dat dit 
netelige onderwerp tot een vurig 
debat in de Kamer zou leiden, 
kwam bedrogen uit. Alleen in de 
eerste termijn stortten de re
geringsfracties en de overige "op
positie"-partijen zich met talrijke 
interrupties op VVD-kamerlid 
Robin Linschoten, die zich als 
enige tegen de aantasting van het 
reiskostenforfait keerde. Nadat 
echter bleek dat men inhoudelijk 
nauwelijks vat op het VVD-betoog 
kon krijgen bloedde het debat al 
snel dood. 

Goed beschouwd was de tam
heid van het debat ook geen won
der. Het CDA had namelijk de 
werkelijke inzet achter het reis
kostenforfait al binnen: de inruil 
van de PvdA voor de VVD als coa
litiepartner. Tijdens de re
geringscrisis speelde Lubbers de 
zaak spijkerhard. Het reiskosten
forfait moest en zou worden afge
schaft; alleen over de besteding 
van de vrijkomende gelden kon 
nog worden gepraat. Na de ka
binetsformatie met de PvdA was 
het CDA ineens een en al soepel
heid. Het voornemen om het reis
kostenforfait af te schaffen werd 
afgezwakt tot een aftoppings
voorstel dat slechts 25 % zou op
brengen van de oorspronkelijke 
doelstelling. Hiermee werd het 
NMP-plus van Hans Aiders inge
krompen met f 400 mln tot het 
oorspronkelijke NMP van Ed Nij
pels. Ineens ·kon het kabinet be
grip tonen nu de bezwaren tegen 
inperking van het reiskostenfor
fait niet alleen meer door de VVD, 
maar ook door maatschappelijke 

Ondanks de aanmerkelijke af
zwakking van het wetsvoorstel 
heeft de VVD-fractie toch besloten 
tegen te stemmen. Er blijft name
lijk eèn aantal belangrijke be
zwaren tegen de inperking van 
het reiskostenforfait overeind 
staan. Ten eerste is de inperking 
van het forfait geen effectieve mi
lieumaatregel. De beste bereke
ningen laten een milieu-effect 
zien dat pas bij het vierde cijfer 
achter de ·komma waarneembaar 
is. Ten tweede deugt de fiscale on
derbouwing van deze wet niet. 
Sinds 1971 zijn de kosten van het 
woon-werkverkeer door de wet
gever erkend als zakelijke ver
wervingskosten die aftrekbaar 
zijn. Nergens heeft het kabinet 
aangetoond dat de kosten van het 
woon-werkverkeer nu ineens ook 
een duidelijk privé-karakter heb
ben. Het is toch niet vol te houden 
dat juist de mensen die op grote 
afstand van hun werk wonen veel 
plezier hebben in het steeds groter 
wordende tijdverlies van het 
woon-werkverkeer? Een derde 
bezwaar is dat het feit dat het 
reiskostenforfait alleen voor au
togebruikers en niet voor open
baar-vervoergebruikers wordt in
geperkt de Nederlandse staat ju
ridisch zeer kwetsbaar maakt. Dit 
onderscheid is waarschijnlijk 
strijdig met het in diverse inter
nationale verdragen vervatte ge
lijkheidsbeginsel, en kan de Staat 

~beidsvoorzie
ning nieu\Ve stijl 
door MARCEL GERRITSEN 

Robin Linschoten 

Ym van der Wèrff, Eerste Kamer 

Behoedzaamheid gewenst 
Tijdens het beleidsdebat in de 
Eerste Kamer over de NAVO 
en Defensie wees senator drs. 
Ym v.d. Werff erop dat de ver
anderde situatie tussen War
schaupact en NAVO inhoude
lijk een nieuwe analyse vergt. 
"Het Warschaupact lijkt 
voorlopig nog wel gespreks
partner, maar het politiek en 
militair draagvlak van dat 
verbond loopt snel terug." 

Senator Van der Werff bena
drukte dat de militaire krachts
verhoudingen wel in Centraal 
Europa sterk zijn veranderd, 
maar dat dit niet geldt voor de 
Noord- en Zuidflank. Hij vroeg een 
bevestiging van de minister van 
Defensie over het feit dat de Sow
jet-Unie de laatste zeven jaar ie
der jaar acht of meer onderzeeërs 
heeft gebouwd, waarvan meer dan 
de helft nucleair zijn qua voort
stuwing en qua bewapening. 
"Kan de NAVO, kan West-Euro-

pa, dat zo kwetsbaar is in dit op
zicht, zo'n dreiging negeren?" Hij 
refereerde aan de Russische hou
ding ten aanzien van het zich 
onafhankelijk makende Litouwen 
en concludeerde: "Het ijzeren 
gordijn is niet afgebroken, doch 
slechts enkele honderden kilome
ters oostelijk herplaatst. Is die 
veel geroemde ontspanning nu 
gezichtsbedrog of werkelijkheid? 
Staat tegenover het vertrek van 
Russische troepen uit Hongarije, 
Tsjecho-Slowakije en Polen, 
waardoor deze landen kunnen 

democratiseren, niet het Weens 
Overleg, dat wat lijkt vertraagd. 
Sterker, de Russische topleiding 
lijkt in alle overlegsgremia opeens 
weer terughoudend, wan
trouwend en agressief. Komt dat 
nu, omdat de Sowjet-Unie eerst 
duidelijkheid wil verkrijgen over 
de wijze en condities van de Duit
se eenwording of speelt daarbij 
ook de overweging een rol dat 
troepen terugnemen op een der
gelijke schaal als voor beide 
operaties tegelijk en logistiek en 
voor de opvang van de terug
kerenden in de Russische samen
leving een volstrekte onmogelijk
heid is?" 

Voorlopig acht de senator be
hoedzaamheid nog gewenst. 
"Gorbatsjov is een koorddanser. 
Hij moet evenwicht bewaren en 
hij moet vooruit ... want daaron
der gaapt de afgrond. Niet alleen 
voor hem; zijn land, ons hele con
tinent kunnen ermee gemoeid 
zijn." B 

Tijdens een uitgebreide com
missievergadering over de zo
genaamde Hoofdlijnennotitie 
Arbeidsvoorzieningsbeleid 
heeft VVD-woordvoerder Ro
bin Linschoten de minister 
van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid laten weten dat 
de VVD-fractie nogal wat 
twijfels heeft over de invloed 
die de Tweede Kamer heeft op 
het arbeidsvoorzienings
beleid. 
Immers, door de nieuwe Ar
beidsvoorzieningswet zal het 
arbeidsvoorzieningsbeleid in 
belangrijke mate de verant
woordelijkheid zijn van de, so
ciale partners en zal de minis
ter van Sociale Zaken slechts 
de geluiden kunnen laten ho
ren die hem door de Tweede 
Kamer worden meegegeven. 

Volgens Robin Linschoten zal 
de Tweede Kamer ter beïnvloe
ding van dit beleid vooral gebruik 
moeten maken van de begro
tingsbehandeling van Sociale Za
ken en Werkgelegenheid waarin 
het budget voor de arbeidsvoor
zieningsorganisatie is opge
nomen. De VVD-fractie zal bij die 
bespreking dan ook een oordeel 
geven over datgene dat door het 
Centraal Bestuur Arbeidsvoor
ziening op de rails is gezet. 

Weinig ruimte 
In de hoofdlijnennotitie heeft 

de regering aangegeven wat er de 
komende jaren op het terrein van 
de arbeidsvoorziening moet gaan 
gebeuren. De verwachting is dat 
de forse toename in werkgelegen
heid van de afgelopen jaren lang
zamerhand gaat afnemen en Ro
bin Linschoten heeft de minister 
daarvoor gewaarschuwd. 

De minister heeft te wem1g 
ruimte om het beleid bij te sturen 
wanneer inderdaad blijkt dat de 
groei van werkgelegenheid af
neemt. De afgelopen jaren is ge
bleken dat een belangrijk instru
ment ter bevordering van werk
gelegenheid de matiging van de 

loonkosten is. Nergens blijkt uit 
dat het kabinet op enigerlei wijze 
ruimte heeft gecreëerd voor deze 
loonkostenmatiging. 

De VVD-fractie vreest daarom 
dat onvoldoende wordt gedaan om 
de afname in groei van werkgele
genheid te voorkomen. 

Jongerendossier 
Een ander punt dat wordt ge

mist in de hoofdlijnennotitie is 
een samenhangènd betoog over 
het jongerendossier. De VVD
fractie heeft gevraagd om een 
dossier waarbij aandacht wordt 
geschonken aan inkomensaspec
ten maar ook aan arbeidsmarkt
aspecten. Zo zal ook het Jeugd
werkgarantieplan een belangrijk 
onderdeel zijn van het jongeren
dossier. Op een vraag van Robin 
Linschoten heeft de minister ech
ter geantwoord dat de sluitende 
aanpak van dit plan, waarbij op
leiding, werkervaring en arbeids
markt aaneensluiten, niet haal
baar wordt geacht. De sociale 
partners zien deze sluitende aan
pak vooralsnog in de praktijk niet 
zitten. De VVD-fractie vindt het 
teleurstellend dat op een dergelijk 

- belangrijk punt nog geen dui
delijkheid kan worden gegeven. 
Naast dat jongerendossier heeft 
de VVD-fractie ook kritiek op de 
arbeidspools. 
De financiering van deze arbeids
pools is namelijk nog altijd niet 
rond. Robin Linschoten heeft 
daarom in het debat met de mi
nister gezegd dat het toch wel op
vallend is dat ten aanzien van 
twee belangrijke onderdelen van 
het arbeidsvoorzieningsbeleid nog 
niet duidelijk is wat er gaat ge
beuren. 

In het bijzonder de sluitende 
aanpak van het Jeugdwerk
garantieplan is nu juist een van de 
aspecten van het regeerakkoord 
waar de VVD-fractie mee kan in
stemmen. Het is jammer wanneer 
nu juist dit plan op de tocht zou 
komen te staan. 

De VVD-fractie zal deze ont
wikkelingen daarom kritisch blij
ven volgen. • 
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• Dáárgaat Ie ... 
door HUGO DITIMAR, secretaris LPG 

Zijn optreden als dienstplich
tig soldaat aan de kazer
nepoort in het begin van de 
zeventiger jaren, was zijn eer
ste stap op het landelijk plat
form van de VVD. Toenmalig 
campagneleider Rudolf de 
Korte introduceerde de "hu
man-interest-story" in de 
VVD-TV-publiciteit: Laat de 
kiezer zelf vertellen waarom 
'ie op de VVD stemt. Wat was 
er dan mooier in een tijd van 
polariserende soldatenvak
bonden om een "Jan Soldaat" 
te laten vertellen waarom· die 
Liberalen zo geweldig waren. 
En goed van de tongriem was 
hij toen al gesneden. 

BenVerwaayen, klein postuur, 
wat grote bril, maar let op die 
ogen: het hele scala van scherpe 
waarneming tot gedoseerde emo
tie is er in af te lezen. 

Zijn LPC. 
Jarenlang lid vanafdelings-en 

KC-bestuur en daardoor van de 
Landelijke Propaganda Commis
sie, waarvan hij in april 1983 
voorzitter werd. Waren er in de 
vijf jaren voor hem vijf verschil
lende voorzitters, met de komst 
van Ben werd continuïteit het 
wachtwoord. 

Als nieuw partijbestuurder 
nauwelijks 31 jaar, nam hij al snel 
de materie actief ter hand. En dat 
betekende niet dat hij zich met de 
dagelijkse gang van zaken be
moeide, maar dat hij visie ten toon 
spreidde en klankbord bood aan 
allen die dat zochten. De Lande
lijke Propaganda Commissie, van 
oudsher een van de meest actieve 
en spraakmakende commissies in 
de partij, moest wel even wennen 
aan het hoge vergadertempo van 
de nieuwe voorzitter. St:r:even 
werd om half tien te eindigen en 
dat was ruim vijfkwartier vroeger 
dan de club gewend was. Toch 
werd het nooit broddelwerk, want 
voorzitter Verwaayen heeft naast 
een flue de bouche, het vermogen 
goed te luisteren. En zo na een 
ronde langs alle KC-vertegen
woordigers haarfijn te analyseren 
wat de grootste gemene deler van 
de talrijke meningen in het land 
was. En was het noodzakelijk, dan 
ging hij door tot in de verlenging. 

Zijn campagneleiders 

Vandaar uit werkte hij samen 
met zijn opeenvolgende campag
neleiders aan de strategische 
planning voor de zeven verkie
zingscampagnes die onder zijn 
bestuurlijke verantwoordelijk
heid aan het land werden aange
boden. Altijd zuiver balancerend 
tussen de adviserende en uitvoe
rende taken van de LPC en de 
besluitvormende opdrachten 
waarvoor het hoofdbestuur zich 
gesteld zag. Zeker in een partij 
als de onze en zeker als dat het 
onderwerp communicatie-in-en
buiten-campagnes betreft (waar 
immers iedereen verstand van 
heeft?!) een rol, die van de be
stuurder een ruime partijer
varing, een minitieus inschat
tingsvermogen in onderlinge ver
houdingen en grote loyaliteit op 
de juiste plaats eist. 

Oud-campagneleiders Gerlof" 
Boosman en Ferry Houterman 
hebben mét ondergetekende er
varen dat Ben als geen ander dat 
scala van. onmisbare eigenschap
pen paart aan een tomeloze werk
lust, waardoor hij nooit te beroerd 
Was om zelf ook de handen uit de 

mouwen te steken en niet alleen 
wist te roepen hoe het moest. 
Waarschijnlijk 's nachts produ
ceerde hij vele malen papieren 
voorzetten, waar anderen hun 
voordeel mee deden. 

"Nou, nou", roepen vast diver
sen in de partij, want wij zijn niet 
zo'n "ophemelaars" in Nederland, 
"is dat allemaal wel nodig?" 

Zijn aanpak 
Ja, zeg ik u, dat is nu eens no

dig. Allereerst omdat Ben in al 
die zevenjaren nooit de publiciteit 
zocht. De stille diplomaat 
opereerde buiten de schijnwer
pers en hij was een van de weinige 
bestuurders die nooit zo nodig "op 
het podium" hoefde te zitten. Veel 
liever deed hij zijn werk tussen de 
mensen in, met een grap als dat 
kon en ondersteunend als mensen 
weer eens tussen de raderen van 
de partijmachine waren verma
len. 

Een tweedens is het nodig, 
omdat wij er als partij, als VVD
er, zo'n goed cultuurversterkend 
midde1 aan zouden hebben, als we 
ons eens meer uitputten in het 
waarderen van de goede kanten 
van onze collega's in de club, die 
we, allemaal toch (?!!) zo'n goed 
hart toedragen! 

Leven 
In de JOVD vindt op dit mo
ment een discussie plaats over 
complexe levensvraagstuk
ken; het zelfbeschikkings
recht van het individu, over 
zijnihaar eigen lichaam en het 
respect voor het leven. Ter 
amendering ligt de resolutie 
"Leven", die op het Juni-con
gres wordt vastgesteld. Enke
le onderwerpen die aan de 
orde komen; prenatale diag
nostiek, IVF, KI, draagmoe
derschap, abortus, euthana
sie, genetische manipulatie en 
informatie. 

Bevruchting buiten de baar
moeder is op zichzelf misschien 
een onschuldige techniek, maar 
als we doorgaan de reproductie 
van het menselijke leven onder 
technische beheersing te brengen 
dan volgen onherroepelijk andere 
stappen die minder onschuldig 
zijn; genetische manipulatie, 
misschien zelfs klonen. 
Als je met een embryo van twee 
weken mag experimenteren, 
waarom dan niet met één van drie 
weken. Het gebruik van termen 
als "uitzichtloze noodsituaties" of 

Zijn Heleen, Ans en 
Thea 

Bijzonder waren de vrouwen 
van Ben. Zijn vrouw Heleen, die 
hem welwillend zeven jaar lang 
's avonds aan de VVD afstond, als 
hij tenminste op hoogtijdagen in 
de gemeentepolitiek, waar zij ac
tief in is, als de "man van me
vrouw Verwaayen" met haar mee 
wilde gaan. En zijn "zaken
vrouwen" op zijn dagelijks werk, 
Ans Gosterman en Thea Boven
schen, die op perfecte wijze de 
kunst hebben verstaan prioritei
ten in te schatten en zo bedrijfs
en partijverplichtingen door el
kaar te vlechten. Je kon dit hb-lid 
dan ook altijd bereiken en daar: 
door hoefden die telefoongesprek
ken dan ook nooit lang te zijn; .ten 
behoeve van voortgang en beslis
singen, zo noodzakelijk in het 
heetst van de campagnestrijd. 
Nou hebben ze ook goeie toestel
len daar op zijn werk! 

Zijn opvolger 
Zijn opvolger krijgt de niet ge

makkelijke taak om deze specia
list in zakelijke en menselijke 
communicatie te evenaren. Ge
lukkig houden VVD-ers van uit
dagingen en staat er een grote rij 
van kandidaten klaar om hem op 
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I 
"concrete doodsverwachting" 
moet geïnterpreteerd worden; de 
ene arts zal daarin "liberaler" zijn 
dan de andere. Zo komt een maat
schappelijk proces op gang waarin 
de grenzen steeds verder schui
ven. 

Schemergebied 
Een ander belangrijk onder

deel van de discussie is, de drei
gende aantastingen van rechten 
van mensen. De nieuwste moge
lijkheden (genetische manipula
tie, kunstmatige inseminatie, 
anonieme bloedonderzoeken) 
brengen rechtstreeks de hoogste 
mensenrechten (van lichamelijke 
int~griteit, van menselijke waar
digheid) in het geding. Op het ge
bied van wetgeving is de Wet Per
soonsregistraties een eerste stap 
in de goede richting. Maar er is 
meer nodig: Genetische manipu
latie vindt in een juridisch 
schemergebied plaats en wat de 
rechten van een kunstmatige va
der zijn, is ondanks enige juris-

te volgen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de uitverkorene die op de al
gemene vergadering in Zwolle in 
zijn voetsporen treedt, hem altijd 
nog mag bellen voor advies. Want 
zo zit hij in elkaar. 

DagBen 

Ben Verwaayen, het hoeft van 

prudentie nog erg onduidelijk. 
De werkelijke test van wat 

mensenrechten in een samen
leving waard zijn, is hoe zij wor
den nagekomen als zich bedreî
gingen voordoen. Bijvoorbeeld als 
minderheden om hun rechten 
vragen, als groepen in de samen
leving een gedrag vertonen dat 
afwijkt van de burgerlijke nor
men, en thans ook door de cir
culatie van het aids-virus. 

De inbreuken op de menselijke 
vrijheid die zich nu met testen op 
seropositiviteit voor aids dreigen 
voor te doen, kunnen morgen aan 
de orde komen bij predictieve test 
voor genetische afwijkingen. La
ten we het toe dat rechten van 
individuele mensen zo gemakke
lijk terzijde worden geschoven? 

Paria's 
Willen we het werkelijk zover 

laten komen dat er in onze sa
menleving kasten van paria's 
gaan ontstaan die niet meer kun
nen deelnemen aan arbeid en die 
de risico's die iedere burger wil 
kunnen verzekeren, niet meer 
kunnen dekken. Overigens, wel
licht zal seropositiviteit voor aids 
op den duur niet eens het grootste 
probleem blijken te zijn. Immers 
gezien de aard van de aandoening 
mag worden verwacht dat thera
pie en vaccinatie op een gegeven 

Ben Verwaayen 

jou niet, zó'n verhaal. Je hebt je 
in die jaren maar één keer door 
Reny Dijkman laten strikken, 
maar hier moet je dus even door
heen. De LPC heeft op 9 mei af
scheid van je genomen, de partij 
doet het nu; maar blijf nog een 
beetje in de buurt, op afroep als 
het kan. Want we zullen je mis
sen! • 

moment wel zullen worden ge
vonden. Veel ernstiger dreigt het 
probleem te worden bij de testen 
op genetische aanleg. 

De enige hoop die men dan nog 
kan hebben, is dat een ieder zoda
nig drager van genetische be
schadigingen blijkt te zijn, dat we 
allemaal worden uitgesloten. 

Gezondheidszorg 

Een niet respecteren van de 
rechten van mensen in de ge
zondheidszorg heeft ook ten aan
zien van die zorg zelf effecten. 
Het gebeurt al dat mensen die 
voor een genetisch onderzoek in 
aanmerking komen, een dergelijk 
onderzoek niet meer laten ver
richten vanwege de consequentie 
die niet alleen de uitslag kan heb
ben, maar zelfs louter het deelne
men aan een onderzoek, omdat 
verzekeringsmaatschappijen ook 
naar dat laatste vragen en er het 
gevolg van extra onderzoek aan 
verbinden. 

Mensen die hun verantwoor
delijkheid nemen, worden aldus 
in de moeilijke situatie gebracht 
en het is dan vaak beter maar niet 
aan het onderzoek mee te doen. 
Dat geldt ook voor het deelnemen 
aan preventieve onderzoeken en 
wetenschappelijke researchpro
gramma's. Want ook dan zal de 
vraag of men eerder is onderzocht, 
positief moeten worden beant
woord. 
Op die manier kunnen niet alleen 
individuele mensen maar kan ook 
de ontwikkeling van de gezond
heidszorg zelf ernstige schade 
oplopen, indien de nu dreigende 
maatschappelijke verschijnselen 
niet worden gekeerd. 

JOLANDA HEKMAN • 
Politiek secretaris 

Op het JOVD-congres in maart werd al 
een voorschot genomen op de "Leven
discussie". v.l.n.r. Meindert Leerling 
(RPF}, JOVD-vice-voorzitter Eduard van 
der Biezen en dr. Tang van de Neder
landse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie. 
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Prof. DJr. B.M. Teldersstichting: 
Denktank voor liberalism.e ~~:~;:~e~ 
Het lOe Jaarboek geeft van de 
Teldersstichting de keurige 
definitie: "De Teldersstichting 
is de wetenschappelijke in
stelling ten behoeve van de 
VVD en het liberalisme." 
Maar hoe reilt en zeilt dit in
stituut dat slechts door één 
pand van het Thorbeckehuis 
is gescheiden? Ook daar im
mers heeft men te kampen met 
een aanzienlijk geslonken 
budget. 

De subsidie van Binnenlandse 
Zaken is gebaseerd op het aantal 
Tweede-Kamerzetels van de VVD. 
Directeur dr. Klaas Groenveld: 
"We hebben op dit ogenblik één 
vacature. Het bestand zou moeten 
zijn: een secretaresse, drie we
tenschappelijk medewerkers en 
de directeur; dus 5 mensen. 
De wetenschappelijke bureaus 
van CDA en PvdA hebben dubbel 
zoveel mensen in dienst. 

De Teldersstichting is vol
strekt onafhankelijk, in die zin 
dat het stichtingsbestuur - bij ons 
curatorium geheten - als enige 
beslissingsbevoegd is over wat we 
hier doen en produceren. Dat cu
ratorium beslist over ons pro
gramma op basis van voorstellen 
van de directeur en ook over de 
uitvoering van dat programma. 
Het delegeert een groot deel van 
de zaken aan mij en ik rapporteer 
regelmatig terug aan het curato
rium. Dat betreft bijvoorbeeld de 
voortgang van de rapporten (de 
befaamde Geschriften). Als een 
rapport klaar is wordt het weer 

Dr. Klaas Groenveld, directeur Telders
stichting 

voorgelegd aan het curatorium, 
waarvan mr. drs. H. Langman 
voorzitter is. 

Rechts of links 
Groenveld (econoom) heeft en

kele jaren geleden in de media 
binnen tijdsbestek van amper een 
jaar zowel het etiket "links" als 
"rechts" opgeplakt gekregen. Hij 
is bepaald niet het type dat onder 
deze achterhaalde indeling ge
bukt gaat. "Eerlijk gezegd is mij 
dat ook een raadsel waarom op 
een gegeven moment een stand
punt als links of rechts wordt er
varen. Als de Teldersstichting iets 
publiceert, wil dat niet zeggen dat 
wat daar inhoudelijk staat in alle 
opzichten ook de mening is van 
het curatorium of van de direc
teur. Het kan ook zo zijn dat we in 
1980 een rapport over een bepaald 
onderwerp publiceerden dat door 
de media als links werd bestem
peld, terwijl datzelfde onderwerp, 

ABONNEMENT 
TELDERS-GESCHRIFTEN 
U kunt zich van een snelle toezending van alle nieuwe geschriften 

_ van de Teldersstichting verzekeren door u op te geven als abon
nee. 
Een abonnement kost f 50,00 per jaar; voor studenten en scholie
ren f 40,00. Ook is het mogelijk de Teldersstichting als donateur 
te steunen. 

U kunt zich als abonnee of donateur aanmelden door de onder
staande bon, ingevuld, te zenden naar: 

Prof. Mr. B. M. Teldersstichting 
Koninginnegracht 55a 
2514 AE 's-Gnivenhage. 

Indien u zich vóór 1 juli a.s. aanmeldt ontvangt u het boek 
"Kopstukken van de VVD", met daarin biografische schetsen van 
liberale leiders in de eerste veertig jaren van het bestaan van de 
VVD, gratis. 
Voor meer informatie kunt u bellen: 070-3631948. 

PROF. MR. B. M. TELDERSSTICHTING 
Hierbij geef ik mij op als*: 

0 abonnee voor f 50,00 per jaar; 

0 abonnee voor f 40,00 per jaar; ik studeer aan de: ................................................ ; 

0 donateur voor f ..................... per jaar (minimaal f 25,00 per jaar). 

Ik betaal met de acceptgirokaart die mij wordt toegezonden. 
Het boek "Kopstukken van de VVD" wordt mij gratis toegezonden. 
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* Aankruisen hetgeen gewenst is. 

een aantal jaren later opnieuw 
uitgediept, het etiket rechts 
krijgt. Het is natuurlijk zo dat de 
media snel de neiging hebben om 
iets in het continuurn tussen links 
en rechts te plaatsen, terwijl het 
karakter van die geschriften vaak 
niet zo is dat daar op zo'n simpele 
wijze een dergelijk etiket op kan 
worden geplakt. Maar de pers 
schijnt daar behoefte aan te heb
ben." 

Geschriften 

"Voor het vinden van onder
werpen voor geschriften bestaat 
een aantal voedingsbronnen," 
vervolgt hij. Belangrijk zijn de 
problemen waar de VVD-fracties 
mee worstelen; maatschappelijke 
problemen die een oplossing be
hoeven. Het is niet zo dat de frac
ties ons directieven zenden van ... 
"Zoek dat eens uit!" Maar voor 
ons als wetenschappelijk bureau 
van de VVD is het belangrijk om 
te weten waar die behoeften lig
gen. Daarnaast komen ook de cu
ratoren met ideeën over maat
schappelijk relevante onderwer
pen. Verder dragen de medewer
kers van de Teldersstichting 
onderwerpen aan. En natuurlijk 
kijken we ook naar dingen die 
buiten de partij gebeuren. Soms 
komt de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) 
met een rapport waarvan we vin
den dat we erop moeten rea
geren." 

werkgroepen 
Het ontstaan van een rapport 

is een kwestie van lange adem. De 
Teldersstichting zou haar naam 
schaden indien haar publikaties 
het karakter van eendagsvliegen 
zouden hebben. "In de regel kost 
het één à twee jaar om een goed 
geschrift te maken," vervolgt 
Klaas Groen veld. "Eerst moet het 
onderwerp worden gedefinieerd. 
Daarna moet een werkgroep van 
deskundigen bijeen worden ge
zocht en moet een secretaris wor
den aangewezen. Die secretaris, 
in de regel een van de medewer
kers van de Teldersstichting, gaat 
zich vervolgens inlezen. Hij/Zij 

Klaas Groenveld en Lena Kolff overleggen over een op handen zijnde 
persconteren tie. 

schrijft de diverse hoofdstukken, 
die vervolgens in de werkgroep 
worden besproken. Dat leidt tot 
aanpassingen. Dan komt het ge
schrift in het curatorium, dat het 
ook weer van kanttekeningen 
voorziet, die moeten worden ver
werkt. En tot slot moet het worden 
geproduceerd, drukproeven ge
corrigeerd." 

Duizendpoot 
Als directeur van de Telders

stichting heb je te maken met een 
breed scala aan activiteiten. "Als 
je mijn agenda bekijkt dan zie je 
een grote variatie van ongelijk
soortige bezigheden. Dat loopt van 
overleg met de accountant, via een 
lezing tijdens een symposium over 
een economisch onderwerp tot het 
schrijven van een artikel over een 

Gerry van der List aan de slag 

bestuurskundig onderwerp. Dan 
vind je de afspraken binnen de 
partij over hoe de inhoudelijke 
discussie zou moeten verlopen. 
Met de mensen van de Haya van 
Somerenstichting heb ik regel
matig contact over de opzet van 
een cursus over liberalisme. 
Naast een permanente uitnodi
ging voor het bijwonen van de TK
fractievergaderingen - die ik he
laas nogal eens moet overslaan -
heb ik regelmatig overleg met 
de fractievoorzitter. Verder heb ik 
veel symposia-inleidingen, geef ik 
soms gastcolleges, hou spreek
beurten en ben ik plaatsvervan
gend Kroonlid van de SER. Uit die 
laatste hoedanigheid komen ook 
weer activiteiten voort." 

In deze opsomming vergeet 
Klaas Groenveld nog de vele tijd
verslindende tussendoortjes, zo
als het schrijven van het verkie
zingsprogramma, waarbij vele 
concepten de revue passeerden. 

Liberaal Reveil 
Ir. Lena Kolff zit nu bijna drie 

jaar bij de Teldersstichting. Ze 
kwam er na haar studie Algemene 
Agrarische Economie in W age
ningen en heeft daar voor een van 
haar bijvakken nog tentamen bij 
de toenmalige hoogleraar Voor
hoeve gedaan. Ze is niet via hem 
bij de Teldersstichting gekomen, 
maar de wereld is klein. Al in haar 
studententijd :was zij politiek ac
tief in de toen nog florerende Li
berale Studenten Vereniging Ne
derlanq, in de propagandacom
missie van de VVD teW ageningen 
en als secretaris van het afde
lingsbestuur. Door het laatste, 
maar ook door haar werk bij de 
Teldersstichting kreeg ze de 
smaak van publiciteit en Public 
Relations te pakken. Haar vrije 
tijd wordt dan ook grotendeels 
besteed aan een PR-cursus. 

Omdat na het vertrek van me
vrouw Van der Luur, die gedu-



Op de kamer van Bettina Bottinga - midden - samen met Lena Kolft en op de achtergrond Pieter Weeber 

rende twintig jaar de administra
tieve scepter zwaaide over de Tel
dersstichting, er geen nieuwe ad
ministratieve kracht werd 
aangesteld, moest er een herver
deling van taken komen tussen 
Klaas, Lena en Bettina Bottinga. 
Voor Lena was er de laatste jaren 
toch al het nodige veranderd. "Ik 
ben aangenomen als wetenschap
pelijk medewerkster en heb mij in 
het begin uitsluitend bezig ge
houden met de geschriften. Vrij 
kort na mijn komst vertrok René 
Bos en toen heb ik in oktober 
1987, dus ik zat hier pas, net de 
eindredactie van Liberaal Reveil 
onder mijn hoede gekregen. De 
redactie van LR staat weer vol
komen los van de Teldersstich
ting. Zij opereert autonoom." 

Wilde stukken 

gekozen vanwege mijn belang
stelling voor politiek, maar niet 
om de actieve politiek in te gaan. 
Ik hou er meer van om de zaken 
vanaf de zijlijn te bekijken en er
over te kunnen schrijven; dus van 
de combinatie politiek en weten
schap." Gerry begon door als free
lance-medewerker het rapport 
over het mensenrechtenbeleid te 
schrijven. "Daarna heb ik als se
cretaris gefungeerd van de groep 
veiligheidsbeleid. Dat rapport is 
vorigjaar verschenen. Nu werk ik 
als secretaris van de werkgroep 
ontwikkelingssamenwerking aan 
een rapport dat dit jaar moet uit
komen." 

kers van Liberaal Reveil nu in 
staat dit blad kant en klaar bij de 
drukker af te leveren. Hij is dus 
goud waard. Pieter zal wel iets 
later afstuderen, daartoe is zijn 
stageperiode dan ook verlengd. 

Bettina vertelt: "Ik ben via Jo
ris Voorhoeve hier binnengeko
men. Voorhoeve kwam van de 
WRR hier als directeur terecht en 
vroeg mij of ik bij de Teldersstich
ting wilde komen werken. Nu, na 
de reorganisatie, heb ik veel meer 
overzicht op wat binnenkomt en 
wat eruit gaat. Ik behandel de te
lefoon, de binnenkomende post, 
typ de brieven die Klaas opstelt, 
hou me bezig met de uitwerking 
van de curatoriumstukken en de 
stukken van de wetenschappelijk 
medewerkers. Ook ben ik inge
schakeld bij de totstandkoming 
van Liberaal Reveil." 

Door de wijziging van de werk
zaamheden wordt zij regelmatig 
vanachter het beeldscherm weg
gehaald en daar is ze wel blij mee. 
"In die eerste jaren toen we meer 
medewerkers hadden, zat ik hele 
dagen achter die tekstverwerker; 

ZOJUIST VERSCHENEN 

LIBERAAL REVEIL NR. 2 
met daarin onder meer: 

Zoutendijk verbreekt stilzwijgen 
Dr. G. Zoutendijk zoekt een antwoord op de vraag "VVD, Hoe 
verder". Na ruim drie jaren verbreekt de oud-voorzitter van de 
VVD-Eerste Kamerfractie het stilzwijgen en geeft zijn visie op 
de gebeurtenissen binnen de VVD in de afgelopen jaren en op de 
toekomst van de partij. 
En verder in dit nummer: 
drs. F. W. Weisglas over de ontwikkelingen in Oost-Europa, mw. 
drs. I. Mensink over ouderenbeleid, drs. G. A. Boon von Ochssée 
over het Nationaal Milieubeleidsplan en J. W. Remkes over de 
.gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. 

U kunt dit nummer van Liberaal Reveil bestellen door f 9,50 over 
te maken op girorekening 240200 t.n.v. de "Stichting Liberaal 
Reveil" te Voorschoten, onder vermelding van LR nr. 2, 1990. 

Voor f 42,50 per jaar kunt u zich abonneren op Liberaal Reveil 
(jongeren tot 27 jaar betalen f 35,00 per jaar). Indien u zich vóór 
1 juli a.s. opgeeft ontvangt u het boek "In tweede lezing; drie 
decennia Liberaal Reveil" gratis. Zend u onderstaande bon, inge
vuld, naar: 

abonnementenadministratie Liberaal Reveil 
Abel Tasmanplantsoen 20 
2253 KA Voorschoten. 

LIBERAAL REVEIL 
Hierbij meld ik mij aan als abonnee yan Liberaal Reveil: 

0 voor f 42,50 per jaar; 

0 voor f 35,00 per jaar (geboortejaar: ........................... ). 

Ik betaal met de acceptgirokaart die mij wordt toegezonden. 
Ik ontvang gratis het boek "In tweede lezing". 
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dan was ik soms overspannen van 
vermoeidheid. Als ik 's avonds 
thuiskwam hing ik als een uit
gedroogde lelie achterover. Nu is 
het wat rustiger geworden. Dat 
tikken op zich vind ik niet verve
lend, hoewel het sterk afhangt 
van het onderwerp. Ik tik niet zo
maar, ik lees mee en verander. 
Hoewel dat bij de één wat vrucht
baarder resultaten heeft dan bij 
de ander." • 

Lena vervolgt: "We hebben 
vorig jaar de frequentie van Li
beraal Reveil verhoogd van 4 naar 
6 nummers per jaar. De kopij 
komt grotendeels binnen op ons 
verzoek, doordat we auteurs vra
gen over een bepaald onderwerp 
te schrijven en daarnaast komen 
er "wilde artikelen" binnen, die 
ongevraagd worden gestuurd. 
Deze artikelen leg ik aan de re
dactie voor. De redactie bepaalt 
of ze geplaatst kunnen worden of 
niet. Bij wijzigingen gebeurt dat 
in overleg met de auteur. 

Als voor- en nadelen van zijn 
baan noemt Gerry: "Het voordeel 
van de geschriften is dat je met 
heel veel onderwerpen te maken 
krijgt en daar erg veel over leert 
doordat je er steeds met deskun
digen over praat. Het nadeel is 
dat je nergens echt verstand van 
krijgt. Je houdt je een half jaar of 
een jaar met een onderwerp bezig 
en net als je er iets van af weet, 
moet je weer naar een ander on
derwerp overstappen. Natuurlijk 
spreken sommige onderwerpen je 
meer aan dan andere. Ik heb het 
geluk gehad dat ik tot nu toe met 
onderwerpen te maken heb gehad 
die mijn grote interesse hebben. 
Bij een volgend rapport kan dat 
anders zijn, maar ik heb een vrij 
brede interesse." 

v.l.n.r.: Bettina Bottinga, Klaas Groen veld, Gerry van der List en op de rug gezien Lena Kolff tijdens een gezamenlijk overleg 

We hebben een schema van 
onderwerpen en een planning van 
drie nummers vooruit. Daamaast 
verschijnen elk jaar een of twee 
themanummers, die meer tijd 
vergen. Daarvoor moeten we echt 
gericht mensen uitnodigen, die 
via verschillende invalshoeken 
het thema behandelen. Die 
themata trachten we af te stem
men op de actualiteit. Zo hebben 
we in september een "special" aan 
kabinetsformaties gewijd en het 
eerste nummer dit jaar ging over 
de VVD. 

Wat de "wilde artikelen" be
treft, als ze goed zijn kunnen ze 
soms onmiddellijk worden ge
plaatst, soms een of twee num
mers later. We kennen de luxe van 
een overaanbod." 

Internationale politiek 
Drs. Gerry van der List kwam 

na zijn studie politicologie twee 
jaar geleden bij de Teldersstich
ti:p.g binnen. "Die studie heb ik 

Gerry van der List vindt dat 
er zowel voor- als nadelen aan de 
werkgroepen kleven. "Er zitten 
veel deskundigen in uit het be
drijfsleven en uit de politiek. Bij 
een grote werkgroep kan dat be
tekenen dat er moeizaam naar een 
consensus wordt gezocht. Daar
door ontstaat het gevaar van ver
starring." 

Reorganisatie 
Ook Bettina Bottinga-Lind

hout heeft door de reorganisatie 
er nieuwe taken bijgekregen. In 
een lichte, smaakvol ingerichte 
kamer op de eerste etage verricht 
ze alle secretariaatswerkzaam
heden. 
Bettina zingt de lof van Pieter 
Weeber, die bezig is zijn studie 
Geschiedenis af te ronden. Zijn 
stage-periode bij de Teldersstich
ting heeft hem in staat gesteld 
zich in alle mogelijkheden van 
Word Perfect 5.0 te verdiepen. 
Mede daardoor zijn de medewer-

7 
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Vliegen 'W'Ordt 
goedkoper dan u 
denkt door FLORUS WIJSENBEEK, 

WO-Europarlementariër 

Soms doet Europa ook iets 
voor de Burger, maar snel en 
eenvoudig gaat zoiets niet. In 
1984 heeft de Europese Com
missie het eerste pakket voor 
de deregulering van de lucht
vaart bij Raad en Parlement 
ingediend. Daar werden al
lerlei lieden heel zenuwachtig 
van, want luchtvaart in Euro
pa staat voor velen gelijk met 
nationaal prestige en daar 
moest de Gemeenschap dan 
maar niet aankomen. Dus 
werd er uiterst omzichtig te 
werk gegaan. 

Gingen de voorstellen eigenlijk 
niet veel verder dan de mogelijk
heid om op bilaterale verbindin
gen in de Gemeenschap eventueel 
5 % qua passagierscapaciteit in 
het voordeel van de een of de an
der te wijzigen. Prijzen bleven 
onderhevig aan toestemming van 
de nationale autoriteiten. Vrijwel 
het gehele Middellandse-Zee
bekken werd uitgesloten van 
vrijere toegang voor de overige EG 
luchtvaartmaatschappijen, we
gens vermeend luchthavencapa
citeitsgebrek. Omdat inmiddels 
door de economische opleving een 
autonome stijging van het pas
sagiersaanbod plaatsvond, waren 
de effecten zeer beperkt. Er was 
immers voor elke maatschappij, 
dus ook de minder efficiënte, vol
doende groei en winstpotentieeL 
Wel was er door twee arresten van 
het Hof van Justitie betreffende 
het aanbieden van goedkope tic
kets door de reisbureaus "Nou
velles Frontieres" en Achmad 
Saeed (een soort Ad Latjes) enige 
beweging op het prijsfront. Het 
Hof weigerde maatschappijen 
kortingstarieven of reisbureaus 
het aanbieden van goedkopere 
kaartjes vanuit andere vertrek
plaatsen te verbieden. 

Vrijmaking 
In de aanloop naar een vrije 

gemeenschappelijke markt in 
1992 diende de Europese Com
missie vorig jaar nadere voorstel
len voor verdere vrijmaking van 
het luchtverkeer in de Gemeen
schap in. Voornaamste kenmer
ken van die voorstellen: 
a. verdere mogelijkheden voor 

kortingstarieven; 
b. opheffen noodzaak goedkeu

ring tarieven door nationale 
overheid van vertrek- en be
stemmingsland; 

c. grotere variatiemogelijkheden 
in capaciteit; 

d. opheffen beperking Middel
landse-zee bestemmingen en 
andere verbindingen tussen 
regionale luchthavens; 

e. mogelijkheid gebruik te maken 
van de zogenaamde vijfde 
luchtvrijheid, d.w.z. het maken 
van tussenlandingen indien 
naar regionale bestemmingen 
wordt gevlogen. 

Het Europees Parlement is in
middels met deze voorstellen ak
koord gegaan, zij het dat tegen 
de wil van de Liberalen wel de 
chartervluchten binnen dit pak
ket werden gebracht. Dat werkt 
ten gunste van de zuidelijke lid
staten waarop door charter-

maatschappijen het meest wordt 
gevlogen, omdat er dan minder 
ruimte overblijft voor een vergro
ting van de vrije lijnvluchten. 

Onopgelost 
Twee niet onaanzienlijke pro

blemen blijven vooralsnog onop
gelost: 
a. Worden onderhandelingen met 
derde landen, waarvan de Ver-

. enigde Staten voor het luchtver
keer het belangrijkst is, door de 
Gemeenschap of zoals voorheen 
door elk van de lidstaten afzon
derlijk gevoerd? Logischerwijze 
zou de EG dat moeten doen. Zoals 
de Commissie ook de exclusieve 
competentie heeft voor alle han
delsakkoorden met derde landen. 
Voor de kleinere lidstaten maar 
zeker voor ons land, met een 
luchtvaartmaatschappij die gro
ter is dan uitsluitend op grond van 
het aantal inwoners van ons land 
verwacht zou kunnen worden, 
bergt dat het gevaar in zich dat 
ons land dan ten gunste van de 
grotere lidstaten landingsrechten 
zou moeten inleveren. 
b. Vervoersdiensten zullen zoals 
alle andere diensten in de Ge
meenschap BTW-plichtig worden. 
Voor de luchtvaart bestaat dan 
echter heel snel het gevaar dát er 
een verlegging van verkeer naar 
de maatschappijen van bijvoor
beeld Zwitserland en Oostenrijk 
zal gaan plaatsvinden. Er zal dus 
met die landen gesproken moeten 
worden. 

Belastingvrije verkoop 
Een andere zaak, die slechts 

indirect met de luchtvaart te ma
ken heeft, maar zeker een op
waartse druk op de prijs van 
luchtvervoer zal gaan geven (en 
hier dus niet onbesproken mag 
blijven) betreft het opheffen van 
de grenzen in de Gemeenschap en 
daarmee het opheffen van de be
lastingvrije verkoop op luchtha
vens, in vliegtuigen en op veer
boten. Nu komt een niet onaan
zienlijk gedeelte van de inkom
sten van bovengenoemde 
activiteiten juist uit die belas
tingvrije verkoop, van de lucht
haven Schiphol tot voor kort zelfs 
de helft. Als dat wegvalt moeten 
de passagiers dus meer gaan be
talen. Toch vraag je je dan af hoe 
het komt dat in de Verenigde 
Staten, waar ook geen belasting
vrije verkoop is, de prijs van het 
luchtvervoer toch zo veel lager 
kan zijn dan in Europa. Wat we 
in ieder geval gaan doen om de 
kosten te drukken is het efficiën
ter aanpakken van de luchtver
keersleiding. Daar gaan nu door 
vertraging, door de splitsing tus
sen militair en civiel en door het 
verlies van schaalvoordeel, omdat 
elk land een eigen luchtverkeers
leiding heeft, vele miljoenen 
ECU's onnodig verloren. 

Enorme consequenties 

U vindt het misschien allemaal 
wel saaie technische verhalen, 
maar de consequenties van deze 
Europese regelingen zijn enorm. 
Elke maatschappij en daarmee 

vrijwel elke lid-staat probeert het 
marktaandeel te behouden dan 
wel te vergroten en lastige con
currenten zoveel mogelijk buiten 
de deur te houden. Vooral de za
kelijke reiziger betaalt het gelag, 
want die kan niet zoals de toerist 
over zijn tijd beschikken en een 
keuze maken tussen verschillen
de wijzen van vervoer en dag en 
tijdstip waarop. 

Nu ziJn er wel lezers, zoals dr. 
De Maar, die vinden dat we in het 
Europees Parlement niet altijd 
even praktisch bezig zijn en dat is 
ook echt wel eens zo, wanneer wij 
bijvoorbeeld geen meerderheid 
kunnen vinden om nu eindelijk 
eens een vaste zetel te bestem
men, of wanneer wij over "de in-
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staphoogte van land- eri bosbouw
voertuigen op wielen" beraadsla
gen maar meestal heeft ons werk 
heel praktische consequenties 
voor grote groepen burgers. Dat 
kan echter nooit als daar niet een 
politieke basis en enig idealisme 
aan ten grondslag liggen. 

Met deze filosofische zin als hom
mage aan de nieuwe fractievoor
zitter in de Tweede Kamer en ter 
beëindiging van de discussie met 
dr. De Maar (zie elders in dit 
nummer) sluit ik deze bijdrage 
over het vervoer in hoger sferen 
af. • 

Opnieuw VVD-transporten 
Ro ... ***** naar ememe door MARlUS WESSELS * -~ * 

***** Op 19 februari werd door de 
VVD bekend gemaakt dat het 
zijn hulpverlening aan Oost
europese liberale stromingen 
zou concentreren op Roe
menie. Deze hulpverlening 
wordt binnen de VVD geor
ganiseerd door de Dettmeyer
stichting. 

In maart werd een eerste 
transport richting Boekarest ver
zorgd. Artha Ament mocht toen 
vernemen dat de liberale partij 
van Roemenië (PNL) zich bij vol
gende transporten vooral aanbe
volen hield voor affiches en stic
kers om te zorgen voor een grotere 
naambekendheid. Metterdaad 
werd in de loop van april tot twee
maal toe een hoeveelheid affiches 
en stickers met door de PNL ge
wenste opschriften naar Boe
karest getransporteerd. Daarbij 
had ik het genoegen als begeleider 
aanwezig te zijn bij het eerste van 
deze twee transporten die per 
vrachtwagen naar Boekarest 
werden gedirigeerd. 

Reisindrukken 
Uitgeverij Ten Brink in Mep

pel had in korte tijd de affiches 
gedrukt en de firma Centrum 
Transport in Valkenswaard droeg 
zorg voor het vervoer. Voor deze 
gelegenheid had directeur Daris 
van Centrum Transport zelf weer 
eens de plaats achter het stuur 
opgezocht. Op 9 april werd ver
trokken en via West-Duitsland, 
Tsjecho-Slowakije en Hongarije 
bereikten we op 11 april de Roe
meense grens. Tevoren had enige 
zorg bestaan over mogelijke pro
blemen bij de Roemeense doua
nebeambten vanwege het politie
ke karakter van een deel van de 
lading. Dat viel echter mee. 

Tijdens de reis werd geslapen 
in de cabine en vooral in Roemenië 
werd nogal eens gepicknicked 
langs de kant van de weg. W es
terse luxe zou misschien ook mis
staan hebben in dit zeer arme 
land. Overigens trok de fraaie 
Nederlandse truck toch al genoeg 
belangstelling. In elk dorpje hol-

De truck van Centrum Transport 

den kinderen de weg op om te 
zwaaien en te schooieren. Dat 
zwaaien gebeurt al jaren maar 
sinds de revolutie van eind de
cember maken velen ook het V
teken in de richting van buiten
landse chauffeurs. 

De politieke situatie 
De VVD heeft met zijn keuze 

voor Roemenië als concentratie
land voor hulpverlening aan li
berale stromingen in Oost-Europa 
een zeer interessante keus ge
maakt. Helaas is Roemenië een 
van de weinige Oosteuropese lan
den waar het nog volstrekt on
zeker is of er werkelijk democra
tische structuren van de grond 
zullen komen. Het Front van Na
tionale Redding, dat tijdens de 
revolutie de macht van Ceausescu 
heeft overgenomen bestond aan
vankelijk uit een aantal personen 
die op min of meer principiële 
gronden afstand had genomen 
van het Ceausescu-bewind 
waaronder een aantal uitgespro
ken dissidenten - en een aantal 
militairen. Intussen hebben juist 
degenen die het meest principieel 
verzet hadden geboden tegen 
Ceausescu, het Front weer verla
ten. Overgebleven zijn politici die 
ook onenigheid hadden gekregen 
met de Ceausescu-kliek, maar die 
waarschijnlijk toch nog als com
munist moeten worden be
schouwd en een aantal militairen. 

Ook de orthodoxe kerk geeft 
weinig blijk van hervormings
gezindheid op politiek gebied. Zo 
was er tijdens mijn aanwezigheid 
in Boekarest nogal wàt veront
waardiging over de herbenoeming 
tot patriarch van Teaeist Arapasu, 
die jarenlang een trouw paladijn 
van Ceausescu is geweest. Toen ik 
mij samen met truckbaas Daris 
onder de gelovigen bevond die, elk 
met een brandend kaarsje in de 
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hand, de viering van Pasen in de 
Paasnacht bij een kleine ortho
doxe kerk in Boekarest bijwoon
den, hoorden wij luid nee-geroep 
opgaan op het moment dat de 
priester van die kerk zich tijdens 
zijn korte predicatie positief uit
liet over deze herbenoeming. 

Oppositie 
Tegen het Front en tegen de 

voortzetting van de bestaande 
structuren zijn vooral twee par
tijen in de oppositie gegaan die 
ook voor de Tweede Wereldoorlog 
in Roemenië al actief waren: de 
Nationale Liberale Partij (PNL), 
die steun krijgt van de VVD, en 
de Nationale Boerenpartij. In 
Boekarest werd ik op de hoogte 
gesteld van opiniepeilingen die 
aanduidden dat het Front meer 
dan de helft van de kiezers zou 
kunnen krijgen, de PNL ongeveer 
een vijfde van de bevolking achter 
zich heeft, terwijl de Nationale 
Boerenpartij ver achterblijft in de 
peilingen. Latere resultaten lij
ken aan te geven dat de populari-

teit van de PNL groeiende is ten 
koste van die van het Front. De 
PNL is dus het belangrijkste al
ternatief voor het Front en de 
score van de PNL bij de verkie
zingen die op 20 mei worden ge
houden is dan ook van zeer groot 
belang voor de toekomst van Roe-

menië. Op 20 mei zal overigens 
niet alleen gestemd worden voor 
een nieuw parlement maar ook 
voor een president. De voorman 
van de PNL, Radu Campeanu, is 
bij de race naar het president
schap een belangrijke concurrent 
van Ilon Iliescu, die thans namens 

het Front het presidentschap be
kleedt. 

Alternatief 
In deze situatie mag het geen 

verbazing wekken dat de woord
voerders van de PNL tegenover 
mij de urgentie van de noden van 
de PNL nog eens onder woorden 
brachten. De PNL vormt immers 
het enige kansvolle alternatief 
voor het Front, waarvan steeds 
duidelijker wordt dat het zich on
voldoende distantieert van het 
communisme, en dat het zich 
nauwelijks houdt aan de demo
cratische spelregels. Zo krijgen de 
oppositiepartijen nauwelijks toe
gang tot de media en dat klemt 
temeer omdat de politieke educa
tie van de Roemeense bevolking 
zeer gering is. Alleen voor de 
naambekendheid van de PNL is 
het reeds buitengewoon belang
rijk dat men over behoorlijke 
aantallen affiches en stickers be
schikt. Derhalve heeft de Dett
meyerstichting, na mijn terug
komst in Nederland, besloten om 
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nog een transport van affiches 
voor zijn rekening te nemen. Dit 
transport is inmiddels op weg. 
Mede naar aanleiding van de 
wens van de democratische par
tijen in Roemenië dat tijdens de 
verkiezingen zoveel mogelijk bui
tenlandse waarnemers aanwezig 
zullen zijn, zal de reis van een 
VVD-delegatie rond de verkie
zingsdatum, 20 mei, plaatsvin
den. Waarschijnlijk zal in die pe
riode ook een delegatie van de 
JOVD in Roemenië aanwezig zijn. 

Een succeswens aan het adres 
van de PNL voor de komende ver
kiezingen is hier zeker op zijn 
plaats. Ook uw steun is nog steeds 
van harte welkom. Daartoe kunt u 
een gift overmaken naar de D.W. 
Dettmeyerstichting, banknr. 
25.75.08.597 Mees en Hope te Den 
Haag; gironr. van de bank is 
68500. Uw contactpersoon bij de 
Dettmeyerstichting is Marike van 
den Berg die bureau houdt in het 
landelijk secretariaat van de VVD 
aan de Koninginnegracht in Den 
Haag. • · 

Lente 1990 in Praag door HUGO· DITIMAR, 
PR-WD 

***** *EP* 
*PE* 
*** Aankomend op de luchthaven van Praag staan er slechts twee 

andere vliegtuigen op het immense platform, loop je gewoon 
buiten over het beton naar de aankomsthal en pikt de doua
nebeambte je feilloos uit de groep reizigers: toch nog het gevoel 
dat de Staat alles weet! 
Het begin van een week training in politiek en campagne voor 
kandidaten en campagne-organisatoren in Tsjechoslowakije. 

_".,. 

In een programma van het Na
tional Demoeratic Institute for 
International Mfairs te Wash
ington zal ik met collega-campag
ne-adviseurs uit de States, Noor
wegen, Denemarken en Ierland 
trachten een helpende hand te 
bieden bij de voorbereidingen van 
de verkiezingscampagne van Ob
canske Forum (OF). 

Politieke Beweging 

OF, oftewel het Burger Forum 
van V aclav Ha vel is de politieke 
beweging (geen partij!) bestaande 
uit een aantal politieke-partijen 
die samenwerken in de huidige 
overgangsregering en in de huidi
ge verkiezingscampagne, opdat 
men de 5 % drempel haalt, die en
tree tot het parlement geeft. Een 
van de partijen is het Tsjechisch 
Democratisch Initiatief (C,DI), de 
liberaal democratische partij die 
qua program met de VVD verwant 
is. Op 8 en 9 juni gaan de Tsjechen 
en Slowaken voor het eerst na 40 
jaar dank zij de "Fluwelen Re
volutie" van.19 november jl. naar 
de stembus om de leden van de 
Federale Assemblée (twee kamers 
met respectievelijk 200 en 150 af
gevaardigden) en de leden van de 
Tsjechische (200) en de Slowaakse 
(150) Raad te kiezen. De Federale 
Assemblée op haar beurt kiest de 
nieuwe President, waarvoor Ha
vel toch wel een belangrijke kan
didaat zal zijn. 

Suikertaart 
Dat goede communicatie net 

als bij ons ook in een zich pas ont
wikkelende democratie een we
zenlijk punt is, bleek al bij aan
komst. De Amerikanen wilden mij 
voor het Obcanske Forum Se
minar naar het 200 km verderop 
gelegen Marianske Lazne hebben, 
terwijl de Tsjechen van C,DI een 
afspraak voor me hadden in 
Praag. Of ik maar wilde kiezen 
met welke auto ik mee ging; want 
men wist niets van elkaars pro
gramma. 

Na enig telefonisch overleg 
bleek alles best in elkaar te pas-

sen, zodat ik na tweeëneenhalf 
uur in het conferentieoord Krako
rros arriveerde. Dat gebeurde na
dat de chauffeur onderweg eerst 
een geheimzinnig zijweggetje was 
opgereden om te proberen me ka
viaar en Tsjechische Kronen te 
verkopen tegen mijn dollars of 
guldens. 

Het conferentieoord was een 
door de communisten in 40 jaar 
zwaar verwaarloosd "suiker
taart"-paleis hoog in de bergen 
waar zo'n 120 "LPC-ers" bijeen 
waren om de diverse campag
netechnieken onder de knie te 
krijgen. 
Met de vijf buitenlandse collega's 
overlegden we de onderwerpen die 
we in de diverse workshops van 
zo'n veertig man/vrouw zouden 
behandelen, zoals: het opzetten 
van een campagne-organisatie; 
hoe ontwikkel je een campagne
plan; de rol van de kandidaat; hoe 
mobiliseer je vrijwilligers; tech
nieken van communicatie; de rol 
van de media etc. etc .... Waarbij 
we vooral moesten bedenken, dat 
deze propagandisten niet zoals bij 
ons een jarenlange ervaring heb
ben opgedaan, maar vers geplukt, 
sinds november vorig jaar er op
eens voorstaan om in hun regio 
met hulp van vrijwilligers een 
campagne op poten te zetten en 
dan ook nog eens met kersverse 
kandidaten "om moeten gaan". 

Spraakverwarring 
Daar gingen we dan, drie da

gen inleidingen meest in het En
gels, terwijl je na iedere twee re
gels even moest wachten tot de 
tolk je woorden in het Tsjechisch 
vertaald had, want er was geen 
simultaan vertaalinstallatie. 
Vooral als je op dreefraakte, werd 
je regelmatig door de tolk in de 
linkerarm geknepen, omdat je 
vergat te pauzeren. Echter alge
hele spraakverwarring ontstond 
toen ik na een vertaalpauze, 
doodleuk in het Nederlands door
ging. Enfin de hilariteit die daar
door ontstond, bewees weer eens 
zijn nut in de communicatie, aan-

gezien ieders aandacht weer ge
scherpt was. 

Twee grote achterstandspro
blemen bleken daaruit meteen: 
door de communistische onder
drukking hebben de mensen af
(of nooit) geleerd om vragen te 
stellen en ze hebben nooit de kans 
gekregen om een andere taal te 
leren spreken. Van de 120 zeer 
leergierige campagne-organi
sators, spraken er misschien 10 
een enkel woord Engels of Duits. 
Dit vonden wij als buitenlandse 
advisèurs een groot gemis, want 
tijdens drie dagen in zo'n con
ferentieoord, is juist het gesprek 
in de wandelgangen zo infor
matief. Op die momenten liepen 
we dus, zoals een paar jaar ge
leden nog met de Chinezen, 
vriendelijk knikkend om elkaar 
heen, want gesprekken leidden 
nergens toe. Tenzij we opeens een 
tolk ontwaarden, die dan echter 
weer het "haasje" was en eigenlijk 
zijn (of haar, jazeker) rust brood
nodig had. Een gouden toekomst 
dus voor tolk/vertalers; het is 
maar een tip. 

Adviezen 
Het vragenstellen ging allengs 

beter, doordat wij erop hamerden 
dat juist tweerichtings-communi
catie de sleutel tot succes kon be
tekenen. Belangrijk in onze wes
terse houding is ook, dat wij naar 
Oosteuropese landen toe gaan, 
niet om te vertellen hoe goed wij 
het wel doen. Neen: uitwisselen 
van ervaringen, voortbouwen op 
de onderdrukte maar nu weer 

Het Obcanske Forum-(Thorbecke)huis in Praag 

vrije culturen die de mensen daar iedereen opstond, met mes en 
als uitgangspunt van hun han- vork in het (nog lege) bord begon 
delen kunnen gebruiken. Ze zijn te tikken en ondertussen het ge
echter zo willig om alles aan te luid van de luchtsirenes nadeed: 
nemen, dat het onze taak is hen een landelijke proteststaking te
erop te attenderen dat alleen zij gen het feit dat de communisten 
kunnen bepalen wat van onze ad- in het zicht van de verkiezingen 
viezen nuttig kan zijn in · hun nog nauwelijks bereid zijn om hun 
specifieke omstandigheden in voorsprong op het gebied van ge
Tsjechoslowakije. bouwen, materialen en verbin

Het driedaags seminar werd op 
woensdagavond afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd, waar
bij alle campagne-organisatoren 
van landelijk campagnemanager 
Ivan Gabal een diploma kregen 
uitgereikt, waarna een van de 
deelnemers 'de buitenlandse in
structeurs vroeg om een hand
tekening op dat diploma. Vervol
gens moesten we er natuurlijk 120 
zetten. Bijzonder was onder deze 
sessie, toen om zes uur 's avonds 

dingen met de andere partijen te 
delen. 

Sneeuw 
Er lag een dik pak sneeuw (15 

april, mijn eerste deze "winter") 
toen ik 's avonds met Ivan Gabal 
en mijn Noord-Ierse collega Brian 
Finney naar Praag reed. 

Van daaruit zwermden we de 
volgende morgen ieder naar een 
ander deel van het land uit om 
de kandidaten voor assemblée en 
nationale raden te helpen bij de 
voorbereiding op hun nieuwe rol 
in de campagnes. 

Na 2 uur rijden kwamen 
Vladiroir Sova (OF), tolk Milan 
Dvorák (ik raadde hem aan zijn 
beroemde naam vaak te gebrui
ken) en de chauffeur met race-cir
cuit-aspiraties in Usti nad Labem 
aan, een zwaar geïndustria
liseerd stadje van zo'n 70.000 in
woners in Noord-Bohemen. 

De luchtvervuiling kon je ge
woon ruiken, proeven en zien. Ook 
het echte werken aan de campag
ne. Op het schaars gemeubileerde 
regionale kantoor van Obcanske 
Forum, praatten we via de tolk 
wat met mensen, waaraan som
migen de halve nacht door-

(vervolg op pagina 10) 
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gewerkt hadden. Na een kopje 
boerenkoffie (gemalen koffie on
derin het glas, heet water erop, 
roeren, drab laten zakken en 
voorzichtig drinken) gingen wij 
naar een groot ex-communistisch 
bolwerk, dat heel Usti overheer
send, daar pas vier jaar geleden 
neergezet was; hamer en sikkel 
vier meter hoog uitgehouwen in 
de gevel. 
In dat gebouw dat tot voor vier 
maanden alleen voor communis
ten toegankelijk was, waren nu de 
parlementskandidaten van OF uit 
de wijde omgeving bijeen geko
men. 

Tony Pokorny, een van de nu 
gediplomeerde deelnemers aan 
het seminar begin die week, on
derging zijn vuurdoop met de or
ganisatie van deze dag. 

En dan de vraag: "Wat doen we 
als het knokken wordt tijdens 
onze openbare bijeenkomsten?" 
Dan zit je wel even te zoeken naar 
een antwoord. "Kunt u hulp in
roepen van de politie?" Dat scheelt 
van stad tot streek. Van or
dediensten heeft men een beetje 
de buik vol. Moeten we zelf terug
slaan? 

Wiegel 
"Neen, neen, in ieder geval 

niet met vuisten terugvechten. 
Democratie leeft bij het woord. 
Tracht agressie met het woord, 
wat humor als het kan en to
lerantie te bestrijden. Het voor
beeld van Hans Wiegel aanha
lend, als iemand in polariserende 
tijden van achteruit de zaal 'boe
renlul' riep, reagerend: 'Wat fijn 
dat u zich even voorstelt, mijn 
naam is Wiegel'. Hilariteit alom 
en incident zo niet gesloten, dan 
toch van scherpe kanten ontdaan. 
Mijn enige probleem was hoe 
'boerenlul' adequaat in het Engels 
en via de tolk in het Tsjechisch te 
vertalen." 

Zo waren er drie dagen met 
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kandidaten, ook nog in Liberece 
en in de plaats met de fraaie naam 
Hradec Kralove, wat Koningin
nestad betekende. Op een van die 
avonden had men in een soort 
berghut (of ik maar in trui wilde 
komen) een bijeenkomst geor
ganiseerd voor zo'n twintig be
stuurders en kandidaten uit die 
streek. Standaard waren de kei
hard spelende televisie en het tol
kenprobleem: met twintig mensen 
en een tolk informeel bijeen zijn 
betekent de hele avond van stoel 
verwisselen samen met de tolk, 
om met iedereen even te kunnen 
praten. 

Praag 
Op paaszaterdag terug in 

Praag. Praag is adembenemend. 
De restauratie-werken komen op 
gang zoals ik kon constateren toen 
ik over de rijk met standbeelden 
versierde Carolusbrug naar het 
kantoor van C,DI (de liberale par
tij) aan de Snemovni nummer 3 
liep, vlak onder het indrukwek
kende kasteel van de stad. Met 
ondervoorzitter Bohumil Dolezal 
had ik, ondergedompeld in de 
sfeer van hoop die Pasen en de 
ontluikende democratie hier sa
men te weeg brengen, een lang 
gesprek. 

C,DI (Tsjechisch Democratisch 

Initiatief) is ontstaan in 1987, op 
11 november vorig jaar als partij 
opgericht en eindejanuari van dit 
jaar geregistreerd als officieel po~ 
litieke partij. Er is een bestuur, 
een aantal commissies en nu zo'n 
vijfduizend leden, waarvan een 
duizendtal actief. Op een congres 
dit vomjaar op 17 maart, waar Pol 
de Beer gesproken heeft, zijn de 
program-grondslagen vastge
steld. De campagne loopt van 28 
april en duurt tot de verkiezingen 
van 8 en 9 juni. 

Dolezal is op 12 mei één van 
de sprekers op de themadag over 
Oost-Europa in Maarssen en daar 
draagt hij ook de behoefte uit die 
men heeft aan relaties met geest
verwante politieke partijen in het 
Westen. Al in een vroeg stadium 
is er contact geweest tussen onze 
Dettmeyerstichting bij monde van 
onze buitenlandsecretaris Jan 
Dirk Blaauw, zodat wij de ma
teriële noden en de behoefte aan 
motiverende ondersteuning goed 
kunnen inventariseren. Inmid
dels zijn er daarom afspraken voor 
een tweede instructie-seminar, 
dat op 7 en 8 mei voor kandidaten 
en campagne-organisatoren in 
Praag heeft plaatsgevonden. Bij
na net zo belangrijk zijn voor Do
lezal en de zijnen de lokale ver
kiezingen in november, aangezien 
men vreest (en onderhuids is die 
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vrees vaak nog aanwezig) dat de 
oude communistische invloed op 
het platteland nog ruim aanwezig 
is. 

Duidelijk is dat lange adem 
noodzakelijk is. De apathie van 
de bevolking zal moeten worden 
overwonnen. Mensen hebben nu 
nog een afkeer van politiek en 
vooral van alles wat maar Partij 
heet. Dat kost tijd. 

Terug na het werk op verschil
lende locaties, trof ik mijn Ameri
kaanse en andere West-Europese 
collega's de laatste avond in 
Praag. Als een klas door elkaar 
pratende schoolkinderen, vertelde 
iedereen van zijn of haar ervarin
gen in de verschillende regio's. 
Waar wij hóópten iets te hebben 
kunnen bijdragen, was het zeker, 
dat ieder van ons zeer veel had 
geleerd over politiek en leven in 
dit Tsjechoslowakije. Dat alle 
programma's en transporten zo 
perfect op elkaar aansloten was 
duidelijk een compliment waard 
aan Ivan Gabal van Obcanske Fo
rum en de twee Amerikaanse 
vrouwen van het National De
mocratie Institute, Robin Car
naham in Praag en Patricia Kee
fer in Washington. 

Het was waard om er bij te zijn! 

• 

Vele kandidaten, met een hoog 
opleidingsniveau, maar wederom 
een zeer gebrekkige kennis van 
vreemde talen. We spraken over 
"spreken in het openbaar". Hoe 
bereid je je voor op radio- en te
levisie-interviews? (de Praagse 
televisie kwam tijdens de training 
al opnamen maken, zodat het 
meteen menens was). Welke af
spraken kun je rond een krante
interview maken? Wat doe je met 
"human interest" in de campag
ne? Wat is canvassing? Hoe ge
draag je je op openbare partijbij-

. eenkomsten etc. 
Hoofdbestuur bezoekt Straatsburg 

In de middagpauze aten we 
vlees en gekookte aardappels in 
een kantine waar ondanks het 
mooie weer buiten, de verwar
ming op extra heet stond, wat de 
kandidaten de opmerking ontlok
te: "zo warm zaten de communis
ten er nu altijd bij, terwijl wij kou 
leden". 
Een tafel verder at een groep 
schoolkinderen in 50-er jaren 
outfit. 

Na de middag keken en be
spraken we een VVD- en een PVV
video, die op verzoek een tweede 
keer vertoond moesten worden. 
De vragen 's middags waren tal
rijk en niet te stoppen: "Hoezo 
positieve actie; meer vrouwen in 
verantwoordelijke posities?" 
"Door de communisten zijn wij 
vrouwen altijd gedwongen om te 
werken; veel vrouwen willen nu 
ook wel eens rustig thuis blijven, 
om zich volledig aan de taak van 
verzorging in het gezin te wijden." 
"Hoezo zaken regelen ten behoeve 
van onze kinderen? Dat is juist 
waarmee de communisten ons al
tijd aan het lijntje hielden. Straks 
wordt het beter. Wij willen er zelf 
ook wel eens van genieten." 

Vallée 
du 

Trient Relais du Silence 

Wallis 
1100 m 

·_;;T;ux Miffv ct tuifes 
Gezellig en comfortabel 

familiehotel in het hart van een 
uniek wandel- en natuurgebied. 

Overdekt zwembad (30°), sauna, sport- en 
verblijfsruimten, bibliotheek. 

Aangenaam klimaat. 8 km van autoweg, 
uitrit Martigny. 

ÉÉN WEEK IN NAUW 
KONTAKT MET EEN 

ONBEDORVEN NATUUR 
vanaf Fr. 574 (halfpens.) 

Ideale overnachtingsgelegenheid op weg naar het 
zuiden. 

Door gunstige ligging veel excursiemogelijkheden 
met bergspoor, auto en postbus. 

Voor inlichtingen: 
Elly en Jan Mol- CH-1923 Les Marécottes 

door MEVR. M. TH. M. TANGEL 

De kastanjes bloeiden al in 
Straatsburg toen een grote 
delegatie uit het hoofdbestuur 
er op 3 en 4 april jl. een werk
bezoek bracht. 
Het was voor de eerste keer 
sinds het aantrèden van het 
hoofdbestuur nieuwe stijl dat 
een kijkje genomen werd in 
het hart van Europa, de plaats 
waar het Europees Parlement 
eens per maand in plenaire 
zitting bijeenkomt. 

De deelnemers waren: dr. L. 
Ginjaar, mr. I. W. Opstelten, drs. 
P. Ressenaar, mevr. A. A. Aeyelts 
Averink-Winsemius, mevr. J. C. 
van Dijk-Sturm, drs. M. A. J. 
Knip, mevr.A.C.den Ottelander, 
mevr. drs. J. M. de Vries, H. M. 
G. Dittmar en mevr. M. Th. M. 
Tangel. 

Hartelijk ontvangen door onze 
drie Europarlementariërs, drs. G. 
M. de Vries, mevr. mr. J. E. S. 
Larive en drs. F. A. Wijsenbeek, 
werd op de eerste avond een ge
deelte bijgewoond van de verga
dering van de Liberale fractie. 
Onder de soepele leiding van Va
lery Giscard d'Estaing vonden 
soms verhitte discussies plaats 
over de ontwikkelingen in de bei
de Duitslanden, een met name 
voor de Europese ontwikkeling 
belangrijk onderwerp. En ook nu, 
hoe kan het ook anders, werd aan 
de zetelkwestie van het parlement 
weer aandacht besteed. Dit ge
beurde in verband met een motie 
om een aantal extra plenaire zit
tingen van het parlement te laten 
plaatsvinden in Brussel. 

Daarna werd in een informele 
sfeer aan lange smalle tafels ge
geten waar in plezierige discus
sies tussen onze Europeanen en 
hun medewerkers met leden van 
het hoofdbestuur, adviseurs en 
mensen van het algemeen secre
tariaat werd kennis gemaakt, 
danwel de kennismaking werd 
voortgezet. 

Video-introductie 
De volgende dag werd in een 

straf tempo informatie verstrekt 

over de politieke ontwikkelingen, 
de specifieke problemen waar het 
parlement mee te maken heeft en 
de mate van invloed die nationale 
ontwikkelingen uitoefenen. Na 
een korte video-introductie von
den gesprekken plaats met ach
tereenvolgens de heer Pöttering 
uit de BRD, over de Duitse een
wording, de heer Spencer, Brits 
conservatief, die o.a. inging op de 
positie van mevrouw Thatcher, en 
de heer Pimenta, Portugees li
beraal, die veel lof uitsprak voor 
de oud-milieuministers Win
semius en Nijpels, waarvan hij als 
Portugees bewindsman zeer veel 
steun had ondervonden bij de 
ontwikkeling van een milieu
beleid in Portugal. Vervolgens 
vond een gedachtenwisseling 
plaats met de vroegere voorzitter 
van de Liberale Groep, mevrouw 
Sirnone Veil van de Franse UDF. 
De plezierige wijze waarop de niet 
als gemakkelijk bekend staande 
politica opening van zaken gaf 
over de politieke situatie in 
Frankrijk en de bereidheid om het 
soms wat al te rappe Frans in het 
Engels te verduidelijken werd 
door de Nederlandse delegatie 
zeer op prijs gesteld. De heer Ber
tens, D66, die zich heeft aange
sloten bij de Europese Liberale 

Groepsfoto voor het Europees Parlement te Straatsburg 

Fractie, op persoonlijke titel zoals 
hij nadrukkelijk zelf zei, sloot de 
rij. 

Minifractie 
Iedere maand vergadert op 

woensdag de minifractie met de 
medewerkers Alexander Beels, 
Doosie Foldal en Annemiek Arno. 
Met een broodje in de hand wor
den de lopende zaken doorgeno
men, werkbezoeken vastgelegd, 
publikaties o.a. in Vrijheid en De
mocratie doorgepraat en, alge
meen gesproken, de horloges ge
lijk gezet. 

Elektronisch stemmen 
Hoogtepunt van de middag was 

een ontmoeting met de heer Baron 
Crespo, voorzitter van het Eu
ropees Parlement. Op hem rust de 
niet gemakkelijke taak het inge
wikkelde Europese raderwerk 
vorm te geven en soepel te laten 
lopen. 

Na een kijkje op de publieke 
tribune van het parlement con
cludeerde de Nederlandse de
legatie dat een vergelijking met 
de Tweede Kamer niet opgaat; de 
uit diverse nationaliteiten be-

staande fracties, de wijze van 
stemmen zowel elektronisch als 
bij handopsteken, de zeer strikte 
spreektijdbeperking (beknopt 
formuleren is hier een must) en in 
het algemeen de tijdsdruk maken 
het parlementaire werk in Europa 
moeilijker maar geven er ook een 
extra dimensie aan. 

In het afsluitende gesprek tij
dens de slotmaaltijd sprak de 
partijvoorzitter zijn waardering 
uit voor het gedegen programma 
van het bezoek; de wijze van be
sluitvorming over politieke 
standpuntbepalingen in de mi
nifractie had zijn speciale aan
dacht. Hij was van mening dat ten 
behoeve van de onderlinge com
municatie een dergelijk bezoek 
toch zeker eens per jaar nodig is. 

"Europa" is goed op weg maar 
het gaat met kleine stapjes. De 
Nederlandse delegatie heeft het 
enthousiasme gezien waarmee 
onze Europarlementariërs daar
mee bezig zijn; het heeft aanste
kelijk gewerkt. • 

*** *EP* 
*PE * 
***** 
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De Hongaarse verkiezingen 
door ANTHONY KRÖNER 

Het heeft in alle kranten ge
staan: voor het eerst in 43 jaar 
vriJe verkiezingen in het 
voormalige comniunistische 
Hongarije! 
Een ontwikkeling die nie
mand tot voor kort voor mo
gelijk hield; er is al veel over 
geschreven dus dat hoef ik 
niet uitgebreid te memoreren. 
Wel ·wil ik verslag doen van 
mijn ervaringen bij deze ver
kiezingen als lid van een in
ternational team van waar
nemers onder auspiciën van 
het National Demoeratic In
stitute en het National Re
publican Institute uit de V.S. 

Deze twee instituten, door de 
centrale overheid gesubsidieerd 
en met resp. de Demoeratic en de 
Republican Party verbonden, zijn 
in het recente verleden als waar
nemend orgaan opgetreden bij 
verkiezingen in de Philippijnen, 
Panama, Chili en Nicaragua. Het 
team in Hongarije (55 in tetaal) 
bestond uit vertegenwoordigers 
van 18 landen en van de Liberale 
Internationale. Enkele Oosteu
ropese landen (Roemenië, 
Tsjechoslowakije, Bulgarije en 
Joegoslavië) waren sterk verte
genwoordigd in het team met de 
bedoeling de ervaringen opgedaan 
in Bongarije te gaan verwerken 
bij hun eigen verkiezingen die 
binnenkort plaatsvinden. 

Experts 
Voorafgaand aan de verkie

zingen die op zondag 25 maart 
zouden plaatsvinden, werd de de
legatie op donderdag en vrijdag 
grondig voorbereid door Hon
gaarse experts en politici die een 
overzicht gaven van de kieswet, 
de organisatie van de verkiezin
gen, de politieke partijen, de ver
kiezingscampagne en de sociale & 
economische toestand van Hon
garije. Het was iedereen al snel 
duidelijk dat de kieswet buiten
gewoon ingewikkeld in elkaar zit. 

Men heeft gekozen voor een 
éénkamer-parlement met 386 af
gevaardigden die d.m.v. directe én 
indirecte verkiezingen gekozen 
worden. In feite hebben de Hon
garen een combinatie van het En
gelse districtenstelsel met plaat
selijke afgevaardigden en ons 
systeem van landelijke partij
lijsten waarbij de volgorde op de 
lijst door de partij vooraf wordt 
bepaald. De verdeling van de par
Iemeutszetels is als volgt: 176 
districtafgevaardigden, 152 via 
provinciale partijlijsten en 58 via 
nationale partijlijsten. Om de 
hoeveelheid partijen in de hand te 
houden heeft men een landelijke 
kiesdrempel van 4 % ingebouwd; 
bovendien moesten individuele 
kandidaten 750 handtekeningen 
verzameld hebben om zich ver
kiesbaar te kunnen stellen. Dat 
heeft er toe geleid dat van de meer 
dan 50 partijen die zich aanvan
kelijk hadden gemanifesteerd er 
uiteindelijk 12 meededen aan de 
verkiezingen en na de eerste ron
de daarvan nog maar 6 over
bleven. 

Verwarring 
In de individuele kiesdistricten 

moest een opkomstpercentage 
van 50 % gehaald worden en een 
kandidaat moest 50 % + 1 van de 
stemmen krijgen teneinde, in de 
eerste ronde, in het parlement 
verkozen te worden. De kiezers 
kregen op 25 maart twee stembil
jetten: één voor de verkiezing van 

j 
Een Hongaarse reclamezuil vol verkiezingsaffiches voor het busje waarin de waar
nemers rondreden en een stemlokaal op de achtergrond. Inzet Anthony Kröner. 

de plaatselijke kandidaat van het 
eigen kiesdistrict en één voor een 
stem op een provinciale partij. Dat 
leidde bij sommige kiezers tot 
verwarring hoewel de procedure 
enkele malen op de televisie was 
uitgelegd; het verkiezingscomité, 
in elk stemlokaal aanwezig, legde 
in zulke gevallen geduldig uit hoe 
het wél moest. Ik kom nu bij de 
dag van de verkiezingen, 25 
maart; ondergetekende zat in een 
team van 7 waarnemers uit de 
V.S., Joegoslavië (en Nederland!) 

dat tot taak had in de provincie 
Veszprem (grenzend aan het Ba
latonmeer) de procedurè te obser
veren. We hadden 2 vertalers en 
2 autobusjes tot onze beschikking 
waarmee we op die dag zo'n 320 
km afl.egden en 14 stemlokalen 
bezochten. Wij hadden als op
dracht de volgende punten te con
troleren: 1. de samenstelling van 
de plaatselijke verkiezingscomi
tés, 2. de openingstijden van het 
stemlokaal, 3. de opkomst van de 
kiezers, 4. het aantal volmacht-

stemmen, 5. het aantal stemmen 
dat bij mensen thuis uitgebracht 
was (zieken, bejaarden). 

Vrije verkiezingen 
Opvallend was het enthou

siasme waarmee de mensen gin
gen stemmen, vooral de ouderen 
waaronder mensen die nog in 
194 7 hadden gestemd en die op 
hun oude dag toch weer deel kon
den nemen aan "vrije" verkiezin
gen. De conclusies van ons team 
kunnen samengevat worden in de 
volgende punten: 1. de kiezers 
waren goed op de hoogte van de 
kiesprocedures (op een enkele 
uitzondering na), . 2. de verkie
zingscomités deden hun werk be
kwaam, ook in de kleinste ge
huchten, 3. het tellen van de 
stemmen gebeurde efficiënt en 
snel, 4. er was geen sprake van 
intimidatie door de voormalige 
communistische partij of door ge
heime politie. 

De partij die zich het meest 
verwant acht met de westerse li
berale partijen, het Verbond van 
Vrije Democraten (afgekort 
VVD!), wil zich nog niet liëren met 
buitenlandse partijen en heeft een 
uitnodiging daartoe van de Li
berale Internationale voorlopig 
afgewezen. Zij hebben nu, na de 
2-de ronde van de verkiezingen 
van 8 april, 92 van de 386 zetels in 
het parlement en zullen oppositie 
voeren tegen de door het Hon-

gaars Democratisch Forum ge
vormde coalitie; het is ook de par
tij die het vrije marktmechanisme 
direct wil invoeren om de econo
mie uit het slop te halen. 

Taak 
Al met al zien we dat de over

gang naar een parlementaire de
mocratie in Hongarije betrekke
lijk vlot aan het verlopen is. Dat 
kan niet gezegd worden van Roe
menië waar op 20 mei a.s. even
eens verkiezingen plaatsvinden. 
De Roemenen hebben sterk aan
gedrongen op de aanwezigheid 
van het NDIINRI-team omdat in
ternationale aanwezigheid vrije 
verkiezingen zeker bevordert en 
intimidatie zo niet uitsluit dan 
wel moeilijk maakt. 

De liberalen hebben in· deze 
landen dus een duidelijke taak: 
het bevorderen van democratie en 
liberalisme en niet (zoals bij som
migen de neiging bestaat) om een 
Westerse partij naamsbekend
heid te geven. 

27 april19* * * 
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VVD-Kamerleden koninklijk 
onderscheiden 
Twee leden van de Eerste Ka
merfractie en een van de VVD
Tweede Kamerfractie zijn met 
Koninginnedag koninklijk 
onderscheiden. 

In de Eerste Kamer ontving 
drs. Y. P. W. van der Werff de 
hoogste onderscheiding uit han
den van de Eerste ondervoorzitter 
van de senaat, dr. L. M. de Rijk, 
namelijk het commandeurschap 
Oranje Nassau. Ym van der Werff 
is een uiterst bescheiden Kamer
lid. We moesten hem bellen om 
iets over deze gebeurtenis te ver
nemen. De VVD-senator, die sinds 
1969 in de Eerste Kamer zit, ver
telde met enige pret: "In het 
dankwoord heb ik wel moeten re
lativeren, want de man die de on-

Loes Vanhaft 

derscheiding uitreikte is een be
langrijk man, die veel voor de 
maatschappij doet, maar elke on
derscheiding zelf weigert." 

Ym van der Werft 

Ook feest bij de Vonhoffs iri 
Groningen. Loes Vonhoffkreeg de 
onderscheiding Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. Voor 
de Vonhoffs waren het drukke 
dagen. Zij ontvingen de Konink
lijke familie, want de Koningin 
vierde haar verjaardag in het 

Jan Kees Wiebenga wordt door ZJÏn ex-collega Van Boven gelukgewenst. Naast hem een lachende Erica. Op de achtergrond 
Joris Voorhoeve en Frank de Grave 

Groningse Haren en Loppersum 
en de dag erna werd dochter Ca
roline Vonhoff in Amsterdam 
beëdigd als nieuw lid van de VVD
gemeenteraadsfractie. Loes Von
hoff verklaarde: "Ik ben er na
tuurlijk erg trots op. Het was een 
geweldige ervaring zoveel spon
tane reacties, bloemen en felici
taties te krijgen. Ook veel brieven. 
Enkelen schrijven me dat ze het 
fijn vonden dat ook een vrouw 
weer eens een lintje kreeg." Een 
grote groep (politieke) vrienden 
en kennissen maakte van de ge
legenheid gebruik op vrijdag 27 
april naar de ambtswoning van de 
Vonhoffs in Groningen te trekken 
voor de receptie: burgemeesters 
uit Groningen, vertegenwoordi
gers en oud-vertegenwoordigers 
van de kamercentrale, leden van 
de afdeling Groningen en vrien
den en kennissen elders uit het 
land. Het Groningse taxiwezen 
voer er wel bij ... 

Fractievoorzitter Joris ·voor
hoeve organiseerde voor Jan Kees 
Wiebenga en zijn familie in de 
Tweede Kamer een feestelijke 

· bijeenkomst ter gelegenheid van 
Wiehenga's Ridderschap Neder
landse Leeuw. Voorhoeve memo
reerde dat Jan Kees 5 jaar als 
Eerste Kamerlid en vervolgens 7 
jaar als Tweede Kamerlid dat 
"vak" heeft vervuld op de beste 
manier. "Je doet met grote nauw
gezetheid en rustige waardigheid 
je werk. Je hebt gezag in de frac
tie, omdat men weet hoe grondig 
en gewetensvol je te werk gaat." 
Namens de fractie bood Voorhoe
ve aan W alty Wiebenga een mooi 
boeket aan en voor Jan Kees een 
feestelijke fles. 

Jan Kees zei in zijn dankwoord 
onder meer: "Dit werk kan ik al
leen maar doen, omdat het thuis
front het duldt en ik kan werken 
in een sfeer van goede onderlinge 
collegialiteit." • 
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,,Menselijk leven -
maatschappelijke gevolgen 
van (bio )medische 
technieken" doorETIENAPELDOORN 

Op 7 en 8 april kwamen JOVD
ers en VVD-ers in Borne bijeen 
om in het kader van de sa
menwerkingsovereenkomst 
de cursus "Menselijk leven -
maatschappelijke gevolgen 
van (bio)medische technie
ken" te volgen. 
Na de ontvangst opende Erica 
Terpstra, onze weekendvoor
zitter, met de mededeling dat 
ze van plan was van deze cur
sus de gezel~igste maar ook de 
beste cursus in deze reeks te 
maken. Hetgeen haar ook ge
lukt is. 

Er werd aan een strak tijd
schema gehouden en na afloop 
gingen de cursisten die in het be
gin nog een beetje onwennig te
genover elkaar stonden, met een 
voldaan gevoel naar huis. 

Om iedereen een beetje weg
wijs te maken in de toch wel 
moeilijke maar zeer interessante 
materie kregen drie inleiders het 
woord. 

Als eerste vertelde prof. D. 
Lindhout ons aan de hand van 
dia's hoe men met behulp van de 
praktische DNA-diagnostiek de 
erfelijke variaties kan vaststellen. 
Daarna vertelde prof. Lindhout 
dat de klinische genetica al vroeg 
aan de politiek heeft gevraagd 
meer belangstelling te hebben 
voor de problemen waarvoor men 
nu komt te staan. Omdat men 
steeds meer informatie over de 
genetische aanleg kan gaan ver
schaffen ontstaat er misschien 
toch wel een morele verplichting 
ten opzichte van werkgevers, le
vensverzekeraars en dergelijke. 
Een genen-paspoort sluit men in 
de toekomst namelijk niet uit. Om 
dit in goede banen te leiden zijn 
er wetten en regels nodig. Deze 
mogen echter nooit zo werken dat . 
het goede van deze wetenschap 
hierdoor verloren gaat. Prof. 
Lindhout heeft het in zijn betoog 
niet alleen over de wetenschap 
gehad maar hij heeft vooral ook 
laten blijken dat hij als mens 
hierbij betrokken is. 

Adviesorganen 
Als tweede sprak mevrouw mr. 

E. Veder-Smit, oud-staatssecre
taris Volksgezondheid. Zij vroeg 
zich af waar de grenzen zullen ko
men te liggen. De materie is niet 
gemakkelijk en de resultaten zijn 
moeilijk op een rijtje te zetten. In 
haar betoog stelde zij vier vragen 

centraal. Ten eerste of de geneti
sche ingreep of handeling ethisch 
aanvaardbaar is. Dan zou men 
zich moeten gaan afvragen of de 
betrokkene het überhaupt wil en 
of de menselijke waardigheid niet 
in het gedrang komt. Voorts kan 
men zich afvragen of de ingreep 
medisch verantwoord is. Er moet 
dus uitzicht zijn op het verwachte 
resultaat en er mogen geen nare 
gevolgen of bijwerkingen op de 
lange termijn ontstaan. De derde 
vraag was of de ingreep wel 
maatschappelijk verantwoord zou 
zijn. Moet selectie toegepast wor
den? Wie mag wel en wie mag niet 
behandeld worden? En waar 
wordt door de maatschappij de 
nadruk op gelegd: op de genezing 
of op de verzorging? Als laatste 
vroeg mevr. Veder-Smit zich af of 
de behandeling of ingreep moet 
worden opgenomen in de ziekte
kostenverzekering, met andere 
woorden: heeft iedereen het recht 
om gebruik te maken van deze ge
avanceerde medische technolo
gie? Zij kwam tot de conclusie dat 
men niet bang moet zijn voor de 
technologie. Men heeft immers in 
Nederland goede adviesorganen 
en deze zouden zowel de Eerste en 
Tweede Kamer als het Europees 
parlement van advies moeten 
kunnen dienen inzake het stellen 
van waarden en grenzen met be
trekking tot deze technologie. 

Vrijheid intact 
Als laatste kwam prof. mr. J. 

K. M. Gevers aan het woord. Hij 
is gezondheidsjurist en gaf ons 
uitleg over welke rol de wetgever 
in deze speelt. Het uitgangspunt 
bij de wetgeving moet zijn dat ie
der mens recht heeft op een niet 
veranderd genenpatroon. De wet
gever moet op verschillende ri
sico's en schaduwzijden letten. 
Ten eerste moet de vrijheid van 
mensen intact blijven. Er mag 
geen belastende informatie over 
het genenpatroon aan derden 
worden gegeven. Als tweede punt 
moet men er altijd op blijven let
ten dat indien een concrete hulp
vraag plaatsvindt de uitkomsten 
van het onderzoek belemmerend 
kunnen werken. Dit moet men 
zoveel mogelijk proberen te ver
mijden. Als derde risicofactor is er 
de sociale druk die kan ontstaan 
indien het inderdaad zover komt 
dat kinderen met afwijkingen niet 
meer geboren hoeven te worden. 
Voorts mag men de risico's voor 
de onderzochte zelf niet uit het 

oog verliezen. De uitkomsten van 
het onderzoek kunnen immers 
voor de onderzochte psychologisch 
of maatschappelijk positief of ne
gatief uitpakken. 

Dan blijft nog het vraagstuk 
over hoe men moet omgaan met 
de resultaten van een onderzoek. 
Het mag niet zo zijn dat de arts 
verplicht wordt de verkregen in
formatie aan de patiënt door te 
geven indien deze de informatie 
niet wil ontvangen. De bloedver
wanten hebben recht op informa
tie maar dit recht krijgt men pas 
als de patiënt hiervoor zijn toe
stemming verleent. Het uit
gangspunt van deze maatregelen 
is dat de privacy zoveel mogelijk 
gewaarborgd blijft. Dit uitgangs
punt mag men nooit uit het oog 
verliezen. 

Rollenspel 
Met deze informatie nog vers 

in het geheugen konden de cur
sisten na een ontspannen lunch 
de inleiders vragen stellen over 
een aantal punten dat hun nog 
niet geheel duidelijk was. Daarna 
werden ze gesplitst in diverse 
werkgroepen om aan de hand van 
een aantal stellingen over de ma
terie verder te praten tot aan het 
diner. Na het diner werd de cur
sisten nog geen rust gegund. In 
verschillende groepen moest men 
nu aan het rollenspel gaan wer
ken. In dit rollenspel moest een 
rechter uitmaken of een abortus 
na een periode van 16 weken 
zwángerschap geoorloofd was. 
Men wist dat, indien het kind ge
boren zou worden het op zijn 25ste 
levensjaar geestelijk en lichame
lijk gehandicapt zou worden en 
rond zijn 35ste levensjaar dood 
zou gaan. De presentatie hiervan 
stond voor de volgende dag op de 
agenda. De evaluatie van dit rol
lenspel bracht een hevige discus
sie op gang. Goed geleid door de 
voorzitter kwamen we tot de con
clusie dat wij geen oordeel over de 
kwaliteit van het leven van een 
nog niet geboren kind mogen heb
ben. 

Opmerkelijk was hoeveel 
mensen tijdens deze discussie van 
standpunt veranderd waren. 
Hieruit bleek dat de bereidheid 
tot luisteren naar medecursisten 
en de waarde van de discussie 
groot was. De conclusie die uit 
deze discussie getrokken mag 
worden is: juist omdat wij libera
len .zijn, hebben wij er moeite mee 
om zaken, die diep van binnen ra
ken, voor een ander af te wegen. 
Door het uitstekende rollenspel 
kwam de presentatie van de stel
lingen die in de werkgroep be
handeld waren niet zo ruim aan 
bod als men had gehoopt, wat de 
cursisten echter niet zo erg von
den. Het weekend werd afgesloten 
nadat onze voortreffelijke voor
zitter Erica Terpstra was bedankt 
voor het leiden van deze cursus. 
De cursus heeft in een gezellige 
sfeer plaatsgevonden, dit was 
mede te danken aan de goede op
zet en organisatie van de cursus. 
Ik ben ervan overtuigd sommige 
mensen volgend jaar weer in Bor
ne terug te zien. • 
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Annette Romijn: 
Een raadslid van 
23jaar 
GELDROP - "Ik ben een rest
zetel", zegt Annette Romijn. Wat 
maakt het uit. Met haar 23 lentes 
is zij voor de komende vier jaar 
gekozen tot lid van de gemeen
teraad in Geldrop, een plaats in 
de buurt van Eindhoven. 

Gelukkige bezitters van rest
zetels zijn er wel meer. Het uit
zonderlijke van Annette is haar 
leeftijd: 23 jaar. De liberalen in 
Geldrop kozen een wel heel jong 
raadslid. Misschien is zij de jong
ste. Een snelle poging om daar 
achter te komen loopt op niets uit. 
De Brabantse provinciale amb
tenaar, die als specialist verkie
zingen door zijn collega's naar vo
ren wordt geschoven, weet het 
niet. Hij houdt geen leeftijden bij. 

JOVD-voorzitter 
Leden en bestuur van de afde

ling Geldrop zijn bîj de samen
stelling van de kieslijst zorgvuldig 
te werk gegaan. Ze kennen de fa
milie Romijn en zeker Annette, 
die al op haar veertiende gezinslid 
van de partij wilde zijn. Wat later 
kwam ze vanzelf bij de JOVD te
recht. Op dit moment is zij JOVD
voorzitter van de regio Eind
hoven. 

Tijdens het opstellen van de 
lijst woont ze niet in de gemeente 
Geldrop maar in Eindhoven, dicht 
bij haar werk. Om haar belang
stelling te trekken belt de afde
ling: Wil ze op de lijst staan? Op de 
tweede plaats zo is de bedoeling. 
Annette zegt ja, de ledenvergade
ring gaat op het bestuursvoorstel 
in en Annette moet nu snel naar 
Geldrop verhuizen om ingezetene 
te kunnen zijn. 

Annette weet wat ze wil. Ze 
werkt doelbewust aan haar toe
komst, zelfs als de omstandighe
den haar dwingen een stapje te
rug te doen. Met stugge vasthou
dendheid doorloopt ze mavo, havo, 
vwo om een hartewens in vervul
ling te laten gaan: rechten stude
ren. Het eerste jaar aan de uni
versiteit v;;m Groningen loopt 
echter niet naar wens. 

De knoop is snel doorgehakt. 
De beperkte studiefinanciering 
mag niet in gevaar komen, dus 
laat ze de Groningse juristen voor 
wat ze zijn. Ze vindt een baan in 
Eindhoven om even tijd te krijgen 
op adem te komen en een strategie 
voor de toekomst te ontwikkelen. 
Nu heeft ze weer greep op haar 
leven. 

Rechten 
"In september begin ik aan de 
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universiteit van Maastricht. 
Rechten, ja." Op een aanhoudende 
vragende blik geeft ze verder als 
verklaring, dat het wetenschap
pelijk onderwijs in Maastricht 
anders dan op overige universi
teiten is georganiseerd: minder 
colleges, minder werkgroepen, 
meer zelfwerkzaamheid, ef
ficiënter. 

"Tot augustus hou ik mijn 
baan in Eindhoven aan. En in 
september draag ik het voorzit-

. terschap van de JOVD over. Ik 
kan de JOVD niet ineens laten 
zitten, al vind ik dat je vanuit zo'n 
partij-onafhankelijke organisatie 
niet namens de VVD in de ge
meenteraad kunt plaatsnemen." 

"Studie en raadswerk zijn ge
makkelijk te combineren. Juist 
omdat ik weinig uren in Maas
tricht hoef door te brengen en de 
afstand Geldrop-Maastricht snel 
is af te leggen." Om raadslid te 
kunnen blijven moet ze immers 
vanuit haar appartementje in 
Geldrop opereren. 

Dichtbij de kiezers 
"Wat me in het raadswerk 

aantrekt? Je bent direct voor de 
gemeenschap bezig. Je staat heel 
dicht bij de kiezers. Ik hoop veel 
voor de mensen in Geldrop te 
kunnen doen." Aan de hand van 
een eenvoudig rekensommetje is 
de toekomstige invloed van An
nette op het gemeentebeleid te 
bepalen. 

Geldrop telt 21 raadsleden. 
Volgens de Gemeentewet een 
aantal dat past in een gemeente 
van 25 tot 30.000 inwoners. Van 
die 21 zijn er twee van de VVD. 
Hun invloed reikt niet tot in het 
college van burgemeester en wet
houders. De beleidsbepalende 
roomsrode coalitie heeft zich niet 
tot taak gesteld liberale idealen 
uit te dragen. 

Het enthousiasme van Annette 
laat zich niet temperen. "Goede 
ideeën vinden hun weg heus wel 
naar de besluitvorming. Zeker als 
de gemeenschap ermee is gebaat." 

Bij het raadswerk wordt An
nette ter zijde gestaan door een 
ervaren collega. De lijsttrekker is 
immers een man met tien jaar 
raadservaring. Van hem hoopt ze 
veel te leren. · 

Annette Romijn 
Foto: Dries van Bergeyk 

Naast onverwoestbaar en
thousiast blijkt Annette toch ook 
realist te zijn. Ze weet niet of de 
politiek haar zal bevallen. Veel 
hangt van de komende vier jaar 
af. Bevalt het contact met amb
tenaren en collega-raadsleden? 
Weet ze zich een weg te banen 
door de vloedgolf papier: raads
stukken, plannen, rapporten? Ze 
wacht af, met open mind. 

Pas over enkele jaren hoopt ze 
te kunnen zeggen of ze beschik
baar blijft, voor de raad, de pro
vinciale staten en al die andere 
lichamen, waarin vertegenwoor
digers van politieke partijen zijn 
gekozen. • 

JAN VAN DE VEN 
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Succesvolle jongerencursus 
in de Kamercentrale Leiden 

In het weekend van 31 maart 
en 1 april jl. organiseerde de 
Stuurgroep Jongerenbeleid van 
de Kamercentrale Leiden een 
cursus liberalisme. Aan dit week
end namen ongeveer 15 jongeren 
van 17 tot 30 jaar deel. De cursus 
werd geopend door de voorzitter 
van het bestuur van de . Kamer
centrale Leiden, de heer R. Haaf
hens. Hij onderstreepte bij zijn 
openingswoord het belang van een 
politieke partij bij het hebben van 
een jonge en actieve achterban. 
Vervolgens hield ex-Europar
lementariër en ere-lid van de 
VVD, de heer H. Nord, een betoog 
over de verschillen en overeen
komsten tussen liberale partijen 
in Europa. Hij ging hierbij ook in 
op de actuele ontwikkelingen in 
Oost-Europa. 

Gedurende het tweede dagdeel 
stond de historie en ontwikkeling 
van het liberalisme in Nederland 
centraal. De heer K. Groenveld, 
directeur van de Teldersstichting, 
die dit deel van de cursus voor zijn 
rekening nam, ging hierbij in op 
enkele belangrijke liberale den
kers uit heden en verleden. 

Balancerend 
Na een gezellige borrel en di

ner verkende de groep nachtelijk 
Leiden. Zondagochtend moesten 
de cursisten weer vroeg uit de 
veren voor het ontbijt. Na het 
ontbijt gingen de heren H. Dijk
stal, lid van de Tweede Kamer, en 
U. Rosenthal, verbonden als 
hoogleraar aan o.a. de R.U.L., met 
elkaar én met de groep in discus
sie over de ontplooiingsvariant en 
het utilitarisme. Aanvankelijk le
ken de heren het niet erg met el
kaar eens, maar naarmate de dis
cussie vorderde, kwam men, ba
lancerend tussen de twee va:r:ian
ten, steeds meer tot elkaar 

Na deze drie vrij theoretische 
dagdelen was het woord aan se
nator Y. van der Werf{, die o.a. 
aan de hand van een door hemzelf 
samengestelde syllabus, een zeer 
flitsend verhaal hield over wat 
men in de praktijk aan ideo
logieën heeft. Zo kwam hij met 
enkele voorbeelden waarbij twee 
totaal verschillende standpunten 
uiteindelijk toch beide als liberaal 
bestempeld konden worden. Tot 
besluit van deze interessante en 
intensieve cursus was er een bor
rel. 

Dit was de derde maal dat de 
Stuurgroep Jongerenbeleid van 
de Kamercentrale Leiden sinds 
haar ontstaan enkele jaren ge
leden, een dergelijke cursus or
ganiseerde. De Stuurgroep, die 
bestaat uit bestuursleden van 
Ondercentrales en het bestuurslid 
van de Kamercentrale belast met 

jongerenbeleid, streefde met deze 
cursus ernaar: 
- jongeren in te lichten en ver

trouwd te maken met de liberale 
beginselen; 
door jongeren binnen de Ka
mercentrale Leiden met elkaar 
in contact te brengen een impuls 
te geven aan het jongerenbeleid; 

- jongeren te vormen tot een 
opleidbaar kader, dat samen 
met de Stuurgroep, jongeren 
aan de VVD weet te binden. 

Of de Stuurgroep al deze doelstel
lingen heeft weten te realiseren, 
zal de toekomst leren. Eén . ding 
staat al lang vast: jongerenbeleid 
verdient aandacht van de hele 
partij. Een partij die naar de toe
komst kijkt kán immers niet zon
der jongeren. 

BRECHT DE VRIES • 
(voorz; Stuurgroep) 

De aanhouder 
wint. .. 
VELSEN - Bij telling van de ver
kiezingen van 21 maart jl. bleek 
de VVD Velsen één stem tekort 
te komen voor toewijzing van de 
zesde (rest-)zetel. Die zetel werd 
aanvankelijk aan de PvdA toe
bedeeld. 

Een stem tekort op 26.000 uit
gebrachte stemmen is een opmer
kelijk gegeven. VVD Velsen acht
te het in overeenstemming met 
haar verantwoordelijkheid naar 
de kiezers toe om de mogelijkhe
den van de Kieswet te onderzoe
ken om een hertelling te vragen. 
Het mag niet zo zijn, dat één, 
eventueel ten onrechte, ongeldig 
verklaarde stem van invloed is op 
de politieke verhoudingen in de 
komende vier jaar. 

De Kieswet geeft in eerste in
stantie de mogelijkheid bij het 
Centraal Stembureau te protes
teren tegen de vaststelling van de 
uitslag. Daartoe is in de avond van 
21 maart jl. een bezwaarschrift 
opgesteld. 

Aangevoerd is, dat tenminste 
in een stemdistrict één of meer
dere interpretatie-fouten waren 
gemaakt, die van invloed kunnen 
zijn op de zetelverdeling. Bij on
derling overleg tussen voorzitters 
van stembureaus was namelijk 
gebleken, dat de nieuwe kieswet, 
voor wat betreft de geldigheid van 
stemmen, nogal verschillend werd 
geïnterpreteerd. 

Na veel vijven en zessen be
sloot het Centraal Stembureau op 
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Liberale bestuurders uit Nrd.-Kennemerland bijeen 
Het initiatief van het bestuur 

van de Ondercentrale Noord
Kennemerland om vlak voor de 
installatie van de nieuwe ge
meenteraden een Bestuurderen
dag te organiseren, is in de oe 
met enthousiasme begroet. Uit 
alle elf tot de ondercentrale be
horende afdelingen meldden zich 
deelnemer(sters) voor deze ge
slaagde contactdag. 

De voorzitter van de OC Noord
Kennemerland, Fridoline Neefjes, 
kon zaterdagochtend 28 april in 
"'t Open Huis" te Heiloo een vijf
tigtal burgemeesters, staten
leden, gemeenteraadsleden, o.w. 
vele nieuwe gezichten en afde
lingsbestuurderen verwelkomen. 

De Bestuurderendag had als 
thema "Rijk-Provincie-Gemeen
te", waarV-oor als inleiders waren 
uitgenodigd mr. Frank de Grave, 

Tweede Kámerlid, mevrouw mr. 
F. G. van Diepen-Oost, lid van 
Gedeputeerde Staten van Noord
Holland en C. Buining, wethouder 
van Den Helder. Althans op dat 
moment nog in die functies, want 
drie dagen later was Frank de 
Grave wethouder van financiën en 
loco-burgemeester van Amster
dam en had Cees Buining zijn 
wethouderschap van Den Helder 
voor het VVD-raadslidmaatschap 
verwisseld. In een streng schema 
kregen alle drie sprekers stipt 
twaalf minuten de tijd om de stof 
aan te dragen voor een gea
nimeerde discussie over de on
derwerpen sociale vemieuwing, 
ruimtelijke ordening en milieu. 

Inventief beleid 
Buining opende de rij met een 

van het Noordzeekanaal zal vol
trekken, de achterstandspositie 
van de Noordkop, de verbetering 
van de infrastructuur met de 
noodzaak van de aanleg van een 
tweede Coentunnel en de Wijker
tunnel, de functie . van Noord
Kennemerland en het agrarisch 
beleid met o.a. het omgronden van 
weiland in bollengrond. 

Niet bestrijden 
Mr. Frank de Grave betreurde 

de hilariteit die hier· en daar over 
sociale vernieuwing te beluisteren 
valt. Het rapport-Idenburg geeft 
een analyse die ons liberalen moet 
aanspreken. Wij dienen ons te 
heroriënteren op de verzorgings
staat. 

In het Europa zonder grenzen 
zal de concurrentieslag volgens 

Het forum op de Bestuurderendag, v.l.n.r. C. Buining, mevr. mr. F. G. van Diepen-Oost, Fridoline Neefjes en Frank de Grave 

22 maart jl. één kiesdistrict over 
te tellen. Daar bleken direct 4 
stemmen uit, die ten onrechte on
geldig waren verklaard. Die 
stemmen kwamen echter de VVD 
niet toe. 

Fouten 
Bij de vaststelling van de ge

loofsbrieven van de nieuwe 
raadsleden, ·heeft de VVD Velsen 
het nog eens geprobeerd om mid
dels een initiatief-voorstel de raad 
tot hertelling te bewegen. Dat 
moment is in feite uniek, omdat 
de raad geheel vrij, derhalve los 
van het klemmend regiem dat 
voor het Centraal Stembureau 
geldt, daartoe kan besluiten. 

D66 steunde direct het VVD
voorstel. De CDA was verdeeld, 
waardoor er sprake was van een 
15/15 stemverhouding. Uiteinde
lijk heeft de PvdA, na twee schor
singen, alsnog besloten aan de 
hertelling mee te werken, in ver
band met de mogelijke, onder de 
nieuwe kieswet, gemaakte fouten. 

Vervolgens heeft de raad 
zelf(!!) in één dag de 26.000 stem
men herteld. Vrijwel in ieder dis
trict bleken fouten te zijn ge
maakt. Uiteindelijk heeft het goed 
voor de VVD uitgepakt, omdat de 
benodigde extra stem werd ge
vonden. 

Ook als dit niet was gebeurd, 
had de hertelling toch een doel 
gediend. Naar de kiezer toe dient 
de verkiezingsuitslag immers met 
de grootst mogelijke zorg vast te 
worden gesteld. 

MW. M. G. J. E. VOS-VESTER • 
voorzitter WD Velsen 

pleidooi voor een stimulerend ge
meentelijk milieubeleid. Spre
kende uit zijn ervaring in Den 
Helder belichtte hij tal van aspec
ten van deze problematiek en 
vroeg aandacht voor de mogelijk
heden van de ecotechniek. Zo 
wordt in de Marinestad, waar 
men per jaar met een miljoen m3 

bagger te maken heeft, bagger nu 
tot kunstgrind verwerkt. De gang 
van zaken met de ovens in Alk
maar en Zaanstad heeft nogmaals 
de noodzakelijkheid van het ge
scheiden ophalen van huisvuil 
aangetoond. Het scheppen van 
mogelijkheden door het beschik
baar stellen van gescheiden con
tainers voor het groente-, fruit- en 
tuinafval, de rest van het huisvuil 
en het klein chemisch afval ziet 
Buining als een taak van de ge
meentebesturen. Een goede voor
lichting is daarbij noodzakelijk. 
Mond-tot-mond-reclame is de 
beste weg om de vereiste me
dewerking van de burgers te ver
krijgen, al verheelde spr. niet, dat 
de resultaten in stedelijke agglo
meraties minder zullen zijn. Ver
betering van het milieu beperkt 
zich echter niet tot huisvuil. Ook 
de vraag hoe om te gaan met zie
kenhuis- en bedrijfsafval, grofvuil 
en sloop- en bouwafval alsmede de 
geluidshinder wordt aan de ge
meentebesturen voorgelegd en 
vragen van de liberale wethou
ders en raadsleden een inventief 
beleid. 

Schiphol 
Noord-Holland is een moeilijke 

provincie met tal van uiteenlo
pende problemen, die door me
vrouw Van Diepen werden be
licht. Voorbeelden zijn de ontwik
keling van Schiphol, de economi
sche groei die zich naar het laat 
aanzien voornamelijk ten zuiden 

De Grave niet langer gevoerd 
worden tussen landen, maar tus
sen regio's. Het bedrijfsleven zal 
zijn investeringen in deze strijd 
alleen optimaal kunnen benutten 
als het ook aanspreekbaar is voor 
de· problemen van de regio. De 
Grave vroeg zich af of het ver
standig is geweest, dat wij in de 
jaren zeventig en tachtig veel 
arbeid hebben afgesloten. Hij be
pleitte een herbezinning en een 
heroverweging van de uiteinde
lijke kosten en baten. Nederland 
loopt het gevaar meer arbeidson
geschikten te krijgen dan de 
Duitse Bondsrepubliek, terwijl 
Nederland na Ierland het gering
ste aantal werkende vrouwen telt. 
Er zullen ingrijpende verande
ringen op de arbeidsmarkt komen 
en daar dienen wij open oog voor 
te hebben. Dat zal gepaard gaan 
met plichten, maar ook met rech
ten en ook die passen prima in een 
liberale visie. De VVD dient de 
sociale vemieuwing niet te be
strijden, maar zich in te zetten 
om het duidelijker, efficiënter en 
beter te doen. 

Na een gezellige koffiepauze 
vormde het drietal een forum on
der voorzitterschap van Fridoline 
Neefjes en benutte de zaal de ge
legenheid tot discussie. Met een 
hartelijk dankwoord en een flesje 
wijn uit een bekende Franse regio 
voor de drie gasten besloot de oe
voorzitter het formele gedeelte. 
Tijdens het aperitief en de brood
jes werd het tweede doel van deze 
Bestuurderendag glansrijk be
reikt: het leggen van onderlinge 
contacten tussen de VVD-be
stuurders in Noord-Kennemer
land. 

W. MIDDELBEEK • 
Foto: Ronald A. A. Kool 
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,,Van koffieochtend naar 
studiemid~rLODYPIETERS 
Mr. Agnes Snoep-Mook neemt 
in juni afscheid als algemeen 
secretaris van het Landelijk 
Bestuur van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD. Jaren
lang heeft zij zich met volle 
overgave ingezet voor de VVD, 
maar steeds - bescheiden als 
ze is -buiten de schijnwerpers 
of zoals ze zelf zegt: "organi
satorisch ondersteunend". 

In haar 25-jarige lidmaatschap 
van de VVD heeft ze bestuurs
functies vervuld op afdelings- en 
OC-niveau. Zestien jaar lang was 
zij in haar woonplaats Heemstede 
raadslid voor de VVD met als spe
ciale aandachtsgebieden onder
wijs, welzijn, cultuur en volks
gezondheid. Sinds 1980 is ze lid 
van de Adviesraad van de Vrou
wen in de VVD en vanaf 1987 al
gemeen secretaris van het Lan
delijk Bestuur. 

In die functie was ze de steun 
en toeverlaat van velen, een 
vraagbaak en een waardevolle in
formatiebron vooral als het ging 
om emancipatievraagstukken. 
Door haar jarenlange partijer
varing was ze bovendien goed 
thuis binnen de VVD, wat in haar 
functie als secretaris van het 
Landelijk Bestuur meer dan eens 
van p·as kwam. Vanwege deze 
respectabele staat van dienst zal 
in de Liberale Vrouw van juli uit
gebreider aandacht aan haar 
worden besteed. 

Ben je alleen binnen de VVD 
actief? 

De laatste jaren had ik voor 
andere zaken eigenlijk nauwelijks 
tijd. Maar daarvóór heb ik ook 
buiten de partij veel gedaan. In de 
zestiger jaren heb ik in Haarlem 
peuterzalen helpen oprichten. Ik 
vond en vind nog steeds dat goede 
kinderopvang een essentiële 
voorwaarde is voor vrouwen die 
buitenshuis willen of moeten 
werken. Verder ben ik in die jaren 
mede-oprichtster geweest van het 
vrouwencafé in Heemstede. 

Momenteel ben ik lid van de 
Vereniging van Vrouwen met een 
Academische Opleiding (VV AO) 
en als zodanig afgevaardigde in de 
landelijke ledenraad. 
Daarnaast zit ik in het bestuur 
van de Stichting Ondersteuning 
Emancipatie Noord-Holland. Ik 
vind het jammer dat er zo weinig 
VVD-vrouwen hierin actief zijn. 

Zijn VVD-vrouwen in de loop 
der jaren dan niet 
maatschappelijk en politiek 
actiever geworden? 

Veel vrouwen zijn nu gelukkig 
politiek bewuster geworden 
dankzij de tweede emancipatie- · 
golf, het Jaar van de Vrouw, de 
Emancipatieraad, de vele publi
katies enz. Ook binnen de partij 
is die tendens zichtbaar. Ik ben 
ervan overtuigd dat de Organisa
tie Vrouwen in de VVD een be
langrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het activeren en motiveren 
van VVD-vrouwen om hun po
litieke en maatschappelijke be
langstelling te ontwikkelen. 

Je hebt in de loop der tijd 
heel wat actieve vrouwen 
zien "voorbijgaan". Waarin 
verschilt "de actieve vrouw 
toen" van "de actieve vrouw 
nu"? 

De huidige actieve vrouwen 
zijn een stuk jonger. Op ons con-· 
gres in Lunteren was dat duidelijk 
te zien. Ik vind dat een verheu
gende ontwikkeling. Toch zijn er 
nog te weinig jonge vrouwen po
litiek actief. Ik denk dat dat komt 
omdat zij veelal een baan hebben 
en daarnaast te weinig tijd voor 
andere zaken. In de toekomst zul
len wij daar toch meer rekening 
mee moeten houden. 

Wat was voor jou de 
aanleiding om je binnen de 
VVD met vrouwenzaken 
bezig te houden? 

De eerste aanzet was het rap
port van de Teldersstichting 
"Naar maatschappelijke zelfred
zaamheid". Ik vond dat er binnen 
de partij meer aandacht moest 
komen voor . vrouwenhulpver
lening. De instelling binnen de 
VVD was (en is nog steeds) dat een 
vrouw voor zichzelf moet kunnen 
zorgen. Ik heb een speciale studie 
gemaakt van vrouwenhulpver
lening waaruit bleek dat de leef
situatie van veel vrouwen verbe
terd kan worden door o.a. goede 

vrouwen 
pensioen- en alinientatieregelin
gen. 

Ben je een feministe? 

Nee, ik vind mijzelf geen echte 
feministe. Ik noem mijzelf liever 
geëmancipeerd; emancipatie is 
ruimer en objectiever dan fe
minisme. 

Hoe zie je de combinatie VVD 
en emancipatie? 

Veel VVD-ers zijn in hun 
woorden geëmancipeerd, maar in 
hun daden lang niet altijd. Zij 
hebben bijvoorbeeld nog te weinig 
aandacht voor de deskundigheid 
van vrouwen. Daarin ligt een be
langrijke taak voor de Organisa
tie: het opzetten van en aandacht 
vragen voor een goed deskun
digenbestand. 

Zijn er in dat kader 
ontwikkelingen te 
signaleren binnen de VVD? 

Jazeker, bijvoorbeeld bij de sa
menstelling van het HB en een 
aantal partijcommissies is wel 
degelijk rekening gehouden met 
vrouwelijke deskundigen. Deze 
gunstige ontwikkeling is voor een 
belangrijk deel te danken aan 
onze emancipatiewerkf;lters en het 
beleidsplan Positieve Actie. Bo-

Agnes Snoep-Mook 

vendien hebben vrouwen zelf aan 
deskundigheidsbevordering ge
daan. Werden er vroeger kof
fieochtenden georganiseerd om 
over politiek te praten, nu zijn er 
studiemiddagen met deskundige 
inleiders en politieke specialisten. 
Dat is een goede ontwikkeling. 

• 
IN SERVICEFLAT 'SPARRENHOF' TE EDE 

TE KOOP: 
Ruim en riant twee-kamerappartement. Opp. zit-eetkamer 7 x 4 m, slaapk. 6 x 3,60 
m. Gunstige ligging op de zon en nabij Inter City-station,, ziekenhuis, Cultureel 
Centrum Reehorst, kerken, bibliotheek en natuur. In Servicekosten o.a. warme maal
tijden, huish. hulp, verwarming, onderhoud gebouw, enz., enz. Leeftijdsgrens bij· 
aankomst max. 74% jaar voor één van beiden. 

Op aanvraag zenden wij u gaarne prospectus. Voor bezichtiging a.u.b. afspraak 
vooraf. VRAAGPRIJS f 59.500,- k.k. 

Inl. VAN LAAR ONROEREND GOED MAKELAARS. Lid NVM, Stationsweg 76, 
6711 PV Ede. Tel.: 08380- 11000, b.g.g.: 08380 • 36335. 

Mededelingen van het hoofdbestuur 
1. 43ste jaarlijkse algemene 

vergadering 
Agendawijziging vrijdagavond. 
In verband met het aftreden van de heer 
dr. ir. J. J. C. Voorhoeve en het aan
treden van de heer mr. drs. F. Bolkestein 
als voorzitter van de Tweede-Kamer
fractie op 30 april jl. is de agenda voor 
de algemene vergadering op vrijdag
avond 18 mei a.s. gewijzigd. 
Na de opening spreken de heren Ginjaar 
en Bolkestein. 

Aan- en afvoer van de Buitensociëteit. 
De mogelijkheid tot parkeren op het ter
rein van de "Nieuwe Buitensociëteit" is 
momenteel nihil i.v.m. bouwwerkzaam
heden. De afgevaardigden en overige 
belangstellenden kunnen parkeren op 
het Emmadek à f 1,00 en op het P + R 
terrein van de N.S., gratis. 
Vanafhet P + R terrein is het 3 minuten 
lopen door de tunnel naar de "Nieuwe 
Buitensociëteit" en "Hotel Wientjes". 
Op de bijgevoegde plattegrond is een en 
ander aangegeven. 

2. Samenstelling partijcommissies 
In zijn vergadering van 19 februari jl. 
heeft het hoofdbestuur de partijcom
missies opnieuw samengesteld. In arti
kel 60 van het huishoudelijk reglement 
is bepaald dat er partijcommissies zijn 
die een vierledige functie hebben: 
- advies aan de fractie in de Tweede Ka-

mer; 
- advies aan de fractie in de Eerste Ka-

mer; 
- advies aan de VVD-leden van de frac

tie van Liberaal-Democraten in het 
Europees Parlement; 

- advies aan het hoofdbestuur. 

Bij de samenstelling van de commissies 
spelen twee zaken een rol: 
a. deskundigheid van de te benoemen 

leden; 
b. regionale vertegenwoordiging via de 

voordracht door de kamercentrales. 

Soms gaan deze twee elementen samen; 
vaak bestaat er spanning tussen deze 
uitgangspunten. Voor het kwalitatief 
goed functioneren van de commissies, is 
het noodzakelijk, dat er geen al te groot 
verschil in deskundigheid tussen de le
den bestaat. Evenmin tussen hun in
breng en participatie. Voor de selectie is 
derhalve tenminste een globaal profiel 
van een commissielid nodig. Criteria 
daarvoor zijn: 
a. lid van de VVD; 
b. aantoonbare deskundigheid op het 

betreffende terrein; 
c. beschikbare tijd voor zowel commis

sie-vergaderingen als schrijfwerk 
en - in verband met de functie van 
de commissies voor de inhoudelijke 
discussie conform het Verenigings
plan - de bereidheid om in afdelingen 
c.q. centrales specifieke onderwer
pen toe te lichten. 

Het hoofdbestuur heeft voor de samen
stelling van de partijcommissies het 
deskundigheidsbeginsel als uitgangs
punt genomen. Voordrachten door ka
mercentrales zijn hieraan getoetst. 

De voorzitters van de partijcommissies 
worden benoemd op basis van deskun
digheid en de wijze waarop zij het werk 
van de commissies kunnen stimuleren. 
Met de commissieleden samen inven
tariseren zij welke velden van deskun
digheid door de commissie gedekt dienen 
te worden. Deze velden zijn bepalend 
voor de omvang van de commissie. 

De partijcommissies worden ontbonden 
na de formering van een nieuw kabinet 
na de verkiezingen ·en vervolgens op
nieuw samengesteld. 
Het verdient overweging om tevens een 
meer permanente evaluatie te doen 
plaatsvinden omtrent het functioneren 
van de commissies en de afzonderlijke 
leden om langs die weg te bewerkstel
ligen, dat deskundigheid en activiteit 
van de commissies gewaarborgd zijn. De 
voorzitters spelen daarbij een belangrij
ke rol. De evaluatie zou vooral een zelf
evaluatie moeten zijn. 

Het hoofdbestuur heeft derhalve beslo
ten de procedure van ontbinding en sa
menstelling van de commissies opnieuw 
in beschouwing te nemen. Het zal het 
gevoelen daaromtrent bij de thans inge
stelde commissies peilen en ontwerpt, 
bij wijziging van de procedure, uit
gangspunten voor een evaluatiesys
tematiek, die het mogelijk maakt mu
taties in de commissies te realiseren, zo
danig dat de commissies optimaal zullen 
functioneren. 

3. Organisatie themadagen 
Het hoofdbestuur heeft in zijn verga
dering van 23 april jl. voorbereidingen 
getroffen op grond van het Verenigings
plan voor de volgende themadagen: 
- 12 mei: Oost-Europa-problematiek -

reeds in de uitvoeringsfase - (organi
satie en inhoudelijke voorbereiding in 
handen van J. D. Blaauw); 

- 6 oktober: bestuurlijke aspecten van 
de stimulerende staat (een werkgroep 
onder voorzitterschap van mr. J. 
Drijber, oud-burgemeester van Arn
hem, is van start gegaan); 

- 24 november: interactie milieu, land
bouw, ruimtelijke ordening, water
huishouding (een werkgroep onder 
voorzitterschap van de heer drs. H. B. 
Eenhoorn, burgemeester van Voor
burg, is van start gegaan). 

Door permanente informatie in Vrijheid 
en Democratie zullen de leden worden 
gestimuleerd tot de discussie. Voor elke 
themadag is een tijdpad uitgezet voor de 
informatiestroom en het gereedkomen 
van de stukken. Het hoofdbestuur kent 
aan afdelingen en centrales een grote rol 
toe bij het stimuleren van in een thema 
geïnteresseerde leden. Deze kunnen 
zich al discussiërend op de themacon
gressen voorbereiden. Het hoofdbestuur 
zal zorgen voor een poel van deskundige 
inleiders. Met de uitkomsten van de 
themacongressen wordt gehandeld zoals 
omschreven in het Verenigingsplan. 
Voor de themacongressen na 24 novem
ber worden de werkzaamheden gestart. 
Afhankelijk van de uitkomst van de 
themacongressen en de daarop volgende 
advisering door de partijraad zullen 
blauwe boekjes over de verschillende 
onderwerpen worden uitgegeven. 

De gedetailleerde informatie over tijd
pad, taken en verantwoordelijkheid 
m.b.t. de twee themadagen van 6 ok-

tober en 24 november a.s. is de volgende: 

Het tijdpad 
Themadag 6 oktober 
Onderwerp: De stimulerende, liberale 
staat. 
Organiserende kamercentrale is de KC 
's-Hertogenbosch. 

Themadag 24 november 
Onderwerp: Integratie milieu, land
bouw, ruimtelijke ordening, verkeer en 
vervoer, waterhuishouding. 
Organiserende kamercentrale is de KC 
Flevoland. 

Teneinde de afdelingen en kamercen
trales in de gelegenheid te stellen de 
onderwerpen inhoudelijk voor te berei
den zal publikatie van de discussiestel
lingen, documentatie-/literatuurlijst 
vergezeld van een opgavebon, ruim te 
voren plaats vinden en wel in Vrijheid 
en Democratie van 26 juni (met herha
ling op 4 september) m.b.t. de themadag 
van 6 oktober en m.b.t. de themadag van 
24 november vindt de publikatie plaats 
in Vrijheid en Democratie van 4 sep
tember met herhaling' op 23 oktober a.s. 

Taken/verantwoordelijkheden 
De kamercentrale draagt de verant
woordelijkheid voor de organisatori
sche aspecten. Door het hoofdbestuur 
wordt een subsidie verstrekt van 
f 1.000,-. 
Het algemeen secretariaat is belast 
met de registratie van de opgaven; be
taling van de lunch vindt ter plekke 
plaats. 
De werkgroepen dragen de verant
woordelijkheid voor het opstellen van 
stellingen en de achtergrondinforma
tie. 
Het hoofdbestuur toetst de inhoud van 
de stellingen marginaal en draagt de 
verantwoordelijkheid voor de publi
katie. 

Ten slotte 
Vastgesteld is dat de inbreng van de 
deelnemers aan een themacongres niet 
kan geschieden door middel van amen
dementen, wel door amenderende of 
opiniërende moties ter vergadering. 
Want bij de themacongressen ligt het 
accent op het uitwisselen van gedachten 
van de zijde van de deelnemers. Die ge
dachten-wisseling is een van de bouw
stenen t.z.t. voor de definitieve stand
puntbepaling door de partij. 
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WD-The~nadagen bestrijken de belangrijkste 
sectoren in onze santenleving 
Den Haag - De eerste thema
dag over Oost-Europa werd 
afgelopen zaterdag in Maars
sen gehouden. Het verslag 
daarover treft u in het juni
nummer, want dit blad moest 
op tijd rond zijn voor de alge
mene vergadering die dit 
weekend in Zwolle wordt ge
houden. Dit jaar en in 1991 
zullen in totaal vijf à zes van 
dergelijke discussiedagen 
worden gehouden. Ieder VVD
lid kan daar aan deelnemen, 
kan zijn ideeën spuien. 

De voorbereiding van deze da
gen, die inhoudelijk de belang
rijkste discussiepunten bevatten 
om de koers van de partij te be
palen, gebeurt uiterst zorgvuldig. 
Daar gaat meer aan vooraf dan 
een paar middagjes met een clubje 
brainstormen. 

hoofdbestuur heeft ditmaal voor 
een andere route geopteerd. We 
hebben gekozen om op dit moment 
niet een alles omvattende nota op 
tafel te leggen. De keuze van het 
hoofdbestuur gaat uit naar het 
houden van minstens vijf thema
dagen. Dat gebeurt mede omdat 
de meningsvorming over veel za
ken in een liberale partij zich 
steeds zal moeten aanpassen aan 
de snel veranderende wereld om 
ons heen. Liberalen lopen wat vi
sie betreft voorop en niet achter
aan. Het gaat erom dat wij als 
VVD zo goed mogelijk kunnen in
spelen op wat gaande is en op wat 
de nabije toekomst in petto heeft. 
Het is van vitaal belang dat wij 
onze uitgangspunten steeds kun
nen bijstellen. Dat geldt ten aan
zien van het Liberaal Manifest, 
het Liberaal Bestek en ons be
leidsprogramma 1989- 1993. 
We willen met deze procedure ge-

hoor geven aan de roep in de VVD 
om te luisteren naar wat aan de 
basis leeft." 

Greetje verwoordt de visie van 
het VVD-hoofdbestuur als volgt: 
"Laten we nu als partij met actie
ve inbreng van de leden via 
themadagen tot uitzonderlijke 
stellingen komen. Op basis van 
die stellingen en de discussie 
daarover op de themadagen 
vraagt het hoofdbestuur de par
tijraad om advies. Nadat alle dis
cussiethema's die procedure heb
ben gevolgd, zal een hoofdlijnen
nota op basis van de bevindingen 
van de themacongressen worden 
voorgelegd aan de algemene ver
gadering van 1992 om aldus de 
koers voor de komende jaren te 
bepalen." 

Partijcommissies 
Greetje den Ouden-Dekkers 

beklemtoonde dat de themawerk-

groepen met de grootste zorgvul
digheid werden en worden sa
mengesteld. "We hebben ge
meend dat daarbij de partijcom
missies een veel inhoudelijker rol 
kunnen spelen. Zij kennen de 
praktijk en kunnen daardoor op 
veel punten de voeding leveren. 
Ook kunnen de (partij)commis
sieleden binnen de partij over 
deze onderwerpen inleidingen 
houden, zodat de leden zich ster
ker betrokken zullen voelen en 
doordrongen zullen raken van het 
groot belang van deze themacon
gressen. Deze deelcongressen zijn 
bedoeld om te activeren, mis
schien zelfs wel om te ageren." • Zo heeft Greetje den Ouden

Dekkers al medio april namens 
het hoofdbestuur de werkgroep 
geïnstalleerd, die zich zal bezig
houden met de voorbereiding van 
de themadag over taak en functie 
van een liberale overheid. Op 6 
oktober zal de werkgroep haar re
sultaten aan de hand van een in
leiding en een aantal stellingen 
voorleggen aan de partijleden. 

Agenda Haya van Solnerenstichting 

De inleiding en stellingen zul
len in Vrijheid en Democratie tij
dig' worden gepubliceerd, zodat 
iedereen zich op de themadag kan 
voorbereiden. Ook de werkgroep 
die zich bezig zal houden met de 
interactie tussen milieu, ruimte
lijke ordening, landbouw, verkeer 
en waterstaat en waterhuishou
ding is inmiddels al aan de slag. 
Die themadag kunt u op 24 no
vember noteren. 

Installatie 
Tijdens de installatie van een 

van deze breed opgezette werk
groepen legde Greetje, die belast 
is met de inhoudelijke discussie 
binnen de partij, nog eens duide
lijk de gang van zaken uit. 

"In het verleden heeft de VVD 
steeds nota's de partij ingestuurd 
met als strekking: 'Waar gaan we 
heen met het liberalisme?". Het 

Presentatietechniek, deel I 
Cursusbijdrage f 40,- p.p. 
Rotterdam: donderdagavond 7, 14 
en 21 juni 1990 

Startcursus 
Discussietechniek 
Cursusbijdrage f 40,- p.p. 
Rotterdam: vrijdagavond 15 en 
zaterdag 16 juni 1990 

Aanmeldingen: 
Cursusbijdragen kunnen worden 
overgemaakt op girorekening 
3619197 t.n.v. Haya van So
merenstichting te 's-Gravenhage 
onder vermelding van cursus
naam, plaats en data. De aanmel
dingen dienen 15 dagen voor aan
vang van de betreffende cursus bij 
de Haya van Somerenstichting 
binnen te zijn. 
Voor nadere informatie kunt u te
lefonisch contact opnemen met de 
Haya van Somerenstichting, tel.: 

Bij de staf van de VVD-fractie in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal is plaats voor 

TWEE BELEIDS
MEDEWERKERS (MN) 
ter ondersteuning van het beleidsterrein Justitie resp. 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Functie-eisen: 
- doctoraal Nederlands recht resp. juridische/economi

sche richting 
- inzicht in wetgevingsvraagstukken resp. sociale zaken 

en werkgelegenheidsvraagstukken 
- ervaring op het gebied van beleidsvoorbereiding en 

beleidsontwikkeling 
- brede politieke belangstelling 
- de liberale beginselen toegedaan, het lidmaatschap 

van de VVD of JOVD wordt op hoge prijs gesteld 
- leeftijd tot circa 35 jaar 
Functie-informatie: 
- wetenschappelijke ondersteuning op het gebied van 

justitie resp. sociale zaken en werkgelegenheid 
- het aandragen en uitwerken van wetenschappelijk 

materiaal terzake 
- het .vervullen van het secretariaat van één of meer 

fractiecommissies 
- het onderhouden van contacten met externe organisa-

ties en de correspondentie terzake 
Salaris: 
het salaris is vanaf f 4.000,- en is afhankelijk van 
opleiding, leeftijd en ervaring. 

Schriftelijke söllicitaties kunnen tot vrijdag 25 mei 1990 gericht 
worden aan de personeelscoördinator van de VVD-fractie, de heer 
L. J. H. Willinge, Binnenhof la, 2513 AA 's-Gravenhage. 

070-3613010. Na aanmelding 
krijgt u bericht over lokatie en 
aanvang van de cursus. 

Bestuurderscursussen 
Het is de Haya van Someren

stichting gebleken dat er een 
groeiende vraag is naar het volgen 
van bestuurderscursussen. Een 
goed functioneren van een partij 
wordt natuurlijk bevorderd wan
neer haar bestuurders op de 
hoogte zijn van de organisatie en 
de functionele aspecten van het 
partij gebeuren. Om deze · reden 
heeft de Haya van Somerenstich
ting een aantal ervaren VVD-be
stuurders gevraagd als inleider op 
te treden voor bestuurderscur
sussen. Wij streven er dan ook 
naar om in het najaar van 1990 
enkele bestuurderscursussen te 
organiseren. 

In een van de volgende afle
veringen van Vrijheid en Demo
cratie hopen wij u nader te kun
nen informeren over lokaties en 
data. 

Liberalisme 11 
Recent is de reeds bestaande 

cursus Liberalisme 11 volledig 
herzien. Waar de oude cursus 
beoogde inzicht te geven in de 
grondbeginselen van liberalisme, 
socialisme en 'christen-democra
tie, schenkt de nieuwe cursus 
daarnaast aandacht aan het li
berale mens- en maatschap
pijbeeld, aan de liberale waarden, 
de rol van de staat en aan de li
berale democratie-opvatting. 
Kortom, het gaat hier om een cur
sus van kwalitatief hoog niveau. 

De doelstelling van deze cursus 
is tweeledig. Enerzijds is het dé 
gelegenheid zich verder te be
kwamen in de liberale beginselen 
en theorie, anderzijds moeten de
genen die deze cursus volgen in 
principe inzetbaar zijn als inleider 
van de cursus Liberalisme I. 

Het gevolgd hebben van Li
beralisme I is in beginsel voor
waarde voor deelname aan Li
beralisme 11. 

In het najaar van 1990 zal de 
cursus - bij wijze van experiment -
op een viertallokaties in het land 
worden georganiseerd. De loka
ties en data worden in Vrijheid en 
Democratie van juni a.s. vermeld. 

Aanmelding zal primair lopen 
via uw kamercentrale, maar ook 
via een bon in Vrijheid en Demo
cratie. Ook hierover volgt nader 
bericht. 

Leergang 
Gemeenteraad 

Wanneer u dit leest zijn de 
vaktechnische cursussen inmid
dels van start gegaan. Wellicht 
ervaarde u al bij de aanvang van 
uw raadswerkzaamheden dat de 
kennis over de portefeuille die u 
te beheren hebt gekregen niet 
voldoende is. Om die kennis op 
een redelijk niv~au te brengen 
zijn de vaktechnische cursussen 
opgezet. 

Een schema met de verschil
lende vormen van vaktechnische 
cursussen, lokaties, data en ove
rige informatie (en natuurlijk een 
aanmeldingsbon!) trof u aan in 
Vrijheid en Democratie van april 
jl. Deelname aan deze vaktechni
sche cursussen is slechts mogelijk 
wanneer men de cursus Gemeen
teraad (van de Leergang Ge
meenteraad) heeft gevolgd. 

Indien u per omgaande de 
aanmeldingsbon instuurt (aan de 
betreffende contactfunctionaris) 
kunt u waarschijnlijk nog deelne
men aan de cursussen die begin 
juni van start gaan. Wanneer de 
cursus echter "vol" is, zullen we 
in het najaar extra cursussen or
ganiseren. 

Certificering 
Als eerste stap op weg naar di

plomering gaat de Haya van So
merenstichting certificaten uite 
reiken. Deze certificaten zijn be
wijzen van deelname, er hangt 
dus geen kwaliteitslabel aan. Ie
dere deelnemer aan een cursus, 
een seminar of aan een (topka
der-)training krijgt een certificaat 
uitgereikt voor zover hij/zij hier
aan voor 75% of meer heeft deel
genomen. 

Certificering zal plaatsvinden 
met terugwerkende kracht m.i.v. 
september 1989 (start van de 
Leergang Gemeenteraad). De 
certificaten zijn genummerd zodat 
op het Algemeen Secretariaat kan 
worden bijgehouden aan wie en 
voor welke onderdelen certifi
caten zijn verstrekt. 

Over de overige uitvoeringsas
pecten omtrent certificering zal 
uw kamercentrale-bestuurder, 
belast met vorming en scholing, u 
nader kunnen informeren. 

Bij vragen over bovenstaande 
zaken kunt u contact opnemen 
met de Haya van Somerenstich
ting, telefoonnummer: 070-
3613010 .• 

Rectificatie: 

In het interview niet Ed 
Nijpels is een storende fout 
geslopen. De Statenverkie
zingen van 1982, waarbij de 
VVD tweede partij van Ne
derland werd, zijn geleid 
door Hans Wiegel. 
Een maand later trad Wie
gel als politiek leider af. Hij 
liet de partij achter op een 
resultaat van 34 zetels lan
delijk, terwijl de VVD vóór 
zijn campagnestart op 19 
zetels stond. · 

Reny Dijkman 

15 

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. 

Migrantenbeleid 
Een korte reactie op de ingezonden 
brief van de heer Ir. P. M. 
Vrijlandt in het vorige nummer 
van V &Dover de themadag "Naar 
een multiculturele samenleving" 
van 10 maartjl. 
Zijn weergave klopt nauwelijks 
met mijn waarnemingen. Vrijwel 
alle aanwezigen hebben op een 
bijzonder constructieve en liberale 
wijze over het thema gesproken. 
De heer Vrijlandt was daarbij een 
uitzondering, die zijn aandacht 
vooral richtte op "gezinsont
wrichting", "criminaliteit", "dis
criminatie van deskundigen en 
autochtonen" en "verislamitise
ring van de grote steden" (een 
aantal onderwerpen die hij met 
enige selectiviteit in zijn brief 
noemde). 
Alle onderwerpen die hij verder in 
zijn brief noemt, zijn nadere studie 
en standpuntbepaling volledig 
waard (remigratie, uitwijzing, 
naturalisatie, stemrecht, toegang 
tot openbare ambten en openbaar 
gezag, ontwikkelingssamenwer
king, asielprocedures, cultuur). Ik 
hoop echter van ganser harte dat 
liberalen die problemen benade
ren vanuit de liberale beginselen 
(in het bijzonder de verdraag
zaamheid) en de in de Grondwet 
verankerde klassieke en sociale 
grondrechten. De heer Vrijlandt 
wekte noch op de themadag noch 
in zijn brief de indruk, dat hij 
vanuit die invalshoek spreekt en 
handelt. 

Hans Dijkstal, 
WD Tweede-Kamerlid 

Bereikbaarheidsplan 
Randstad 
Om te beginnen een constatering: 
de RANDSTAD IS VOL. Het credo 
van de regering en het koor van 
instemmende lagere overheden is: 
MAAK HAAR NOG VOLLER EN 
LAAT HAAR OVERLOPEN met 
meer tunnels (liefst alleen voor de 
streekbus die eens per half uur 
langs komt), meer autosnelwegen, 



meer spoorwegen, een TGV, uit
breidende vliegvelden, meer stil
staande treinen met belabberde 
aansluitmogelijkheden, te lange 
reistijden en dikbetaalde staan
plaatsen, een Integraal Plan 
Noordrand Rotterdam, een Park
stad tussen Hof en Haven, we
derom een tijdelijke verhoging van 
de accijns op autobrandstoffen, 
op-wiens-rekening-rijden met een 
peperduur en onuitvoerbaar con
trole- en administratief systeem, 
een spitsvignet en nog enige ande
re spitsvondige Maysluipwegge
tjes. 
Uit de regeringsverklaring, de 
Vierde Nota Ruimtelijke Or
dening, de ongestructureerde 
Structuurnota Verkeer en Vervoer, 
het NMP-plusminus en andere 
snode plannen komt tot ons hoe 
wij ons dat moeten voorstellen. 
Inderdaad, u komt voorstellings
vermogen tekort. Een repressief 
beleid en voor het overige meer van 
hetzelfde; uiterst creatief derhal
ve. Het prijskaartje (exclusief niet 
geraamde tegenvallers) spreekt 
voor zich. Wie het betaalt mag als 
bekend worden verondersteld; wie 
het nog niet weet mag een keer ra
den: juist, u dus. 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

Over de duurzaamheid van de 
voorliggende "oplossingen" heb
ben wij maar een zekerheid: het is 
niet zeker dat de randstad hiermee 
ook op lange termijn bereikbaar 
blijft, ondanks de 20 miljard voor 
het openbaar vervoer. · 
Een alternatief: Wat te denken 
van de verplaatsing/verhuizing 
van arbeidsintensieve bedrijven 
en instellingen, waarvan de aan
wezigheid in het Rijnmond, IJ
mond- en tussengebied geen prio
riteit heeft, naar rustiger delen 
van het land (met een vergoe
dingsregeling voor verhuis- en 
herinrichtingskosten) en het ves
tigingsbeleid hierop af te stem
men? Natuurlijk kost dit ook geld. 
Misschien wel veel geld, maar het 
kan een duidelijk, begrijpelijk, 
helder en verdedigbaar beleid bie
den zonder open-eind regelingen, 
onvoorziene posten, economische 
schokeffecten en financierings
constructies voor tunnels waar de 
Raad van Bestuur van RSV ja
loers op zou zijn geweest. 
Voordelen: - een structurele bij
drage aan de uitbreidings- en in
vesteringskansen en de stimule
ring van de werkgelegenheid in de 
overige delen van ons land; - een 

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 

~A 
~~~' 

Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

S.G. Abel Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, tel.: 01890-18896/18884/18488 
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Ons regeringsapparaat is snel, 

betrouwbaar en ontdaan van 

franje. letsvoor u? 

INTERFORCE 

projektontwikkeling • onroerend goed • beleggingen 
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Tel. 010-4.36.39.00* 
Fax. 010-4.36.53.44 
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MEI1990 
zeer aanzienlijk deel van de file
abonnementhouders kan het on
vrijwillig lidmaatschap van de 
Nationale Club van Autosnelweg
bewoners opzeggen, omdat men 
dan in de andere richting naar 
zijnihaar werk moet; - men kan 
meer 02 i.p.v. meer co2, NOX e.d. 
inhaleren en heeft dus letterlijk en 
figuurlijk meer lucht; - het markt
mechanisme kan de doorstroming 
in de woningmarkt bevorderen 
(komt er welli.cht toch nog iets van 
terecht); - de "bedrijfstijd" van 
voertuigen kan beperkt blijven tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is voor 
het afleggen van de te rijden af
stand (minder reistijd, . minder 
uitstoot van o.a. onverbrande 
brandstofdelen zoals bij files het 
geval is); - het fysieke karakter van 
een dergelijke operatie is finan
cieel en organisatorisch zeer goed 
in beeld te krijgen en te doseren, 
terwijl deze controleerbaar is om
dat de resultaten voor iedereen 
tastbaar en waarneembaar zijn. 
Gunstige bijkomstigheden: -
men komt op tijd (kunnen er weer 
eens afspraken worden gemaakt, 
die ook kunnen worden nageko
men); - spreiding van de ecologi
sche belasting (gunstig voor het 
milieu en het behoud van de ons 
nog resterende natuur); - geen 
spitsvignetdiscriminatie; ver
schillende tarieven voor het weg
verkeer is overbodig; - potentiële 
hartinfarctpatiënten kunnen 
worden voorkomen. 
Vanwege hun eenvoud zijn sim
pele oplossingen per definitie goed. 
Wat de spoorwegen betreft: de 19e 
eeuwse verkeersfossiel-met-graffiti 
die zich NS noemt is niet in staat 
om bijv. een dienst Zoetermeer
Rotterdam C.S. in te stellen, laat 
staan te onderhouden en om in het 
algemeen studenten d.m.v. een 
0. V. -jaarkaart een aanvaardbare 
vervoersprestatie te leveren, dus 
wat nou TGV? Is de N.S. hier aan 
toe? 
Het is voorjaar; tijd voor de 
schoonmaak! Laat deze regering 
het zitvlak van de kussens lichten 
en van het tapijt verdwijnen, zodat 
deze buiten eens kunnen worden 
geklopt en gelucht en spaar hierbij 
uw krachten en de mattenklopper 
niet. Dit crisiskabinet geeft alle 
aanleiding voor een kabinetscri
sis. 
(iets ingekort) 

J. J. V. M. Czerwinski, 
Berkel en Rodenrijs 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
(n.a.v. het ingezonden stuk 
van Dr. de Maar in hetjanuari
nummer van ons blad gaf 
Florus Wijsenbeek daarop in 
het maartnummer commen
taar. Van de heer De Maar 
kregen we daarop de volgende 
repliek. Wijsenbeek reageerde 
in zijn artikel. Redactie.) 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
De EG en het volk 11 
Wijsenbeek stelt dat de vertegen
woordigers in het EP geen verte
genwoordigers zijn van hun land 
(i.c. dus Nederland) in buiten
gewone dienst. Dit bestrijd ik! Het 
zijn Nederlandse afgevaardigden 
die de Nederlandse zaak in sa
menwerking met anderen (hier 
dus niet alleen de liberale EP
fractie, maar ook de andere Ne
derlandse afgevaardigden) in een 
naar eenheid strevend Europa ge
stalte moeten geven. Het is een 
naïeve veronderstelling dat af
gevaardigden uit andere landen 
(zie bijv. Frankrijk) hun nationale 
zaak niet zouden verdedigen in het 
EP. Zie ook de strijd over de ves
tigingsplaatsen van Instituten. 
Wijsenbeek wijst daar zelf op. Zo
veel altruïsme, dat men bij voor
baat en als idee-fixe de belangen 
van zijn eigen volk zou gaan opof
feren voor het geheel is funest voor 
het aanzien en de ontwihkeling 

van een verenigd Europa. De Ne
derlandse positie is in het geheel 
van çle buitenlandse politiek toch 
al niet sterk. Laten we niet onszelf 
bij voorbaat weggooien! 
De boerenopstand is een duidelijk 
voorbeeld en een teken aan de 
wand. Terecht voelden zij zich 
verkocht en verraden en daardoor 
getergd. 
Wanneer wij gaan stemmen voor 
het EP; dan stemmen wij in Ne
derland op Nederlandse kan
didaten. Ik heb gelezen dat men 
tracht dit te doorbreken, maar dat 
noem ik de waan van de dag. Deze 
kandidaten vaardigen wij af om 
ons land te verdedigen, niet om 
bijv. de Grieken te verdedigen. Zo
ver is het nog lang niet. Wel eens 
aan de burgerrevolte in Oost-Eu
ropa gedacht? En daarom dient 
men in de Nederlandse pers aan 
te geven hoe de Nederlandse afge
vaardigden onze zaak hebben ver
dedigd en wie hen daar wel en wie 
niet in gesteund hebben. 
Het tweede argument waaraan 
Wijsenbeek voorbij gaat, is de ho
norering van de afgevaardigden 
in het Europees circus. De stelling 
van Monet is: Ik wil goede mensen 
hebben en als je ze niet goed be
taalt is een open deur intrappen. 
Dat geldt voor ons gehele maat
schappelijke leven. Ministers of 
bouwvakkers, dat doet niets ter 
zake. Als de stelling juist zou zijn, 
dan zijn allen die nu in het Eu
ropees circuit werken dus goed. Ik 
meen dat te mogen betwijfelen. De 
honingpotten zijn daarvoor te 
goed gevuld. Het huidige voor
beeld in de Nederlandse Minister
raad is nu niet direct een bewijs 
van de stelling Monet. Het systeem 
van honorering, lage belasting
druk en privileges is funest. Dat 
was het al en was mede aanleiding 
voor en tot de Franse Revolutie. 
(De Toqueville en recent Edmund 
Burke: Reflections on the Revolu
tion in France, in de vertaling: 
Traditie en Vooruitgang.) En hoe 
funest dit syteem is kan men lezen 
in het boek van Boris Jeltsin over 
de privileges van de nomenklatura 
in de Sowjet-Unie. 
Het is de basis van onrecht en cor
ruptie. De burger wordt steeds 
zwaarder en onrechtvaardiger be
last. Hij kan zich daaraan alleen 
onttrekken door te duiken in het 
zwarte circuit of werken met be
lastingtrucs. De afgevaardigden 
en de ambtenaren in de EG krijgen 
boven hun honorering een reeks 
van privileges en meer naarmate 
men hoger is gestegen. Er moge 
dan nog een gradueel verschil zijn 
met de nomenklatura, maar geen 
wezenlijk verschil. Een dergelijk 
systeem behoort niet thuis in een 
democratie. Het is de basis van de 
dictatuur. Gelijke monniken, ge
lijke kappen. Minister of bouw
vakker, dat doet niets ter zake. 
Zo er iemand uit het Europees cir
cus dit leest mag hij zeggen: de 
honden blaffen de karavaan trekt 
verder. Pas op dat u bij de volgen
de oase geen woeste stammen (ge
tergden) of een opgedroogde put 
(een door bureaucratie verstikte 
vrijheid) aantreft! Wel eens aan 
de burgerrevolte in Oost-Europa 
gedacht? 

Dr. Remko E. de Maar, 
's-Gravenhage 

Emotie i.p.v. ratio 
Als actief en jong VVD-er (25 jaar, 
lid gemeenteraad en bestuur On
dercentrale) wil ik op enige brie
ven in V &D van april 1990 rea
geren. Deze zijn m.i. geschreven 
vanuit de emotie i.p.v. de ratio. 
Een aantal zaken is onjuist en ze
ker m.b.t. een der brieven on
grondwettelijk en dus ook in strijd 
met de normen en waarden van 
onze partij. 
Allereerst een reactie op de brief 
van Ir. P. M. Vrij landt, ·hierin 
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werd vermeld, ik citeer: "Hoe de 
stroom van 25.000 vluchtelingen 
per jaar (binnenkort 50 of 75.000) 
tot staan kan worden gebracht." 
Dit is een eerste onjuistheid. Im
mers de afgelopen maanden nam 
he~ aantal vluchtelingen volgens 
het ministerie af. Een volgende 
punt is kwalijker. De heer 
Vrijlandt spreekt over etniciteit en 
culturele waarden als basis van 
groepsvorming, beter gezegd dat 
integratie ongewenst c.q. onmoge
lijk zou zijn en de Nederlandse 
cultuur in gevaar zou brengen. 
Ook in de brief van mevr. M.r. J. 
L. M. Toxopeus Pott werden enkele 
onjuistheden geventileerd. Vol
gens de briefschrijfster hebben de 
hier wonende Zuid-Molukkers 
meestal de Nederlandse natio
naliteit. Dit is pertinent onjuist. 
De meeste Zuid-Molukkers zijn 
statenloos. De betrokkenheid van 
deze groep bij de Nederlandse sa
menlèving is over het algemeen, 
zeker bij de zogenaamde derde ge
neratie, groot. Bovendien kan deze 
groep, hier citeer ik de brief
schrijfster, haar problemen niet 
via een ambassade regelen met de 
Nederlandse regering. 
Afsluitend: een open en eerlijke 
discussie binnen onze partij voe
ren is goed. Wanneer echter e.e.a. 
wordt vertroebeld door onjuist
heden dan dient men andere par
tijgenoten hierop te wijzen. 

J. J. Manusama, 
Krimpen aan de IJssel 

Indische Nederlanders 
N.a.v. het artikel" Verslag thema
dag migranten" in het aprilnum
mer viel het mij op dat de heer 
Dijkstal meent de Indische Ne
derlanders te moeten zien als een 
club migranten. Hij vergeet hierbij 
dat zij: 1. Nederlands spraken en 
dachten; 2. uit een samenleving 
kwamen die misschien chauvinis
tisch Nederlands was in verge
lijking tot vele "Nederlanders"; 3. 
van geslacht op geslacht voor 
zichzelf hadden moeten zorgen en 
als zij Nederlands wilden blijven, 
moesten zien tenminste bij het bo
venste deel van de middelmaat te 
blijven in maatschappelijke pres
tatie. 
Dat zij na de souvereiniteitsover
dracht voor Nederland kozen en 
het hier gemiddeld beter deden 
dan de ·in de watten gelegde me
delanders is dan ook niet verwon
derlijk. 
Ik heb zelf het voorrecht gehad van 
1939 tot 1948 met deze groep ken
nis te mogen maken en kan niet 
anders stellen dat de heer Dijkstal 
in zijn betogen zich moet realise
ren dat hij met zijn bewering een 
zich Nederlander en niets anders 
voelende groep VVD-kiezers ern
stig voor het hoofd stoot door ze 
als behorende tot een andere cul
tuur en eigenlijk allochtoon te 
noemen. 

R. A. Sleeuw, 
Hoogerheide 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

LEEUW ARDEN/ORG. VROU
WEN IN DE VVD FRIESLAND -
28 mei. H. F. DijkstaL Café Wou
ters - 20 uur. Emancipatiebeleid 
van de VVD. 
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Mr. drs. Frits Bolkestein: INHOUDSOPGAVE 

,,Die V van staat Wie is Frits Bolkestein, de 
nieuwe politieke leider van de 

VVD? 
Deze krant opent met een in
terview over de mens Bolke
stein. Op pagina 3 treft u een 

ook voor vrolijkheid~oorRENYDIJKMAN samenvatting van zijn po
litieke maidenspeech in deze 
nieuwe functie, zoals hij zich 

op het congres in Zwolle 
presenteerde. 

De deur van de fractievoorzitterskamer staat meestal open. 
Iedereen kan bij hem binnenlopen voor overleg. Frits Bolke
stein is niet alleen zeer bereikbaar, hij tracht ook zoveel moge
lijk mensen intensief bij zijn werk te betrekken. Zijn managers
kwaliteiten, opgebouwd in vele werelddelen gedurende de zes
tienjaar dat hij voor SHELL heeft gewerkt, benut hij volkomen. 
Hij kan delegeren, luistert naar adviezen en trekt vervolgens 
zelf zijn conclusies. 

Dagelijks reist hij per trein 
naar Den Haag. "Ik heb een goede 
verbinding. Daarnaast is een uur 
lopen voor iemand van mijn leef
tijd en met mijn eetlust ook heel 
nuttig. Bovendien heb ik een he
kel aan autorijden. In de file staan 
vind ik nog onaantrekkelijker en 
bovendien kan je in die tijd niets 
doen. Het is dooie tijd. Het open
baar vervoer vertraagt het le
vensritme. Dat vind ik nuttig. Dat 
geeft je meer tijd om kwaliteit in 
datgene te brengen wat je doet. 
Het is een slagzin van mezelf: 
"Minder maar beter". Dat meen 
ik ook echt. We doen van alles en 
nog wat, maar kwaliteit, ho maar! 
En daar moet je tegen optreden. 
Op mijn eigen bescheiden wijze 
probeer ik dat in mijn eigen le
ventje te doen. 

Bolkestein heft zijn armen ten 
hemel en zegt na een paar tegen
strijdige voorbeelden: "Wie zegt 
het een en wie zegt het ander? 
Ik ben gewoon die ik ben. De een 
heeft gezegd "scherprechter", een 
ander "liberale burgerheer" en 
een derde "intellectueel". Waar
om is het nodig mensen zo te 
etiketteren? Ik ben redelijk open, 
heb ik zelfhet gevoel. Ik ben rede
lijk informeel. Iedereen kan bij 
mij binnenlopen, kletsen, vra
gen ... enzovoorts. Ik ben die ik 
ben." 

Moreel verdomhoekje 
Heel sterk heeft hij ervaren dat 

het intellectuele klimaat in Ne
derland de laatste vijftienjaar erg 
is veranderd. "Toen ik terug
kwam uit het buitenland, nadat ik 
ontslag had genomen bij SHELL 
in 1976, zaten we in de hoogtijda
gen van het kabinet-Den Uyl. Het 
was de tijd van de verkettering 
van de multi-nationals. Er was 
een verhouding tot het econo
misch leven die haaks stond op 
de werkelijkheid. Neem de nieuwe 
economische orde van Pronk en al 
dat soort onzin. Het was een spel 
dat werd weggeblazen door de 
wind van de werkelijkheid. En de 
VVD zat in het verdomhoekje. De 
partij zat niet alleen politiek in de 

oppositie, maar ook a.h.w. in een 
moreel verdomhoekje. Op fora
discussies kreeg ik in die tijd dat 
de PvdA eigenlijk liever met de 
CPN zou willen regeren dan met 
de VVD. Toen Van Agt in die for
matieperiode 1977 zei: "De VVD 
is evenwel niet melaats", ja, toen 
was dat een nieuw politiek feit. 
Het was volstrekt anders dan nu." 

Een ander voordeel van open
baar vervoer is dat je daardoor 
het contact met andere mensen 
vergroot. Veel moderne zaken 
isoleren. De auto isoleert, de 
walkman isoleert, de televisie 
isoleert. Vroeger gingen we alle
maal naar de film of het theater. 
Dat theaterbezoek neemt geluk
kig weer toe, maar mensen glijden 
door al die moderne apparatuur 
steeds meer in een isolement, en 
dat is niet goed. Daarnaast is dat 
treinen ook goed voor het milieu, 
maar dat is voor mij niet het eer
ste argument." In de trein leest hij 
Amerikaans realistische pockets, 
waarvan hij de blaadjes uit
scheurt die hij heeft gelezen. 
Mede aan dat gebaar wordt hij -
sinds hij daarover in NRC's Hol
lands Dagboek heeft geschreven -
ook herkend. 

Vice-fractievoorzitter Loek 
Hermans burgemeester Zwolle 

Indigestie 
In de landelijke politiek heeft 

hij sinds zijn binnenkomst in 1978 
nu alle functies bekleed: kamer
lid, staatssecretaris, minister, vi
ce-fractievoorzitter en fractie
voorzitter/politiek leider. 

Een partij vreet haar kinderen, 
is hij daar ook bang voor? Zijn lach 
schalt door zijn kamer: "Ik raad 
het mijn partij niet aan, want ik 
ben zeer taai. De partij zou daar 
een indigestie van krijgen." 

Naast de goede ontvangst in de 
media van zijn komst tot politiek 
leider is het frappant hoe uiteen
lopend hij als mens is geschetst. 

Op vrijdag 1 juni heeft het ka
binet de vice-fractievoorzitter van 
de VVD in de Tweede Kamer, drs. 
L. M. L. H. A. Hermans, benoemd 
tot burgemeester te Zwolle. 

Loek Hermans is dertien jaar 
VVD-Kamerlid geweest. Hij zat in 
het fractiebestuur sinds 1982, was 
voorzitter van de Parlementaire 
Enquêtecommissie over de Pas
poortkwestie en heeft zich onder 
meer intensief met het media
beleid beziggehouden. Sinds 1982 
is hij voorzitter van de VVD-top
kadercursussen. 

In het septembernummer, de 
maand van zijn beëdiging tot bur
gemeester, volgt een interview 
met hem. • 
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Duidelijkheid 
Heel sterk zal Bolkestein zich 

inzetten voor absolute duidelijk
heid om de vervreemding van de 
burgers van de politiek tegen te 
gaan. "Ik streef naar absolute 
duidelijkheid. Of ik het bereik is 
een tweede. Daartoe bestaat maar 
-een middel, namelijk door zeer 
eenvoudige en duidelijke taal uit 
te slaan en dat verbindt mij met 
Hans Wiegel. Als je nu kijkt naar 
"Den Haag-Vandaag" in "NOS
Laat" dan is er voor de leek die 
het probeert te volgen vaak geen 
touw aan vast te knopen. Voor
namelijk komt dat doordat de re
gering alles op zo'n bureaucrati
sche en onpersoonlijke wijze bena
dert. Alles is van een Byzantijnse 
gecompliceerdheid. Ik probeer in 
onze optredens zoveel mogelijk 
systematiek te brengen en regel
matig de zaken te herhalen." 

Zwolle 
Op de vraag hoe hij de alge

mene vergadering in Zwolle heeft 
ervaren reageert hij kort: "Als een 
dieptepunt. En nu een punt achter 
die hele discussie." 

Over interne inhoudelijk po
litieke meningsverschillen: "Ik 
geloof in 'du choc des opinions 

(vervolg op pagina 2) 

Parlement. Veel nieuws uit 
zowel de Senaat als de Twee

de Kamer. 
·De sociale vernieuwing, de 
aanvaring met staatssecre

taris van Amelsvoort, de visie 
van de senaat op het huidig 

onderwijsbeleid, weer ellende 
rond de WIR. .. deze onder

werpen en vele anderen treft 
u op de pagina's 7, 11, 12, 

13 en 14 

In het Eurokatern treft u het 
verslag van de eerste thema

dag over Oost-Europa 
pagina 8 

Uitgeverij Kok Agora heeft 
samen met de Teldersstich
ting een bundel uitgegeven, 
getiteld: "Filosofen van het 

hedendaags liberalisme" 
pagina 10 

De themacongresdagen over 
de liberale stimulerende 

overheid en over alle Ruimte
lijke Ordeningsaspecten wor
den uitvoerig toegelicht. No
teert u vast de data en - voor 

zover bekend - de lokaties 
pagina 17 

De JOVD is bezig met een 
studie over het minder
hedenbeleid pagina 17 

Jongeren tot 30 jaar opgelet! 
Er valt te schrijven. Gekop

peld aan de komende thema-
congressen is een wedstrijd 
verbonden voor de beste es
says. In dit blad worden de 

onderwerpen, lengte en slui- · 
tingsdatum aangegeven 

pagina 18 

Op 8 september vindt we-
derom een VVD-congres 

plaats om de agendapunten 
te behandelen die in Zwolle 
door tijdgebrek niet aan de 

orde kwamen. De beschrij
vingsbrief en lokatie voor 
8 september treft u romeins 

genummerd in dit blad. 

Het volgend blad komt uit 
op 4 september; sluitings

datum is 22 augustus. 



,,Die V van VVD staat ook voor 
li.kh .d" vro ~ ei (vervolg van pagina 1) 

jaillit la vérité'. Dus opm1es die 
tegen elkaar aanbotsen, daar 
komt de waarheid uit te voor
schijn. Ik geloof in een gezonde 
discussie. Maar het moet niet te 
gek worden. Er moet ook een punt 
achter worden gezet. Een conclu
sie worden getrokken. En dan 
moeten mensen zich daar wel aan 
conformeren. Maar zolang die 
conclusie nog niet is vastgesteld, 
geldt hoe meer discussie des te 
beter. Niets is erger dan saaiheid 
in de politiek!" 

Kijk naar Duitsland! Daar heeft 
men een te verwaarlozen begro
tingstekort. Dus zijn zij in staat 
een hulppakket van 130 miljard 
D-Mark zomaar op tafel te leggen 
voor Oost-Duitsland. Ze doen dat 
zelf; niks EG, niks Amerika of Ja
pan. 
In Nederland zitten we volstrekt 
voor het blok. We hebben geen 
enkele flexibiliteit. We kunnen 
dus niets doen. Nul nieuw beleid. 
En dat komt alleen maar doordat 
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die harde keuzes steeds zijn ver
meden. Eigenlijk is dat een vorm 
van lafheid. Politieke lafheid. Po
litiek populisme." 
- De in-actieven. "In Nederland 
zijn er gewoon te weinig mensen 
die meedoen aan het economisch 
proces. Dat heeft allerlei oorzaken 
waarover ik ook op het congres 
heb gesproken, zoals de WAO, het 
lage aantal vrouwen op de ar
beidsmarkt, de VUT ... " 
- De verzuiling. "Wat ik graag wil 
weten is wat die verzuiling nog 
betekent. Waarom hebben we nog 
al die verschillende identiteiten 
van scholen, zieken- en bejaar
dentehuizen en in de gezond
heidszorg? Het is ontzettend on-

doelmatig. De versnippering door 
die verzuilde identiteit kost han
denvol geld." 
- De koopkracht van de burger/de 
lastenverlichting. "Waarom zijn 
onze belastingen in Nederland 
nog steeds zo hoog en in Europa 
eenzaam aan de top?" 
- Nederland-Distributieland. 
"Daarin zullen we inderdaad 
moeten investeren. Het is na
tuurlijk onzin om te denken dat 
de auto weg te denken is uit het 
Nederlands landschap. Daarom 
moeten we zorgen dat - naast ver
betering van het openbaar ver
voer - de knelpunten worden op
geheven. Dus die tunnels moeten 
er komen. Of ze nou links-om of 

2 

rechts-om worden gefinancierd." 

Ontspannen 
Na deze eerste hectische 

maand van inwerken, gelijk in het 
diepe springen, talloze afspraken 
en dozijnen interviews zegt Frits 
Bolkestein: "Ik denk dat ik nu 
veel meer ontspannen ben dan een 
aantal jaren geleden. Ik ben 
thuisgeraakt in de politiek. Daar
naast houd ik van sport en pro
beer ik veel te zwemmen. Ik fiets 
en loop en ben onlangs weer met 
tennissen begonnen. Dat blauwe 
oog was de eerste keer, maar za
terdag sta ik weer op de baan." 

• 
Zelf doet hij er alles aan om 

die saaiheid te doorbreken. In de 
fractie wordt veel gelachen. Bol
kestein: "Die V van VVD staat ook 
voor Vrolijkheid!" 

Tijdens de 43stejaarlijkse algemene vergadering te Zwolle op 18 en 19 mei 1990 

Verschillen 
Besluiten en toezeggingen van het 

In de culturen van de verschil
lende politieke partijen ziet hij 
grote verschillen. "Ik ken veelli
beralen die qua intelligentie heel 

hoofdbestuur-
,.goed een vooraanstaande positie 
den: j~ist, ·a'CtÜ..;?~·JrlPn kunnen in

~~Pl 

1. De algemene vergadering nam ken
nis van het conform art. 18.3 statuten 
door het hoofdbestuur uitgebrachte 
Jaarverslag. 

---------------------·~ v8n de Commissie van Beroep 
~emd c.q. herbenoemd mr. J. 

SCH(V)NHflllP.N ~-~;;lak te Ede (voorzitter), mevr. T. 
~,,...c .~Y..m.. .. ilPóW'ereld of Blom-de Koek van Leeuwen te 's

voor het bedrijfsleven. Het socia- Gravenhage en mr. F. Korthals Altes 
listisch intellect ging wel de po- te Rotterdam. Als plaatsvervangend lid 
litiek in. Vandaar dat het intel- werden benoemd c.q. herbenoemd prof. 
lectuele debat bij de socialisten mr. M. C. ~- Burkens t~ Leersum, mevr. 
vaak heftiger is dan bij ons. J. L. Nremantsverdnet-Leenheer te 

Daarmee wil ik niet beweren Westerschouwen en mr. H. C. G. L. Po-
lak te Rotterdam. 

dat intellectuelen altijd gelijk 
hebben. Sterker nog, vaak hebben 
ze geen gelijk doordat ze altijd de-. 
zelfde fout maken, ze overschat
ten hun rol. Dus aan dat intellec
tuele op zich til ik niet zo zwaar. 
Maar als ik in mijn eigen vrien
denkriJ!g hog.!.~kl:ag~J! _()Y~!' . qe 
VVD en ik zeg: ,;In het najaar 
wordt er weer eenlijst opgemaakt 

3. Rekening en verantwoording en 
jaarverslag van de penningmeester over 
1989 wen;len goedgekeurd. 

4. Besloten werd dat de algemene ver
gadering het Verenigingsplan goedkeurt 
met, conform de strekking van een motie 
van de kamercentrale Den Helder, in
achtnemingvan de volgende uitspraken. 

voor de Eerste Kamer... Ik ver- De discussie over de liberale hoofdlijnen 
welkom je op de kandidaten- wordt versneld. Het hoofdbestuur zal 
lijst...", dan lachen ze een beetje voor 1 juni een Commissie Hoofdlijnen 
besmuikt: "Ja, ja ... dan moet ik instellen met als opdracht: 
mijn baantje opgeven." Wel 
klagen, maar dus niets doen. Dat 
is onze klassieke zwakte tegen
over de PvdA. 

De klassieke zwakte van li
beralen ten opzichte van het CDA 
is natuurlijk dat we veel minder 
gedisciplineerd zijn dan dat CDA. 

1. op hoofdlijnen een aanzet te geven 
voor het liberale antwoord op actuele 
maatschappelijke vraagstukken; 

2. als uitgangspunten daarvoor mede te 
kiezen de liberale beginselen en het 
verkiezingsprogramma, omdat dat 
het laatste document is waarover de 

Dat is de charme van het libera
lisme, maar in de praktijk is dat 3. 
zo nu en dan ook een beetje lastig. 

algemene vergadering politieke uit
spraken heeft gedaan; 
de werkzaamheden af te ronden in 
september 1990 zodat publikatie in 
Vrijheid en Democratie eind septem
ber/begin oktober kan plaatsvinden. 

We zouden er tenminste voor 
moeten zorgen dat we wat meer 
VVD-ers op belangrijke maat
schappelijke posities krijgen. Eén 
voorbeeld: van de huidige 13 Se
cretarissen-Generaal zijn er nu 3 
VVD-ers, 2 PvdA en alle anderen 
zijn CDA. Het CDA is handiger in 
het plaatsen van de eigen mensen 
op maatschappelijk ·belangrijke 
posities. Het CDA komt ruim
schoots aan bod. 

Tegenover het CDA hebben we 
een soort organisatorische ach
terstand en ten opzichte vàn de 
PvdA hebben we het nadeel dat 
veel liberaal intellect geen po
litieke functies ambieert." 

Politieke lafheid 
De eerste zaken waarin Bol

kestein in zijn nieuwe functie zijn 
tanden wil zetten zijn: 
- De overheidsfinanciën. "In 1977 
heeft de latere minister Pais ons 
verkiezingsprogram doorgere
kend en vastgesteld dat 20 miljard 
moest worden bezuinigd. Als we 
dat toen hadden gedaan waren we 
er nu van af geweest. Als je maar 
blijft uitstellen, komt er nooit een 
einde aan de pijn. Als we dat nu 
met de wind in de rug niet klaren, 
hoe moet dat dan bij tegenwind? 

Daarna vindt de behandelingsprocedure 
in de partij plaats, uitlopend in een al
gemene vergadering eind maart 1991. 

Aangenomen werden een motie van de 
kamercentrale Den Helder en twee 
amendementen van de afdeling Bergen 
op Zoom over de financiële consequen
ties van de themadagen voor de kamer
centrales; aan de kamercentrales zal 
een financiële tegemoetkoming van 
f 1.000,- per themacongres worden 
verstrekt. 

Overgenomen werd een motie van de 
kamercentrale Den Helder om de wijze 
van begeleiding van kamerleden (pt. 
3.2.5. Verenigingsplan) ook toepasbaar 
te doen zijn op andere geledingen in de 
partij. 

Toegezegd werd dat het hoofdbestuur 
een aanzet zal geven om op kleine schaal 
over te gaan tot de inrichting van een 
deskundigenbestand. 

Besloten werd de eerste zin van punt 
4.2.5. "Van kandidaten voor vertegen
woordigende lichamen wordt verwacht 
dat zij cursussen, gelegen op terreinen 
die voor hun functioneren belangrijk 
zijn, hebben gevolgd;" te laten vervallen. 

Toegezegd werd dat er in de LCV meer 
bekendheid aan wordt gegeven dat voor 
die mensen, waarvoor de hoogte van de 
cursusbijdragen een wezenlijke en de 

enige belemmering is om deel te nemen, 
een voorziening mogelijk is. 

Overgenomen werd een motie van de 
kamercentrale Den Helder om op korte 
termijn een pakket aanbevelingen te 
ontwikkelen voor een ieder die met me
dia te maken krijgt; dat een ieder die 
met de media te maken kan krijgen zeer 
dringen verzocht wordt aan dergelijke 
aanbevelingen (waaronder een cursus 
mediatraining) gehoor te geven en dat 
het zich conformeren aan deze aanbeve
lingen één van de aspecten is die moet 
meewegen bij het samenstellen van de 
advieslijst kandidaatstelling nieuwe 
stijl door het hoofdbestuur, een en ander. 
met inachtneming van de financiële 
randvoorwaarden. 

Overgenomen werd de strekking van 
een motie van de kamercentrale Den 
Helder dat het hoofdbestuur voorwaar
den zal scheppen om de communicatie
kanalen in de partij van boven naar be
neden en van beneden naar boven te 
intensiveren. 

Naar aanleiding van een motie van de 
kamercentrale Den Helder werd vast
gesteld dat de partijraad uitsluitend 
conform art. 31.3 van de statuten krach
tens bijzondere machtiging door de al
gemene vergadering besluiten kan ne
men. 

Toegezegd werd de mogelijkheid te on
derzoeken voor exploitatie van Vrijheid 
en Democratie door een commerciële 
uitgever met als randvoorwaarden de 
zelfstandigheid en de onafhankelijkheid 
van de redactie. Aangenomen werd een 
motie van de afdeling Bussum om een 
onderzoek in te stellen naar de mate 
waarin leden behoefte hebben aan de 
ontvangst van Vrijheid en Democratie. 

Toegezegd werd dat de verdeelsleutel 
van de contributie in het komend jaar 
besproken zal worden met de penning
meesters van de kamercentrales en bij 
de bezoeken van het hoofdbestuur aan 
de kamercentrales om eventueel in de 
volgende jaarvergadering met een on
derbouwd voorstel voor een bijstelling te 
komen. 

5. Verworpen werd een motie van de 
kamercentrale Amsterdam van de vol
gende inhoud: "De 43ste jaarlijkse alge
mene vergadering van de VVD bijeen op 
18 en 19 mei 1990 te Zwolle; 
Gehoord de discussie over de ontwikke
lingen in de partij, 
Besluit: 
1. Om voor 01 juli 1990 een commissie 

van goede diensten in te stellen be
staande uit personen die in brede 
kring, binnen en buiten de VVD, po
litieke en maatschappelijke waar
dering genieten, 

2. Deze commissie als taakopdracht te 
geven: 

a. het in 1990 begeleiden van het hoofd
bestuur bij het proces om de eenheid in 
de partij en het vertrouwen bij de kiezers 
en de leden te herstellen; 
b. de algemene vergadering in het na
jaar 1990 een advies voor te leggen over 
het te voeren politieke, bestuurlijke en 
organisatorische beleid voor de jaren 
1991 en volgende; 
En gaat over tot de orde ván de dag. 

Mdeling 
dam." 

en kamercentrale Amster-

6. Besloten werd over te gaan tot een 
contributieverhoging conform het voor
stel van het hoofdbestuur. 
Overgenomen werden amendementen 
van de afdeling Zaanstad en Hulst
Hontenisse c.s. tot wijziging van de 
contributieverdeelsleutel: hoofdbestuur 
65 %; afdeling 24 %; ondercentrales 3 %; 
kamercentrales 8 %. 
In de contributiebijsluiter zal erop ge
wezen worden dat ook studenten ouder 
dan 27 jaar in aanmerking kunnen ko
men voor een contributiereductie con
form artikel 64.2 hr. 

7. Besloten werd dat de reglements
wijzigingen met betrekking tot de par
tijraad en de kandidaatstelling Tweede 
Kamer (alsmede de gedachtenwisseling 
over het automatisch lidmaatschap van 
de Vereniging van Staten- en Raadsle
den en de reglementering LCJ) behan- · 
deld zullen worden in een buitengewone 
algemene vergadering die begin sep
tember (inmiddels vastgesteld op 8 sep
tember) plaats zal hebben. 

8. Benoemd werden tot leden van de 
Commissie van drie ter voorlichting van 
de algemene vergadering bij de behan
deling van de rekening en verantwoor• 
ding van de penningmeester over het 
jaar 1990 mevr. drs. M. Brouwer-van 
Wijk te Sneek, W. Donker te Lelystad 
en drs. Th. A. J. Meys te Amsterdam 
met als plv. leden ir. J. Boeve te Zuid
Beijerland, mevr. W. J. M. Bregman
Kaak te Roden en mevr. M. H. G. C. 
Kleyn-v.d. Wulp te 's-Gravenhage. 

9. Ingestemd werd met de notitie van 
het hoofdbestuur om op termijn over te 
kunnen gaan tot benoeming van een 
voorzitter wiens voor de VVD ter be
schikking staande tijd niet bepaald 
wordt door de tijd die hij aan zijn profes
sionele (externe) werkzaamheden moet 
besteden. De wijze van honorering van 
een dergelijke functionaris kan later be
paald worden. 

10. Besloten werd een telegram te zen
den aan Hare Majesteit de Koningin van 
de volgende inhoud: 
"De Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie, op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 
1990 te Zwolle in jaarlijkse algemene 
vergadering bijeen, betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en 
Haar Huis". 

11. De algemene vergadering besloot 
het aantal van 13 hoofdbestuursleden 
ongewijzigd te laten; herkozen werden 
mr. L W. Opstelten te 's-Gravenhage 
(ondervoorzitter), drs. P. Ressenaar te 's
Gravenhage (penningmeester) en J. D. 
Blaauw te Zeist (secretaris voor de orga
nisatie); verkozen werden mevr. F. M. 
Roscam Abbing-Bos te Rijswijk en R. 
Verdijk te Nijmegen (beiden secretaris
sen voor de organisatie). Benoemd werd 
L. P. Stoel te Sneek als adviseur van het 
hoofdbestuur (conform art. 23.4 onder 3 
st). 

12. Goedgekeurd werd het technisch 
advies voor de verkiezing van de leden 
van de Eerste Kamer in 1991. 

M. Th. Tangel • 

De volgende Vrijheid & Demo
cratie verschijnt op 4 september 
aanstaande. Brieven voor de 
"Mijn Opinie is... rubriek" 
moeten uiterlijk 23 augustus 
binnen zijn. Over de plaatsing 
van ongevraagde artikelen ge
lieve u eerst overleg met de re
dactie te plegen, zodat u weet of 
er ruimte is. Dan kan de redac
tie met haar planning en op
maak daarmee rekening hou
den. 

Vrijheiden 
Democratie 

maandblad voor de Volkspartij 
voor Vrijheid & Democratie 

Nummer 1387 
juni 1990 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Redactie: 
Hans de Bie 
Victor Hafkamp 
Miehiel Krom 
Jan van de Ven 

Correspondent: 
Gerard Kroeb 

Redactiesecretariaat: 
Petra Beijersbergen, 
VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage 
TeL: 070 - 3613002 
Fax: 3608276 

Ledenadministratie: 
070 - 3613061 

Vormgeving: 
Siem Willerus 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Redactieraad: 
Mr. I.W. Opstelten, vz. 
W.J.A. van den Berg, secr. 
Drs. H.E. Eenhoorn 
H.F. Heijmans · · 
H.A.M. Hoefhagels 
Drs_ Th.H. Joekes 
J. Kamminga 
J. vanLier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentié
exploitatie: 
Bureau van Vliet b.v. 
Postbus 20 
2040 AA Zandvoort 
tel:: 02507- 14745 



CONGRÈS JUNI1990 3 

Politiek leider mr. drs. Frits Bolkestein: 

,,Liberalis111e beleeft 
hoogconjunctu~RENYDIJKMAN 

op te komen. De koppeling strijdt 
dus met de sociale vernieuwing. 
De twee geloofsartikelen van dit 
kabinet staan haaks op elkaar. 
Echte sociale vernieuwing moet 
worden ondersteund door loon
matiging. Loonmatiging moet 
worden ondersteund door lasten
verlichting. Maar daar heeft dit 
kabinet geen cent meer voor over. 
Integendeel!" 

Omhoog 
Zwolle - Frits Bolkestein begon zijn maidenspeech als politiek 
leider van de VVD tijdens de algemene vergadering met een 
terugblik. Het was op de dag af 50 jaar geleden dat de laatste 
twee Nederlandse bataljons capituleerden. ,,Alles wat wij deze 
dagen bespreken, binnen de VVD en in het land, verbleekt tegen 
de achtergrond van die gebeurten,issen ... Wij zeggen allen: dat 
nooit meer! Daarom is het verschrikkelijk te moeten constate
ren dat het antisemitisme weer de kop opsteekt: niet alleen in 
Oost-Europa, waar ik net ben geweest, maar nu ook in Frank
rijk. Mensen die dat gif willen verspreiden vinden de VVD 
vierkant op hun weg. 

Vijftig jaar geleden gingen de 
lichten uit in Europa. Nu gaan de 
lichten aan in Oost-Europa. Wat 
leven wij in een fantastische tijd! 
Wie had dat kunnen denken? 
Havel - drager van de Erasmus
prijs - van dissident tot president. 
De Berlijnse muur is weg. De 
Duitse eenwording is op handen. 
Gorbatsjov moet luisteren naar 
een fluitconcert op het Rode Plein. 

De grote overwinnaars in Oost
Europa zijn de liberale begin
selen: vrijheid, democratie en een 
liberaal economisch stelsel. De 
vrijheid gaat in het blauw ge
kleed, van Moskou tot Managua. 
Wereldwijd beleeft het liberalis
me een hoogconjunctuur. Daar 
moet de VVD in delen." 

Misvattingen 

"Over dat liberalisme bestaan 
soms misvattingen", aldus Bol
kestein. Hij onderstreepte dit met 
de aanhaling van e.en uitspraak 
·van Lubbers in mei Ï982: "Het tij 
van het liberalisme komt weer op. 
Vooral op het stuk van slijtage van 
normen en waarden zien wij dat." 
Bolkestein: "Dat is een ernstige 

· misvatting. Wij hechten aan 
tradities. Wij willen verandering, 
maar binnen de continuïteit. Wij 
weten dat de vrijheid van de een 
wordt ingeperkt door de vrijheid 
van de ander. Respect voor die 
ander is de grondslag van elke be
schaafde samenleving. Verdraag
zaamheid ligt in het hart van elke 
liberaal. De christendemocratie 
heeft niet het monopolie van de 
moraal. Verre daarvan." 

Sociale vernieuwing 

De politiek leider van de VVD 

veegde de vloer aan met de door 
dit kabinet gelanceerde sociale 
vernieuwing. "Menigeen heeft 
zich verwonderd over dat begrip: 
over de gammele werkdefinities, 
het verhullend taalgebruik en 
kibbelende ministers. Het onder
werp is bijna uitgegroeid tot de 
risée van de nieuwe politieke cul
tuur. Het was een emmer vol 
woorden, een druppel aan begrip. 
Maar niet te ontkennen valt dat 
dit kabinet, zij het op onbeholpen 
wijze, contact zoekt met omvang
rijke en hardnekkige problemen: 
- de langdurige werkloosheid 
- de gebrekkige integratie van 

minderheden 
- de schrikbarende vlucht in de 

WAO en 
- het feit dat in Nederland zo 

weinig mensen deelnemen aan 
het arbeidsproces. 

Die problemen hangen samen. 
Arbeid is nog steeds de beste pre
ventieve medicijn tegen sociale 
armÓede.. Een activerend ar
beidsmarktbeleid moet dan ook de 
kern van onze sociaal economi
sche politiek zijn." 

Wanverhouding 

In Nederland is een wanver
houding gegroeid tussen econo
misch actieven en niet-actieven. 
"Nagenoeg de helft van alle Ne
derlanders tussen de 15 en 65 jaar 
is economisch inactief. Nergens in 
Europa is die verhouding zo on
gunstig. Die wanverhouding is 
niet alleen het gevolg van de 
werkloosheid, maar . vooral van 
het ziekteverzuim en de arbeids
ongeschiktheid. De drempel naar 
de WAO is te laag. Als de WAO 
niet zo makkelijk was voor indi-

viduele werknemers en kosteloos 
voor individuele werkgevers, 
hadden we veel minder WAO-ers 
gehad. 

De gemiddelde verzuimperiode 
door ziekte is nu 14 dagen. Als dat 
kan worden teruggebracht tot 10 
dagen, levert het een besparing 
van 2 miljard op. Zou dat nou echt 
onmogelijk zijn? Dat wil er bij mij 
niet in." 

Bolkestein vertaalde sociale 
vernieuwing met "een algehele 
herijking van de verzorgings
staat ... " In onze sociale zekerheid 
zijn rechten en plichten nog niet 
in evenwicht. Voor veel werklozen 
is de financiële prikkel om te gaan 
werken gering. Zonder stevige 
sancties op onwilligheid is elke 
arbeidsmàrkt tot mislukken ge
doemd. 

Ouderen 

Allen moeten de kans krijgen 
hun verantwoordelijkheidsbesef 
te laten blijken. Dat geldt ook voor 
de ouderen. Nu is ruim 11% van 
onze bevolking 65 jaar of ouder. 
Over een generatie is dat aandeel 
gestegen tot een kwart... Wie 
mensen etiketteert op grond van 
hun leeftijd doet hen onrecht aan. 
Wij willen die discriminatie niet. 
Daarom staan wij ook een flexi
bele pensioenleeftijd voor. Wij 
hebben de kennis en ervaring van 
ouderen hard nodig." 

Uitgavenverhoging 
Na het herstelbeleid van de ja

ren '82 - '89 waardoor het begro
tingstekort werd gehalveerd en 
voor het eerst sinds de jaren vijftig 
de collectieve lasten werden ver
laagd draait dit kabinet de klok 
weer terug. 

Frits Bolkestein: "Dit kabinet 
zette een uitgavenverhoging van 
ruim 4,5 miljard op stapel. De 
doelstelling voor het financie
ringstekort dreigt met vele mil
jarden te worden overschreden. 
Het regeerakkoord barst uit zijn 
financiële voegen. Internationaal 
slaat Nederland met zijn begro
tingstekort een modderfiguur. De 
totale staatsschuld is opgelopen 

tot 320 miljard. Dat is meer dan 
f 21.000,- voor iedere man, 
vrouw en kind. Binnen Europa 
zijn alleen Ierland, België en 
Italië nog spilzieker dan wij." 

Koppeling 

De koppeling van lonen en uit
keringen in de collectieve sector 
aan de CAO-lonen in de markt
sector vindt de VVD buiten
gewoon riskant. 

Bolkestein hierover: "Ons 
herstelbeleid in de jaren tachtig 
had als motto: 'werk boven inko
men'. In zes jaar tijd kwamen er 
500.000 baneh bij. Dit kabinet 
draait de zaak om. Het stelt inko
men boven werk. Iedereen weet 
dat de koppeling de minimum 
loonkosten opdrijft en arbeids
plaatsen vernietigt. Door elke 
procent stijging van de uitkerin
gen en het minimumloon ver
dwijnen 10.000 banen. Dat zijn 
vooral banen van laaggeschool
den, waar dit kabinet zo voor zegt 

Frits Bolkestein sloot zijn in
augurele speech af met een dank
woord aan zijn voorganger en een 
oproep aan alle leden. "Tot mijn 
vriend Joris Voorhoeve wil ik dit 
zeggen: Joris, jammer dat het zo 
gelopen is. Uit de grond van mijn 
hart dank ik je voor alles wat je 
voor de partij hebt gedaan. 

Tot u allen zeg ik: velen van u 
zijn gekomen om hun gemoed te 
luchten. Dat is goed. Daar dienen 
congressen voor. Maar morgen
middag is het congres afgelopen 
en dan is het uit. 

Tot alle leden van onze partij 
zeg ik: vraag niet wat uw partij 
kan doen voor u. Vraag wat u kunt 
doen voor uw partij! Er is werk 
aan de winkel. Laten we de. armen 
uit de mouwen steken. De koers 
van de partij is goed. Rechts en 
links zijn begrippen die op de ja
ren negentig slaan als een tang 
op een varken. Ons devies is niet 
rechts of links, maar omhoog. 

Op naar de Statenverkiezin
gen!" • 

Van de voorzitter 

foto: Marcel Malherbe 

'Sinds vorig jaar de vergadering in Middelburg werd gehouden is 
er heel wat gebeurd. Ik geef u enkele trefwoorden: de Europese 
verkiezingen, de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de 

Tweede Kamer, de samenstelling van het verkiezingsprogramma, de 
verkiezingen gevolgd door een partijraad. Nog een partijraad waarop 
het hoofdbestuur met een analyse kwam over de vraag hoe het allemaal 
zo is gekomen. Daarnaast presenteerde het hoofdbestuur toen zijn 
Verenigingsplan waarin het bestuur zijn activiteiten nog eens op een 
rijtje zettè. Een plan dat vanmiddag is besproken en door de algemene 
vergadering - met een aantal moties en amendementen - is goedgekeurd. 
Het is het bewijs dat het hoofdbestuur zijn opvatting dat de partij van 
en voor de leden is, in de praktijk brengt. 

Het werk is intussen doorgegaan, op landelijk niveau met zijn vele 
activiteiten op het gebied van vorming en scholing, met de commissies, 
met de voorbereiding van themadagen en de verkiezingscampagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Op lokaal niveau hebben de afdelingen 
het zeer druk gehad met de verkiezingscampagnes, de kandidaatstel
lingsprocedures en de beschrijvingsbrief. Velen hebben veel tijd en ener
gie daaraan gegeven. 

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen bleef de WD wel in sterkte gelijk 
t.o.v. de Tweede-Kamerverkiezingen, maar verloor t.o.v. de gemeen
teraadsverkiezingen van 1986. Dat was heel verdrietig. Vooral voor die 
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Zijn opvolger, Frits Bolkestein, wensen wij geluk met zijn unanieme 
uitverkiezing. Ook wensen wij hem veel sterkte en succes toe bij de taak 
die hem wacht, namelijk het terugbrengen van de WD op de plaats 

·waar zij getalsmatig hoort. Wij zijn ervan overtuigd dat hij ook kans 
zal zien in politieke zin de nodige vooruitgang te boeken. Hij geniet 
daarbij de volle steun van het hoofdbestuur. 

25 Jaar geleden hielden wij voor het laatst hier in deze goede stad 
Zwolle een algemene vergadering. Zwolle, de stad waar Thorbecke werd' 
geboren, enkele jaren na de Franse Revolutie. Hoe merkwaardig toch 
dat wij als liberalen zo weinig aandacht schenken aan die revolutie, 
want liberalen zijn immers de kinderen van die revolutie. De uitstraling 
hiervan bereikte zo rond 1790 ook ons land. In het bijzonder de provincie 
Overijssel waar Jan Dirk van Capellen tot den Pol in 1792 zijn ver
maarde Manifest publiceerde. Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn 
drie begrippen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is het de 
vrijheid alleen die vaak en dan vrijwel uitsluitend als doel wordt gezien. 
Legitimatie om in vergaande mate individuele belangèn na te streven. 
Maar vrijheid kan niet zonder respect, zonder tolerantie, zonder verant
woordelijkheid. Zonder die eigenschappen leidt vrijheid tot chaos. Zij 
geven de grenzen van de vrijheid aan. 

. Vrijheid is voor liberalen een hoog goed. Een liberale samenleving 
is vrijheid. Met een liberale samenleving zijn normen en waarden 
onverbrekelijk verbonden. 

Onze samenleving is in hoge mate een liberale samenleving gewor
den. Sommigen menen dat het onderscheid tussen politieke partijen 
nauwelijks meer waarneembaar is. Dat is onjuist, want door liberale 
beleidspunten van de WD over te nemen worden PvdA en CDA nog 
niet liberaal; politiek berust op beginselen. Anderen menen dat er sprake 
is van een identiteitscrisis. Niets is minder waar. Want als onze samen
leving liberaal is en als wij moeten zien waar de grenzen van de liberale 
samenleving liggen, juist dan is er behoefte aan een liberale visie om 
die samenleving in te vullen en te behouden. 

Welke problemen zijn verbonden aan onze liberale samenleving? Er 
zijn problemen van openbaar bestuur, die grootschaliger worden in een 
zich steeds meer verenigend Europa. 

Problemen die niet meer opgelost lijken te kunnen worden: verkeer 
en vervoer, veiligheid en criminaliteit, gezondheidszorg, onderwijs, mi
lieu en landbouw, ondanks velerlei inspanning. Problemen van schaar
ste, ontstaan door grootschaligheid en massificatie. Schaarste, die niet 
kan worden opgeheven door grenzen te verleggen. Gewoon omdat de 
grens bereikt is. 

Problemen ook van ethische aard, over de grenzen van leven en dood. 
De vraag hoe een multiculturele samenleving tot stand te brengen. Dit 
alles vereist politieke prioriteiten gebaseerd op politieke visies. En welke 
visie is daartoe beter geschikt dan de liberale. 

De problemen van onze staatsinrichting, meer dan een eeuw be
staand, langzaam evoluer:end,.maa,r nog steeds niet geschikt voor onze 
hedendaagse en toekomstige problemen. Wie beter dan de WD kan een 
nieuwe Thorbecke leveren voor het vormgeven aan het openbaar bestuur 
in een zich verenigend Europa? Aan de mede daaruit voortvloeiende 
internationalisering van de landspolitiek met haar ondoorzichtigheid 
van besluitvorming. Met de noodzaak van meer efficiënte parlementaire 
controle en samenleving tussen Europarlement en nationaal parlement. 

De ontstane afstand tussen bestuur en burger leidt tot ongeïnteres
seerdheid. De burger die zich niet verstaan denkt, keert zich af van de 
politiek. De politiek die een eigen leven leidt. De politiek die - zoals ik 
het onlangs geformuleerd zag - niet de samenleving bestuurt, maar 
modellen van die samenleving. Wie beter dan de WD kan dit systeem 
openbreken, gezien haar opvattingen over een democratisch staatsbestel. 
Wie? De PvdA die ondanks alle veranderingen nog steeds een overheer
sende rol aan de overheid toekent? Die aan het begrip gelijkheid een 
grotere rol toekent dan aan het begrip gelijkwaardigheid? Het CDA, dat 
·alles onderbrengt in een maatschappelijk middenveld met corporatieve 
structuren, waarop democratische controle nauwelijks mogelijk is? Of 
D66, de partij die voorgeeft het liberale erfgoed te willen beheren, maar 
wier politiek leider bekent meer affiniteit te hebben met de sociaal
democratie dan met het liberalisme. 

Neen, het is de liberale WD, die het best geëquipeerd is om de 
problemen van de toekomst aan te vatten. Voorwaarden scheppen opdat 
een ieder zijn verantwoordelijkheden kan kennen en nemen, maar ook 
waarborgen dat zwakken niet de dupe worden. Het is immers de WD 
die elk mens als unieke persoonlijkheid ziet. De mens, die daarom de 
mogelijkheid moet hebben zich met besef van zijn verantwoordelijkheid 
voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin hij leeft, te 
ontplooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging. 

En daarom blijf ik het zo hartgrondig eens met de uitspraak van 
raadsleden, die hun positie kwijt raakten na vele jaren van hard werk 
om de liberale beginselen ook op gemeentelijk niveau gestalte te geven. 

En dan - nog maar enkele weken geleden - volgde het terugtreden 
van Joris Voorhoeve als fractievoorzitter van de Tweede Kamer. In de 
loop van de avond zal dit nog uitvoerig worden besproken. Op dit 
moment wil ik namens het hoofdbestuur waardering betuigen voor de 
heer Voorhoeve. Hij heeft het voorzitterschap op zich genomen in .een 
bijzonder moeilijke tijd. Hij heeft met grote inzet bijna vier jaar leiding 
gegeven aan de TK-fractie. Hij heeft dat gedaan in een tijd waarin de 
WD het als kleinste coalitiepartner niet gemakkelijk had. Integendeel. 
En waarbij interne spanningen eveneens niet uitbleven. De heer Voor
hoeve heeft daarbij nimmer zichzelve gezocht. 
Haya van Someren: "Het liberalisme is iets om je leven lang voor te 
vechten!" 

En daarom ook zullen wij terugkomen als een krachtige liberale 
partij. Een partij waarin de kiezers vertrouwen kunnen hebben: de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; onze WD! Mensen, aan het 
werk!'' 

(Congresredè uitgesproken door WD-voorzitter Ginjaar tijdens de al
gemene vergeidering te Zwolle op 18 mei 1990 lil 
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Terugblik 
opeen 

zwareavond 
door RENY DIJKMAN 

Dat het een zware avond zou worden op 18 mei in Zwolle stond 
voor iedereen van te voren vast. Niet alleen stemgerechtigde 
afgevaardigden - circa 400 - maar ook talloze leden en een zware 
afvaardiging van de journalisten waren die avond en masse 
naar de Buitensociëteit gekomen. NOS-Laat verlengde de uit
zending met live-opnamen van de vergadering en voor de kran
ten was er genoeg te schrijven. U heeft daar in mei veel van 
kunnen zien en over kunnen lezen. Daarom een nabeschou
wing. 

De inzet die avond betrof de 
bevoegdheden van het hoofdbe
stuur. Een onderwerp dat werd 
toegespitst op de wisseling van 
het politiek leiderschap. Centraal 
stond het thema: had het hoofd
bestuur de bevoegdheid om Joris 
Voorhoeve indirect te vragen op te 
stappen als fractieleider? Was het 
daarmee niet buiten zijn boekje 
gegaan? 

Het is nodig om even een blik 
terug te werpen. Bij de formatie 
van het hoofdbestuur nieuwe 
stijl - de VVD had tot voorjaar 
1989 zowel een dagelijks als een 
hoofdbestuur - is menigmaal aan 
het zittend bestuur vanuit het 
kader van de partij indringend de 
vraag gesteld meer te besturen en 
minder zaken op zijn beloop te la
ten. In het verleden was het bin
nen de VVD te vaak fout gelopen 
doordat - volgens kader en leden -
door het hoofdbestuur te weinig 
werd ingespeeld op de zaken die 
de achterban hoog zaten, op sig
nalen waarop geen bevredigend 
antwoord kwam. De formatie van 
het hoofdbestuur-nieuwe-stijl was 
een wens van de VVD-leden. 
Daaraan is onder voorzitterschap 
van Ginjaar - die deze avond 
zwaar onder vuur· kwam te lig
gen- gehoor gegeven. Niet alleen 
veranderde hij de gehele opbouw 
van het bestuur, maar ook de ge
hele taakverdeling binnen dat be
stuur, zodat men in clusters op de 
diverse portefeuilles werd ·gezet 
en tenslotte gezamenlijk de totale 
verantwoordelijkheid draagt. Hij 
stimuleerde ook het overleg met 
de kc-voorzitters en zorgde voor 
een opwaardering van de par
tijraad door onder meer dit 

gremium vaker bijeen te roepen 
in conflictsituaties. Daarnaast 
maakt een afVaardiging van dit 
hoofdbestuur elk najaar een tocht 
langs alle kamercentrales om te 
luisteren naar en te inventari
seren van wat er in de partij leeft. 
Dit alles ond<;r het adagium van 
Ginjaar: "De partij is er van en 
voor de leden." 

De discussie in Zwolle was toe
gespitst op de vraag of het bestuur 
niet buiten zijn boekje was gegaan 
doordat het zich had bemoeid met 
de politieke gang van zaken. Het 
eeuwige spanningsveld tussen de 
autonomie van de fracties, het 
zelfstandig politiek handelen 
enerzijds, en de bevoegdheden 
van het hoofdbestuur op dit punt 
anderzijds. Wanneer kan, mag of 
moet een bestuur zich hiermee 
bemoeien of zelfs ingrijpen? 

Degenen onder u die het con
gres in Leeuwarden in 1987 heb
ben meegemaakt weten dat toen 
de teneur was: "Bestuur, gij be
stuurt niet; gij laat zaken op hun 
beloop ... ". In feite gaf deze avond 
daarvan een tegenbeeld. Ondanks 
het feit dat na de fractievoorzit
terswisseling de kamercentra
levoorzitters nog bijeen waren ge
roepen en aan het eind van die 
avond op een na het vertrouwen in 
dit bestuur hadden uitgesproken, 
leefde bij velen op het congres het 
gevoel dat het hoofdbestuur bui
ten zijn bevoegdheden was getre
den. 

Voor de geraadpleegde kc
voorzitters was de tijd tussen deze 
vergadering en het congres te kort 
om de ondercentrales en afdelin
gen over dit gesprek nog in te 
lichten. 

foto: Marcel Malherbe 

In de zaal zal een man zich 
doodongelukkig hebben gevoeld. 
Joris Voorhoeve. Persoonlijk had 
hij er alles aan gedaan om com
motie te voorkomen. De situatie 
rond hem was het gespreksonder
werp. Toen het verzoek kwam 
hem te horen, heeft hij slechts 
meegedeeld daar geen behoefte 
aan te hebben. 

Binnen het bestuur bestond de 
consensus: of we blijven allemaal 
of we treden gezamenlijk af. Gin
jaar nam de verdediging op zich. 
De VVD-voorzitter benadrukte 
dat de voortdurende signalen uit 
het land over het politiek leider
schap. de . aanleiding waren ge
weest tot het gesprek dat een de
legatie vanuit het hoofdbestuur 
met Voorhoeve had gehad. De be
slissing om af te treden was door 
de laatste zelf genomen. Ook gaf 
Ginjaar duidelijk te kennen dat 
het geenszins de bedoeling was 
van het bestuur zich te bemoeien 
met het politiek handelen van de 
fractie. 

Felle verwijten en verdediging 
door anderen wisselden elkaar af. 
Deze VVD-bijeenkomst had iets 
van het PvdA-congres beginjaren 
zeventig. Bij de liberalen kwam 
deze revolutie zo'n 17 jaar later. 

Vier uur lang duurde in Zwolle 
de discussie. Aan het eind van de 
avond lagen er nog drie moties op 
tafel. 

Hans Wiegel in gesprek met Annemarie Jorritsma, Erica Terpstra en Frans Weisglas 
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JOVD-uoorzitter Mark Rutte: 

hoortinhet 
midden van de 
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n1acht 
ZWOLLE - "Het is van groot belang om na te gaan waarom het 
eigenlijk fout gaat met die s"ociale vernieuwing", aldus JOVD
voorzitter Mark Rutte tijdens zijn speech op de algemene ver
gadering in Zwolle. 
"Waarom het überhaupt vaak fout gaat met grote bestuurlijke 
operaties waarbij macht wordt overgedragen aan lagere over
heden in provincie en gemeente. Ongeacht de partijpolitieke 

· samenstelling van de regering. 

Tijdens het spervuur voorzitter Ginjaar op het podium 

We moeten hierbij scherp let
ten op de belangen van een re
geringspartij in het bijzonder, het 
CDA. De confessionele zijn name
lijk niet gebaat bij het decentra
liseren van bevoegdheden naar 
provincie en gemeente. Integen
deel. En decentralisatie is nu juist 
een cruciaal onderdeel van veel 
bestuurlijke operaties. Bij decen
tralisatie denkt het CDA per de
finitie aan overheveling van 
macht naar het maatschappelijk 
miûdenveld. Dat is hun domein. 
Daar zijn ze oppermachtig, daar 
hebben ze de touwtjes in handen. 
Het maatschappelijk midden
veld ... Dat ondoorzichtige bouw
werk van organisaties en instel
lingen die doorgaans de ondemo
cratische stichtingsvorm hebben. 
Door coöptatie worden samenge
steld. en daarmee ontoegankelijk 
zijn gemaakt voor iedere vorm van 
inspraak of controle ... En tevens 
moet de vinger gelegd worden op 

- De afdeling Roermond, die het 
aftreden van het hele hoofdbe
stuur eiste. 
Eindhoven, die per motie Gin
jaar vroeg dit najaar op te stap
pen. 

- Den Helder/Amsterdam die de 
instelling van een commissie 
van wijze mannen verlangde om 
de vertrouwensbreuk tussen 
hoofdbestuur en leden te helen. 

De eerste twee moties werden 
ten gunste van de laatste inge
trokken. Een overgrote meerder
heid stemde tegen de laatste mo
tie. 
Daarmee kwam diep in de nacht 
een eind aan de meest tumul
tueuze avond uit de geschiedenis 
van de VVD. 

In het Capitool op zondag 20 
mei verklaarde het net afgetreden 
bestuurslid Ben Verwaayen: "Het 
was goed dat dit is gebeurd. Het 
ongenoegen moest naar buiten. 
Ook al was de publiciteit daarom 
heen niet gunstig voor onze par
tij." En Pam Evenhuis, oud KC
voorzitter Amsterdam betoogde 
daarin dat het toch goed was ge
weest dat de Amsterdamse motie 
niet was ingetrokken: "Als je zo'n 
avond na dergelijke geluiden zon
der stemming afsluit, blijft er al
leen een katterig gevoel over." 

Bestuur en fractie zijn inmid
dels op 22 juni in beslotenheid 
wederom een dag samen rond de 
tafel gaan zitten. Een van de be
langrijkste onderwerpen was de 
samenwerking in de toekomst. 11 

Vergadering akkoord met 
gehonoreerde voorzitter 
door VICTOR HAFKAMP 

ZWOLLE - De algemene ver
gadering van de VVD ging ak
koord met een voorstel van 
het Hoofdbestuur om in de 
naaste toekomst de par
tijvoorzitter van een zodanige 
honorering te verzekeren dat 
hij meer dan uitsluitend zijn 
vrije tijd in het partijwerk kan 
investeren. 

De partij kan zich in de visie 
van het Hoofdbestuur niet langer 
veroorloven dat de hoeveelheid 
tijd, waarover de voorzitter bij de 
uitoefening van zijn functie kan 
beschikken, bepaald wordt door 
de tijd die hij aan zijn beroeps
werkzaamheden moet besteden. 
Tijdens de vergadering in Zwolle 
trok de kamercentrale Amster
dam haar motie in, waarin zij be
pleitte dat een op ,,fulltime" -basis 
betaalde voorzitter van de VVD 
geen betaalde nevenfuncties zóu 
mogen bekleden. Mr. Robert De 
Haze Winkelman bracht naar vo
ren dat naar zijn mening niet elke 
toekomstige VVD-voorzitter 
noodzakelijkerwijs betaald zou 
moeten worden. Hij stond overi
gens positief tegenover het prin
cipe van een betaald voorzitter
schap in het algemeen. 

Oud-voorzitter mr. Frits Kort
hals Altes waarschuwde de ver
gadering dat er bij een betaald 

voorzitterschap voor de partij 
geen weg terug is naar een geko
zen voorzitter. "De problemen bij 
het zoeken naar een voorzitter 
zijn terug te voeren tot een recru
teringsprobleem," merkte hij op. 
"Hoe vind je iemand die het ver
trouwen geniet en tijd investeert 
in zo'n functie? Het ja dan nee 
betalen van zo'n functionaris gaat 
aan de problematiek voorbij. Be
langrijk is: kunnen· we in de toe
komst voldoende mensen vinden 
die bereid zijn zo'n functie te aan
vaarden". Korthals Altes bepleitte 
wel in de toekomst de voorzitter 
te voorzien van de nodige facili
teiten, zoals een secretaresse, een 
fax en faciliteiten op vervoers
gebied. 

Voorzitter Ginjaar beaamde 
dat het recruteringsprobleem hèt 
grootste vraagstuk is. "Je kunt 
zonder meer stellen dat de ont-
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wikkelingen in de partij zodanig 
zijn dat het voorzitterschap niet 
meer met een andere baan kan 
worden gecombineerd. De voor
zitter zullen steeds meer taken 
moeten worden toegekend. In de 
toekomst zullen de externe con
tacten moeten groeien in de rich
ting van de vele maatschappelijke 
organisaties, zoals dat met de col
lega's van CDA en PvdA al het 
geval is". 

Ginjaar gaf toe dat het l:)etaal
de voorzitterschap vele nadelen 
kent. De partij zal met een be
taalde voorzitter anders omgaan 
dan met een ongehonoreerde 
functionaris en bij het vertrek van 
een betaalde voorzitter zullen al
lerlei regelingen moeten worden 
getroffen. Ginjaar stelde duidelijk 
zelf overigens geen ambities voor 
een betaalde functie te koesteren. 

• 
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-JOVD-voorzitter Mark Rutte. 

de zere plek van dat middenveld 
zelf, dat sowieso een enorme 
machtspositie heeft en de moge
lijkheden om vernieuwing tegen 
te houden. 

Staatsrechtelijke 
vernieuwing 

Het feit dat een regering blijk
baar niet meer in staat is grote 
bestuurlijke veranderingen op 
gang te brengen is een buiten
gewoon ernstige zaak. Dat kan het 
vertrouwen van de kiezer in de 
politiek ernstig schade toebren
gen. En met dat vertrouwen is het 
toch al magertjes gesteld. 

Dit zijn vraagstukken die aan 
de orde moeten komen in de Com
missie-Deetman, die zich met de 
staatsrechtelijke vernieuwing 
bezig houdt. Ik wil de VVD-Ka
merfractie oproepen een actieve 
bijdrage te gaan leveren aan die 
commissie. Van een grote liberale 
partij als de VVD mag worden 
verwacht dat zij wel degelijk een 
eigen geluid laat horen; en pogin
gen onderneemt de discussie 
breder te trekken dan de vraag of 
er in Nederland een referendum 
moet komen. Het is nog niet te 
laat. En er staat veel op het spel. 
Behalve het profiel van de VVD 
als een partij die zich ook over 
andere zaken druk kan maken 
dan de economie, gaat het om gro
tere dingen, zoals het terugkrij
gen van het vertrouwen van de 
Nederlander in de overheid en het 
veiligstellen van de democratie." 

Braak terrein 
Mark Rutte constateerde dat 

voor de VVD nog veel terrein 
braak ligt. Zo ontbreekt het vol
gens de JOVD-voorzitter de li
beralen nog steeds aan een eigen 
concept voor de toekomst dat con
fessionelen en sociaal-democraten 
kan uitdagen. "Dat een alter
natief kan vormen voor de ver
antwoordelijke samenleving van 

het CDA en de maakbare samen
leving van de PvdA." Sterker dan 
in het verleden zal de VVD zich 
bezig moeten gaan houden met de 
zogenaamde immateriële zaken. 

"In de JOVD wordt op dit mo
ment door de Commissie Norm
vervaging gepoogd de aspecten die 
met veel voorkomende criminali
teit te maken hebben in kaart te 
brengen. In het bi]zonder wordt 
gekeken naar de vraag hoe de 
overheid wetten maakt en hoe de 
burger die wetgeving ervaart ... " 
"Van de VVD mag op dit punt een 
doorwrochte analyse verwacht 
worden. En dat geldt natuurlijk 
ook voor vele andere. vraagstuk
ken, zoals de positie van het on
derwijs en de integratie van etni
sche minderheden in de samen
leving, om er maar een paar te 
noemen." 

Interne verdeeldheid 

Ook de JOVD-voorzitter ging 
in op de heersende interne ver
deeldheid binnen de VVD. "Op 
zichzelf is het een positief gegeven 
dat de VVD zich veel moeite ge
troost de interne verdeeldheid 
keer op keer weg te werken in 
avondvullende sessies. Maar men 
mag zich de vraag stellen hoe lang 
een partij door kan gaan met ruzie 
te maken over personen. Zeker 
wanneer die ruzies zelden of nooit 
te maken hebben met de politieke 
koers van die partij. Een partij die 
op die wijze doorgaat, is geen lang 
leven beschoren. Integendeel. V e
len zullen teleurgesteld die partij 
verlaten. Zo'n partij zal weg
kwijnen en binnen afzienbare tijd 
zelf historie worden." 

Rutte adviseert de VVD in
houdelijke meningsverschillen te 
bediscussiëren. "Zo'n partij zal 
het debat met de samenleving zelf 
aangaan en een enorme aantrek
kingskracht uitoefenen op talent
volle mensen. Bovendien zal men 
in zo'n partij bij wijze van spreken 
simpelweg de tijd niet hebben om 
over personen te kibbelen. De 
themacongressen kunnen een 
middel zijn om de discussie in de 
VVD aan te wakkeren. De deelne
mers moeten duidelijk kunnen 
zien dat er wat met de resultaten 
gebeurt. De themacongressen 
vormen het begin, niet het sluit
stuk van een ingrijpende veran
dering van de partijcultuur. Het 
einddoel zou moeten zijn een grote 
liberale partij, waarin eenieder 
die zich tot het liberalisme aange
trokken voelt zich kan herken
nen ... Zo'n partij is geen slecht
weer-partij. Is geen partij die al
leen kiezers trekt als het met de 
economie wat minder gaat. Zo'n 
partij zal standaard kunnen re
kenen op genoeg zetels om per
manent een belangrijke factor in 
de politiek te zijn. Zo'n partij zal 
zelfs met succes een aanval kun
nen doen op de posities van CDA 
en PvdA. En zich daarmee een 
plaats verschaffen waar het li
beralisme thuishoort: In het mid
den van de macht." 

• 
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Eerste-Kamerfractievoorzitter ir. David Luteijn: 

10 TEGEN ROOD 
ZWOLLE- "Zou de VVD met dit CDA-PvdA-programma in zee 
willen gaan? Van z'n leven toch niet!" 
De fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, ir. David 
Luteijn, baseerde deze uitspraak voor de congresgangers in 
Zwolle op zijn "10 tegen rood". 

1. Wij willen na decennia be
vordering van het eigen wo
ningbezit de huiseigenaar 
niet tot de financiële melkkoe 
maken. 

2. Wij geloven niet in de heil
zame werking van de koppe
ling. 

3. Wij vinden het onjuist om 
mensen eerst naar slaap-

steden te dirigeren om ver
volgens het woon-werkver
keer extra zwaar te belasten. 

4. Wij zien de middenschool toch 
niet zitten; geen nivellering, 
maar kwaliteit in het onder
wijs. En het gymnasium blijft. 

5. Wij vinden dat mensen toch 
veel te gemakkelijk de WAO 
worden ingeduwd. 

6. Wij geloven niet in de rijke 

burgers en de arme overheid 
die Lubbers ons voorschotelt 
om te verdoezelen dat die 
Lubberiaanse overheid een 
groot gat in de hand heeft en 
geen prioriteiten durft te 
stellen. 

7. Wij willen geen struisvogel
politiek bedrijven door een 
wettelijke regeling van de 
euthanasie op de lange baan 
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te schuiven. 
8. Wij geloven niet in de oplos

sing van het milieuvraagstuk 
door er vooral geld in te pom
pen, in plaats van effectieve 
maatregelen te nemen. 

9. Wij willen geen volksver
zekering in de gezondheids
zorg. 

10. Wij willen Defensie niet uit
kleden, zolang niet echt ge
garandeerd is dat onze 
vrijheid en veiligheid niets 
meer te duchten heeft. 

Eigen 
maatschappijbeeld 

Luteijn acht, nu dit kabinet 
echt voor beleidsdaden en keuzes 
komt te staan, het hoog tijd dat de 
VVD als grootste oppositiepartij 
met haar eigen liberale visie en 
eigen maatschappijbeeld naar 
buiten treedt. Dan kan de burger 
straks echt kiezen. "Geen voor
zichtige, terughoudende opposi
tie, maar wel een evenwichtige. 
Met als centraal punt de plaats 
van de overheid ten opzichte van 
de individuele burger. 

Een goed toegeruste overheid, 
die zich richt op de zwakkeren, 
op een leefbare samenleving, die 
zorgt voor de volgende generatie 
is zondermeer een liberaal uit
gangspunt. Maar dat is wat an
ders dan de overheid van dit mo
ment, die mensen aan zich onder
geschikt maakt. Die ruimte voor 
individuele ontplooiing meer en 
meer inperkt en die bovendien al
lesbehalve betrouwbaar overkomt 
en opereert." 

Als laatste spreker op het ver
hitte congres in Zwolle sloot David 
Luteijn af met: "Zwolle beslaat de 
laatste bladzijde in het meest ge
lezen boek van Nederland, het te
lefoonboek. Laat dat een signaal 
zijn. Laten we nu met een nieuwe 
editie en een nieuw geloof in eigen 
kracht starten,. zodat we op een 
volgend congres met opgeheven 
hoofd kunnen stellen dat de VVD 
er weer staat als partij met in
vloed, gezag en vertrouwen bij de 
achterban. Ik ben ervan overtuigd 
dat ons dat onder leiding van Frits 
Bolkestein moet kunnen lukken." 

• 

Algemene Vergadering na lange discussie 
akkoord met contributieverhoging 
ZWOLLE - De algemene vergadering van de VVD heeft na lang
durige discussies ingestemd met een contributieverhoging van 
15 procent (329-240 stemmen). Maar met de verdeling van de 
contributie-opbrengst, zoals door het Hoofdbestuur voorge
steld, bleek de vergadering het oneens. De afdelingen krijgen 
voortaan 24 procent in plaats van 22 procent. Het Hoofdbestuur 
moet het met twee procent minder doen. 

Veel afgevaardigden die zich 
tegen het voorstel tot contributie
verhoging keerden, spraken de 
vrees uit dat een hogere bijdrage 
aan de partij nog meer leden zal 
doen besluiten voor het lidmaat
schap te bedanken. 
VVD-penningmeester drs. P. 
Ressenaar benadrukte op de ver
gadering bij herhaling dat de 
contributieverhoging gezien de 
benarde financiële positie van de 
partij een absolute noodzaak is. 
"We zitten altijd nog met een 
structureel tekort van zes ton. We 
hebben nu pas een ton overge
spaard om dat tekort enigszins te 
verkleinen," aldus Ressenaar. 

de contributieverhoging van 15 
procent in totaal zo'n zes ton aan 
extra inkomsten zal opleveren. 
Overigens is hij het niet eens met 
de opvatting van diverse afge
vaardigden dat de bedankjes voor 
het lidmaatschap te maken zou-

De penningmeester maakte 
duidelijk dat bij ongewijzigd be
leid de inkomsten als gevolg van 
de terugloop van het ledental 
zouden verminderen. Ressenaar 
rekende de vergadering voor dat 

Penningmeester Ressenaar foto: Marcel Ma/herbe 

den hebben met de verhoging van 
de contributiebijdrage. "Bij vorige 
verhogingen heeft dat geen leden 
afgeschrikt," zei hij. De afgevaar
digde van de afdeling Enschede 
betoogde daarentegen dat daar 
twee-derde van het aantal jongere 
leden is vertrokken met de contri
butieverhoging als belangrijkste 
motief. Ressenaar wees bezorgde 
afdelingen nogmaals op de mo
gelijkheid tot het toepassen van 
ontheffingen, wanneer leden 
onoverkomelijke problemen heb
ben met de hoogte van de èontri
butie. 

Partijblad 
Ook de afdeling Bussum is van 

mening dat de contributiever
hoging nadelig werkt voor de le
denwerving. De afgevaardigde 
van Bussum betoogde dat bij de 
discussies over de frequentiever
hoging van "Vrijheid en Demo
cratie", waarvoor de contributie
verhoging deels bestemd zou zijn. 
Niet iedereen blijkt behoefte te 
hebben aan een frequenter ver
schijnend partijblad. Zo wil Bus
sum. zelfs een onderzoek onder de 
leden over de vraag wie er nu ei-

genlijk in het algemeen aan zo'n 
informatiemedium behoefte heeft. 
Vice-voorzitter Ivo Opstelten wil
de geen discussie over de mo
gelijkheid bepaalde leden op eigen 
verzoek uit te sluiten voor de toe
zending van het partijblad. "Dat 
zou in strijd zijn mët de optimali
sering van de communicatie bin
nen de partij," zei hij. "De partij 
heeft een blad nodig voor ieder
een. We geven daarbij prioriteit 
aan kwaliteitsverbetering. Vaak 
horen we de klacht van leden dat 
bepaalde zaken hun zo laat ter ore 
komen. Zulke opmerkingen vor
men een pleidooi voor opvoering 
van de frequentie." 

Vanuit de zaal werd opnieuw 
naar voren gebracht dat er be
hoefte is aan een blad, waarin 
kritische beschouwingen over de 
gang van zaken in de partij moge
lijk zijn en waarin ruimte wordt 
geschapen voor discussies. Vice
voorzitter Opstelten zegde de 
vergadering een nader onderzoek 
toe naar de exploitatiemogelijk
heden en een inventarisering van 
de wensen van de leden inzake het 
partijblad. 
il 
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Algem.ene vergadering 
akkoord m.et Verenigingsplan 

door VICTOR HAFKAMP 

ZWOLLE · De algemene vergadering van de VVD aanvaardde 
in het weekeinde van 18 en 19 mei het Verenigingsplan voor de 
jaren negentig van de partij. In dat plan heeft het Hoofdbestuur 
voorwaarden vastgesteld voor een permanent goed functio
neren van de partij-organisatie. 

Die organisatie moet er op ge
richt zijn gestalte te geven aan de 
liberale opvattingen. Hoofdbe
stuurslid Greetje den Ouden
Dekkers presenteerde bij de in
leiding tot de discussie de VVD als 
"een voorhoedepartij, geen partij 
die reageert op zaken die achter 
ons liggen". Zij wees op het belang 
van de themadagen, waarop 
hoofdzaken van maatschappelijk 
belang worden besproken. De uit
spraken van die themadagen vor
men de bouwstenen voor het toe
komstige verkiezingsprogramma. 
In 1992 zal er een hoofdlijnen
notitie aan de algemene verga
dering worden gestuurd die 
koersbepalend zal zijn voor dat 
verkiezingsprogramma. Volgend 
jaar staat een tussentijdse rap
portage op het programma over 
het verloop van de inhoudelijke 
discussie. 

snel mogelijk een stuk aan de 
partij voor te leggen. Het tempo 
van de themadagen zou dan wel 
iets worden vertraagd, maar de 
organisatie ervan kan niet wor
den teruggedraaid. 

Certificaat 
Veel discussiestof leverde ook 

de in hoofdstuk vier vermelde 
aanbeveling op kandidaten van de 
VVD voor vertegenwoordigende 
lichamen cursussen te volgen op 
het gebied van de terreinen, 
waarop ze als politicus actief zul
len zijn. Aan zo'n cursus is een 
certificaat verbonden. Oppositie 
tegen dit voorstel kwam er onder 
meer van mevrouw Bruggeman 
uit Den Haag. "Ik moet er niet 
aan denken. Alle kandidaten die 
we mislopen, omdat ze een cursus 
moeten volgen," riep ze uit. "Een 
certificaat is nog geen bewijs voor 

het goed functioneren in een po
litieke functie" was een veel ge
hoorde opmerking. Van de zijde 
van het Hoofdbestuur kwam de 
geruststelling dat de certificaten 
alleen dienen om de deskundig
heid van de kandidaten te bevor
deren. "Van hen die zich nu gaan 
warm lopen voor een functie in de 
politiek wordt verwacht dat ze de 
cursussén gaan volgen. Het wordt 
niet geëist," aldus het HB-lid 
Steenmeijer. 

In Zwolle ging de algemene 
vergadering verder akkoord met 
de evaluatie van het Samenwer
kingsoverleg Jongeren, het werk
plan 1990 ·voor wat betreft het 
jongerenbeleid en het technisch 
advies verkiezingen Eerste Ka
mer. 

Het reglement verkiezingen 
Tweede Kamer, wijzigingen inza
ke de samenstelling van de par
tijraad en het verplichte lidmaat
schap van raads- en staatsleden 
van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden komen 8 september 
ter sprake. Wegens tijdgebrek 
kwamen die punten in Zwolle niet 
meer aan de orde. 11 

Greetje den Ouden-Dekkers:" ... voorhoede partij ... " 
De woordenstrijd in Zwolle 

spitste zich o.a. toe op het ver
schijnsel van de deelcongressen. 
Marco Swart (Enschede) noemde 
de eerste themadag (over Oost
Europa) een perfect georgani
seerd evenement, maar de ruimte 
voor discussie tussen de leden vrij 
minimaal. "Komende thema
dagen moeten meer ruimte voor 
discussie bieden" was zijn plei
dooi. Omdat niet alle leden in 
staat zijn de deelcongressen bij te 
wonen vroeg hij om een allesom
vattend congres, waarop plaats
bepaling van de partij en liberaal 
gedachtengoed in ruime mate be
sproken kunnen worden. Wilmer 
(Den Haag) bepleitte primair de 
vaststelling van een algemene 
lijn, waarna de thematische uit
werking zou kunnen volgen. De 
Jonge (Utrecht) wilde ook een 
versnelling van de discussie over 
de inhoud van de liberalisme en 
een uitstel van de diverse thema
congressen. Hij ondersteunde een 
voorstel van mr. Steinz (Laren) 
om die discussie te versnellen en 
een commissie te benoemen die de 
noodzakelijke stellingen op papier 
zet. 

-senatoren tegen 
wijziging auteursw-et 

Mevrouw Den Ouden vertaal
de de boodschap van de algemene 
vergadering in duidelijke woor
den: "We zijn onzeker over onze 
identiteit. Daar ben ik het ook 
mee eens. Zeven jaar regerings
verantwoordelijkheid met het 
CDA kost wat aan identiteit." 
Haar probleem is het tijdgebrek. 
Zij vroeg de vergadering het 
Hoofdbestuur de kans te geven zo 

De volgende Vrijheid & Demo
cratie verschijnt op 4 september 
aanstaande. Brieven voor de 
"Mijn Opinie is... rubriek" 
moeten uiterlijk 23 augustus 
binnen zijn. Over de plaatsing 
van ongevraagde artikelen ge
lieve u eerst overleg met de re
dactie te plegen, zodat u weet of 
er ruimte is. Dan kan de redac
tie met haar planning en op
maak daarmee rekening hou
den. 

De VVD-fractie in de Eerste 
Kamer heeft eind mei als enige 
tegen de wijziging van de au
teurswet gestemd m.b.t. beeld
en geluidsopnamen. Zij deed 
dat niet omdat zij de auteurs 
hun rechten en geld niet gun
de, maar omdat dit wetsont
werp krakkemikkig is en de 
opbrengst deels niet bij de au
teurs terecht komt. 

Waar draait alles om? U kunt 
tot op heden op onbespeelde (vi
deo)tapes alle opnamen maken 
die u wilt zonder dat de com
ponist, het orkest, de filmmakers 
en -sterren daar een cent voor 
krijgen. Die onbespeelde tapes 
worden echter ook gebruikt om 
interviews op vast te leggen of een 
film op een ander tijdstip thuis te 
bekijken via de video-recorder dan 
het programmablád aangeeft. U 
kunt tapes en videobanden voor 
uw studie gebruiken. En natuur
lijk is het zo dat er op dit gebied 
heel wat wordt afgerammeld, 
zonder dat de auteur daar een 
cent voor ontvangt. Dat dit niet 
eerlijk is, daar is iedereen het over 
eens. 

Maar ... het geld moet dan wel bij 
de auteur terecht komen. En via 
het huidige wetsontwerp komt 
daar hoogstens slechts een deeltje 
terecht. 

Vergoeding 
Mr. ir. Henk Heijne Makkreel 

heeft namens de VVD-fractie in 
de Senaat een grondige analyse 
van het wetsontwerp gemaakt. 

Dat is deze scherpzinnige jurist 
wel toevertrouwd. 
Ook hij stelde voorop "dat het 
buiten twijfel is dat makers van 
auteursrechtelijk beschermde 
werken een adequate vergoeding 
voor de door hen geleverde pres
taties dienden te ontvangen." 
Grote bezwaren uitte hij echter 
tegen het feit dat de betaling van 
de vergoeding door de regering 
wordt ontkoppeld en er dus alle 
reden bestaat om na te gaan of de 
gekozen regeling wel deugt. 

De VVD-fractie in de Eerste 
Kamer is tegen een generale hef
fingsplicht op onbespeelde (video)
tapes. 

Enkele argumenten van woord
voerder Heijne Makkreel: 

- de overheid moet zich niet be
moeien met wat de burger in 
zijn privésfeer doet. Als hij op 
een ander tijdstip iets wil be
luisteren of bekijken dan is dat 
zijn zaak; 

- het wetsvoorstel beoogt de au
teursrechthebbenden aan hun 
trekken te laten komen door een 
heffing. Deze heffing wordt ech
ter niet gelegd op het profijt dat 
van hun prestaties wordt ge
trokken, maar op middelen die 
kunnen dienen om dat profijt te 
trekken; 

- zijn er geen betere methoden te 

Henk Heijne Makkreet 

verzinnen dan de nu voorge
stelde heffing op tapes? Zou bij
voorbeeld een vergoeding voór 
het kopiëren van grammofoon
platen en CD's niet veel beter 
kunnen worden ingebouwd in 
de prijs van de betrokken gram
mofoonplaten en CD's? 

Opbrengst 

Heijne Makkreel had ook grote 
bezwaren tegen de verdeling van 
de opbrengst. "Die zal gaan ge
schieden volgens een door de mi
nister goed te keuren reglement. 
Inmiddels is gebleken dat het de 
bedoeling is dat het reglement zal 
gaan voorschrijven dat een deel 
van de opbrengst niet zal worden 
verdeeld onder de auteursrecht
hebbenden, maar ten goede zal 
komen aan een fonds voor muziek
culturele doelen. En dat is toch 
wel moeilijk te rijmen met de 
grondslag van de heffing." 

Tot slot merkte de VVD
woordvoerder op dat Nederland 
met deze regeling, mondiaal be
zien, tamelijk alleen staat. En te
gen de achtergrond van het grote 
buitenlandse aanbod dat onze 
markt overspoelt, is dat wat bizar. 

Het antwoord van de minister 
was dusdanig onbevredigend dat 
de VVD-fractie in de Senaat tegen 
dit wetsontwerp heeft gestemd. 
Als enige. Het CDA toonde in zijn 
inbreng ook grote bezwaren, maar 
ging op het laatste moment toch 
overstag. Lege tapes en videoban
den zullen dus in de nabije toe
komst voor een hogere prijs over 
de toonbank gaan. • 



EUROPA JUNI1990 

,,Vrijheidsgolf houdt 
veiligheidsrisico's in" 
Goede WD-themadag over Oost-Europa 

door VICTOR HAFKAMP 

MAARSSEN - "De kansen voor vrijheid en democratie, het 
liberalisme, voor tweezijdige wapenvermindering en voor in
ternationale milieusamenwerking liggen voor het oprapen in 
Europa nu in het voormalige oostblok de oude communistische 
regiems zijn weggevaagd. Die kansen moeten goed worden be
nut. Maar behalve kansen zijn er ook grote risico's, waarvoor 
we de ogen niet mogen sluiten." Dat betoogde dr. ir. Joris Voor
hoeve in een inleiding tijdens de 12 mei gehouden themadag 
Oost-Europa in het President Hotel te Maarssen. 

dak zal worden verenigd en be
schermd," zo besloot Voorhoeve 
zijn toespraak. 

del in Polen. Ze hielden allen een 
korte toespraak, aan het einde 
waarvan Wolfgang Rauls aan 
congresvoorzitter Jan-Dirk 
Blaauw, secretaris buitenland 
van de VVD, een stukje van de 
Berlijnse muur aanbood. 
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Voorhoeve noemde vijf veilig
heidsproblemen voor ons conti
nent. Het explosieve nationalitei
tenvraagstuk in de Sovjet Unie, 
gecombineerd met de achteruit
gang van de nationale economie 
en het gebrek aan legitimiteit van 
het regiem kunnen grote instabi
liteit veroorzaken. De nationale 
en etnische spanningen in de 
Midden- en Oosteuropese landen 
kunnen uit de hand lopen. Het nog 
steeds . overweldigende militaire 
vermogen :van de USSR is veilig
heidsprobleem nummer drie. 
Verder zijn er nog het risico van 
ongelukken met massavernie
tigingswapens en de situatie in 
het Midden-Oosten, waar Israël 
wordt geconfronteerd met een 
kernwapenontwikkeling in Irak 
en de gifwapens van Irak en Libië. 
Volgens Voorhoeve zijn de vijf 
veiligheidsproblemen overtui
gende redenen om de NAVO in 
tact te laten. "Dat betekent dat 
ons land een redelijk aandeel in 
de NAVO moet blijven nemen en 
zijn defensie alleen in goed over
leg met de verdragsorganisatie 
mag verminderen na tweezijdige 
wapenakkoorden met de USSR," 
aldus Voorhoeve. 

Gijs de Vries, fractievoorzitter 
van de VVb-afvaardiging in het 
Europese parlement, bouwde zijn 
toespraak op het thema "mei, 
maand van bezinning". Hij herin
nerde aan de anti-semitische ten
densen in Oost- maar ook in West
Europa en hield een warm plei
dooi voor voldoende informatie op 
scholen aan leerlingen over wat 
de rassenhaat en xenofobie 
(vreemdelingenhaat) hebben 
aangericht. "Er is hoop op het 
ontstaan van een Europees huis, 
maar niet dat van een verza
meling neutrale staten, zoals dat 
in de ideaalvisie van Gorbatsjov 
bestaat, maar het Europa van 
Jean Monnet." De Vries wees op 
de noodzaak van harde economi
sche maatregelen in Oost-Europa 
en een sociaal verzekeringsstelsel 
dat aan de verwachtingen van de 
Oosteuropese burgers beant
woordt. Overigens vindt De Vries 
dat - los van de financiële steun 
aan het voormalige oostblok - in 
eigen huis orde op zaken moet ko
men. De Westeuropese regeringen 
en de Verenigde Staten moeten 
de overheidstekorten aanpakken. 
"Dat element wordt te weinig se
rieus genomen," vindt hij. 

ONDER AUSPICIËNVAN DE LIB. DEM. FRACTIE 

Perspectief 
Het lijkt hem verstandig de 

verschillende Middeneuropese 
landen die de komende jaren het 
lidmaatschap van de Europese 
Economische Gemeenschap aan
vragen niet op technische gronden 
de deur te wijzen, maar hun pers
pectief te bieden en hun democra
tische ontwikkeling te schragen 
door onderhandelingen aan te 
gaan, dus uitzicht te bieden op een 
toekomstig lidmaatschap na een 
overgangstermijn en uiteraard na 
vestiging van echte democratie. 

"Van groot belang is de mi
lieusamenwerking met Midden
Europa," vindt Voorhoeve. "De 
Oosteuropese energiecentrales 
zijn sterk verontreinigd, vooral de 
verbranding van bruinkool en 
hoogzwavelige kolen zonder 
rookgasreiniging. Nederland en 
de EG moeten technologisch en 
financieel hulp verlenen om dat 
snel aan te pakken. Dringend is 
ook de veiligheid van kernenergie. 
Er staan in Midden-Europa 25 
kerncentrales die met de Tsjer
nobyl-reactoren te vergelijken 
zijn. De regering moet bij de EG 
in Brussel en het internationale 
atoomagentschap in Wenen aan
dringen op een hulpprogramma 
om de veiligheid te vergroten." 
Een collectieve veiligheidsorga
nisatie voor heel Europa lijkt vol
gens hem een droombeeld, maar 
het jaar 1989 heeft geleerd voor
zichtig te zijn met het woord "on
mogelijk". 

"Ik hoop van harte dat het Eu- · 
ropese huis nog eens onder zo'n 

Oosteuropeanen 
De themadag in Maarssen 

werd bijgewoond door vertegen
woordigers van verschillende li
berale en democratische partijen 
in Oosteuropese landen: Ralf 

Joris Voorhoeve ... "kansen en risico's" 

Koch, voorzitter van de Freie De
mokratische Partei Berlin-Ost 
(DDR), Bohumil Dolezal, onder
voorzitter van het Tsjechisch De
mocratisch Initiatief, Wolfgang 
Rauls, ondervoorzitter van de 
Bund Freier Dernokraten (DDR) 
en dr. Jan Steckyewics, onder
voorzitter van het liberale demo
cratische congres en ondervoor
zitter van de kamer van koophan-

Jan-Dirk Blaauw, congresvoorzitter 
Oost-Europa-themadag. 

De vergadering hield zich na 
de ochtendinleidingen in· "work
shops" bezig met discussies over 
veiligheids- en economische as
pecten van het toekomstige Euro
pa. Verscheidene vragen vanuit 
de zaal werden in een telefoon
gesprek met versterkt geluid 
voorgelegd aan en beantwoord 
door Raymond Seitz, de "under
secretary of state for European 
Mfairs" van de Verenigde Staten. 
De Amerikaanse ondersecretaris 
antwoordde omzichtig en geduldig 
op de Europese problemen die 
hem door Jan-Dirk Blaauw via de 
directe telefoonlijn met W ashing~ 
ton werden voorgeschoteld. 

NAVO-lidmaatschap 
Bij de rapportage van de ge

sprekken in de "workshops" 
merkte drs. A. de Graaff onder 
meer op dat een neutraal Duits
land de aanwezigen niet zinvol 
voorkwam. Een herenigd Duits
land moet lid worden van de 
NAVO. Ook voor de Oosteuropese 
landen zagen de deelnemers 
plaats in de NAVO, mits die lan
den een democratische structuur 
krijgen. Zelfs de toekomstige toe
treding van de Sovjet-Unie tot de 
NAVO werd niet uitgesloten. Dat 
zou via de Conferentie voor Vei
ligheid en Samenwerking in Eu
ropa of via de WEU, de Westeuro
pese Unie, kunnen worden gerea
liseerd. 

Op lange termijn zagen de des
kundigen als oplossing een collec
tief veiligheidssysteem voor Eu
ropa met rechten en plichten voor 
de betrokken lidstaten. Een dis
cussie over nieuwe grenzen in 
Europa werd van de hand ge
wezen: "vasthouden aan de hui
dige grenzen" was het parool. Ir. 
A.J. Korff, die namens de werk
groep "Naar een Europees econo
misch huis" .rapport uitbracht, 
wees er op dat de Comecon, de 
Oosteuropese tegenhanger van de 
EEG, aan het leeglopen is. Maar 
de verschillen in economische 
ontwikkeling binnen de Comecon-

lidstaten zijn een volgend pro
bleem dat zich aandient. Polen 
heeft sterk te maken met de ont
wikkelingen in Duitsland. Hon
garije dat al langer met een ande
re economische structuur bezig is, 
zou op de andere landen in de re
gio een voorsprong kunnen op
bouwen. "We moeten niet vanuit 
het westen decreteren hoe men 
daar moet handelen. Er is veel 
onderling wantrouwen en dat zal 
onvermijdelijk zijn weerslag heb
ben op de economische opleving. 
Elk land moet het zelf uitzoeken, 
maar we moeten die landen wel 
behulpzaam zijn. De leden van de 
werkgroep verwierpen de stelling 
dat de Oosteuropese landen nu 
meer behoefte hebben aan een po
sitieve publieke opinie in eigen 
land en technische en manage
meutsadviezen uit het westen dan 
aan westerse financiële steun voor 
de reorganisatie van het produk
tie-apparaat, betere infrastruc
turele voorzieningen en de be
scherming van het milieu. "Dat 
is niet zo," aldus mr. Korff. "Ze 
hebben behoefte aan beide. Het is 
én-én. Hulp voor infrastructurele 
voorzieningen is belangrijk en 
daarvoor moeten wij de randvoor
waarden scheppen." 

Minderheden 
Het forum, waarin ook de 

Oosteuropese gasten zitting heb
ben, wisselde vervolgens van ge
dachten met de zaal. Daarbij 
kwamen onder meer de proble
men van de minderheden in 
Tsjechoslowakije ter sprake. Vol
gens Bohumil Dolezal heeft de 
communistische partij de rechten 
van de minderheden in zijn land 
steeds erg beperkt. Zijn politieke 
groepering zal die rechten voluit 
ondersteunen, een standpunt dat 
volgens hem overigens niet door 
alle politiek geïnteresseerden 
wordt gedeeld. Ook de positie van 
de vrouwen in de DDR tijdens het 
vorige bewind en in de toekomst 
werd uitvoerig belicht. 

Aan het slot van de interes
sante themadag wees Voorhoeve 
nog op de kans dat de Oosteu
ropese landen tegen 2000 feitelijk 
lid zullen kunnen zijn van een 
uitgebreide Europese Gemeen
schap die open staat voor alle Eu
ropese landen. Hij wees er op hoe 
sterk Portugal, Spanje en Grie
kenland in hun democratische 
ontwikkeling zijn gesteund door 
het perspectief van het EG-lid
maatschap. "Als dat daar gold, 
dan geldt dat ook voor andere 
landen," merkte hij op. Hij be
pleitte wel eerst versterking van 
de kwaliteit van de EG voordat 
aan een uitbreiding kan worden 
gedacht. "Als we de scheiding van 
de blokken in Europa opheffen, 
dan zie ik een perspectief dat de 
EG zich komende vijftien tot 
twintigjaar sterk gaat uitbreiden. 
Die landen zullen ons kunnen 
versterken. We moeten niet de 
deur sluiten voor landen die zich 
nu nog neutraal noemen." 

Gijs de Vries ging in op de 
kwestie-Litouwen. Niet elke ver
zetsbeweging verdient onze steun, 
is zijn devies. Volgens De Vries 
moet de EG via haar politieke ka
nalen en op humanistische wijze 
de situatie trachten te verbeteren. 
De kwestie Litouwen mag de to
tale veiligheid in West- en Oost
Europa niet op het spel zetten. De 
Litouwers moeten onderhandelen 
en de Sovjet-Unie moet op redelij
ke voorstellen van Litouwse kant 
ingaan. "Gemakkelijke antwoor
den bestaan niet," aldus De Vries. 

Voorhoeve stelde dat elk land 
het recht heeft op nationale zelf
beschikking. "Het belang van 
vrijheid en democratie is gewich
tig, maar we moeten provocaties 
en onnodig geweld vermijden ... De 
enige oplossing voor Litouwen op 
lange termijn is een verdrag dat 
voorziet in een stapsgewijze ont
wikkeling," aldus Voorhoeve. 

• 
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VVD-Europarlementariër drs. Gijs de Vries: 

Binnenlandse en EG-politiek 
vervlechten zich steeds nauw-er 
Zwolle - Tijdens de algemene 
vergadering van de VVD op 18 
en 19 mei heeft VVD-Europar
lementariër Gijs de Vries 
sterk de nadruk gelegd op de 
toenemende vervlechting van 
de nationale politiek en die 
van de Europese Gemeen
schap. 

Er zullen maatregelen nodig 
zijn om de twaalf EG-landen hun 
groeiende rol in de wereld succes
vol te laten vervullen. De bec 
staande structuren zijn daartoe 
ontoereikend. "De Gemeenschap 
moet slagvaardiger en demo
cratischer worden," aldus De 
Vries. 

Volgens hem kan die slagvaar
digheid worden vergroot door 
versterking van de Raad van Mi
nisters en door meerderheidsbe
sluiten mogelijk te maken plus 
door het gezamenlijk vaststellen 
van de hoofdlijnen van het fi
nancieel-economisch beleid van 
de lidstaten. "Slagvaardiger kan 
de EG ook worden als het aantal 
Commissarissen wordt terugge
bracht. De rol van de Commissie
voorzitter kan worden versterkt 
door hem - op voordracht van de 
Raad - door het Europees ;par
lement te laten kiezen en hem 
meer zeggenschap te geven over 
de benoeming van andere Com
missarissen." 

Ddedezeggenschap 

Gijs de Vries bepleitte voorts 
een grotere democratie in de EG. 
"Waar macht is moet controle be
staan. Nationale parlementen 
zouden zich intensiever met EG
beleid kunnen bezighouden. 
Commissies uit het EP zouden 
nauwer met nationale parlemen
taire commissies kunnen samen
werken. Het Europees Parlement 
moet medezeggenschap krijgen 
over alle EG-wetgeving, over be
langrijke handelsakkoorden en 
over de hoogte en samenstelling 
van de EG-inkomsten. Als het 
Parlement Europese wetgeving 
zou kunnen indienen en de hoogte 
van sommige belastingen zou 
kunnen meebepalen, zouden de 
kiezers veel meer bij hun Europe
se democratie betrokken raken," 
voorspelde hij. 

Scoringskansen 
"Naarmate het EP meer macht 

verwerft, ontstaan scoringskan
sen voor de partij met de beste 
samenwerking tussen nationale 
en Europese parlementsleden. In 
Nederland heeft de VVD laten 
zien dat via actie in Straatsburg · 
en Brussel het binnenlands me
diabeleid meer kan worden bijge
stuurd dan binnen de grenzen van 
het regeerakkoord mogelijk was 
in kabinet en Kamer." 

Op deze weg gaat de VVD de 
komende jaren door. Bijvoorbeeld 
door het begratingsbeleid van 
PvdA en CDA aan de kaak te stel
len. Gijs de Vries haalde als voor
beeld aan dat wij in verhouding 
tot Duitsland een vijfkeer zo groot 
begrotingstekort hebben. "Het 
kabinet leeft op de pof; Nederland 
leeft boven zijn stand. Dat schaadt 
onze rol in Europa." 

Nog steeds tonen onze natio
nale media veel te weinig belang
stelling voor de EG. "Het aantal 

parlementaire journalisten met 
gedegen kennis van het Europese 
spel is op de vingers van een hand 
te tellen. Nu Europa belangrijker 
wordt voor Nederland, en Neder
land voor Europa, zal dit -
hopelijk - veranderen. Een jour
nalist die zijn weg weet in Europa 
krijgt een voorsprong." 

Intolerantie 
Evenals Bolkestein sprak ook' 

Gijs de Vries zijn zorg uit over de 
toenemende intolerantie binnen 
Europa. "In Oost- en West-Euro
pa richt die zich opnieuw tegen de 
Joden. Van alle antisemitistische 
acties van de laatste tijd wekt het 
onteren van Joodse graven bij mij 
de meeste weerzin... Maar de 
groeiende verkettering van min
derheden beperkt zich niet tot de 
Joodse burgers. Van de Engelsen 
is 65 % tegen de toelating van 
Chinezen uit Rong Kong; 83 % wil 
geen immigranten uit India, Pa
kistan of het Caribisch gebied. In 

Gijs de Vries 

Bulgarije worden Turken gedis
crimineerd. In Hongarije zigeu
ners. In Roemenië Hongaren. In 
ons land hebben zich vorige 
maand opnieuw partijen met een 
vunzig gedachtengoed in tal van 
gemeenteraden genesteld. 

Ook op het niveau van de Ge
meenschap moeten wij oppassen. 
Het risico bestaat dat wij daar, 
onbedoeld, eerste- en twee
derangsburgers krijgen, als wij 
het recht op verblijf of vestiging 
alleen toekennen aan mensen met 
een EG-nationaliteit, in plaats 
van aan alle legaal in de Gemeen
schap levende burgers. Het ver
drag van Rome zou op dit punt 
moeten worden aangepast. De 
kwaliteit van een beschaving 
toont zich in de manier waarop zij 
met minderheden omgaat." 

Vogelnestjes 
. Gijs de Vries benadrukte dat 

de VVD op de internationale ver
anderingen moet inspelen. "De 
idealen van gisteren passen niet 
naadloos op de maatschappij van 
morgen. Ze moeten worden gepast 
en gemeten, bijgeslepen, zodat ze 
houvast blijven bieden aan de sa
menleving. Kiezers lopen niet 
warm voor een partij omdat die 

vogelnestjes maakt aan een ideo
logische rekstok. De VVD moet 
zich niet verliezen in een steriele 
links-rechts discussie. Wie schaak 
speelt met zichzelf, verliest altijd. 

Vrijheid en democratie spre
ken niet vanzelf. Zij moeten tel
kens opnieuw worden bevochten. 
Laat de VVD daarbij voorop lopen. 
We moeten leiderschap laten zien. 
Dat wil zeggen: verantwoor
delijkheidsgevoel, verni~mwings
gezindheid en daadkracht. Ik heb 
er vertrouwen in dat wij daarin 
zullen slagen. Zodat straks op
nieuw dat moment komt dat de 
kiezer zegt: Ja, natuurlijk VVD!" 

• 

*** *EP* 
* * *PE* 
*** 

VVD-Senator Jan Verbeek vice
president parlementaire assemblée 
Tijdens de vergadering van de 
parlementaire assemblée van 
de Raad van Europa, die van 7 
t/m 11 mei jl. in Straatsburg 
heeft plaatsgevonden, is het 
VVD Eerste Kamerlid Jan W. 

Verbeek tot vice-president 
gekozen. 

Daarmee heeft sinds vele jaren 
een Nederlands liberaal weer zit
ting in het presidium van de Raad 
van Europa. Het onlangs overle-

den Tweede Kamerlid Frits Por
theïne was vice-president van 
1972-1974 en oud-minister van 
defensie Hans de Koster was pre
sident van de Raad van Europa 
van 1978-1981. 

De Raad van Europa is in 1949 
opgericht, op initiatief van o.a. 
Churchill. De Raad verenigt 23 
Europese democratieën, Polen, 
Hongarije, Tsjechoslowakije en 
Joegoslavië zitten in de wachtka
mer voor het lidmaatschap. 

Het doel van de Raad van Eu
ropa is 
- het beschermen en versterken 

van de democratie en van de 
rechten van de mens 

- het bevorderen van de Europese 
culturele identiteit 

- het beschermen van het ar
chitectonisch erfgoed. 

De bekendste van de 35 Conven
ties van de Raad van Europa zijn: 
• conventie voor de rechten van 

de mens (1950) 
• het Europese sociale handvest 

(1961) 
• conventie ter voorkoming van 

marteling (1987) 
• conventie inzake grensover

schrijdende televisie (1989). 

v.l.n.r. Jan Verbeek, vice-voorzitter van de Assemblée van de Raad van Europa, president de Zweed Anders Björck en de 
Tsjechoslowaakse president Vaclav Have/. De laatste hield in Straatsburg een belangrijke rede waarin hij een nieuwe 
veiligheidsconceptie voor geheel Europa ontvouwde. Hij werd beloond met een ovationeel applaus dat één minuut duurde. 

VACATURE 
LANDELIJK BESTUUR ORGANISATIE VROUWEN 

INDEVVD 
In het Landelijk Bestuur van de Organisatie Vrouwen in de VVD 
is de functie van Algemeen Secretaris vacant. 

Aangeslatenen bij de Organisatie kunnen zich, via de Advies
raadsleden in hun regio of via het Landelijk Bestuur als voorlopig 
kandidaat voor deze vacature aanmelden tot 1 augustus 1990. 

Deze aanmelding dient vergezeld te gaan vïm een korte levens
beschrijving. 

Degenen die zich als voorlopig kandidaat hebben·gemeld, zullen 
te zijner· tijd als definitieve kandidaten in de benoemingspro
cedure worden betrokken. Tot het maken.van een voordracht zijn 
bevoegd zowel drie leden van de Adviesraad als het Landelijk 
Bestuur (art. 9 lid 6 Statuten yan de Organisatie Vrouwen in de 
VVD). 

De benoeming van de kandidaat zal in de Adviesraadsvergade
ring van 21 september plaatsvinden. 

drs. J. M. de Vries, voorzitter Organisatie Vrouwen in de WD 



Filosofen 
vanhet 
hedendaags 
liberalisine 
"Er kan geen twijfel over bestaan dat het afschaffen van de 
markt slechts economische puinhoop, politieke slavernij en 
culturele vernedering oplevert. Tot nu toe is er simpelweg niets 
beters uitgevonden dan de westerse combinatie van markt en 
democratie." Met dit citaat van de Poolse wijsgeer Kolakowski 
opende Frits Bolkestein op woensdag 30 mei in het Haagse 
hotel Des Indes een prikkelende toespraak over de betekenis _ 
van de moderne lillerale politieke filosofie. 
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Bolkestein betoogde dat het li
beralisme tegenwoordig eigenlijk 
geen belangrijke ideologische te
genvoeters meer kent. Sinds het 
vertrek van de oud-directeur van 
het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA, Arie Oostlander, 
naar Straatsburg, is er in Neder
land bij voorbeeld niemand meer 
die nog lijkt te weten wat het 
christen -democratische alter
natief voor het door Oostlauder zo 
verfoeide materialisme en indi
vidualisme van de liberale maat
schappij behelst. 

Bolkestein enig weerwerk te ge
ven, waren bij de presentatie ook 
de christen-democraten door 
Henk Woldring (hoogleraar so
ciale en politieke filosofie aan de 
Amsterdamse Vrije Universiteit) 
en de sociaal-democraten door 
Paul Kalma vertegenwoordigd. 

Frits Bolkestein krijgt het eerste exemplaar aangeboden door P.B. Cliteur. (foto: Theo Meijer) 

Op sterk water 
Bij de Wiardi Beekman Stich

ting, de denktank van de PvdA, is 
met Paul Kalma zelfs iemand tot 
directeur benoemd die het socia
lisme op sterk water wil zetten en 
de voornaamste taak van de PvdA 
gelegen ziet in het versterken van 
de liberale staat. "De Wiardi 
Beekman Stichting dus als Am
sterdams filiaal van de Telders
stichting. We beleven mooie tij
den," vond de fractievoorzitter 
van de VVD. 

Bolkestein hield zijn polemi
sche x:ede naar aanleiding van de 
presentatie van het boek Filosofen 
van het hedendaags liberalisme. 
In deze bundel, uitgegeven door 
Kok Agora in samenwerking met 
de Teldersstichting, worden zeven 
prominente liberale filosofen 
(Hayek, Popper, Aron, Rawls, No
ziek, Berlin en Dahrendorf) op een 
heldere en zeer leesbare wijze bij 
de Nederlandse lezer geïntro
duceerd. Aan de portretten gaat 
een uitvoerige inleiding van de 
beide redacteuren, Paul Cliteur 
(filosoof/jurist, verbonden aan de 
Leidse universiteit) en Gerry van 
der List (medewerker van de Tel
dersstichting) vooraf, waarin zij, 
net zoals Bolkestein, wijzen op de 
grote invloed van het liberale 
denken vandaag de dag. 

Liberale tijdgeest 
In zijn inleiding in Des Indes 

wees Cliteur op een paradox in de 
Nederlandse politiek. Hoewel het 
CDA in politiek opzicht do
mineert, kan men nauwelijks 
spreken van een christen-demo
cratische cultuur. De VVD daar
entegen boekt electoraal weinig 
succes, maar de "tijdgeest" wordt 
alom als liberaal gezien. Tegen
over de liberale politieke filosofie 
kunnen de christen-democraten 
en sociaal-democraten geen aan
sprekend alternatief stellen, be
toogde Cliteur. 

Om de sprekers Cliteur en 

Woldring sprak waarderend 
over de culturele traditie van het 
liberalisme, maar hekelde de li
berale consumptie-ideologie. 
Christen -democraten hameren 
naar zijn mening terecht op het 
belang van intermediaire groe
peringen en het maatschappelijk 
middenveld en beseffen, in tegen
stelling tot liberalen, dat het beeld 
van de mens als individu, los van 
maatschappelijke verbanden, een 
fictie is. 

Hersenschim 

Ook in de visie van Kalma was 
de enigszins triomfantelijke toon 
van Cliteur en Bolkestein mis
plaatst. De liberalen zijn al lang 
weer op de terugtocht, im priva
tisering en deregulering niets 
meer dim slogans zijn gebleken en 
duidelijk is geworden dat de mi
nimale staat van de liberalen een 
hersenschim is. De toekomst is 
aan de sociaal-democraten, stelde 
Kalma, omdat zij de liberale sa
menleving .. samenhang kunnen 
geven en voorop lopen bij het rea-

liseren van "vrijheid in gelijk
heid". 

Hoewel de sprekers op veel 
punten van mening verschilden, 
waren ze het over één ding in ie
der geval eens: het initiatief van 

Kok Agora en de Teldersstichting 
had een interessant boek opgele
verd dat een breed lezerspubliek 
verdient. 

Filosofen van het hedendaags libera
lisme, onder redactie van P.B. Cli
teur en G.A. van der List, is voor 
f 27,50 in de - goede - boekhandel 
verkrijgbaar. ISBN 9024276691. De 
lezingen van Cliteur, Woldring, Kal
ma en Bolkestein zullen in het au
gustus-nummer van Liberaal Reveil 
worden gepubliceerd. 

Het vak verzorging: 
nodig of overbodig? 
Al jaren wordt er gesleuteld aan het onderwijs nà de basis
school. Eerst kwam de Mammoet-wet, daarna probeerde Van 
Kemenade de middenschool in te voeren. En nu is er dan de 
voortgezette basisvorming, waarbij gedurende de eerste drie 
tot vijf jaar van het voortgezet onderwijs alle kinderen, onge
acht hun intellectuele niveau, les krijgen in dezelfde (14) ver
plichte vakken. 

Daarnaast is er nog een ruimte 
van 20 % in het lesrooster die per 
school vrij ingevuld kan worden. 
En aangezien er in Nederland 
twee dingen zijn waar iedereen 
verstand van denkt te hebben, nl. 
voetbal en onderwijs, laaien de 
discussies hoog op. Met name be
treft dit het opnemen van het vak 
Verzorging bij de verplichte vak
ken. 

Zelfredzaamheid 

Uitgangspunt van deze dis
cussie is het standpunt dat het 
vakkenpakket in het onderwijs 
de emancipatiegedachte moet 
stimuleren. Onder emancipatie 
verstaan wij dan de zelfredzaam
heid van jongens en meisjes. De 
ontwikkelingen in de maat
schappij - meer alleenstaanden en 
één-oudergezinnen, de 1990-
maatregel - zijn er de oorzaak van 
dat de komende generatie niet 

meer automatisch op een partner 
kan t'erugvallen voor het boren 
van gaten, het repareren van 
stekkers, de verzorging van de 
maaltijden en de was, en de ver
zorging en opvoeding van kin
deren. Ze zullen zich deze vaar
digheden eigen moeten maken 
voor zij zelfstandig gaan wonen. 
Blijft de vraag of dit een taak van 
het onderwijs is, en dan ook nog 
binnen het verplichte vakken
pakket als apart vak. 

Mentaliteitswijziging 
Omdat de invoering van de 

voortgezette basisvorming al een 
beperking geeft van het aantal 
cognitieve ( = kennis) vakken, 
moeten er keuzes gemaakt wor
den. In het vak maatschappijleer 
kan aandacht besteed worden aan 
de mentaliteitswijziging die aan 
de acceptatie van de veranderde 
omstandigheden moet vooraf 

vrouwen 
gaan. Daarnaast kunnen theo
retische elementen die met ver
zorging te maken hebben onder
deel uitmaken van de vakken 
economie (budgetbeheersing, 
kosten van een huishouding), bio
logie (algemene hygiène), na
tuurwetenschappen (elektri
citeit). De praktische toepassing 
kan aan bod komen in het vak 
Algemene Technieken. 

Ten slotte: de eigen verant
woordelijkheid van ouders ten 
opzichte van hun opgroeiende 
kinderen blijft voor liberalen het 
eerste uitgangspunt. Zonen en 
dochters kunnen thuis leren ma
caroni koken en een deur schil
deren. En de werking van een bo
venlader-wasmachine staat aan 
de binnenkant van de klep. 

W. MARIS-DIKKER • 
Politiek secr. Vrouwen in de WO 

Mevrouw W. Maris-Dikker 
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VVD-senator drs. A. van Boven: 

houdt vast aan 
veelzijdig onderwijsaanbod 
en selectie 
VVD-senator drs. A. van Boven heeft tijdens het debat over de 
onderwijsvernieuwingen in de Eerste Kamer zijn verbazing 
geuit over de tegenstrijdigheid van dit kabinet. Enerzijds staat 
in de Voorjaarsnota dat het ministerie van Onderwijs en We
tenschappen zijn overschrijdingen - meer dan een miljard -
zelf moet compenseren. Anderzijds zegt de betrokken minister 
Ritzen in het blad van het Genootschap van Leraren dat de tijd 
van bezuinigingen in het onderwijs voorbij is. 

Al vele jaren komt dit departe
ment met grote begrotingsover
schrijdingen. Van Boven: "Steeds 
wordt er weer te laag geraamd. Is 
het niet realistischer dat er een 
hogere raming zal moeten komen. 
En, als men daartoe op het depar
tement niet in staat is, waarom 
wordt die taak dan niet uitbe
steed?" 

Selectie 

Volgens de Eerste Kamerfrac
tie zou daarbij een selectie door 
het gehele onderwijs heen een be
langrijke rol kunnen spelen. "De · 
VVD-fractie zou er dan ook geen 
enkel bezwaar tegen hebben als 
er verplichte eindtoetsen op de 
basisschool werden ingevoerd. 
Meer aandacht moet worden be
steed aan het reken- en taalon
derwijs van de PABO-studenten. 

Blijvende bijsturing en na- en bij
scholing zijn noodzakelijk." 

Van Boven verwerpt de inten
tie. van het departement wel de 
broodnodige eindtermen in een 
eventuele wet op de basisvorming 
op te nemen, maar dat die niet 
als selectiemiddel mogen worden 
beschouwd of gebruikt. Op die 
wijze worden jongeren tot hun 
15de ongeselecteerd bij elkaar ge
houden. 
"Kinderen," zo betoogde Van Bo
ven, "zijn wel gelijkwaardig maar 
niet gelijk. Selectiemethoden zijn 
niet kindonvriendelijk en mogen 
in onze visie best een rol spelen in 
de overgang naar het voortgezet 
onderwijs." 

Voortijdige 
schoolverlaters 

"Dat voortgezet onderwijs 
Wordt bedreigd met een verdere 
vervlakking. De VVD-fractie 
houdt haar hart vast voor al die 
leerlingen waarvoor het huidige 

LBO-niveau het hoogst haalbare 
is. Nu al is het percentage voor
tijdige schoolverlaters en spijbe
laars heel hoog. Hoe zal dat wor
den als deze leerlingen zich de 
eerste twee jaren in veertien, 
meest theoretische, vakken moe
ten bekwamen. Ook al mogen zij 
daar vier of vijf jaar over doen. 
Dat betekent de doodsteek voor 
het nu al steeds verder terug
lopende LBO. Terwijl het Midden
en Kleinbedrijf juist om deze be
roepsgroep zit te springen." 

Ook de hoger begaafden krij
gen zwaar te lijden. "De betere 
VWO-leerling zal zeker in staat 
zijn de basisvorming zich ver bin
nen de twee jaar eigen te maken. 
Toch zal hij deze pas na twee jaar 
mogen afronden." De halvering 
van de vrije ruimte (oorspronke
lijk 20 %) betekent "een regel
rechte moordaanslag op de gym-

nasia en gymnasiale afdelingen, 
die nog nauwelijks klassieke talen 
in hun eerste leerjaren kunnen 
aanbieden. En ook de mogelijk-

heid tot het volgen van een derde 
moderne taal verdwijnt zodoende 
achter de horizon." 

Onvermijdelijke 
selectie 

Die onnodige nivellering be
tekent een keurslijf met uitstel 
van de richtingkeuze. In de twee
de fase van het V.O. is selectie 
onvermijdelijk. "Het hele V.O. is 
al ernstig in de knel gekomen tus
sen het a-selectieve basisonder
wijs en het veeleisende, in studie
duur bekorte HBO en WO," aldus 
Van Boven. Hij gaf de minister-het 
advies het plan van de Commissie 
Rauwenhoff goed te bestuderen. 
Daarin staat een aantal waarde
volle ideeën. 

"Het HAVO mag geen slap af
treksel blijven van het VWO, 
maar moet duidelijke op het HBO 
gerichte accenten krijgen. De 
VVD-fractie betreurt nog steeds 
dat de zgn. Lyceumnota van de 
toenmalige VVD-staatssecretaris 
Ginjaar-Maas in 1986 bij de ka
binetsformatie in de prullenmand 
is belandt" 

Lesuren 

Wel is de VVD-fractie te spre
ken over de plannen tot uitbrei
ding van het aantallesuren in de 
eerste drie leerjaren vail. de basis
vorming van 30 naar 32 uur. De 
fractie wil deze verruiming van 
het urental ook graag ingevoerd 
zien in de tweede fase van het VO. 
"Dan komt er wellicht ruimte voor 
het verplicht stellen van meer 
vreemde talen." 

Senator A. van Boven 

Ook vroeg Van Boven meer 
aandacht te besteden aan ge
schiedenis en aardrijkskunde. 
;,Nu verlaten vele leerlingen de 
school die iedere overziehtskennis 
van de geschiedenis missen en als 
het om topografische kennis gaat 
volstrekt in het duister tasten ... 
Op deze wijze groeit een generatie 
op zonder enig historisch besef en 
dat is een gevaarlijke ontwikke
ling." 

HBO en WO zouden best 
specifieke instroomeisen mogen 
stellen. Door een scherpere selec
tie krijgt men een beter ren
dement en wordt maatschappelij
ke verspilling voorkomen. "Daar
om blijft in de onderwijsvisie van 

de VVD een pluriform onderwijs
aanbod dat selectie niet schuwt 
een absolute noodzaak." • 

De volgende Vrijheid & Demo
cratie verschijnt op 4 september 
aanstaande. Brieven voor de 
"Mijn Opinie is... rubriek" 
moeten uiterlijk 23 augustus 
binnen zijn. Over de plaatsing 
van ongevraagde artikelen ge
lieve u eerst overleg met de re
dactie te plegen, zÓdat u weet of 
er ruimte is. Dan kan de redac
tie met haar planning en op
maak daarmee rekening hou
den. 

Tijdens de 43e Algemene Vergadering te Zwolle bleek dat van 
de jaarstukken van de penningmeester zeer zorgvuldig wordt 
kennis genomen. De constatering dat het zetduiveltje in de 
gepubliceerde balans (april-nummer van-V&D) zeer actiefwas 
geweest waardoor enige cijfers onjuist waren weergegeven, 
behoeft dan ook een compliment. 

Hieronder volgen de juiste cijfers m.b.t. de balans per 31/12/89. 

BALANS (x f 1000) 

31/12/88 mutatie 31/12/89 

ACTIVA 
Thorbeckehuis 730 730 
Overige duurzame activa 100 +118 218 
Voorraad propagandamateriaal 131 + 1 132 
Transitoria en geldmiddelen 2944 -270 2674 

TOTAAL 3905 -151 3754 

31/12/88 mutatie 31/12/89 

PASSIVA 
Verenigingsvermogen - 644 +406 - 238 
Verkiezingsfonds 1000 + 5 1005 
Voorziening onderhoud gebouwen 79 + 9 88 
Transitoria 3470 -571 2899 

TOTAAL 3905 -151 3754 
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Het VVD Tweede-Kamerlid en oud-minister van Economische Zaken, dr. Rudolf de Korte, 
hield enkele weken geleden een inleiding voor het bedrijfsleven. Daarin schetst hij de VVD
visie op de WIR-problematiek, de koppeling en op de dreigende quoteringsplannen van dit 
kabinet. Problemen die in het parlement aan de orde zijn. 

steunt 
EZ-minister 
Andriessen 
zolanghet 

door RUDOLF DE KORTE 

We hebben tegenwoordig weer 
een goed en bloeiend bedrijfsle
ven, maar een verkeerd en on
geïnspireerd kabinet. Het ka
binet wordt namelijk steeds meer 
bedrijfsleven-onvriendelijk. Het 
doet ook geen enkele moeite het 
bedrijfsleven aan zich te binden. 
Integendeel, het verwijdert zich 
van dag tot dag van de "kurk waar 
we allen op drijven". Zo kan het 
bedrijfsleven niet "werken aan 
topprestaties" (het thema van dit 
congres). 

Bedrijfsleven 
Niet van het bedrijfsleven! Het 

Nederlandse bedrijfsleven deed 
wat het moest doen: het inves- _ 
teerde. Het investeerde zodanig, 
dat Nederland met zijn brutobe
drijfsinvesteringen (als %BNP) in 
1990 weer bovenaan staat op de 
ranglijst van de EG. Het pres
teerde zodanig, dat de opbrengst 
van de vennootschapsbelasting 
(na aftrek van de WIR) groeide 
van 600 mln. in 1982 naar ruim 
18 mld. in 1990. In de boezem van 
het kabinet circuleert nu het boze -
voorstel om ruim 3 mld. "terug te 
halen" door onder meer de ven
nootschapsbelasting gedurende 
drie jaar via opcenten met meer 
dan één procentpunt te verhogen. 
Met het verhogen van de ven
nootschapsbelasting zal een so-

cialistische Minister van Finan
ciën ongetwijfeld zijn achterban 
ontroeren. Voor binnen- en bui
tenlandse investeerders is het een 
volstrekt verkeerd signaal. Overal 
gaat het tarief - in het kader van 
"structural adjustment" - omlaag; 
hier zal het weer omhoog gaan. 
Ons VpB-tarief is geen jo-jo! Zà 
roeien we met dit centrum-linkse 
kabinet tegen de stroom op. Zo 
wordt ons internationale imago 
aangetast. In het buitenland zal 
men zeggen: "Pas op in Neder
land, daar zijn weer socialisten in 
de regering". 

Koppeling 

Ander voorbeeld. Dit kabinet 
heeft de volledige koppeling her
steld. Dit "teken -van beschaving" 
hangt als een molensteen om de 
nek van onze herstellende econo
mie. Het gemiddelde onderhan
delingsresultaat van ca. 2 miljoen 
CAO-werknemers is weer bepa
lend voor de lonen en uitkeringen 
van vrijwel driemaal zoveel ande-

Rudolf de Korte 

re inkomenstrekkers (incl. AOW). 
Deze koppeling is een teken van 
gebrek aan politieke durf. De po
litieke durf om te kiezen voor 
meer werk en meer actieve Ne
derlanders boven meer inkomen 
voor inactieven. Deze koppeling is 
uniek in Europa. 

Een enkeling gooit de knuppel 
in het socialistische hoenderhok. 
Ik denk aan mijn PvdA-collega 
Melkert. Maar één PvdA-zwaluw 
maakt nog geen zomer. En wat 
doet dit kabinet? Om de koppelin
gen voor 1991 en daarna betaal
baar te houden dreigt het met in
grepen in reeds afgesloten CAO's. 
Derde voorbeeld. Als het bedrijfs
leven niet snel meer werk aan de 
werklozen biedt dan zwaait er 
wat, zegt premier Lubbers. Dan 
kom ik met quotering. Maar is het 
niet het bedrijfsleven geweest, die 
in de achterliggende vijfjaren aan 
gemiddeld 100.000 personen 
jaarlijks extra werk heeft ver
schaft? Voor het eerst sinds de
cennia neemt zelfs in de industrie 
de werkgelegenheid toe. Dan gaat 

12 
het toch niet aan het bedrijfsleven 
te straffen omdat door gebrek aan 
scholing en werkervaring en door 
onvoldoende prikkel vanuit de 
uitkeringssituatie teveel werklo
zen aan de kant blijven staan. 
Terwijl de vacatures almaar toe
nemen. Daar iets aan doen is een 
gezamenlijke opgave en een geza
menlijk belang. Met dwang door 
quotering spant het kabinet ons 
trekpaard van de werkgelegen
heid achter de banenwagen. 

Zoals het hoort is het bedrijfs
leven. weer de kurk waar onze 
welvaart en werkgelegenheid op 
drijft. Traditiegetrouw waakt de 
Minister van Economische Zaken 
daarover in het kabinet. In een 
regering met socialisten is die 
post extra van belang. Mijn op
volger Koos Andriessen wordt in 
zijn functioneren helaas zeer ge
remd. Hij wordt door bijna nie
mand binnen het kabinet ge
steund. Niet door zijn PvdA-col
legae; dat is op zich geen verras
sing. Niet of nauwelijks door zijn 
CDA-collegae, inclusief de 
premier. Dat verrast natuurlijk 
wel. Vertelde het CDA vorig jaar 
niet trots: "Tegenover de oud
vakhondsvoorman Kok zetten wij 
als tegenwicht werkgeversvoor
man Andriessen"? De minister 
van EZ hoort binnen het kabinet 
de "invisible hand" voor het be
drijfsleven te zijn. Is die hand -
kijkend ook naar het verloop van 
de onmin rond de WIR - niet bijna 
afgehakt? Dat verklaart waarom 
het bedrijfsleven steeds onvrien
delijker wordt bejegend. De VVD 
zal zolang dat kan, _Andriessen 
steunen in zijn eenzame strijd. 
Dat is in het belang van onderne
mingsland. 11!11 

Naschrift: de woorden van Rudolf 
de Korte hebben hun doel niet ge
mist. Vanaf dat moment is CDA
premier Lubbers zich kennelijk het 
lot van zijn geestverwant gaan 
aantrekken. Zijn eindvoorstel was 
daarvan het bewijs. Andriessen 
kreeg goeddeels zijn zin. Kok had 
grotendeels het nakijken tijdens de 
Ministerraad van 8 juni jongstle
den. 

Ik geef u een voorbeeld: de 
WIR-problematiek. Wat is er aan 
de hand? De WIR is begin 1988 
afgeschaft. Daarvoor heeft u een 
'verlaging van de vennootschaps
belasting naar 35 % en een nul
tariefvoor de AKW-premie terug
gekregen. Dat was een deal. Zo 
werkt dat ook binnen het be
drijfsleven: "afspraak is af
spraak". Wat zien we nu? Door 
"dubbeltellingen" bij de belas
tingdienst is de afwikkeling van 
de WIR zo'n 1,5 mld. duurder dan 
gedacht. Van wie een fout? Niet 
van het bedrijfsleven! Door on
zekerheden bij het ramen van de 
vennootschapsbelasting komt de 
WIR afwikkeling nog eens ruim 
1,5 mld. duurder uit. Van wie een 
fout? 

Zelfbeschadiging 
staatssecretaris Van 

Vallée 
du 

Trient Relais du Siknee 

Wallis 
1100 m 

~~}!i~f~~1es 
familiehotel in het hart van een 
uniek wandel- en natuurgebied. 

Overdekt zwembad (30°), sauna, sport- en 
verblijfsruimten, bibliotheek. 

Aangenaam klimaat. 8 km van autoweg, 
uitrit Martigny. 

ÉÉN WEEK IN NAUW 
KONTAKT MET EEN 

ONBEDORVEN NATUUR 
vanaf Fr. 574 (halfpens:) 

Ideale ovcrnachtingsgelegenheid op weg naar het 
zuiden. 

Door gunstige ligging veel excursiemogelijkheden 
met bergspoor, auto en postbus. 

Voor inlichtingen: 
Elly en Jan Mol- CH-1923 Les Marécottes 

Am.elsvoort doorHANSHOOGERVORST 

Staatssecretaris Van Amels
voort van Financiën kwam in 
de afgelopen weken zwaar 
onder vuur te liggen om zijn 
informatieverschaffing over . 
ernstige problemen bij de be
lastingdienst. 

Aanvankelijk had hij het be
staan van dergelijke problemen 
ontkend. Later moest hij toegeven 
er vanaf zijn aantreden van op de 
hoogte te zijn geweest. De positie 
van de staatssecretaris zelfkwam 
zo in het geding. Tijdens een 
plenair debat op 7 juni bleek dat 
de heer Van Amelsvoort niet hoeft 
op te stappen. Wel zal hij op de 
blaren moeten zitten. VVD
woordvoerder Rudolf de Korte 
sprak zelfs van "ware zelfbe
schadiging". 

De voorgeschiedenis van het 
debat gaat terug tot januari van 
dit jaar. Toen was hem Kamer-

breed gevraagd wat er waar was 
van berichten dat de belasting
dienst met ernstige problemen 
kampte op het gebied van huis
vesting, automatisering en perso
neel. De oplossing van deze pro
blematiek zou honderden miljoe
nen guldens vergen. Staatssecre
taris Van Amelsvoort reageerde 
toen alsofhij zich van geen kwaad 
bewust was. 

Alarmerende notitie 
In mei bleek dat de belasting

dienst wel degelijk door ernstige 
knelpunten werd geteisterd. Een 
alarmerende "interne" notitie van 
de belastingdienst werd naar de 
pers uitgelekt, teneinde het po
litieke vuurtje aan te wakkeren. 
Vervolgens moest de staatssecre
taris erkennen dat hij vanaf het 
begin van zijn ambtsperiode in 
essentie op de hoogte was van de 
problematiek. Het bleek zelfs dat 

in het introductiedossier dat de 
heer Van Amelsvoort bij zijn aan
treden kreeg aangeboden, de pro
blemen van de belastingdienst 
aan de orde waren gesteld. Maar 
dat had de Staatssecretaris niet 
gelezen. 

Rudolf de Korte maakte als 
financieel woordvoerder van de 
VVD-fractie ernstige bezwaren 
tegen deze gang van zaken. Ten 
eerste omdat het wel en wee van 
de belastingdienst van vitaal be-
lang is voor de rijksinkomsten. Als 
de huisvestings- en automatise
ringsperikelen en het personeels
gebrek niet worden opgelost, dan 
dreigt het Rijk op termijn f 1 mil
jard aan belastinginkomsten mis 
te lopen. 

Onvolledige 
voorlichting 

Voor de VVD was echter nog 
belangrijker dat de heer Van 

Amelsvoort de Kamer - in strijd 
met het informatierecht - gebrek
kig en onvolledig had voorgelicht. 
Het recht van het parlement om 
inlichtingen te verkrijgen is een 
hoeksteen van de parlementaire 
democratie. Rudolf de Korte dien
de daarom een motie in (mede
ondertekend door D66 en Groen 
Links) waarin het oordeel werd 
uitgesproken "dat de staatsse
cretaris de Kamer ruimhartiger 
had moeten informeren". Hoewel 
de term "ruimhartiger" door 
PvdA en CDA zelf was gebezigd, 
waren de regeringspartijen niet 
bereid deze motie te ondersteu
nen. Dat plezier werd de oppositie 
niet gegund. Echt nodig was dat 
ook niet. Staatssecretaris van 
Amelsvoort heeft zich zelf al flinke 
schade aangedaan. Een tweede 
misstap van dit formaat zal hij 
zich waarschijnlijk niet kunnen 
veroorloven. 

• 
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Tweede Kruner over liberale 
Vierde Nota R.O. door MARCEL GERRITSEN 

Worden het nu 5, 9 of 11 stedelijke knooppunten of zullen we 
als kamer maar helemaal afzien van het instellen van deze 
knooppunten, is de centrale vraag geweest tijdens de behande
ling van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening in de Tweede 
Kamer. 
Een nota die volgens één van de twee VVD-woordvoerders Jan 
te Veldhuis (de andere woordvoerder was Broos van Erp) één 
van de meest liberale nota's is die ooit zijn verschenen op het 
terrein van de ruimtelijke ordening. Met name de filosofie die 
achter de nota steekt, geeft het stuk een sterk liberaal karakter. 
"Versterking van het sterke en voorkomen dat je een grauwe 
middelmaat nastreeft waar niemand mee is gebaat", aldus Jan 
te Veldhuis, is nu typisch een liberaal aspect van de nota. Dat 
betekent dat sterke steden versterkt moeten worden opdat zij 
dadelijk, wanneer de Europese binnengrenzen tot het verleden 
behoren, de concurrentieslag met het buitenland kunnen aan
gaan. 

Door aantrekkelijke onderde
len van steden te bundelen en te 
versterken kan men zich wapenen 
tegen concurrentie van steden als 
Parijs, Londen, Frankfurt en 
Brussel. Je moet dan dus wel dur
ven kiezen voor sterke onderdelen 
zonder dat je het zwakkere uit het 
oog verliest. Een ander liberaal 
kenmerk van de nota zoals die 
destijds door Ed Nijpels is inge
diend, is het accent op de markt
werking. Jan te Veldhuis noemt 
dit "prikkelplanning". "Je ver
leent als overheid wel assistentie 
maar je laat voldoende ruimte 
voor initiatieven." Dit in tegen
stelling tot de "regelplanning", 
welke richting weer lijkt te wor
den ingeslagen door minister Al
ders. 

Eigen woningbezit 

Groningen. Hierdoor is echter de 
indruk gewekt dat de nadruk wel 
heel sterk op de Randstad is ge
legd. Vanaf dat moment zijn ook 
regionale aspecten mee gaan 
spelen. Zo zijn uiteindelijk Maas
tricht/Heerlen en .Enschede/Hen
gelo er bij gekomen. Na een zorg
vuldig opgezette lobby vanuit de 
regio zijn als laatste Breda, Zwol
le, Leeuwarden en Tilburg aan het 
rijtje van knooppunten toege
voegd. 

Van deze 13 knooppunten heb
ben Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage de "internatio
nale" status. Ofzoals Jan te Veld
huis het zegt: "Dit zijn de koplo
pers in de eredivisie van de 
steden". 

De VVD-fractie heeft gepro
beerd om Utrecht deze zelfde in
ternationale status te geven, 
maar dit is op weerstand gestuit 

Dick Dees: 

bij CDA en PvdA. Utrecht wordt 
daarom als extra, als aanvullende 
poot maar niet als gelijke, bij de 
grote drie gevoegd. 

Regionale spreiding 

De uiteindelijke keus is zo
doende gevallen op 13 stedelijke 
knooppunten. Hoewel volgens Jan 
te Veldhuis door dit aantal de se
lectiviteit zeker iets is verdwenen 
is de uitbreiding tot 13 knoop
punten toch te verdedigen omdat 
rekening moet worden gehouden 
met regionale spreiding van de 
stedelijke knooppunten. 

De VVD is daarom niet onte
vreden met de nu gemaakte keu
ze. Vóór het debat in de Tweede 
Kamer was het absoluut nog niet 
zeker hoe de uiteindelijke keuze 
zou uitvallen. Zo bleek het CDA 
zelfs rond te lopen met de gedach
te om maar volledig af te zien van 
de instelling van stedelijke 
knooppunten en hield de PvdA 
rekening met minder dan 11. 

Verpaupering 

"Deze keuze van knooppun
ten," zo zegt Jan te Veldhuis, 
"mag er niet toe leiden dat de om
geving van de stedelijke knoop
punten volledig op slot wordt ge
zet." Het is natuurlijk "van de 
maffe" wanneer je investeringen 
voorN ederland verloren laat gaan 
omdat de stad waar je de inves
tering wenst te plegen niet tot één 
van de knooppunten behoort. 
Dçmrom heeft hij op dit punt een 

"11-plus" motie ingediend. Het 
uiteindelijke resultaat van 13 
knooppunten komt zodoende 
dichter bij het uitgangspunt van 
de VVD dan bij de uitgangspunten 
van de twee coalitiepartners. 

De aandacht voor de overige 
gebieden mag niet verloren gaan. 
Jan te Veldhuis heeft dan ook na
mens de VVD-fractie gewaar
schuwd voor verpaupering van 
het platteland. Dat zou het gevolg 
kunnen zijn indien te zeer de aan
dacht wordt gevestigd op de be
langrijke steden. Hoewel de 
stedelijke knooppunten het 
meeste rendement van nationale 
investeringen zullen opleveren, 
mag het economische belang van 
het platteland niet worden onder
schat. Wordt namelijk dat belang 
genegeerd dan ontstaat het risico 
van leegloop van de plattelands
gemeenten. Juist jonge gezinnen 
worden dan genoodzaakt om naar 
de grote steden te trekken, bij
voorbeeld door gebrek aan school
voorzieningen. 

Mtopping 
reiskostenforfait 

Een sprekend voorbeeld van 
beleid waarbij dat belang van het 
platteland wordt vergeten is de 
aftopping van het reiskostenfor
fait. Mensen die wonen in deze 
plattelandsgemeenten worden 
door aftopping van het reiskos
tenforfait financieel gedupeerd en 
zullen . daaniit de consequenties 
trekken. Gevolg hiervan kan 
leegloop zijn en doordat deze ge-Een derde liberaal item in de 

Vierde Nota is de nadruk op het 
stimuleren van het eigen woning
bezit. Jan te Veldhuis vindt dat 
je door dat eigen woningbezit te 
benadrukken ook de diversiteit 
van de steden vergroot en daar
door .hun aantrekkelijkheid. In 
feite draait het bij de internatio
nale concurrentie om de aantrek
kingskracht van de grote steden. 

Aanpak sportbeleid moet 
De stedelijke 
knooppunten 

Het is echter wel belangrijk dat 
de steden die je wilt versterken 
aan zekere criteria voldoen, zodat 
het zaaien is op vruchtbare bo
dem. Het kiezen van de juiste 
steden blijkt het meest omstreden 
onderdeel van de Vierde Nota te 
zijn geweest. Volgens Jan te 
Veldhuis zijn er twee steden wier 
status als internationaal knoop
punt geen enkel meningsverschil 
oproept, te weten Amsterdam en 
Rotterdam. "Wanneer je je aan
dacht vestigt op 'slechts' deze twee 
steden als basis van je internatio
nale concurrentiepositie, dan 
ontstaat het risico van een té 
smalle basis wanneer één van 
beide knooppunten wegvalt." Zo 
staat Rotterdam als havenstad 
veel concurrentie te wachten van 
steden als Hamburg en Bremen, 
die binnenkort een directe en 
snelle treinverbinding hebben 
met het Zuiden van Duitsland. 
"Nederland kan die concurren
tiestrijd uiteraard met veel ver
trouwen aangaan, maar we mo
gen er niet automatisch vanuit 
gaan dat die strijd ook winnend 
wordt afgesloten," aldus Jan te 
Veldhuis. 

Om die basis te vergroten is 
daarom het aantal stedelijke 
knooppunten uitgebreid met 
's-Gravenhage, Utrecht, Eind
hoven, Arnhem/Nijmegen en 

professioneler 
Sport is niet meer weg te denken uit ons bestaan. De uitermate 
positieve betekenis voor mens en samenleving werd door het 
VVD Tweede-Kamerlid Dick Dees.nog eens benadrukt tijdens 
de uitgebreide commissievergadering over sportbeleid. Hij 
wees op het nut van sport voor de individuele ontplooiing van 
de mens, de gezondheidsaspecten en de sociale en economische 
functie. 

In de Welzijnswet is volgens 
Dees goed vastgelegd wat daarin 
de taak is van de landelijke over
heid. Zij zal zich voornamelijk 
moeten richten op het topsport
beleid, met het handhaven en 
stimuleren van een goede infra
structuur op organisatorisch en 
ruimtelijk gebied. De overheid zal 
mensen moeten stimuleren te 
gaan sporten en zich bezig moeten 
houden met vernieuwingen die de 
sport ten goede komen. 

Topsport 

De VVD-fractie vraagt de re
gering meer aandacht te besteden 
aan de rechtspositie van de top
sporter. Tal van suggesties daar
toe zijn te vinden in een studie van 
de heer Van Staveren en mevrouw 
Das, beiden verbonden aan de VU 
te Amsterdam. Deze studie is on
langs aan minister d'Ancona aan
geboden. Een Statuut voor de 
topsporter en een fonds voor de 
topsport kan echter alleen van de 
grond komen als de sportwereld 
dat wil. Dees vroeg de minister om 

als vervolg op deze studie voor 1 
januari 1991 een beleidsnota naar 
de Tweede Kamer te zenden. 

Financiële impulsen 

De sportfinanciering is onder 
druk komen te staan door de be
perkte mogelijkheden op de rijks
begroting en de teruglopende op
brengsten van toto en lotto. Dit 
gat moet ondermeer worden ge
dicht door de oprichting van de 
instantloterij (kraslootjes, redac
tie) waar de minister zich voor 
heeft ingezet. Maar de VVD wijst 
twee punten in dit kabinetsbesluit 
af, namelijk: 
a. het feit dat de staatsloterij een 

zetel krijgt in het bestuur van 
de N.I.L. en 

b. dat 5 % van de bruto-opbrengst 
van de instantloterij naar de 
staatsloterij gaat. 

Dick Dees: "Over die 5% heb
ben we stapels brieven van lande
lijke sportorganisaties ontvangen. 
Ook de VVD heeft tal van bezwa
ren tegen deze beslissing. Het is 

principieel onjuist en een gevaar
lijk precedent om de ene sector 
van de kansspelmarkt een 
schadeloosstelling te geven als 
een ander segment met produkt
vernieuwing hogere inkomsten 
ontvangt. De sporttotalisator is in 
het verleden toch ook niet 
schadeloos gesteld toen het door 
vernieuwingen beter ging met de 
staatsloterij? Die 5 % van de 
bruto-opbrengst is volgens schat
tingen 4 miljoen gulden. Dat is 
maar liefst 20 % van de netto-op
brengst die aan de sport wordt 
onthouden." 

Dees wees erop dat dit besluit 
strijdig is met het regeerakkoord 
(en met het verkiezingsprogram
ma van de VVD) waarin staat dat 
de opbrengsten van de instant
loterij ten goede zullen komen aan 
de sport en andere maatschappe
lijke doeleinden. Intussen heeft 
een ruime Kamermeerderheid 
een VVD-motie van Benk Kort
hals (ingediend tijdens een debat 
over de kansspelen) gesteund. In 
deze motie wordt compensatie 

meenten vaak voor een belangrijk 
deel draaien op-de jonge gezinnen 
zal dit uiteindelijk leiden tot ver
paupering. Jan te Veldhuis heeft 
in de Kamer gewaarschuwd voor 
deze "sociale verarming'' van het 
platteland. 

Het "Groene Hart" 
Zo is ook het zogenaamde 

"Groene Hart" onderwerp van 
discussie geweest. Het "Groene 
Hart" is het uitgestrekte veen
weidegebied dat is gelegen binnen 
het gebied dat wordt gevormd 
door . de steden Amsterdam, 
's-Gravenhage, Rotterdam en 
Utrecht. De VVD-fractie hecht 
grote waarde aan dit Groene Hart 
omdat het de diversiteit van het 
gehele gebeuren in de Randstad 
waarborgt. "Deze bescherming 
van het Groene Hart mag echter 
niet betekenen dat de daarin ge
legen steden worden opgesloten 
omdat niets meer mogelijk is," 
zegt Jan te Veldhuis. "Het moet 
wel mogelijk blijven voor de men
sen om daar te blijven wonen en 
werken." 

Op die manier kunnen de ster
ke kanten van ons land worden 
benut, wordt rekening gehouden 
met de belangen van de omgeving 
en kan met succes de concurren
tieslag met het buitenland worden 
aangegaan. Dan kan Nederland 
zich opmak~n voor 1992! • 

voor de staatsloterij vierkant af
gewezen. 

Dick Dees drong aan op ver
ruiming van de fiscale faciliteiten 
voor de 600.000 vrijwilligers in de 
sport. "Onder het vorig kabinet is 
het bedrag dat is vrijgesteld van 
belasting- en premieheffing van 
f 600,- naar f 800,- opgetrok
ken. De Nederlandse Sport Fede
ratie heeft echter gevraagd om 
een vrijstelling van f 2.400,-. De 
VVD dringt aan om in de begro
ting voor 1991 dit bedrag verder 
te verhogen." 

Doping 

Wat het dopingbeleid betreft 
vindt de VVD-fractie dat Neder
land zich niet geïsoleerd moet 
opstellen ten opzichte van andere 
landen en internationale- sportor
ganisaties. Wel kan Nederland 
voorrang blijven geven aan voor
koming van doping en een ver
antwoorde medische begeleiding 
i.p.v. zich te concentreren op ex
cessieve dopingcontroles. 

Ook wenst de VVD dat de ge
handicaptensport uit de wacht
kamer wordt gehaald. Voorstellen 
tot een betere organisatorische en 
financiële basis moeten zo snel 
mogelijk naar de Tweede Kamer 
worden gezonden. De minister 
moet ·daarmee niet - zoals zij van 
plan is - tot dit najaar wachten. 11! 
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Sociale vernieuwing 
door HENK VAN GINKEL 

"Mijnheer de voorzitter! De titel van mijn bijdrage zou kunnen 
zijn: Gemengde gevoelens." Zo begon het VVD-Kamerlid Hans 
Dijkstal het Kamerdebat over sociale vernieuwing. 

Sociale vernieuwing. Als een konijn uit de hoge hoed werd het 
begrip tijdens de kabinetsformatie tevoorschijn getoverd. Het 
begrip moest hèt beeldmerk zijn van de coalitie. Hèt bewijs dat 
het de PvdA ernst was met de door haar in de verkiezingscam
pagne gedane beloften over een ander en minder hardvochtig 
economisch beleid. 
De nieuwe kabinetsvlag werd echter niet voorzien van lading. 
Velen gingen dan ook op speurtocht naar de betekenis van het 
begrip sociale vernieuwing. Verwarrende bijdragen, onduide
lijke discussies en over hun bevoegdheden ruziënde ministers 
volgden in de periode na het afgesloten regeerakkoord. · 

Op 7 maart jl. poogde het ka
binet aan alle door haar ge
schapen onduidelijkheid een ein
de te maken door het uitbrengen 
van de nota "Sociale Vernieu
wing". Toen kwam de aap U:it de 
mouw: veel beleidsonderdelen in 
de nota waren een voortzetting 
van het beleid van het vorige 
CDA/VVD-kabinet! Het begrip 
"sociale vernieuwing" werd tot 
zijn juiste proporties terugge
bracht! Met name de hoofdstuk
ken over een vernieuwde arbeids
voorziening, de versterking van 
de arbeidsmarktpositie van vrou
wen en allochtonen, de noodzaak 
van een gericht sanctiebeleid en 
de·kwaliteit van de leefomgeving, 
bevatten onderwerpen welke door 
het vorige kabinet en met name de 
VVD-fractie op tafel zijn gelegd. 
Voor de continuïteit in het beleid 
is dit een goede zaak. Op deze 
punten zal de VVD dit beleid po
sitief doch kritisch steunen. 

Belemmeringen 
De VVD ziet echter ernstige 

belemmeringen voor het welsla
gen van het voorgestelde beleid, 
ervan uitgaande dat voortzetting 
van het herstelbeleid een rand
voorwaarde is voor het slagen van 
sociale vernieuwing. 

Zo is er de koppeling tussen 
lonen: en uitkeringen. Het streven 
naar sociale vernieuwing staat 
haaks op dat andere geloofsartikel 
van het kabinet. Iedereen weet 
dat de koppeling de minimum-

lonen opdrijft en dus arbeids
plaatsen vernietigt. Door elke 1 % 
stijging van uitkering en mi
nimumloon verdwijnen 10.000 
banen. Dit zijn vooral arbeids
plaatsen welke worden bezet door 
laaggeschoolden en minderheden, 
doelgroepen van de sociale ver
nieuwing. Het kabinet heeft hier
over onvoldoende nagedacht. 

Een tweede belemmering is het 
ontbreken in dit land van een 
consequente, uniforme uitvoering 
van het sanctiebeleid m.b.t. so
ciale zekerheid. Een activerend 
arbeidsmarktbeleid kan om die 
reden nooit effectief zijn. De VVD 
pleitte daarom voor scherpere se
lectie bij de toegang van een aan
tal sociale verzekeringswetten. Er 
moeten op dit gebied concrete af
spraken gemaakt worden met ge
meenten. 

Politieke controle 

De andere VVD-woordvoerder 
. bij dit debat, ;Jan Kees.Wiebegga, 
stelde een derde punt aan de orde 
waar de VVD problemen ziet: de 
bestuurlijke en juridische vorm
geving van het "nieuwe" beleid. 

Ook op dit punt werden er door 
de regering hoge verwachtingen 
gewekt. De regering wilde ontko
kering, minder bureaucratie en 
decentralisatie. Deze bestuurlijke 
vernieuwing is een onmiskenbare 
component in het sociale vernieu
wingsproces, valt er te lezen in de 
nota. De gemeenten krijgen daar-

Jan Kees Wiebenga 

bij de hoofdrol toebedeeld. Op zich 
spreekt dit de VVD aan. "Einde
lijk lijken ook CDA en PvdA in te 
zien dat decentralisatie nodig is 
om ons land beter bestuurbaar te 
maken", stelde Wiebenga. Maar 
bij de uitwerking van dit element 
van sociale vernieuwing heeft het 
kabinet gekozen voor een aanpak 
met convenanten (een vorm van 
pseudo-wetgeving waarvan ge
zegd kan worden dat de politieke 
en juridische status onduidelijk 
is). "Hoe zit het dan met politieke 
controle door de Tweede Kamer 
en gemeenteraden op deze con
venanten?" Deze vraag, in het de
bat indringend aan de orde ge
steld door J !!!!. _K~~ê. _Wï~Q~Jl_ga, 
wordt klemmender als men beseft 
dat het kabinet van plan is met 
iedere gemeente in Nederland een 

Hans Dijkstal 

convenant af te sluiten. Een 
onoverzichtelijke vloedgolf van 
convenanten dreigt. Met als ge
volg meer bureaucratie in plaats 
van :rilinder! Wat komt er dan van 
de afslanking van de rijksbureau
eratie terecht? 

Bijzonder onderwijs 

Een ander aspect wat te maken 
heeft met de bestuurlijke vorm
geving van sociale vernieuwing is 
de relatie tussen de gemeenten en 
het onderwijsveld. De angst van 
het CDA dat de vrijheid van on
derwijs door gemeenten aangetast 
zou kunnen worden, deed deze 
partij bezwaar maken tegen de 
decentralisatievoorstellen van de 
regering op dit gebied. 

Hans Dijkstal in het debat: 

"Laat ik het maar precies zo zeg
gen als ik het voel: Ik vind het 
bijzonder teleurstellend dat het 
wederom niet mogelijk zal blijken · 
een stukje bestuurlijke decentra
lisatie in het onderwijs tot stand 
te brengen." Minister Dales had 
hetzelfde gevoel maar kon, gezien 
haar positie, dit niet openlijk te
gen het CDA zeggen. Haar fonds . 
voor sociale vernieuwing werd 
met meer dan een derde geredu
ceerd als het bijzonder onderwijs 
niet mee zou doen. Op deze achil
lespees van de kabinetsplannen 
tot sociale vernieuwing werd be
kwaam ingespeeld door onze li
berale woordvoerders. "Hoor ik 
het goed meneer W olters dat de 
gelden voor onderwijs geen deel 
uit kunnen maken van de brede 
doeluitkering en dat daardoor een 
derde wordt onttrokken aan de · 
sociale vernieuwing? Kunt u die 
conclusie onderschrijven?", vroeg 
Jan Kees Wiebenga aan de CDA
woordvoerder. Deze antwoordde 
ferm "Ja, dat kan ik". Hans Dijk
stal nam daarop het estafette
stokje over. De zaak liep zo hoog 
op dat het CDA schorsing "voor 
nader beraad" vroeg. Een teleur
stelling voor minister Dales, die 
terug moest naar de ministerraad. 
Een groot succes voor de VVD-op
positie! • 

NB 
Op het moment van dit schrijven 
was het kabinet over dit onderdeel 
van sociale vernieuwing nog in vol 
beraad. De politieke angel, zo des
kundig ingestoken door de twee li
berale woordvoerders,. doet nog 
steeds pijn! 

Jubileum. Haya van 
Som.erenstichting 
In :1990 viert de Haya van So
merenstichting haar 3e Lus
trum. Al gedurende 15 jaar 
vormt dit vormings- en 
scholingsinstituut van de VVD 
het kader waarbinnen en 
waardoor vele activiteiten op 
het gebied van cursussen en 
trainingen worden gmni
tieerd en georganiseerd. 

Dit zou niet mogelijk zijn ge
weest zonder de enorme inzet van 
vele vrijwilligers zoals de vor
mings- en scholingsfunctionaris
sen in de kamercentrales, de on
dercentrales en afdelingen, inlei
ders, en vele anderen. 

Om aan deze mensen onze 
waardering kenbaar te maken 
zullen zij allen persoonlijk worden 
uitgenodigd voor een feestelijk 
symposium op zaterdag 15 sep
tember 1990. 

Dit symposium zal in het teken 
staan van de sociale vernieuwing, 
oftewel individuele activering. 
Vooraanstaande liberalen uit 
binnen- en buitenland zullen het 
thema inleiden. Wij zijn dan ook 
blij dat mr. drs. F. Bolkestein, 
voorzitter van de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer, één van de 

sprekers zal zijn. 's Middags zul
len diverse lokale en regionale 
initiatieven van sociale vernieu
wing worden gepresenteerd. Met 
name initiatieven waarin libera
len een voortrekkers- of leidende 
rol hebben gespeeld. Voor deze 
dag zal ook de pers worden uit
genodigd. 

Alle ondercentrales en afde
lingen hebben van ons inmiddels 
een schrijven ontvangen waarin 
wij hen vragen de naam van de 
vormings- en scholingsfunctio
narissen aan het Algemeen Se
cretariaat door te geven. 

Wij hopen dat alle betrokl~enen 
deze feestelijke gebeurtenis met 
ons kunnen vieren. 

AFSCHEID 
JOHAN HOMMES 

Johan Hommes, wetenschap
pelijk medewerker bij de VVD
Tweede-Kamerfractie en re
dacteur van Vrijheid & Demo
cratie, heeft afscheid genomen 
van de VVD. Johan zet zijn 
carrière voort bij de Griffie van 
de Tweede Kamer. Daarmee is 
een eind gekomen aan zijn 
redacteurschap. 
De redactie vindt het jammer 
dat hij is vertrokken. 
Johan Hommes heeft jaren
lang als eindredacteur de VVD
Expresse gemaakt. Na de op
heffing was de redactie zeer 
gelUkkig met het feit dat hij 
toe wilde treden tot de redactie 
van ons ledenblad, wetend dat 
we daarmee een vakman in 
huis haalden. 
Die samenwerking was per
fect. Wij betreuren zijn ver
trek, maar wensen hem veel 
geluk in zijn nieuwe betrek
king. 

Reny Dijkman 
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Agenda Haya van Solneren
stichting 
Bestuurderscursussen 

Zoals in de vorige aflevering van Vrijheid en Democratie werd 
aangegeven blijkt een grote behoefte aan bestuurderscursus
sen te bestaan. Gelukkig heeft de Haya van Somerenstichting 
een aantal ervaren inleiders bereid gevonden deze cursus in 
het najaar te geven. 

De cursus beoogt bestuurders in
zicht te geven in: 

de opbouw van de VVD-partij
organisatie; 
de taken en verantwoordelijk
heden van een afdelings-, on
dercentrale- en kamercentra
lebestuur; 
de minimaal vereiste contacten 
van het bestuur met ondercen
trale en kamercentralebestuur, 
gemeenteraadsfractie en pers. 

De cursus bestaat uit 2 dagdelen 
(avonden) en kost f 15,- per per
soon. 
De bestuurderscursus wordt in 
het najaar van 1990 op een aantal 
plaatsen in het land gegeven. De 
volgende data en locaties staan 
inmiddels vast: 

De Bilt: woensdag 19 en 26 sep
tember; 

- Geleen: donderdag 13 · en 20 
september; 

- Groningen: dinsdag 9 en 23 ok
tober; 

- 's-Hertogenbosch: woensdag 3 
en 10 oktober; 

- Leiden: woensdag 3 en 10 ok
tober; 

- Rotterdam: donderdag 25 ok
tober en 1 november; 

- Zwolle: donderdag 25 oktober en 
1 november. 

Aanmeldingen: 
Cursusbijdragen kunnen worden 
overgemaakt op girorekening 
3619197 t.n.v. Haya van So
merenstichting te 's-Gravenhage, 
onder vermelding van cursus
naam, plaats en data. De aanmel
dingen dienen 15 dagen voor aan
vang van de betreffende cursus bij 
de Haya van Somerenstichting 
binnen te zijn. 
Voor nadere informatie kunt u te
lefonisch contact opnemen met de 
Haya van Somerenstichting, tele
foon: 070-3613010. Na aanmel
ding krijgt u bericht over locatie 
en aanvang van de cursus. 

Cursus Liberalisme 11 
De Haya van Somerenstichting 
zette in nauwe samenwerking met 
de Teldersstichting een nieuwe 
cursus Liberalisme II op. De doel
stelling van deze cursus is twee
ledig. Enerzijds wordt de ge
legenheid geboden zich verder te 
bekwamen in de liberale begin
selen en theorie, anderzijds moe
ten degenen die deze cursus vol
gen in principe inzetbaar zijn als 
inleider van de cursus Liberalis
me I. 

De cursus bestaat uit 3 dagdelen, 
waarin achtereenvolgens aan bod 
zullen komen: 
- het liberale mensbeeld; 
- de liberale waarden; 
- het liberale maatschappijbeeld; 
- de rol van de staat in het libera-

le denken; 
- de liberale democratie-opvat

ting; 
- het liberalisme ten opzichte van 

andere politieke stromingen. 

Ook zullen liberale dilemma's 
worden uitgewerkt en bestaat de 
mogelijkheid tot toetsing van de 
opgedane kennis. · -· 
Kortom, het gaat hier om een cur
sus van kwalitatief hoog niveau. 

Inleiders zullen worden aange
zocht uit de groep van vooraan
staande VVD-politici. 

Aanvankelijk zal - bij wijze van 
experiment - de cursus Liberalis
me II op een viertallocaties in den 
lande worden gegeven. De vol
gende regio's en data zijn hiervoor 
vastgesteld: 
- Regio Amsterdam: vrijdag

avond 26 en zaterdag 27 ok
tober; 

- Regio Breda: vrijdagavond 2 en 
zaterdag 3 november; 

- Regio Eindhoven: vrijdagavond 
9 en zaterdag 10 november; 

AANMELDINGSBON L _ 
VAKTECHNISCHE CURSUSSEN ( '-.1' 

Naam ••~•••••••••••••••••~•o•ooooooooooooo••o••••••••••••••••••••••uoooooooooooOoo•••••••••oo••• 

Adres 

Woonplaats: 

Telefoonnummer ···········•·•······················· (h)/ ..................................... (k) 

Portefeuille(s) 

Gevolgde cursus Gemeenteraad: 

........................................ (plaats)/ (datum) 

Geeft zich op voor de vaktechnische cursus: 

........................................ (plàats)/ (datum) 

HIERBIJ INGESLOTEN IS EEN ACCEPTGIRO OF EEN EUROCHEQUE 
Àf 100,-. 

DEZE BON AAN DE B~TREFFENDE CONTACTFUNCTIONARIS ZEN
DEN!! 

- Regio Apeldoorn: vrijdagavond 
23 en zaterdag 24 november. 

Opgave voor deze cursus ge
schiedt op de volgende wijze: 
- kamercentrale-voorzitter of 

V ormings- en Scholingsfunctio
naris draagt namen van deel
nemers voor; 
schriftelijke aanmelding bij het 
Algemeen Secretariaat (Haya 
van Somerenstichting, Postbus 
30836,2500 GV's-Gravenhage), 
vergezeld van een curriculum 
vitae. 

Gelet op het feit dat het hier om 
een cursus gaat die in 1990 op 
slechts een viertal locaties wordt 
gegeven, zullen mogelijk niet alle 
aanmeldingen kunnen worden 
gehonoreerd. 
Aanmelding leidt dus niet au
tomatisch tot deelname. 
In 1991 zal Liberalisme II echter 
op meerdere locaties kunnen 
worden georganiseerd. 
De cursusbijdrage bedraagt 
f 80,- per persoon. Lunch en 
eventuele overnachtingskosten 
komen voor eigen rekening. 
Na aanmelding ontvangt u - ui~ 
terlijk 2 weken voor aanvang van 
de cursus - bericht of u bent ge
plaatst en verdere gegevens om
trent locatie en aanvangstijden. 

Leergang 
Gemeenteraad 
Vaktechnische cursussen 
Zoals u inmiddels weet werd voor 
het zomerreces een serie vaktech
nische cursussen georganiseerd, 
welke na het reces wordt vervolgd. 
Bij het verschijnen van deze 
aflevering van Vrijheid en Demo
cratie zijn de cursussen, gepland 
vóór het reces, inmiddels afgelo
pen. 

Een aantal van deze cursussen 
heeft doorgang kunnen vinden 
met goede tot zeer goede deel
nemers-aantallen. In het alge
meen waren cursisten en inleiders 
zeer te spreken over het gebodene. 
De kwaliteit van de vaktechnische 
cursussen is dan ook als goed te 
bestempelen. 
Doordat echter veel meuwe 
raadsleden cursusdata zagen sa
menvallen met het moment van 
een eerste fractie-, raads- of 
raadscommissievergadering kon 
men niet altijd de gewenste vak
technische cursussen volgen. 
Omdat wij weten dat hiertoe ech
ter wel de behoefte bestaat, zullen 
deze in de periode september tot 
november worden herhaald. 

Bezem-cursussen Leergang 
Gemeenteraad 
De gehele Leergang Gemeen
teraad is tot nu toe een overwel
digend succes geweest. Zo succes
vol dat bepaalde onderdelen van 
deze Leergang overvol waren. 
Dit is dan ook de reden dat de 
Landelijke Commissie Vorming 
en Scholing terecht aangedrongen 
heeft op "bezem-cursussen" van 
alle onderdelen van de Leergang. 
De Haya van Somerenstichting 
heeft daarom besloten alle onder
delen van de Leergang Gemeen
teraad in haar totale programma
aanbod van cursussen op te ne
men. Dit geldt dus voor de In
troductiecursus Gemeenteraad, 
de cursus Gemeenteraad, de 

Training Onderhandelen en de ganiseren van een van deze on-
zes vaktechnische cursussen. derdelen, dan zal de Haya van So-
Wanneer binnen een kamercen- merenstichting hieraan graag ac-
trale behoefte bestaat aan het or- tief meewerken. 

De nieuwe planning ziet er als volgt uit: 

CURSUS DAG DATA LOCATIE CONTACTPERSOON 

Algemeen za. 22 sept. Zwolle G.C.A. ten Doeschate-
Bestuur za. 29 sept, Buurman 

Apeldoornseweg 46 
8051 AD Hattem 
tel.: 05206-41904 

Algemeen za. 3 nov. Amsterdam mw. M.T.C.A. van 
Bestuur za. 10 nov. Leusden 

Ln. v.d. Helende Mees-
ters 293 
1186 AJ Amstelveen 
tel.: 020-455426 

Gemeente- vr. 21 sept. Leeuwarden mw. A.R.M. Willemse-
financiën za. 22 sept. Lange 

... . .... Nieuwe Vaart 10 
8426 RA Appelscha 
tel.: 05162-2469 

Gemeente- za. 27 okt. Apeldoorn H.M.M. den Butter-
financiën za. 3 nov. Meuwese 

Rozenstraat 4 
7081 DZ Gendringen 
tel.: 08356-85093 

Econ. Zaken! za. 1 sept. Dordrecht M.T. Hoppener 
Ruimt. Ordening/ za. 8 sept. P. Oudelandstraat 39 
Milieuhygiëne 3341 GJ H.I. Ambacht 

tel.: 01858-15636 

· "Econ. Zaken! za. 15 sept. Arnhem H.M.M. den Butter-
Ruimt. Ordening; za. 22 sept. Meuwese 
Milieuhygiëne Rozenstraat 4 

708J. DZ Gendringen 
tel.: 08356-85093 

De vaktechnische cursussen welke al waren gepland na het zomerreces blijven 
onveranderd. 

CURSUS DAG DATA LOCATIE CONTACTPERSOON 

Personeel/ za. 1 sept. Deventer G.C.A. ten Doeschate-
Automatisering/ za. 8 sept. Buurman 
Organisatie Apeldoornseweg 46 

8051 AD Hattem 
tel.: 05206-41904 

Personeel/ di. 4 sept. Amsterdam mw. M.T.C.A. van 
Automatisering/ di. 11 sept. Leusden 
Organisatie di. 18 sept. Ln. v.d. Helende Mees-

di. 25 sept. ters 293 
1186 AJ Amstelveen 
tel.: 020-455426 

Personeel/ do. 6 sept. Den Bosch H.A.H. Toornvliet 
Automatisering/ do. 13 sept. Vliehors 42 
Organisatie do. 20 sept. 5691 ZZ Son 

do. 27 sept. tel.: 04990-71019 

Volksgezondheid/ do. 27 sept. Gorinchem M.T. Hoppener 
Onderwijs/ do. 4 okt. P. Oudelandstraat 39 
Cultuur & Sport do. 11 okt. 3341 GJ H.I. Ambacht 

do. 18 okt. tel.: 01858-15636 

Volksgezondheid/ di. 25 sept. Doetinchem H.M.M. den Butter-
Onderwijs/ di. 2 okt. Meuwese 
Cultuur & Sport di. 9 okt. Rozenstraat 4 

di. 16 okt. 7081 DZ Gendringen 
tel.: 08356-85093 

Volksgezondheid/ za. 7 okt. Lelystad J. v. Nieuwenhuyzen-
Onderwijs/ za. 14 okt. v.d. Eeze 
Cultuur & Sport Reigerweg 25 

3897 LH Zeewolde 
tel.: 03241-362 

Aanmelding voor alle van de bovenstaande vaktechnische cursussen kan door opstu-
ren van de bon op deze bladzijde aan de betreffende contactfunctionaris. 
Bij plaatsing hebben degenen die de cursus Gemeenteraad volgden voorrang boven 
hen die deze cursus niet volgden. 
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WO-carrière 
van meer dan 
40jaar 
GRONINGEN - Meer dan 40 
jaar is mevrouw mr. A. Nieuwen
huis-Nagtglas Boot uit Haren ac
tief geweest binnen de liberale 
partij. Zij stond aan de wieg van 
de oprichting van de afdeling 
Gouda van de Bond voor Jonge 
Liberalen, de jongerenorganisatie 
van de Liberale Staatspartij 

· (LSP). Later werd zij actief in de 
Partij van de Vrijheid en vervol
gens in de VVD. 

De Groninger kc-voorzitter, ir. 
A. A. Dees, huldigde haar tijdens 
de kc-voorjaarsvergadering daar
voor mede namens het hoofdbe
stuur van de VVD. 

Hij memoreerde dat Ank 
Nieuwenhuis de spil was rondom 
wie de VVD in de provincie Gro
ningen in de beginjaren draaide. 
Zij was van 1949 tot 1961 secreta
ris van de kamercentrale Gronin
gen. Hier enthousiasmerend, daar 
kritiserende maar nooit belerende 
woorden sprekend gaf zij in de ja
ren '50 en '60 mede vorm aan de 
VVD en de uitbouw van afdelin
gen in de provincie Groningen. 
Daarnaast was zij onder andere 
(1950-1973) bestuurslid van de 
afdeling Groningen en werd zij bij 
haar afscheid door deze afdeling 
voorgedragen als lid van verdien
ste van de VVD. 

Bij de algemene vergadering te 
Zwolle, mei jl., trad Ank Nieu
wenhuis stilletjes terug uit een 
functie die zij met veel genoegen 
bekleedde, die van lid van de lan
delijke Commissie van Beroep. 
Maar hopelijk zal haar inbreng in 
de kamercentrale daarmee niet 
zijn beëindigd. 

L. H. M. Osterholt • 
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Marijke Woudenberg-Monshouwer: 

"Maak afstand burger lokale 
overheid kleiner" 

Na acht jaar raadslidmaat
schap heeft Marijke Woudenberg
Mqnshouwer zelf dit jaar een 
streep getrokken onder deze ac
tieve VVD-periode in haar woon
plaats Gouda. Niet uit teleurstel
ling, maar omdat - zoals zij het 
zelf typeert - ze nu toe is aan iets 
anders. Dat "iets anders" zal ze
ker ook liggen op liberaal-politiek 
gebied. Maar ook voor haar waren 
de opkomstpercentages bij de 
raadsverkiezingen teleurstellend. 
Toch was het resultaat van het 
onderzoek van het bureau Interi
View (gepubliceerd in het april
nummer) voor haar niet verras
send. 

Onwetendheid 

"In die acht jaar lange raads
periade ben ik vaak aangelopen 
tegen onwetendheid en argeloos
heid bij veel burgers," zegt Marij
ke Woudenberg uit Gouda. "Vaak 
blijkt dat burgers niet weten hoe 
de lokale overheid moet worden 
benaderd, waar ze moeten zijn en 
wat hun rechten zijn. Ook hier
door gaan vaak contacten tussen 
de bestuurders en ambtenaren 
enerzijds en de burgers anderzijds 
"de mist in". Een verkeerd ge
adresseerde brief aan het ge
meentehuis kan tot gevolgen lei
den die door de betrokken burger 
totaal niet gewenst zijn. Daardoor 
kan het frustrerende gevoel van 
ze-doen-maar of ze-doen-nooit
wat bij de burger post vatten." 

Marijke Woudenberg vindt het 
dan ook niet verwonderlijk dat het 
gevoel van onverschilligheid ten 
opzichte van de lokale politiek de 
kop opsteekt: "En dat is gevaar
lijk". 

Tien tips 

Hoewel VVD-leden zich niet 
snel de kaas van het brood zullen 
laten eten weet Marijke zo tien 
tips op te noemen waardoor de 
kloof tussen burgerij en lokale 
overheid kan worden verkleind. 
Deze adviezen zijn dan ook be
stemd voor de burger. 

1. Maak van elk gesprek met een 
ambtelijke of politieke gespreks
partner een telefoon- of bezoek
notitie. Noteer de naam en het te
lefoonnummer van de ambtenaar 
of het gemeenteraadslid en ver
meld kort de inhoud van het ge
sprek .. 

2. Vraag van uw gesprekspartner 
een paraaf of handtekening onder 
uw notitie, zeker als het om voor 
u belangrijke zaken gaat. 

Marijke Woudenberg-Monshouwer 

3. Bevestig een telefoongesprek 
schriftelijk. 

4. Wanneer u een nieuwe zaak 
wilt voorleggen doet u dit bij 
voorkeur schriftelijk. In sommige 
gevallen is het nuttig een afschrift 
te sturen aan bijvoorbeeld een be
langenorganisatie. 

5. Adresseer brieven die gaan 
over zaken die de dagelijkse uit
voering van lopend beleid aan
gaan aan Burgemeester en Wet
houders van ... etc. 

6. Adresseer brieven over zaken 
die niet tot het lopend beleid wor
den gerekend (hierover kan op het 
gemeentehuis informatie worden 
verkregen) aan de leden van de 
Raad der Gemeente ... etc. 

7. Raadsleden kunnen u advise
ren over deskundige ondersteu
ning als u meent dat u uw belan
gen niet alleen kunt behartigen. 

8. Indien uw bezwaar of beroep 
tegen een gemeentelijke beslis
sing wordt toegekend kunt u kos
ten, bijvoorbeeld die van juridi
sche bijstand, verhalen op de ge
meente. 

9. Indien u ernstig in uw belan
gen wordt geschaad door bijvoor
beeld maatregelen op het gebied 
van de ruimtelijke ordening en u 
schade lijdt die u niet behoort te 
dragen, richt dan een verzoek tot 
schadevergoeding tot de gemeen
teraad. 

10. Wees assertief, neem niet al
les wat u van gemeentewege 
wordt gezegd voor waar aan en 
blijf vragen om toelichting zolang 
niet alles u duidelijk is. • 

Ank Hieuwenhuis en kc-voorzitter Adri Dees. 

Taakverdeling 
hoofdbestuur 
en afgeleide 

functies 

1E 

Het hoofdbestuur dat op de 43ste algemene vergadering tot 
stand is gekomen, heeft de taken als volgt verdeeld: 

1. dr. L. Ginjaar, voorzitter 
* algehele leiding 
* politieke contacten met fracties en bewindslieden 
* contacten met LI en ELD 
* personeelsbeleid algemeen secretariaat 
* interne en externe communicatie 

nevenfuncties: 
* curator Teldersstichting 
* bestuurslid ELD 

2. mr. I. W. Opstelten, ondervoorzitter 
* plaatsvervanger van de voorzitter 
* schriftelijke informatiestromen binnen de partij, zoals Vrijheid en 

Democratie (in het kader van de interne en externe communicatie) 

nevenfuncties: 
* plv. bestuurslid ELD 
* voorzitter redactieraad Vrijheid en Democratie 
* curator Teldersstichting 

3. drs. P. Ressenaar,penningmeester 
* financieel beheer van de partij 

4. J. D. Blaauw, secretaris voor de organisatie 
* coördinatie van de organisatorische· activiteiten van de partij op 

internationaal terrein 
* contacten met besturen van liberale partijen in het buitenland 
* betrekkingen met de bijzondere groepen (art. 78.1 hr.) Groep Neder

land van de LI 

nevenfuncties: 
* bestuurslid LI 
* bestuurslid ELD 
* adviserend bestuurslid Groep Nederland van de LI 

5. mevr. A A. Aeyelts Averink-Winsemius, secretaris voor de orga
nisatie 
· * betrekkingen met de bijzondere groepen (art. 78.1 hr.) Organisatie 

Vrouwen in de VVD en de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
* betrekkingen met de bijzondere groep (art. 79 hr.) de JOVD 
* coördinatie van het jongerenbeleid 

nevenfuncties: 
* voorzitter van de LCJ 
* adviserend bestuu,rslid van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
* adviserend bestuurslid van de Organisatie Vrouwen in de VVD 

6. mevr. J. C. van Dijk-Sturm, secretaris voor de organisatie 
* toezicht op voortgang van statuten en reglementBaanpassingen 

7. drs. M. A. J. Knip, secretaris voor de organisatie 
* oplossen organisatorische problemen in afdelingen en centrales 
* interne en externe communicatie 

8. drs. J. Gmelich Meijling, secretaris voor de organisatie 
* oplossen organisatorische problemen in afdelingen en centrales 

9. mevr. M. J. H. den Ouden-Dekkers, secretaris voor de organisatie 
* coördinatie inhoudelijke discussie binnen de partij 

10. mevr. F. M. Roscam Abbing-Bos, secretaris voor de organisatie 
* coördinatie van de partijcommissies 

11. drs. F. G. J. Steenmeijer, secretaris voor de organisatie 
* vorming en scholing in de partij 
* inhoudelijke discussie in de partij 

nevenfunctie: 
* voorzitter van de LCV 

12. R. C. H. Verdijk, secretaris voor de organisatie 
* zorg voor de voorlichting vanuit de partij, propaganda en campagnes 
* interne en externe communicatie 

nevenfunctie: 
* voorzitter van de LPC 

13. mr. 0. Vogelenzang, secretaris voor de organisatie 
* zorg voor de financiën 
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Beschrijvingsbrief 
buitengewone algemene vergadering 
(84ste ·algemene vergadering) 
te houden op zaterdag 8 september 1990 in Schouwburg Gooiland, Emma
straat 2 te Hilversum, aanvang: 10.00 uur. 

Deze vergadering is nodig omdat de 43ste jaarlijkse algemene vergadering 
een aantal onderwerpen (automatisch lidmaatschap Vereniging van Staten
en Raadsleden en diverse reglementswijzigingen) niet heeft kunnen be
handelen tengevolge van tijdsgebrek 

Ter voorkoming van misverstand: uitsluitend de voor de 43ste jaarlijkse 
algemene vergadering ingediende amendementen c.q. moties zullen ter 
behandeling voorliggen. De nota van wijziging m.b.t. het automatisch lid
maatschap van de Vereniging van Staten- en Raadsleden is door het hoofd
bestuur in nauwe samenwerking met het bestuur van voornoemde vereni
ging tot stand gekomen. 

AGENDA: 
I. OPENING, door de voorzitter 
dr. L. Ginjaar 

11. VERPLICHT LIDMAATSCHAP 
VAN DE VERENIGINGVAN 
STATEN- EN RAADSLEDEN 
(was agendapunt 11c beschrijvingsbrief 
JAVl 

Aanvulling van hoofdstuk XII hr. met 
een artikel 65.10 inzake het verplicht 
lidmaatschap van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden van de VVD. 

Inleiding 
Het bestuur van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden heeft zich in de
cember jl. tot het hoofdbestuur gewend 
met het verzoek tot reglementswijziging 
over te gaan eventueel in statuten en! of 
huishoudelijk reglement van de partij 
inzake de verplichting van leden van de 
VVD die zitting hebben in politiek ver
tegenwoordigende lichamen enlof de 
functie vervullen van commissaris van 
de Koningin of burgemeester om lid te 
zijn van genoemde vereniging. 
Het hoofdbestuur heeft in zijn verga
dering van 29 januari jl. besloten aan dit 
verzoek gevolg te geven onder de uit
drukkelijke voorwaarde dat de buiten
gewone algemene vergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van 17 februari 1990 instemt met het 
hierna volgende voorstel. Als die in
stemming ontbreekt trekt het hoofdbe
stuur het voorstel in, zodat geen behan
deling plaatsvindt op de 43ste JAV. 

Voorstel 
65.10 "De leden, die gemeenteraadslid, 
statenlid, rechtstreeks gekozen lid van 
de raad van een deelgemeente of wijk 
zijn, alsmede de leden die functie ver
vullen van de commissaris van de Ko
ningin of burgemeester zijn verplicht tot 
betaling van de jaarlijkse bijdrage ten 
behoeve van het automatisch lidmaat
schap van de Vereniging van St~ten- en 
Raadsleden van de VVD te zamen met de 
aan de VVD verschuldigende jaarlijkse 
bijdrage. De artikelen 65.1 tlm 65.9 zijn 
zo veel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing''. 

Toelichting 
In de overige grote politieke partijen is 
het lidmaatschap van leden van die par
tijen van hun organisaties van Staten
en Raadsleden reeds sedert de invoering 
van de financiële tegemoetkoming ver
plicht. De VVD heeft tot op heden zoda
nig het voorstel verworpen. De werk
zaamheden vanuit de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden zijn echter ook 
voor niet-leden van deze vereniging van 
grote importantie. Onderzoek heeft uit
gewezen dat in het voorbije decennium 
steeds een derde, van degenen die in 
aanmerking komen voor het lidmaat
schap, weigert tot contributie-betaling 
over te gaan. 
Juist in perioden dat door teruggang in 
aantal lokale volksvertegenwoordigers 
de middelen van genoemde vereniging 
toch al zeer beperkt worden is dit minder 
dan ooit organisatorisch aanvaardbaar. 
Het handhaven van een principieel 
standpunt lijkt thans door de praktijk 
achterhaald. 

Nota van wijziging 
In gemeen overleg met het bestuur van 
de Vereniging van Staten- en Raadsle
den heeft het hoofdbestuur besloten tot 
een aanpassing van zijn voorstel zoals 
ook in de motie kamercentrale Dor- · 
drecht (nr. 51) is verzocht. 

Voorstel 
Leden van de VVD, die zitting hebben 
in vertegenwoordigende lichamen, met 
name in provinciale staten en gemeen
teraden, of politiek ambtsdrager zijn, 
betalen bij de jaarlijkse contributie van 
de VVD een toeslag - waarvan de hoogte 
door de algemene vergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
wordt bepaald- op het voor hen geldende 
contributie-bedrag. 
Deze toeslag is noodzakelijk in verband 
met de door de partij d.m.v. voornoemde 
vereniging te verrichten werkzaam
heden als het verstrekken van informa
tie d.m.v. een specifieke periodiek, het 
geven van cursussen o.a. voor aanko
mende politieke vertegenwoordigers, 
het opstellen van verkiezingsprogram
ma's (PS en GR), het doen opstellen van 
rapporten en de verspreiding van deze 
bescheiden en voorts al hetgeen wense
lijk is om het functioneren van de po
litieke vertegenwoordigers zo adequaat 
mogelijk te doen zijn. 

Op de oorspronkelijke tekst zijn de vol
gende moties/amendementen ingediend. 

42. Motie: afdeling Uithoorn 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De introductie van enig automatisch 
lidmaatschap naast het lidmaatschap 
van de VVD is naar letter en geest strij
dig met de reglementen van de partij, en 
dient categorisch te worden afgewezen. 

Toelichting: 
Met alle waardering voor de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden binnen de 
VVD is het lidmaatschap van belangen
groepen vrijwillig. Indien deze vereni
ging binnen de partij een bijzondere 
status zou moeten hebben (de argumen
ten daarvoor zijn nog niet gegeven), 
dient dit als zodanig te worden voorge
steld. Het veranderen van de structuur 
van de partij door het simpel toevoegen 
van een "incasso-artikel 65.10" aan het 
hoofdstuk "Geldmiddelen" van het hr. is 
onlogisch en onjuist. 

Advies hoofdbestuur: 
42 tlm 50. 
Het hoofdbestuur heeft gemeend op ver
zoek van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden het voorstel ter besluitvor
ming aan de algemene vergadering voor 
te leggen omdat: 

1. de niet-leden van de Vereniging wel 
van de in de organisatie aanwezige 
kennis kunnen profiteren; 

2. alle raads- en sta tenleden een beroep 
kunnen doen op het bureau Provincie 
en Gemeentepolitiek; 

3. het door de VVD aangehangen pro
fijtbeginsel impliceert dat er tegen
over lusten ook lasten staan; 

4. het administratiefniet opweegt tegen 
de te maken kosten om aan niet-leden 
van de Vereniging uitsluitend tegen 
betaling van de gemaakte kosten in
formatie te verschaffen. 

Ook door een aantal afdelingen die de 
thans voorgestelde regeling afwijzen 
wordt erkend dat er in elk geval een 
morele verplichting voor raads- en 
staterrieden bestaat om lid te zijn van de 
Vereniging. Omdat een aantal leden dit 
niet onderschrijft legt het hoofdbestuur 
thans het voorstel voor het automatische 
lidmaatschap van de Vereniging aan de 
algemene vergadering voor. 

43. Motie: omlercentrale 
Maastricht 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
"verplicht tot betaling van de jaarlijkse 
bijdrage etc." 

Toelichting: 
De ondercentrale Maastricht is tegen de 
verplichting van het lidmaatschap. 

44. Motie: afdeling Boxmeer e.o. 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De afdeling is tegen het voorstel tot ver
plicht lidmaatschap van de Vereniging 
omdat dit indruist tegen het door ons 
nog steeds hoog in het vaandel gehouden 
principe van vrijheid. Dit nog afgezien 
van de vraag of deze voorgestelde ver
plichting wel juridisch op te leggen is. 

Wanneer een groot aantal staats- en/of 
raadsleden vrijwillig geen lid van de 
Vereniging worden, moet men zich af
vragen of die Vereniging wel voldoet aan 
de wensen van die leden of dat het mis
schien te wijten is aan onbekendheid 
met de Vereniging. Het lijkt ons raad
zaam de kwaliteit van het gebodene van 
de Vereniging te verhogen, waardoor 
men graag vrijwillig lid wordt, c.q. de 
Vereniging haar werkzaamheden te 
gaan promoten. De interesse voor de 
Vereniging wordt immers geenszins 
verhoogd door van hogerhand de ver
plichting tot lidmaatschap op te leggen. 
Voorgesteld wordt om voor werkzaam
heden die de Vereniging voor niet-leden 
verricht een vergoeding te gaan vragen. 

45. Motie: afdeling Capelle a/d 
IJssel 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de 
afdeling Capelle a/d IJssel in verga
dering bijeen op 20 februari 1990; over
wegende, dat het een morele plicht is 
van ieder raadslid, ieder statenlid en ie
dere burgemeester om lid te zijn van de 
vereniging van Staten- en Raadsleden; 
dat betrokkenheid bij de vereniging niet 
kan worden afgedwongen door een ver
plicht lidmaatschap; 

besluit: 
de 43ste jaarlijkse algemene verga
dering d.d. 18/19 mei te Zwolle te ver
zoeken om zich uit te spreken tegen het 
verplicht lidmaatschap van de vereni
ging van Staten- en Raadsleden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Spreekt voor zich. 

46. Motie: afdeling Alblasserdam 
en Nieuw-Lekkerland 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De algemene ledenvergadering van de 
afdeling Alblasserdam en Nieuw-Lek
kerland, in vergadering bijeen op dins
dag 13 maart 1990, gelezen het voorstel 
65.10, inzake het verplicht lidmaatschap 
van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden van de VVD, spreekt als 
haar mening uit dat dit voorstel dient te 
worden afgewezen. 

Toelichting: 
1. Het is op zijn minst onelegant met dit 

voorstel te komen nu de kandidaten 
vastgesteld zijn. 

2. Als het een vereniging minder goed 
gaat dient eerst nader onderzocht te 
wordèn of de zaak intern op orde kan 
worden gebracht. 

3. Het voorstel druist in tegen de 
vrijheid, waar elk individueel VVD
lid recht op heeft. 

47. Motie: afdeling Eindhoven 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 

lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De afdeling Eindhoven spreekt als haar 
mening uit, dat het door het hoofdbe
stuur voorgestelde artikel 65.10 niet in 
het huishoudelijk reglement dient te 
worden opgenomen. Wel verdient het 
aanbeveling dat gekozen leden in raad 
of staten lid zijn van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. . 

Het lidmaatschap van deze Vereniging 
moet daarom nadrukkelijk onder de 
aandacht van de doelgroep worden ge
bracht. Daarbij zal gewezen moeten 
worden op de verantwoordelijkheid die 
staten- en raadsleden hebben inzake het 
functioneren van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. 

Toelichting: 
Het principieel standpunt van vrijwillig 
lidmaatschap kan niet achterhaald 
worden door het feit dat het aantalloka
le volksvertegenwoordigers afneemt. 

48. Motie: afdeling Maassluis 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De afdeling Maassluis adviseert dit 
voorstel, dat onder meer tot een ver
plicht lidmaatschap van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden leidt, in te 
trekken. 

Toelichting: 
Een verplicht lidmaatschap is in strijd 
met de liberale en democratische begin
selen en kan tot ergernis leiden. 

49. Motie: afdeling 
Noordwijkerhout 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
Het voorstel van het hoofdbestuur om 
het huishoudelijk reglement met art. 
65.10 aan te vullen dient te worden ver
worpen. 

Toelichting: 
De afdeling Noordwijkerhout onder
schrijft het belang van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden van de VVD; 
verplichting van het lidmaatschap als 
bedoeld in het voorstel gaat echter te 
ver. Van de vereniging dient zodanige 
aantrekkingskracht uit te gaan, dat het 
lidmaatschap voor velen een vanzelf
sprekendheid wordt. 

50. Motie: afdeling Amstelveen 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 
Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De 43ste algemene vergadering, 
overwegende, 
- dat een gedwongen lidmaatschap van 

de Vereniging van Staten- en Raads
leden indruist tegen het liberale be
ginsel van vrije keuze; 

- dat de VVD zich tegen heffingen ten 
aanzien van politieke ambtsdragers 
heeft uitgesproken; 
dat het zorgelijk is, dat slechts twee 
derden van degenen, die ervoor in 
aanmerking komen, het lidmaatschap 
hebben aanvaard; 
dat een deel van degenen, die het lid
maatschap niet aanvaarden c.q. heb, 
ben opgezegd, hiertoe bewust hebben 
besloten; 

- dat door het verplicht stellen van het 
lidmaatschap de prikkel tot het verbe
teren van de geboden faciliteiten en 
het aanpassen ervan aan de vraag van 
de leden geheel zal verdwijnen; 

besluit, 
- enerzijds degenen, die voor het lid

maatschap in aanmerking komen, te 
wijzen op de morele verplichting 
(vrijwillig) lid te worden van de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden; 

- anderzijds de Vereniging te laten on
derzoeken, of en hoe de geboden facili
teiten en activiteiten beter kunnen 
worden afgestemd op de verwachtin
gen en de behoeften van de leden; 

- het voorstel van het hoofdbestuur on
der punt 11 van de agenda inzake het 
verplichte lidmaatschap van de Ver
eniging van Staten- en Raadsleden te 
verwerpen. 

51. Motie: kamercentrale 
Dordrecht 
Betreft: agendapunt 11, verplicht 
lidmaatschap Vereniging van 

Staten- en Raadsleden 

Tekst: 
De kamercentrale Dordrecht in verga
dering bijeen op 12 maart.1990 te Rot
terdam, 
- gelezen (hebbende) het voorstel bij 

punt 11 in de aanvullende beschrij
vingsbrief op de 43ste jaarlijkse alge
mene vergadering betreffende het lid
maatschap van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden; 
kennis genomen (hebbende) van de 
discussie in de vergadering van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden 
d.d. 17 februari 1990 te Utrecht; 

spreekt als haar mening uit: 
- dat een bepaalde wijze van gedifferen

tieerd lidmaatschap van de VVD voor 
vertegenwoordigers in gekozen orga
nen als staten en gemeenteraden, als
mede politieke ambtsdragers, wense
lijker is dan een verplichting om lid te 
worden van de Vereniging van Staten
en Raadsleden; 

- verzoekt het hoofdbestuur in overleg 
met de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden een voorstel terzake uit 
te werken en zo tijdig tot effectuering 
daarvan te komen dat de werkzaam
heden van de Vereniging gewaarborgd 
blijven. · 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur nodigt de kamercen
trale Dordrecht uit ter vergadering een 
toelichting te geven op het begrip gedif
ferentieerd lidmaatschap. Het voorstel 
van de kamercentrale Dordrecht impli
ceert naar de mening van het hoofdbe
stuur een wijziging van artikel64.1 hr.1 
(9e Jaarboek, blz. 279). 

Ill. WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
(was agendapunt 11 beschrijvingsbrief 
JAV) 

Ill. a. AANVULLING 
HOOFDSTUK X INZAKE 
REGLEMENTERING LCJ 
(was agendapunt 11a beschrijvingsbrief 
JAV) 

Artikel 59a: 
'Landelijke conimissie 
jongerenbeleid 

59.a. 1. Er is een landelijke commissie 
jongerenbeleid (LCJ) die is belast met de 
voorbereiding van al hetgeen betrekking 
heeft op het voeren van een stelselmatig 
jongerenbeleid. 

59.a. 2. De landelijke commissie jon
gerenbeleid bestaat uit: 
1. de voorzitter, die door het hoofdbe

stuur wordt benoemd uit de leden van 
het hoofdbestuur; 

2. het lid van het bestuur van een ka
mercentrale dat ingevolge artikel 
10.6 in het bijzonder binnen de des
betreffende kamercentrale is belast 
met voorbereiding en coördinatie van 
al hetgeen betrekking heeft op het 
voeren van een stelselmatig jon
gerenbeleid binnen de desbetreffende 
kamercentrale; 

3. het ingevolge artikel 23.4 onder 3 
statuten aangewezen lid van de VVD, 
beneden dertig jaar; 

4. een of meer leden, voor zover deze 
door het hoofdbestuur worden be
noemd. 

59.a. 3. De commissie geeft adviezen 
aan het hoofdbestuur en bevordert en 
coördineert de activiteiten van al het
geen betrekking heeft op het voeren van 
een stelselmatig jongerenbeleid in de 
kamercentrales, ondercentrales en af
delingen overeenkomstig de door het 
hoofdbestuur vastgestelde richtlijnen. 

59.a. 4. De commissie legt telkenjare 
uiterlijk in november aan het hoofdbe
stuur een plan voor de in het volgend 
kalendeljaar te ontwikkelen activiteiten 
voor. 

N.B. T.z.t. zal bij een algehele herzie
ning van statuten en reglementen van 
de partij tot definitieve nummeraandui
ding worden overgegaan. 

Op dit voorstel zijn geen moties en 
amendementen ingediend. 

111. b. WIJZIGINGEN M.B.T. DE 
PARTIJRAAD 
(was agendapunt 11b beschrijvingsbrief 
JAV) . 

Het ondervolgende voorstel heeft be
trekking op gehele of ten dele wijziging 
van hoofdstuk VIII huishoudelijk regle
ment. 



De wijzigingen zijn gebaseerd op de door 
de algemene vergadering gedane uit
spraken ter zake en de in het 
verenigingsplan voorgestane aanbeve
lingen. 

Artikel50: 
Samenstelling partijraad 

50.1. 
De partijraad bestaat uit de stem
gerechtigde leden: 
1. de voorzitters van de kamercentrales 

of, indien deze zijn verhinderd dan 
wel uit anderen hoofde deel uit ma
ken van de partijraad, hen die door 
de jaarlijkse centralevergadering als 
hun plaatsvervanger zijn aange
wezen; 

2. een aantal door de jaarlijkse centra
levergadering van elke kamercen
trale te benoemen afgevaardigden, 
waarbij elke kamercentrale één lid 
benoemt voor elke keer dat het aantal 
leden dat op 1 januari van het lopen
de jaar is ingeschreven bij de afdelin
gen die tot de betreffende kamercen
trale behoren, deelbaar is door 1,5 % 
van het totale ledenaantal van de 
VVD, waarbij de uitkomst naar boven 
wordt afgerond tot een geheel getal; 
de aspirant-leden worden bij de be
paling van het aantal afgevaardigden 
buiten beschouwing gelaten. 

50.2. 
Adviserende leden van de partijraad 
zijn: 
1. de voorzitter van de partij en nog 

twee leden van het hoofdbestuur; 
2. de voorzitters van de VVD-fracties in 

de Staten-Generaal en de vertegen
woordiger van de VVD-leden in het 
Europese Parlement; 

3. de voorzitter van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD en de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden; 

4. het aangewezen lid van de VVD jon
ger dan 30 jaar, als adviseur van het 
hoofdbestuur ingevolge art. 23.4 on
der 3 statuten; 

5. de ereleden van de VVD. 

Artikel51: 
Zittingsduur 

51.1. 
De leden van de partijraad, bedoeld in 
artikel 50.1 onder 2, worden benoemd 
voor de tijd van drie jaar; elkjaar treedt 
een derde van deze leden af volgens een 
door het hoofdbestuur, zo nodig bij lo
ting, op te maken rooster. 

51.2. 
Ingeval van WlJZlgmg van het aantal 
door een centralevergadering van een 
kamercentrale te benoemen leden van 
de partijraad kan, als gevolg van aan
passing door het hoofdbestuur van het 
in artikel 51.1 vermelde rooster, de zit
tingsduur aan beperking onderhevig 
zijn; de leden die aldus na één of twee 
jaar aftreden, zijn tweemaal herbe
noembaar. 

51.3. 
Ingeval van vermindering van het aan
tal door een centralevergadering van een 
kamercentrale te benoemen leden van 
de partijraad wordt de in arlikel51.1 
vermelde zittingsduur niet ingekort. 

51.4. 
In de tussentijds openvallende plaats 
wordt, behoudens ingeval van vermin
dering van het aantal leden ingevolge 
artikel50.1 onder 2 voorzien in de eerst
volgende vergadering van het orgaan 
dat tot benoeming bevoegd is, voor de 
overblijvende zittingsduur van degene 
wiens plaats is opengevallen; indien in 
zodanig geval de benoeming plaats vindt 
voor minder dan twee jaar, is de betrok
kene twee maal terstond herbenoem
baar. 

Artikel52: 
Orde van de vergadering 

52.1. 
De voorzitter van de partijraad is de 
voorzitter van de VVD of hij die hem 
vervangt; secretaris van de partijraad is 
de algemeen secretaris of hij die hem 
vervangt. 

52.2. 
Een vergadering van de partijraad 
wordt voorbereid door een agendacom
missie. Naast de voorzitter van de VVD 
heeft een drietalleden van de partijraad, 
te benoemen door de partijraad op voor
dracht van de voorzitter van de VVD, 
zitting in deze commissie. De algemeen 
secretaris is ambtelijk secretaris van 
voornoemde commissie. 

52.3. 
In een vergadering van de partijraad 
zijn gemachtigd aanwezig te zijn en het 
woord te voeren: 
1. de leden van de partijraad; 
2. de adviserende leden van de par

tijraad; 
3. de VVD-leden in de Staten-Generaal 

en het Europese Parlement; 
4. de leden van het hoofdbestuur voor 

zover niet vallend onder artikel 52.1 
onder 1; 

5. de voorzitters van de commissies van 
advies (artikel 60 hr.). De voorzitters 
van voornoemde commissies kunnen 
zich laten vervangen bij verhin
dering. 

52.4. 
De voorzitter van de partijraad kan be
sluiten dat ook andere leden van de VVD 
in de vergadering het woord mogen voe
ren. 

52.5. 
De leden van de partijraad, bedoeld in 
artikel 50.1 onder 1 en 2 hebben stem
recht, dit stemrecht is persoonlijk en 
niet overdraagbaar. 

52.6. 
Bij reglement van orde, door het hoofd
bestuur voor te stellen en door de par
tijraad vast te stellen, worden onder 
meer geregeld: 
1. de bevoegdheid tot indiening van 

voorstellen; 
2. de wijze van agendering; 
3. de wijze van verslaglegging; 
4. de wijze van vergaderen. 

Artikel53: 
Taakstelling en bijeenroeping 

53.1. 
Voor behandeling van onderwerpen in 
de partijraad kunnen reglementen van 
orde door het hoofdbestuur worden 
voorgesteld. Dergelijke reglementen 
worden vastgesteld door de partijraad. 

53.2. 
De voorzitter roept de partijraad bijeen 
zo dikwijls hij dit wenselijk oordeelt, 
maar in beginsel tweemaal per jaar. 

53.3. 
Voorts roept de voorzitter de partijraad 
bijeen op verzoek van ten minste tien 
leden van de partijraad; indien aan zo
danig verzoek niet binnen één maand 
na ontvangst van het verzoek gevolg is 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan. 

Op dit agendapunt zijn de volgende mo
ties en amendementen ingediend. 

39. Amendement: kamercentrale 
Den Helder 
Betreft: agendapunt llb, 
wijzigingen m.b.t. de partijraad 

Tekst: 
Artikel 51.1: toevoegen na "drie jaar", 
"en zijn éénmaal terstond herbenoem
baar" 

Toelichting: 
De artikelen 51.2, 51.3 en 51.4 gaan 
hiervan uit, waarschijnlijk vergeten. 

Advies hoofdbestuur: 
Ovememen. (Deze regel is abusievelijk 
weggevallen in het concept, voorts dient 
in artikel53.2 het "tweemaal" te worden 
vervangen door "viermaal"). 

40. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt llb, 
wijzigingen m.b.t. de partijraad 

Tekst: 
Toevoegen onder artikel 50.1.2.: artikel 
50.1.3. De door de jaarlijkse centra
levergadering van elke kamercentrale 
benoemde leden leggen in de jaarlijkse 
centralevergadering volgende op die 
waarin zij benoemd zijn verantwoording 
af over het door hen gevoerde beleid. 

Toelichting: 
Indien de bevoegdheden van de par
tijraad en dus van de leden van de par
tijraad wordt uitgebreid zal een controle 
door de leden die de leden van de par
tijraad hebben aangewezen moeten be
werkstelligen dat de wens van de leden 
op goede wijze wordt verwoord. 
In de centralevergadering kan het par
tijraadslid verantwoording afleggen 
waama de vergadering oordeelt en de 
kandidaat al dan niet opnieuw benoemt. 

Advies hoofdbestuur: 
Strekking ovememen. 
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41. Amendement: afdeling 
Groningen 
Betreft: agendapunt llb, 
wijzigingen m.b.t. de partijraad 

Tekst: 
Huishoudelijk reglement inzake de par
tijraad (hoofdstuk VIII) art. 52.3, 1e zin: 
"In een vergadering t/m te voeren" wij
zigen in: "In een vergadering van de 
partijraad zijn gemachtigd aanwezig te 
zijn alle leden der VVD. In een verga
de~ng van de partijraad zijn gemachtigd 
het woord te voeren:". 

Toelichting: 
In de oude reglementen wordt slechts 
een voorbehoud gemaakt voor degenen 
die gerechtigd zijn het woord te voeren 
in een partijraadsvergadering. In het 
nieuwe voorstel wordt ook de toegang 
tot de partijraadsvergadering gelimi
teerd. 
Gezien de wens van openbaarheid van 
handelen binnen de VVD is deze limite
ring niet gewenst. Immers, het 
verenigingsplan stelt onder punt 1 van 
hoofdstuk 2.1.: "Liberale politiek is een 
openbare zaak, er zijn geen geheimen, 
de ingrediënten zijn voor allen die dat 
willen zichtbaar, discussies spelen zich 
in het openbaar af'. 

Advies hoofdbestuur: 
Met als uitgangspunt de geciteerde tekst 
uit het Verenigingsplan zullen de ver
gaderingen van de partijraad in principe 
openbaar zijn. In dat geval is de voorge
stelde aanvulling overbodig. Het kan 
echter incidenteel voorkomen dat een 
besloten vergadering wenselijker is 
(daarbij valt te denken aan de advisering 
in de procedure kandidaatstelling TK). 
In dat geval is de voorgestelde aanvul
ling onwenselijk. 

IV. BEHANDELING 
REGLEMENT TK 
(was agendapunt 12 van de beschrij
vingsbrief JAV) 

Concept-reglement op de kandidaat
stelling voor leden van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal. (TK) 

Artikel1: 
Begripsbepalingen 

1.1. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Tweede Kamer: de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal; 

2. zittende leden: leden van de VVD 
die minister, staatssecretaris of lid 
van de Tweede-Kamerfractie zijn; 

3. hoofdbestuur: het hoofdbestuur van 
de VVD als vermeld in artikel 23 
van de statuten; 

4. algemeen secretaris: de algemeen 
secretaris van de VVD als vermeld 
in artikel 23.2 onder 4 dan wel in 
artikel 26 van de statuten; 

5. commissie: het in artikel 4 om
schreven orgaan; 

6. technisch advies: het in artikel 3 
omschreven advies over de techni
sche inrichting van de kandidaten
lijst, in voorkomend geval zoals dat 
advies ingevolge artikel 16.1 onder 
4 is aangevuld en/ of gewijzigd; 

7. plaats: een plaats op de kandida
tenlijst, welke zoveel plaatsen telt 
als in het technisch advies is om
schreven; 

8. kandidaat: een lid van de VVD dat 
schriftelijk heeft verklaard een 
kandidatuur in overweging te willen 
nemen voor een plaats op de kan
didatenlijst; 

9. lijstdelen: het onderste gedeelte van 
de kandidatenlijst waarop de laatste 
vijf plaatsen voor de rijkskieskrin
gen verschillend kunnen zijn inge
volge artikel H 2 van de Kieswet; 

10. Kieswet: Wet van 28 september 
1989, houdende nieuwe bepalingen 
·inzake het kiesrecht en de verkie
zingen (Kieswet) en overige nadien 
vast te stellen wijzigingen. 

1.2. 
Voor het overige gelden de begripsbepa
lingen als omschreven in artikel 2 van 
de statuten. 

Artikel2: 
Afdelingen in het buitenland 

Voor zover afdelingen buiten Nederland 
zijn gelegen, worden zij ingevolge besluit 
van het hoofdbestuur voor de toepassing 
van dit reglement ingedeeld bij een ka
mercentrale; in dat opzicht komen aan 
die afdelingen dezelfde rechten toe als 
aan de afdelingen die ingevolge artikel 
14 van de statuten tot die centrale be
horen. 

Artikel3: 
Technisch advies 

3.1. 
In de beschrijvingsbrief voor de alge
mene vergadering, waarop de kandida
tenlijst definitief wordt vastgesteld, 
wordt mede het voorstel van het hoofd
bestuur vermeld met betrekking tot een 
technisch advies. 

Voomoemd advies is gebaseerd op de 
daartoe gegeven mogelijkheid, neer
gelegd in artikel H 2 van de Kieswet, tot 
inlevering van één gelijkluidende lijst, 
behoudens de laatste vijf plaatsen, voor 
alle rijkskieskringen bij het hoofdstem
bureau (kieskring 12) te 's-Gravenhage. 

3.2. 
Het onder 3.1 genoemde technisch ad
vies houdt ten minste in: 
1. aantal op de lijst te plaatsen kan

didaten; 
2. totaal aantal voorlopige kandidaten 

dat naar landelijke voorkeur zal wor
den gerangschikt; 

3. wijze van spreiding over de 19 lijst
onderdelen van de kandidaten voor 
de laatste vijf plaatsen; 

4. al dan niet de mogelijkheid, dat leden 
van de VVD kandidaat kunnen wor
den gesteld die niet in de groslijst zijn 
vermeld. 

3.3. 
De artikelen 46.3 en 46.5/6 van het 
huishoudelijk reglement zijn zoveel mo
gelijk van overeenkomstige toepassing. 

Artikel4: 
Commissie 

4.1. 
Het hoofdbestuur benoemt ten laatste 
vóór 1 februari voorafgaande aan het 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer zal 
plaatsvinden, een commissie uit de leden 
van de VVD. De algemeen secretaris 
voorziet in het secretariaat van de com
missie. 

4.2. 
Met uitzondering van aspirant-leden is 
ieder lid benoembaar tot lid van de com
missie mits dat lid schriftelijk onherroe- . 
pelijk verklaart geen voorlopige kan
didatuur voor een plaats op de kandida
tenlijst te zullen aanvaarden. 

4.3. 
De commissie brengt aan het hoofdbe
stuur een gemotiveerd oordeel uit over 
de voorlopige kandidaten. 

4.4. 
Alvorens het oordeel als genoemd in ar
tikel4.3. uit te brengen wint de commis
sie het advies in van de voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie. 

ArtikelS: 
Zittende leden 

5.1. 
Vóór een door het hoofdbestuur te be
palen datum in het jaar voorafgaande 
aan het jaar waarin een periodieke ver
kiezing van de leden van de Tweede Ka
mer zal plaatsvinden, vraagt de alge
meen secretaris aan de zittende leden 
hem binnen drie weken schriftelijk te 
berichten of zij bereid zijn een voorlopige 
kandidatuur in overweging te nemen. 

5.2. 
Binnen een termijn van twee weken na 
ontvangst van de in artikel 5.1 bedoelde 
berichten geeft de algemeen secretaris 
aan de commissie en het hoofdbestuur 
kennis van de antwoorden die hij op de 
in artikel 5.1 omschreven vraag heeft 
ontvangen. 

5.3. 
Op leden van de VVD die nadat in artikel 
5.1 ·bedoelde vragen zijn gesteld zittend 
lid zijn geworden, zijn de artikelen 5.1 
en 5.2 van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat de beantwoor
ding binnen drie weken, doch uiterlijk 
voor het tijdstip waarop de partijraad 
ingevolge artikel 15.1 bijeenkomt, dient 
te geschieden en dat de algemeen secre
taris zo spoedig mogelijk kennis geeft 
van de ontvangen antwoorden. 

Artikel6: 
Aankondiging 
kandidaatstellingsprocedure 

6.1. 
Vóór 1 februari voorafgaande aan het 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer 
plaatsvindt, publiceert het hoofdbestuur 
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de voor de kandidaatstellingsprocedure 
geldende termijnen en tijdstippen in het 
partij-orgaan. 

6.2. 
Bij de in artikel6.1 vermelde publikatie 
geeft het hoofdbestuur aan de leden 
kennis van hun bevoegdheid om voor een 
door het hoofdbestuur te bepalen datum 
aan het bestuur van hun afdeling namen 
te noemen van personen, die zij wensen 
voor te dragen als voorlopige kandida
ten. 

Artikel7: 
Voordracht van voorlopige 
kandidaten 

7.1. 
Het bestuur van elke afdeling roept na 
de in artikel 6.2 vermelde kennisgeving 
een ledenvergadering bijeen tegen een 
tijdstip in een door het hoofdbestuur te 
bepalen periode. 

7.2. 
Na te hebben kennisgenomen van de 
namen die ingevolge artikel 6.2 aan het 
bestuur van de afdeling zijn genoemd, 
besluit deze ledenvergadering ' welke 
voorlopige kandidaten zij wenst voor te 
dragen; de vergadering kan als voorlo
pige kandidaten ook personen voordra
gen die niet _tevoren aan het bestuur van 
de afdeling zijn genoemd. 

7.3. 
Ook de commissie en het hoofdbestuur 
zijn bevoegd voorlopige kandidaten voor 
te dragen; artikel 8 is van overeenkom
stige toepassing. 

7.4. 
Een zittend lid dat de ingevolge artikel 
5.1 of 5.3 gestelde vraag bevestigend 
heeft beantwoord is voorlopig kan
didaat; artikel 8 is, behoudens de onder
tekening van het gegevens-formulier 
door de voorlopige kandidaat zelf, van 
overeenkomstige toepassing. 

7.5. 
Alleen leden van de VVD kunnen als 
voorlopig kandidaat worden voorgedra
gen. 

ArtikelS: 
Gegevensformulier 

8.1. 
Binnen twee weken na de in artikel 7.1 
bedoelde ledenvergadering brengt het 
bestuur van elke afdeling de namen van 
de voorgedragen voorlopige kandidaten 
ter kennis van de algemeen secretaris 
alsmede van de secretaris van de ka
mercentrale in welker gebied de voorlo
pige kandidaat woont, met gebruik
making en door volledige invulling van 
formulieren volgens een door het hoofd
bestuur vast te stellen model; elk for
mulier behoort te zijn ondertekend door 
de voorzitter of de secretaris van de af
deling alsmede, indien de voorlopige 
kandidaat geen zittend lid is, door de 
voorlopige kandidaat zelf; de voorlopige 
kandidaat dient tevens te verklaren dat 
hij bij verkiezing of plaatsvervulling de 
benoeming tot lid van de Tweede Kamer 
zal aanvaarden. 

8.2. 
Bij de vaststelling van het in artikel 8.1 
bedoelde model neemt het hoofdbestuur 
daarin ruimte op voor vermelding van 
o.a.: 

personalia, waaronder het huisadres; 
opleiding; 
aanvang van het huidige lidmaat
schap van de VVD; 
een beperkt aantal gegevens betref
fende de in de laatste tien jaren ver
vulde: werkkring, functies in de VVD 
en/of in andere politieke partij(en), 
funéties in vertegenwoordigende li
chamen en andere maatschappelijke 
activiteiten, alles met vermelding van 
begin- en eindjaar en wat de vertegen
woordigende lichamen betreft met 
vermelding van de politieke partij( en) 
waarvoor men zitting had; 
een zeker aantal onderwerpen waar
naar de belangstelling in het bijzonder 
uitgaat; 
de verklaring van de voorlopige kan
didaat bij verkiezing of plaatsvervul
ling de benoeming tot lid van de Twee
de Kamer te zullen aanvaarden. 

Artikel9: 
Uitsluiting van deelneming 

9.1. 
Voorlopige kandidaten zijn van elke 
deelneming aan de voorbereiding van de 
kandidaatstelling uitgesloten met in
gang van de dag van dagtekening van 



hun bereidverklaring ingevolge artikel 
5.1 onderscheidenlijk artikel 7.2 dan wel 
krachtens artikel 7.3. 

9.2. 
Van de in artikel9.1 vervatte uitsluiting 
zijn uitgezonderd: 
1. de voorzitter van de Tweede-Kamer
fractie of degene die hem vervangt, zulks 
echter uitsluitend in de vergaderingen 
van de commissie het hoofdbestuur, de 
partijraad, de algemene vergadering en 
in de door het hoofdbestuur bijeengeroe
pen bijeenkomsten; 
2. degenen die na de voorafgaande ver
kiezing van de Tweede Kamer voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie zijn ge
weest, zulks echter uitsluitend voor zo
ver dit ingevolge de artikel 15 en 16.3 
nodig is; 
3. degenen die hun bereidverklaring, 
een kandidatuur in overweging te ne
men, schriftelijk hebben ingetrokken. 

Artikel10: 
Stemrecht in de algemene 
vergadering 

Met betrekking tot de benoeming van 
afgevaardigden en de overdracht van de 
vertegenwoordiging van een afdeling 
geldt, dat een afgevaardigde in de alge
mene vergadering als bedoeld in artikel 
16 ten hoogste vijftien stemmen namens 
ten hoogste zes afdelingen mag uitbren
gen. 

Artikel U: 
Verloop van de algemene 
vergadering 

11.1. 
In de ingevolge artikel16 te houden ver
gadering wordt, voordat de beraadsla
gingen en stemmingen over elke plaats 
achtereenvolgens aan de orde komen, 
eerst gelegenheid gegeven voor het hou
den van algemene beschouwingen, ook 
over het· eventueel aan de vergadering 
voorgelegde advies of voorstel en de 
daaraan ten grondslag liggende gege
vens, benevens over eventueel inge
komen stukken. 

11.2. 
Uitsluitend de schriftelijke WIJzrgmgs
voorstellen ingevolge artikel 14, even
tueel aangevuld met de mondelinge 
voordracht genoemd in artikel 11.7, 
worden in stemming gebracht aan de 
hand van het in artikel 13.1 genoemde 
ontwerp van het hoofdbestuur eventueel 
aangevuld ingevolge artikel 15.3. 

11.3. 
De kandidatenlijst wordt samengesteld 
door over elke plaats, achtereenvolgens 
van de eerste tot en met de laatste 
plaats, aan de hand van het in artikel 
13.1 genoemde ontwerp van het hoofd
bestuur, eventueel aangevuld ingevolge 
artikel 15.3, te besluiten overeenkom
stig artikel 76 en. de overige artikelen 
van hoofdstuk XIV van het huishoude
lijk reglement met uitsluiting van arti
kel 76.3 van voornoemd reglement; tij
dens de stemmingen over een bepaalde 
plaats wordt niet meer beraadslaagd. 

11.4. 
Als de algemene vergadering een andere 
kandidaat stelt voor een bepaalde plaats 
dan is voorgesteld in het (aangevulde) 
ontwerp van het hoofdbestuur schuift de 
oorspronkelijk voor die plaats voorge
stelde kandidaat en degenen die in voor
noemd ontwerp op hernihaar volgen, al
len een plaats naar beneden op; daarna 
worden de beraadslagingen en de stem
mingen met inachtneming van het ge
nomen besluit hervat, te beginnen met 
de plaats, volgende op die waarvoor de 
vergadering een andere kandidaat heeft 
gesteld dan was voorgesteld. 

11.5. 
Een wijzigingsvoorstel, inhoudende de 
naam van een kandidaat voor een be
paalde plaats die reeds op de kandida
tenlijst is geplaatst, wordt niet meer in 
de beraadslaging en besluitvorming be
trokken voor een plaats volgende op de 
kandidatenlijst. 

11.6. 
Een wijzigingsvoorstel genoemd in arti
kel 14 kan tijdens de beraadslagingen 
worden ingetrokken door de afgevaar
digde(n) van de desbetreffende afdeling 
die voornoemd wijzigingsvoorstel heeft 
ingediend. Een zelfde recht komt toe aan 
de voorzitter, of hij die hem vervangt, 
van de desbetreffende kamercentrale 
ten aanzien van het door die centrale 
ingediende wijzigingsvoorstel. 

11.7. 
De afgevaardigde van een afdeling en de 
voorzitter van een kamercentrale of hij 
die hem vervangt hebben het recht om 
een kandidaat, die bij een wijzigings
voorstel van de desbetreffende afdeling 
c.q. kamercentrale als vermeld in artikel 
14.1 voor een bepaalde plaats is gekan
dideerd waarbij hij niet gesteld is, mon
deling voor een volgende plaats op de 
kandidatenlijst voor te dragen. 

11.8. 
De in artikel 14 bedoelde wijzigings
voorstellen kunnen, nadat deze ingevol
ge artikel 14.7 zijn gepubliceerd, niet 
meer worden veranderd. 

Artikel12: 
Groslijst 

12.1. 
Het hoofdbestuur stelt de groslijst van 
de voorlopige kandidaten samen, welke 
lijst bevat de alfabetische opgave van de 
namen van voorlopige kandidaten met 
adres, geboortejaar, huidige werkkring 
of functie, het jaar van aanvang van het 
lidmaatschap van de VVD en voorts met 
de gegevens als voorkomend in het for
mulier als bedoeld in artikel 8.2. 

12.2. 
De algemeen secretaris zorgt voor pu
blikatie van de groslijst in de eerst vol
gende uitgave van het partij-orgaan na 
de samenstelling door het hoofdbestuur. 

12.3. 
Voor een kandidatuur komen slechts Ie- · 
den van de VVD in aanmerking die in 
de groslijst zijn vermeld, tenzij: 
1. het technisch advies de bepaling be
vat, dat voor plaatsen ook andere leden 
van de VVD kandidaat kunnen worden 
gesteld; 
2. in bijzondere gevallen; dan is het 
hoofdbestuur bevoegd in het ontwerp als 
bedoeld in artikel 13.1 onder 3 ook na
men op te nemen van leden van de VVD 
die niet in de groslijst zijn vermeld. 

Artikel13: 
Ontwerp en adviezen van het 
hoofdbestuur 

13.1. 
Vier weken voor het tijdstip van publi
katie van de beschrijvingsbrief voor de 
algemene vergadering die beslist over 
de definitieve kandidatenlijst maakt het 
hoofdbestuur op: 
1. het technisch advies met inachtne

ming van artikel 3.1; 
2. het advies inzake al dan niet aangaan 

van een lijstencombinatie als bedoeld 
in artikel I 10 van de Kieswet, door 
verbinding van de in te dienen kan
didatenlijst met door één of meer an
dere politieke partijen of groeperin
gen in te dienen lijsten; 

3. het ontwerp van de in te dienen kan
didatenlijst gelet op het overleg ge
noemd in artikel 27.3 van de statu
ten; 

4. de toelichting op het ontwerp onder 3 
genoemd met onder meer motivering 
inzake opneming in het ontwerp van 
een kandidaat die niet in de groslijst 
is vermeld en inzake die kandidaat 
die als zittend lid niet in het ontwerp 
is opgenomen. 

13.2. 
Het hoofdbestuur publiceert de be
schrijvingsbrief, waarin opgenomen de 
in artikel3.1 en 13.1 vermelde stukken, 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien 
weken voor het tijdstip waarop de alge
mene vergadering genoemd in artikel16 
wordt gehouden, in het partij-orgaan. 

Artikel14: 
· Wijzigingsvoorstellen afdelingen 
en centrales 

14.1. 
De ledenvergaderingen van de afdelin
gen en de centralevergaderingen van de 
centrales hebben gedurende een termijn 
van vier weken na het tijdstip van pu
blikatie in artikel 13.2 genoemd het 
recht wijzigingsvoorstellen inzake de 
volgorde van de kandidatenlijst in te 
dienen. 

14.2. 
Het bestuur van elke afdeling of centrale 
kan na de in artikel13.2 bedoelde publi
katie inzake de volgorde van de kan
didatenlijst een afdelings- c.q. centra
levergadering bijeenroepen waarop een 
wijzigingsvoorstel kan worden vastge
steld. 

14.3. 
De afdelingen en centrales hebben ieder 
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afzonderlijk de mogelijkheid zoveel wij
zigingsvoorstellen in te dienen als er 
plaatsen zijn op de kandidatenlijst. 

14.4. 
Een wijzigingsvoorstel dient betrekking 
te hebben op de vervulling van één 
plaats op de kandidatenlijst met inacht
neming van het gestelde in artikel 11.7. 

14.5. 
De ledenvergadering van de afdeling 
kan op de vergadering, in artikel 14.2 
genoemd, afgevaardigden en hun 
plaatsvervangers benoemen naar de in 
artikel 16 voorgeschreven algemene 
vergadering; bij ontbreken van deze be
noeming wordt een afdeling vertegen
woordigd door de in de jaarlijkse leden
vergadering van de afdeling benoemde 
afgevaardigde(n) of zijn (hun) plaats
vervanger(s). 

14.6. 
Het door de ledenvergadering c.q. cen
tralevergadering van een afdeling c.q. 
centrale vastgestelde wijzigingsvoorstel 
wordt toegezonden aan de algemeen se
cretaris, met gebruikmaking van. een 
door het hoofdbestuur vastgesteld mo
del, vóór een tijdstip gelegen zes weken 
voor aanvang van de in artikel 16 be
doelde algemene vergadering. 

14.7. 
Het hoofdbestuur publiceert de wij
zigingsvoorstellen in het partij-orgaan 
ten laatste vier weken voor de bijeen
komst van de in artikel 16 voorgeschre
ven algemene vergadering. 

Artikel15: 
Partijraad 

15.1. 
De partijraad komt bijeen tegen een 
tijdstip, door het hoofdbestuur te be
palen, dat gelegen is ten minste twee 
weken voor de bijeenkomst van de in 
artikel 16 voorgeschreven algemene 
vergadering. 

15.2. 
De partijraad adviseert het hoofdbe
stuur inzake: 
1. het in artikel 3 bedoelde technisch 

advies; 
2. het in artikel 13.1 onder 2 bedoelde 

advies inzake al dan niet aangaan 
van een lijstencombinatie; 

3. het in artikel 13.1 onder 3 bedoelde 
ontwerp van de in te dienen kandida
tenlijst; 

4. de in artikel 14.1 ingediende wij
zigingsvoorstellen. 

15.3. 
Binnen een week na de in artikel 15.1 
voorgeschreven bijeenkomst kan het 
hoofdbestuur, gelet op de ontvangen ad
viezen genoemd in artikel 15.2, zijn in 
artikel13 opgemaakt ontwerp aanvullen 
door het uitbrengen van een nota. Deze 
nota wordt toegezonden aan de besturen 
van afdelingen en centrales die zorgdra
gen voor het in bezit stellen van voor
noemd stuk aan de afgevaardigde(n) en 
zijn (hun) plaatsvervanger(s) naar de in 
artikel 16 voorgeschreven algemene 
vergadering. 

Artikel16: 
Definitieve kandidatenlijst 

16.1. 
Het hoofdbestuur roept de algemene 
vergadering bijeen tegen een tijdstip ge
legen ten minste vier weken voor de dag 
der kandidaatstelling als vastgesteld in 
artikel F 1 van de Kieswet. 

16.2. 
Het hoofdbestuur nodigt degene(n) die 
na de voorafgaande verkiezing van leden 
van de Tweede Kamer voorzitter van de 
Tweede-Kamerfractie is (zijn geweest) 
uit voor de in artikel 16.1 vermelde ver
gadering ten einde daar inlichtingen te 
verstrekken. 

16.3. 
Tot de algemene vergadering worden 
eerst de zittende leden die aan de door 
het hoofdbestuur gezonden uitnodiging 
gevolg hebben gegeven, ieder afzonder
lijk toegelaten en in de gelegenheid ge
steld het woord te voeren en die inlich
tingen te geven waar de vergadering om 
vraagt; telkens nadat dit is geschied 
verlaat de betrokkene de vergadering. 

16.4. 
Met inachtneming van het in de artike
len 10, 11 en 12.3 bepaalde stelt de ver
gadering vervolgens het (gewijzigde) 
technisch advies, de technische inrich
ting van de kandidatenlijst en de in te 

dienen kandidatenlijst naar volgorde 
van landelijke voorkeur vast. 

16.5. 
De algemene vergadering kan na over
eenkomstig te hebben besloten over de 
bezetting van de plaatsen tot aan de 
laatste vijf plaatsen de beslissing over 
die resterende plaatsen op dit deel van 
de kandidatenlijst delegeren aan de 
centralevergadering van de desbetref
fende kamercentrale. 

16.6. 
Het hoofdbestuur publiceert de door de 
algemene vergadering genomen beslui
ten in de op de algemene vergadering 
volgende uitgave van het partij-orgaan; 
tevens brengt het deze besluiten ter 
kennis van de zittende leden die zich 
kandidaat hebben gesteld. 

Artikel17: 
Schriftelijke bereidverklaring 

17.1. 
Het hoofdbestuur vraagt aan ieder die 
door de algemene vergadering kan
didaat is gesteld, binnen een termijn van 
ten minste een week schriftelijk te ver
klaren dat hij bereid is de hem toe
gekende plaats te aanvaarden. 

17.2. 
Het hoofdbestuur kan namen van kan
didaten die deze verklaring niet binnen 
de gestelde termijn ondertekend hebben 
ingezonden, van de kandidatenlijst 
schrappen. 

17.3. 
Indien het hoofdbestuur van oordeel is, 
dat na het uitvallen van een kandidaat 
door schrapping als bedoeld in artikel 
17.2 of door een andere oorzaak, kan 
worden volstaan met opschuiving van de 
kandidaten, is het bevoegd de kandida
tenlijst aldus te herzien. 

17.4. 
Indien het hoofdbestuur in een in artikel 
17.3 bedoeld geval van oordeel is dat niet 
kan worden volstaan met opschuiving 
van de kandidaten, zendt het onverwijld 
een voorstel tot verandering van de 
kandidatenlijst aan de leden van de par
tijraad en hun plaatsvervangers, onder 
bijeenroeping van de partijraad op -een 
termijn van ten minste zeven dagen; de 
partijraad heeft dan de bevoegdheid de 
kandidatenlijst te herzien, zoveel moge
lijk met inachtneming van de besluiten 
van de algemene vergadering. 

Artikel18: 
Inlevering kandidatenlijst( en) 

18.1. 
De algemeen secretaris is belast met het 
verzamelen van de ingevolge artikel H 
9 van de Kieswet voorgeschreven ver
klaringen van instemming. 

18.2. 
De door het hoofdbestuur benoemde ge
machtigde of diens plaatsvervanger 
draagt zorg voor de indiening van de 
kandidatenlijsten alsmede indien 
daartoe is besloten - tot een lijstencom
binatie zoals bedoeld in artikel I 10 van 
de Kieswet. 

Artikel19: 
Afwijkingen van de procedure 

19.1. 
Indien een lid van oordeel is dat, ter zake 
van de kandidaatstelling voor leden van 
de Tweede Kamer, is gehandeld in strijd 
met de statuten, het huishoudelijk re
glement of dit reglement, kan dat lid een 
klacht indienen bij het hoofdbestuur; het 
hoofdbestuur draagt er voor zorg dat 
voornoemd lid in de gelegenheid wordt 
gesteld om op de in artikel 16 bedoelde 
vergadering zijn klacht mondeling naar 
voren te brengen waama voornoemde 
vergadering uitspraak ter zake doet; een 
klacht moet worden ingediend binnen 
twee weken nadat het met de statuten 
en/of reglementen strijdige feit zich 
heeft voorgedaan of het betrokken lid 
daarvan kennis heeft kunnen nemen, 
doch uiterlijk twee weken voor de in ar
tikel 16 bedoelde vergadering. 

19.2. 
Overigens is het hoofdbestuur bevoegd 
een besluit, dat is genomen in strijd met 
de statuten, het huishoudelijk regle
ment of dit reglement, geheel of ten dele 
nietig te verklaren. 

Artikel20: 
Onvoorziene geva:llen 

In gevallen waarin dit reglement niet 
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voorziet of waarin de toepassing van dit 
reglement aanleiding geeft tot moeilijk
heden, beslist en handelt het hoofdbe
stuur. 

Artikel21: 
Niet-periodieke verkiezing 

21.1. 
In geval van ontbinding van de Tweede 
Kamer stelt het hoofdbestuur zo spoedig 
mogelijk de te volgen kandidaatstel
lingsprocedure vast; indien tijdsgebrek 
zulks nodig maakt met weglating van 
een of meer fasen en/of met bekorting 
van termijnen, maar overigens zoveel 
mogelijk overeenkomstig de bepalingen 
van dit reglement en met dien verstande 
dat de definitieve kandidatenlijst in elk 
geval wordt vastgesteld door de alge
mene vergadering. 

21.2. 
Het hoofdbestuur geeft van de ingevolge 
artikel 21.1 vastgestelde kandidaatstel
lingsprocedure ten spoedigste kennis op 
de wijze als bedoeld in artikel 6. 

N.B. 
Ingevolge artikel F 1 van de Kieswet is 
bij een reguliere Tweede-Kamerverkie
zing de dag van de kandidaatstelling be
paald op de dinsdag gelegen in de perio
de 18 t/m 24 januari; zo die verkiezing 
samenvalt met die voor de provinciale 
staten of de gemeenteraad wordt de-dag 
van de kandidaatstelling bepaald op de 
dinsdag gelegen in de periode 22 t/m 28 
maart. 

In 1994 zal zich dus deze laatste vermel
de situatie voordoen. Bij een tussentijd
se ontbinding van de Tweede Kamer is 
de dag van de kandidaatstelling bepaald 
binnen een periode van veertig dagen 
na de dagtekening van het Koninklijk 
Besluit tot ontbinding. 

De dag van de stemming is steeds de 
drieënveertigste dag na de kandidaat
stellingsdag, tenzij de drieënveertigste 
dag na de kandidaatstelling 4 mei of 
Hemelvaartsdag is dan vindt de stem
ming op de tweeënveertigste dag plaats, 
zo die dag van stemming valt op 5 of 6 
mei en tevens de dag voor Hemelvaarts
dag is, dan vindt de stemming plaats op 
de vijftigste dag na de dag der kan
didaatstelling (conform artikel J 1 van 
de Kieswet). 

Toelichting: 
Het voorliggende concept gaat globaal 
uit van het alternatief "spoor B" ge
noemd in het rapport van de REC. 
Voorts zijn uitgangspunten te vinden in 
de besluiten van de 41ste JAV te Ede en 
het nadien verschenen "verenigings
plan". 

Hoofdlijnen van het concept zijn: 
a. het hoofdbestuur brengt in een zeer 

vroeg stadium van de procedure zijn 
ontwerp van de kandidatenlijst uit. 
Na behandeling door afdelingen en 
centrales, na raadpleging van de par
tijraad, wordt de kandidatenlijst op 
basis van het eerder genoemde ont
werp definitief door de algemene ver
gadering met gewone meerderheid 
van stemmen vastgesteld. Het hoofd
bestuur draagt de volle verantwoor
delijkheid van het eerste tot het laat
ste moment. Het verdedigt dan ook 
zijn ontwerp ten overstaan van het 
hoogste orgaan van de partij "de al
gemene vergadering". Deze hoofdlijn 
is een consequente voortzetting van 
de bestuurlijke lijn zoals die door de 
41ste JAV te Veldhoven is neergelegd 
in een wijziging van de statuten in
zake positie en samenstelling van het 
hoofdbestuur; 

b. de procedure dient een kort tijdpad 
te kennen en voorts voor alle leden 
werkelijk doorzichtig en begrijpelijk 
te zijn. In het "oude" reglement be
slaat de procedure een periode van 12 
maanden. De "nieuwe" daarentegen 
geeft de mogelijkheid om in een tijd
bestek van 3 maanden op adequate 
wijze tot besluitvorming te geraken. 
Voorts is aan het zgn. "Modderman
systeem" een einde gekomen, een 
systeem waarbij feitelijk meer toe
vallig dan bestuurlijk verantwoord 
een evenwichtige kandidatenlijst 
wordt vastgesteld met als eindresul
taat een "toevallige" Tweede-Ka
merfractie; 

c. de verkiezingsraad wordt afgeschaft. 
Het hoofdbestuur wint wel adviezen 
in van de partijraad die circa twee 
weken voor de algemene vergadering 
bijeenkomt. Die partijraad zal overi-



gens - gelet op de voorstellen ter zake 
in de beschrijvingsbriefvoor de 43ste 
JAV - een andere samenstelling ken
nen. Motieven voor het inschakelen 
van de partijraad en het laten weg
vallen van de verkiezingsraad zijn: 

1. Het hoofdbestuur is het eerst aan zet. 
Maar consequent is dat ook de laatste 
handeling er een is van het hoofdbe
stuur. Het ontwerp van een kandida
tenlijst dient op de algemene verga
dering te worden verdedigd door dat 
zelfde hoofdbestuur en kan dus nim
mer de lijst zijn die een verkiezings
raad heeft vastgesteld, waarvoor het 
hoofdbestuur geen verantwoording 
draagt. 

2. Het handhaven van de verkiezings
raad verstoort emstig het directe ka
rakter van de voorgestane procedure 
waarbij afdelingen en kamercentra
les de mogelijkheid hebben om d.m.v. 
wijzigingsvoorstellen het ontwerp 
van het hoofdbestuur te amenderen. 

3. De partijraad is een adviesorgaan. Zij 
neemt geen (semi) finale besluiten. 
Zij stelt ook geen voorlopige kandida
tenlijst vast. Wel geeft de raad advies 
aan het hoofdbestuur, eventueel gelet 
op de wijzigingsvoorstellen van afde
lingen en centrales. 
Het hoofdbestuur zal zo de mogelijk
heid hebben om mede gelet op de ad
viezen van die partijraad het eigen 
ontwerp aan te passen. 

4. Eventueel handhaven van verkie
zingsraad betekent voorts dat de pro
cedure nodeloos verlengd wordt, en 
dat de algemene vergadering (het 
hoogste orgaan) in de praktijk buiten 
spel wordt gezet. 

5. Bij handhaving verkiezingsraad 
keert gewild of ongewild het Modder
mansysteem terug. Met alle gevolgen 
van dien. Vereenvoudiging van de 
procedure blijft dan een vrome wens! 
De herhaalde uitspraken van het 
hoofdbestuur (bezoeken kc's, par
tijraden en algemene vergaderingen) 
inzake de betekenis van de afdelingen 
in de procedure worden bij hand
having verkiezingsraad geweld aan
gedaan; 

d. de kamercentrales zullen in de thans 
voorgestane procedure drie momen
ten van invloed kennen. 

1. het periodiek overleg (voordat het hb 
zijn ontwerp uitbrengt); 

2. de mogelijkheid om als centralever
gadering wijzigingsvoorstellen in te 
brengen (in de periodieke publikatie 
ontwerp en bijeenkomst partijraad); 

3. de afgevaardigden naar de partijraad 
hebben de gelegenheid op de bijeen
komst van de raad te adviseren; 

e. er wordt een commissie gevormd die 
tot taak krijgt het ontwerp van het 
hoofdbestuur voor te bereiden. De 
commissie spreekt met nieuwe kan
didaten en geeft een gemotiveerd 
oordeel over de voorlopige kandida
ten. Alvorens het oordeel van de com
missie het hoofdbestuur bereikt, 
wordt de voorzitter van de Tweede
Kamerfractie om advies gevraagd. 

Het hoofdbestuur heeft het voornemen 
om, op basis van de uitspraken en be
sluiten van de komende jaarlijkse alge
mene vergadering inzake het vast te 
stellen nieuwe reglement TK ook bij de 
andere reglementen uit te gaan van 
strekking en geest van genoemd regle
ment. De behandeling van het concept 
is derhalve van fundamentele betekenis 
voor de hele partij-organisatie. Het 
hoofdbestuur spreekt de verwachting uit 
dat zeer veel afdelingen én centrales zich 
zullen voorbereiden voor de behande
ling, zodat tenslotte na jaren van dis
cussie en goede bedoelingen duidelijk
heid wordt verkregen. Wachten kan niet 
meer! 
N.B. 
Het hoofdbestuur verzoekt de algemene 
vergadering in te stemmen - zo de alge
mene vergadering het reglement TK 
heeft vastgesteld - met opdracht te geven 
aan de deskundigen om tot herschikking 
van de artikelen over te gaan en om 
eventuele redactionele wijzigingen te 
mogen aanbrengen. 
Het stramien van het voorliggende con
cept is gebaseerd op dat van het vigerend 
reglement om zo een doorzichtige be
handeling van het concept te bevor
deren, indien een vergelijking van beide 
reglementen gewenst wordt. 

De volgende moties en amendementen 
zijn ingediend. 

52. Motie: afdeling Uithoorn 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De behandeling van het concept regle
ment TK dient te worden uitgesteld tot 
een zodanig tijdstip dat de leden van de 
partij gelegenheden hebben gehad zich 
op dit onderwerp naar behoren voor te 
bereiden. 

Toelichting: 
De voorstellen vervat in het concept re
glement TK raken de kern van de demo
cratische processen binnen de partij en 
blijken bij de leden controversiële reac
ties op te roepen. De termijn voor dis
cussie in de ledenvergaderingen en cen
tralevergaderingen was veel te kort, met 
name door late publikatie (V en D, fe
bruari 1990) en het feit dat de afdelingen 
zich met de verkiezingen voor de ge
meenteraden bezig moesten houden. 
Aangezien het hier een zaak betreft die 
zich niet leent voor "even doordrukken", 
verdient het aanbeveling het onderwerp 
later, b.v. in het najaar, te behandelen. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De discussie over het regle
ment TK houdt de partij al erg lang be
zig. Het hoofdbestuur meent dat de al
gemene vergadering, ook zonder advies 
van een speciale commissie, heel wel in 
staat zal zijn zich over de nu voorgestel
de procedure uit te spreken. Het instel
len van een dergelijke commissie zal een 
vertragende werking hebben en het is 
van belang zo spoedig mogelijk klaar te 
zijn voor nieuwe verkiezingen. 

53. Motie: kamercentrale 
Rotterdam 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Dé.VVD, in vergadering bijeen op 18 en 
19 mei 1990 te Zwolle, 

kennis genomen hebbende van de 
voorstellen van het hoofdbestuur om 
de reglementen op de kandidaatstel
lingsprocedure voor de Tweede Kamer 
te wijzigen; 
overwegende dat deze voorstellen zeer 
ingrijpend zijn; 
overwegende dat deze voorstellen zeer 
recent ter kennis van de leden en de 
afdelingen zijn gebracht; 
overwegende dat er thans een machts
evenwicht bestaat tussen het hoofd
bestuur en de kamercentrales en dat 
er uit de voorliggende voorstellen geen 
aanwijzingen zijn dat er een nieuw 
machtsevenwicht zal ontstaan; 
overwegende dat de vervanging van de 
verkiezingsraad door de partijraad een 
ongewenste zaak is; 

- overwegende dat in de voorstellen 
overigens ook goede elementen aan
wezig zijn; 

stelt voor dat: 
1. thans niet tot behandeling van de 

voorstellen wordt overgegaan; 
2. een commissie wordt ingesteld die 

aan de algemene vergadering advies 
uitbrengt over de wenselijkheid van 
de thans voorgestelde structuur in de 
kandidaatstellingsprocedure Tweede 
Kamer. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

54. Motie: afdeling Amstelveen 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De 43ste algemene ledenvergadering, 
overwegende, 
- dat het concept-reglement op de kan

didaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer (zoals aangekondigd in 
januari 1990) pas in Vrijheid en De
mocratie van eind februari 1990 kon 
worden gepubliceerd; 

- dat het onderwerp mede met het oog 
op de wijzigingen van de overige re
glementen een zorgvuldige behande
ling verdient; 
dat de periode tussen verschijnen van 
dit concept en de uiterste datum van 
indienen van amendementen mede ten 
gevolge van de campagnes voor de ge
meenteraadsverkiezingen als te on
gelegen en te krap werd ervaren voor 
een zorgvuldige behandeling van het 
voorstel; 

besluit de behandeling van punt 12 van 
de agenda, het concept-reglement op de 
kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer, te verdagen naar de 
eerst volgende algemene vergadering; 
verzoekt het hoofdbestuur ter voor
koming van onnodig tijdverlies de con-
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cepten van de overige reglementen tijdig 
te publiceren en te behandelen in die
zelfde vergadering. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

55. Motie: kamercentrale 
's-Gravenhage 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De VVD, in vergadering bijeen op 18 en 
19 mei 1990 te Zwolle 
overwegende, 
dat het nieuwe concept-reglement 
Tweede Kamer een zeer grote verande
ring betekent in een praktijk van vele 
jaren met het reglement dat tot dusverre 
van kracht is 
dat onvoldoende is aangetoond dat deze 
ingrijpende WlJZlgmgen verbetering 
zullen brengen 
besluit, 
het vigerende reglement voor de kan
didaatstelling Tweede Kamer voorlopig 
te handhaven; 
een kleine commissie in te stellen die als 
opdracht krijgt na te gaan welke wij
zigingen eventueel gewenst zijn en 
daarbij zo nodig ook te betrekken de 
voorstellen van de REC, zoals aange
nomen in de algemene vergadering te 
Veldhoven en Ede, die nog niet in regle
menten zijn verwerkt. 
De commissie dient aan het hoofdbe
stuur te rapporteren, waarna het hoofd
bestuur nieuwe voorstellen aan een toe
komstige algemene vergadering kan 
doen. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

56. Motie: afdeling Leeuwarden 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De afdeling Leeuwarden in vergadering 
bijeen op 26 maart 1990 verzoekt de al
gemene vergadering agendapunt 12 niet 
in behandeling te nemen. 

Toelichting: 
De afdeling heeft in verband met de ge
meenteraadsverkiezingen te weinig tijd 
gehad de consequenties te overzien. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

57. Amendement: afdeling 
Leeuwarden 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De afdeling Leeuwarden behandelend 
agendapunt 12 nodigt het hoofdbestuur 
uit het betrokken agendapunt van de 
agenda te nemen en het voorstel uitge
breider toe te lichten voor wat betreft 
de grootte, wijze van samenstelling en 
werkwijze der commissie en het voorstel 
in een volgende vergadering opnieuw in 
behandeling te nemen. 

Toelichting: 
Bovenstaand amendement wordt alleen 
ingediend wanneer de motie van de af
deling Leeuwarden met betrekking tot 
punt 12 van de agenda door de verga
dering wordt verworpen. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 52. 

58. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 4.1. WIJZigen in: "De algemene 
vergadering benoemt vóór 1 februari 
voorafgaande aan het jaar waarin een 
periodieke verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer zal plaatsvinden, een 
commissie uit _de leden van de VVD. Tot 
het stellen van kandidaten voor de com
missie zijn bevoegd de ledenvergaderin
gen van de afdelingen en het hoofdbe
stuur. Er kan geen voor de algemene 
vergadering bindende voordracht wor
den gedaan. De algemeen secretaris 
voorziet in het secretariaat van de com
missie. 

Toelichting: 
Het benoemen van een commissie ter 
voorbereiding van de kandidaatstelling 
is een goed idee. 

Deze commissie zal een zeer belangrijke 
rol gaan spelen in de voorbereiding op 

de kandidaatstelling. Daarom is het 
zaak dat het hoogste orgaan binnen de 
partij deze commissie benoemt: de alge
mene vergadering. 

Benoeming door de algemene verga
dering zorgt er tevens voor dat de com
missie niet kan worden gezien als een 
verlengstuk van een kleine groep binnen 
de VVD, maar de hele partij vertegen
woordigt. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. De verantwoordelijkheid voor 
het ontwerp van de kandidatenlijst be
rust volledig bij het hoofdbestuur die dit 
ontwerp ook tijdens de gehele procedure 
verdedigt. Deze verantwoordelijkheid 
kan niet worden afgewenteld. Benoe
ming van de commissie door de alge
mene vergadering heeft tot gevolg dat de 
commissie aan de algemene vergadering 
verantwoording aflegt en daarmee een 
stuk van de verantwoordelijkheid van 
het hoofdbestuur ovemeemt. 

58. a. Amendement: afdeling 
Rijswijk 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 4.1 wijzigen in: 
"Het hoofdbestuur benoemt ten laatste 
vóór 1 februari voorafgaande aan het 
jaar waarin een periodieke verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer zal 
plaatsvinden, een commissie uit de leden 
van de VVD en geeft daarbij aan welke 
criteria zij gehanteerd heeft bij de be
noeming van de commissie. 
De algemeen secretaris voorziet in het 
secretariaat van de commissie". 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Bij beleid hoofdbestuur ter
zake zal de algemene vergadering in de 
gelegenheid zijn het hoofdbestuur als 
immer naar de achtergrond van benoe
mingen, ook t.a.v. leden van deze com
missie, te vragen. 

58. b. Amendement: afdeling 
Rijswijk 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 4.3 wijzigen in: 
"De commissie is belast met het aanzoe
ken en selecteren van mogelijke kan
didaten voor de eerstvolgende Tweede
Kamerverkiezingen, alsmede met het 
uitbrengen aan het hoofdbestuur van 
een gemotiveerd oordeel over de voorlo
pige kandidaten. 

Toelichting: 
De tekst van punt 3.2.1 van het 
Verenigingsplan wijkt inhoudelijk af 
van de tekst, voorgesteld in artikel 4, 
punt 3 van de Beschrijvingsbrief. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Reglementering inzake 
taakstelling van de commissie moet zo 
veel als doenlijk achterwege blijven. 

59. Motie: kamercentrale Den 
Helder 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle 
constaterend, 
de ':oorstellen van het hoofdbestuur in 
de aanvullende beschrijvingsbrief ten 
aanzien van de procedure kandidaat
stelling Tweede Kamer, 
spreekt als haar mening uit, 
dat het voorgestelde reglement dient te 
worden bijgesteld met verwerking van 
de volgende punten: 

een commissie van advies adviseert 
het hoofdbestuur (conform hoofdbe
stuursvoorstel); 

- hoofdbestuur presenteert advieslijst 
aan afdelingen (conform hoofdbe
stuursvoorstel); 
afdelingen doen schriftelijk wij
zigingsvoorstellen naar kamercentra
lebestuur; 

- centralevergadering kamercentrale 
stelt KC-lijst vast; 
landelijk worden KC-lijsten gewogen 
tot één lijst; 

- deze lijst en het oorspronkelijke 
hoofdbestuursvoorstel zijn basis voor 
discussie in de partijraad nieuwe stijl; 
hoofdbestuur doet (herzien) advies 
toekomen aan afdelingen en centrales 
(conform hoofdbestuursvoorstel); 

- afdelingen en kamercentrales kunnen 
mondeling wijzigingsvoorstellen doen 
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op landelijke vergadering; 
- deze voorstellen behoeven een gewone 

meerderheid. 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
Mondeling ter vergadering. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het voorstel is in strijd met de 
gedachte het zgn. "Moddermansysteem" 
te beëindigen. De partij heeft hier vele 
malen blijk van gegeven! 

60. Amendement: afdeling 
Noordwijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De systematiek van het concept-regle
ment op de kandidaatstelling voor leden 
van de Tweede Kamer dient vereenvou
digd te worden. 

Toelichting: 
In dit concept komen veel verwijzingen 
naar andere artikelen voor; dit verkleint 
de omvang van het reglement. Dit mag 
echter niet leiden tot een te groot aantal 
verwijzingen, hetgeen de leesbaarheid 
bemoeilijkt. Met name artikel11.2 spant 
hierin de kroon. Herziening van de sys
tematiek verdient de voorkeur. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. Het hoofdbestuur zal 
trachten in de uitwerking in plaats van 
wijzigen zoveel mogelijk de inhoud van 
de artikelen waarnaar verwezen wordt 
in de betreffende bepalingen op te ne
men. Voorts zullen na vaststelling door 
de algemene vergadering de artikelen in 
een meer aansluitend verband worden 
geplaatst. 

61. Amendement: afdeling 
Noordwijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel 7.4 van het ontwerp dient te 
worden geschrapt; artikel5 kan hierdoor 
worden aangepast. 

Toelichting: 
Kandidaatstelling is in eerste instantie· 
een verantwoordelijkheid van de afde
lingen en het hoofdbestuur c.q. commis
sie. Een zittend lid behoeft aan zijn lid
maatschap geeri speciale voorrechten 
m.b.t. de kandidaatstelling te genieten. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Voor zittende leden is de 
kandidaatstellingsprocedure van in
grijpender belang dan voor nieuwe le
den. Zij dienen zich daarom in een vroeg 
stadium te kunnen uitspreken. 

62. Amendement: afdeling 
Middelburg 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
11.7: Dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing indien de afgevaardigde of 
voorzitter tijdens de behandeling van 
een wijzigingsvoorstel dit heeft inge
trokken voor die bepaalde plaats. 

Advies hoofdbestuur: 
Overbodig; is mogelijk op basis van de 
huidige tekst. 

63. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Schrappen in artikel 12.: ," tenzij ..... 
zijn vermeld". 

Toelichting: 
Het is niet juist om leden in het ontwerp 
op te nemen wier namen niet op de gros
lijst waren vermeld. Het is op die wijze 
namelijk niet mogelijk voor de leden van 
de VVD om inzicht te hebben in de ge
volgde procedure. De eenheid binnen de 
partij is niet gediend met het later op
voeren van nieuwe kandidaten. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Zowel bij de vaststelling van 
het technisch advies als bij de behande
ling van het ontwerp kan de algemene 
vergadering zich hierover uitspreken. 
Het is niet gewenst om ook in bijzondere 
gevallen deze mogelijkheid afte snijden. 

64. Amendement: kamercentrale 
Groningen 
Betreft: agendapunt 12, 



behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel14 van het concept-reglement op 
de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer zodanig te wijzigen dat 
afgevaardigden op de algemene verga
dering ter vergadering wijzigingsvoor
stellen kunnen indienen. 

Toelichting: 
De definitieve kandidatenlijst dient 
evenwichtig te zijn voor wat betreft de 
aard van de kwalificaties van de respec
tievelijke kandidaten. Bij een schrifte
lijke procedure is het beeld voor een ie
der pas volledig na sluiting van de indie
ningstermijn. Bovendien is het van be
lang hoe ter vergadering de definitieve 
kandidatenlijst daadwerkelijk groeit. 
Enig aanvaard wijzigingsvoorstel kan 
gevolgen hebben voor de voorkeur van 
afgevaardigden omtrent de daar op vol-
gende plaatsen. · 

Derhalve zullen afdelingen en centrales 
bij het voorgestane schriftelijke systeem 
de neiging hebben uit protectionistische 
overwegingen een groot aantal wij
zigingsvoorstellen in te dienen "voor het 
geval dat ..... ". 

Advies hoofdbestuur: 
De schriftelijke wijzigingsvoorstellen 
spelen een belangrijke rol in de procedu
re. Mede op basis daarvan en op basis 
van de adviezen die de partijraad erover 
uitbrengt kan het hoofdbestuur beslui
ten tot het uitbrengen van een aanvul
lende nota. 

65. Amendement: afdeling 
Noordwijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De gevolgen van invoering van artikel 
14.1 i.v.m. artikel14.7 behoeven nadere 
studie. 

Toelichting: 
De afdeling Noordwijkerhout vraagt 
zich af of door het recht van wijzigings
voorstellen en de publikatieplicht een te 
groot en daarmee onoverzichtelijk ge
heel zal ontstaan, waardoor een goede 
beeldvorming moeilijk kan worden. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 64. 

66. Amendement: afdeling 
Noordwijkerhout 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Het facultatieve karakter van het bij 
nota uitbrengen van het advies van de 
partijraad aan de afdelingen en centra
les dient gewijzigd te worden in een ver
plichting tot publikatie. 

Toelichting: 
De leden hebben recht op kennisneming 
van het advies op met name door hen 
ingebrachte wijzigingen op het ontwerp 
van de kandidatenlijst. 

Advies hoofdbestuur: 
Het advies van de partijraad behelst 
geen voorlopige kandidatenlijst; ook is 
het niet de bedoeling dat stuk voor stuk 
de ingediende wijzigingsvoorstellen 
worden besproken. Los van de eventuele 
aanvullende nota van het hoofdbestuur 
zal in de algemene vergadering verslag 
worden gedaan over de adviezen van de 
partijraad. 

67. Amendement: afdeling 
Leidschendam 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De 43ste algemene vergadering van de 
VVD bijeen op 18 en 19 mei 1990 te 
Zwolle, 
overwegende, 
- dat het bepaalde in artikel 14 lid 5 

ertoe kan leiden dat een afdeling geen 
afvaardiging kan sturen; 

- dat de kans op een dergelijke situatie 
niet verwaarloosbaar is omdat het 
veelal gaat om een handvol actieve be
stuurderen en leden; 
dat een afdeling(sbestuur) in deze ook 
een eigen verantwoordelijkheid heeft; 
dat een afdelingsreglement reeds 
voorziet in een vertegenwoordiging in 
rechte, 

spreekt uit: 
dat het tekstdeel van artikel14lid 5 van 
het conceptreglement op de kandidaat
stelling voor leden van de Tweede Ka-

mer te beginnen na "... vergadering" 
wordt gewijzigd in: "bij ontbreken van 
deze benoeming bepaalt het afdelings
bestuur de samenstelling van de afvaar
diging. Te allen tijde is de afdeling be
voegd personen die haar in overeen
stemming met het afdelingsreglement in 
rechte vertegenwoordigen, af te vaar
digen". 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden. Het hoofdbestuur is van me
ning dat de ledenvergadering de afge
vaardigden moet benoemen. 

11. Motie: kamercentrale Den 
Helder 
Betreft: agendapunt 4c, 
gedachtenwisseling 
verenigingsplan (hoofdstuk 3.0) 

Tekst: 
De algemene vergadering van de VVD, 
in vergadering bijeen op 18 en 19 mei 
1990 te Zwolle, 
constaterend, 
- dat de aanbeveling van het hoofdbe

stuur onder punt 3.2.2 en 6.2.4 uit het 
verenigingsplan; 
dat de leden van de verkiezingsraad 
hun taak gericht uitvoeren met een 
opdracht van de algemene verga
dering van de kamercentrale die ze 
vertegenwoordigen; 
dat de leden van de partijraad zonder 
last of ruggespraak voor een periode 
van drie jaar worden benoemd, en 
daardoor een meer vrije houding kun
nen aannemen ten aanzien van de 
standpunten van de centrale verga
dering van de kamercentrales; 
dat op dit momeil.t de landelijke alge
mene vergadering slechts met 2/3 een 
voorstel van de verkiezingsraad kan 
wijzigen; 

- dat in het voorstel van het hoofdbe
stuur de partijraad in deze slechts ad
viseert; 

spreekt als haar mening uit, 
dat binnen de doof- het hoofdbestuur 
voorgestelde procedure, de landelijke 
algemene vergadering met gewone 
meerderheid wijzigingen kan aanbren
gen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: 
De kamercentrale Den Helder juicht de 
voorstellen van het hoofdbestuur toe 
daar waar die een omgekeerde procedu
re ten aanzien van kandidaatstelling 
bepleiten. Het democratisch gehalte van 
de uiteindelijk vastgestelde lijst dient 
echter niet in gevaar te komen. Een 
combinatie van het door het hoofdbe
stuur voorgestelde en deze motie bereikt 
een optimaal effect. De meest ter zake 
kundigen komen als eerste met een af
gewogen advies, maar de leden beslissen 
uiteindelijk. 

Advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur deelt de zienswijze 
van de kamercentrale Den Helder, zoals 
ook verwoord is in het concept-regle
ment TK. De constateringen wekken 
overigens de indruk dat de kamercen
trale Den Helder vast wil houden aan de 
verkiezingsraad. 

68. Amendement: kamercentrale 
's-Gravenhage 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel15: 
In plaats van partijraad dient er een 
verkiezingsraad te komen, zoals vervat 
in het huidige reglement. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden is in strijd met de essentie van 
het voorstel. Zie de argumenten ge
noemd in punt c van de hoofdlijnen van 
het concept zoals opgenomen in de aan
vulling op de beschrijvingsbrief in 
Vrijheid en Democratie van februari. 

69. Amendement: kamercentrale 
's-Gravenhage 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Artikel16: 
De algemene vergadering kan wijzigin
gen aanbrengen in de door de verkie
zingsraad vastgestelde, volgorde met 
een meerderheid van twee derden van 
de uitgebrachte stemmen, zoals vervat 
in het huidige reglement. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden; is in strijd met de essentie 
van het voorstel waarin de partijraad 
aan de algemene vergadering adviseert 
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en er geen verkiezingsraad is (zie ook 
onder 68). 

70. Amendement: afdeling 
Leidschendam 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
De 43ste algemene vergadering van de 
VVD bijeen op 18 en 19 mei 1990 te 
Zwolle, 
overwegende, 
- dat het hoofdbestuur conform het be

paalde in artikel 16 van het concept
reglement op de kandidaatstelling 
voor leden vàn de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal een ontwerp-kan
didatenlijst opstelt; 

- dat de afdelingen en centrales conform 
het bepaalde in artikel14 van het con
cept-reglement wijzigingsvoorstellen 
kunnen indienen; 

- dat de partijraad het hoofdbestuur, 
gelet op het bepaalde in artikell5 van 
het concept-reglement, adviseert in
zake de ontwerp-kandidatenlijst als 
bedoeld in artikel 13 alsmede inzake 
de conform artikel 14 ingediende wij
zigingsvoorstellen; 

- dat het hoofdbestuur op basis daarvan 
aan de algemene vergadering een de
finitieve kandidatenlijst . eventueel 
met nota voorlegt; 

- dat de algemene vergadering vervol
gens op basis van deze uitgebreide 
voorbereiding de kandidatenlijst 
vaststelt; 
dat daarmee de samenstelling van de 
kandidatenlijst tot stand komt na een 
uitgebreide en zorgvuldige procedure; 

- dat een op die lijst geplaatst lid kan 
uitvallen, 

spreekt uit: 
1. dat volstaan dient te worden met het 

bepaalde in artikel 17.3 van het con
cept-reglement, namelijk dat alle 
kandidaten één plaats opschuiven; 

2. dat de bevoegdheid toe te kennen aan 
het hoofdbestuur als bedoeld in arti
keil 7.4 van het concept-reglement de 
zorgvuldige en uitgebreide procedure 
rond de vaststelling van de kandida
tenlijst desavoueert; 

3. dat derhalve artikel17.4 uit het con
cept-reglement dient te vervallen. 

Advies hoofdbestuur: 
Ontraden; het hoofdbestuur geeft er de 
voorkeur aan voor een dergelijk noodge
val een voorziening in het reglement op 
te nemen. 

71. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Schrappen: artikel 17.4. 

Toelichting: 
Een eenmaal door de algemene verga
dering vastgestelde volgorde mag niet 
gewijzigd worden door de partijraad, of 
door enig ander orgaan binnen de partij. 
De vaststelling van de kandidatenlijst 
door de algemene vergadering moet 
worden geëerbiedigd. 

Indien de volgorde door de partijraad 
kan worden bepaald heeft de opstelling 
door de algemene vergadering weinig 
zin. 

Advies hoofdbestuur: 
Zie advies bij 70. 

72. Amendement: afdeling Bergen 
op Zoom 
Betreft: agendapunt 12, 
behandeling reglement TK 

Tekst: 
Toevoegen na "hoofdbestuur" in artikel 
20: "Het hoofdbestuur doet in de eerst
volgende algemene vergadering mede; 
deling van de beslissing c.q. handeling, 
met het verzoek aan de vergadering deze 
beslissing c.q. handeling achteraf goed 
te keuren". 

Toelichting: 
Door artikel 20 aan te vullen met boven
staande tekst wordt het proces van de
mocratische besluitvorming binnen de 
VVD gediend. 
Goedkeuring door de algemene verga
dering houdt in dat het hoofdbestuur 
juist gehandeld heeft en kan worden ge
dechargeerd voor de beslissing c.q. han
deling. 

Advies hoofdbestuur: 
Overnemen. 

V. RONDVRAAG. 

VI. SLUITING 

N.B.l: 
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 sternrecht in de algemene 
vergadering wordt uitgeoefend door af
gevaardigden van de afdelingen. 

20.2~ Voor iedere vijftig leden van een 
afdeling per een januari 
onderscheidenlijk een juli van het 
lopende jaar wordt een stem uitge
bracht; daarbij wordt het aantal leden 
van elke afdeling naar boven afgerond 
tot vijftig of een veelvoud daarvan. 

20,3. Voor afdelingen, die na éénjanua
ri onderscheidenlijk één juli van het 
lopende jaar zijn opgericht of waarvan 
de grenzen na die data zijn gewijzigd, 
wordt het aantal stemmen op de in arti
kel 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. 

49.2. Indien de ledenvergadering meer 
dan een afgevaardigde benoemt, kan zij 
tevens vaststellen hoeveel stemmen ie
dere afgevaardigde met inachtnemng 
van het in artikel 20 van de statuten 
bepaalde aantal sternmen ter algemene 
vergdering 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. 
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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. 

N.B.2: 
Het is noodzakelijk dat de sprekers zich 
tijdig voor het betreffende agendapunt 
aan de orde komt, hebben aangemeld bij 
de algemeen secretaris, opdat een even
redige verdeling van de beschikbare 
spreektijd kan worden vastgesteld. 

N.B.3: 
Afgevaardigden dienen zich bij de aan
vang van de vergadering te laten regis
treren, waarna stemkaarten en stem
boekjes worden uitgereikt. Met klem 
wordt er op aangedrongen dat de afge
vaardigden (conform art. 49.4 hr.) hun 
bevoegdheid, tot het uitbrengen van 
stemmen, kunnen aantonen en voorts 
conform het reglement handelen als het 
gaat om het machtigen van andere afge
vaardigden. 

De volgende Vrijheid & Demo
cratie verschijnt op 4 september 
aanstaande. Brieven voor de 
"Mijn Opinie is... rubriek" 
moeten uiterlijk 23 augustus 
binnen zijn. Over de plaatsing 
van ongevraagde artikelen ge
lieve u eerst overleg met de re
dactie te plegen, zodat u weet of 
er ruimte is. Dan kan de redac
tie met haar planning en op-

. maak daarmee rekening hou
den. 

Ondervolgende modellen kunnen gelet op de artikelen 49.3 en 49.4 hr. worden 
gebruikt. 

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 84ste AV werd(en) benoemd: 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

1990 

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 de sternmen op de 84ste AV. 

1990 

Ondertekening: 
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Thentacongres over de 
stimulerende liberale overheid 
Hoe kijken wij aan tegen de taak en het functioneren van de 
overheid? Wat is de positie van die overheid ten opzichte van 
de onafhankelijke en vrije burger? Het zijn slechts enkele vra
gen die de leden van de VVD zich de komende maanden kunnen 
stellen bij de voorbereiding op een themacongres over "de 
stimulerende liberale overheid". 

Voortvloeiend uit het verenigingsplan zijn er 
voor 1990 twee themadagen gepland. 

De eerste themadag vindt plaats op 6 oktober 
1990 en heeft als thema "De liberaal stimu
lerende staat". In het Verenigingsplan werd 

besloten tot het houden van een 
aantal themacongressen over be
langrijke thema's die de komende 
tijd in hoge mate de aandacht zul
len vragen. Het gaat daarbij om 
een bezinning over deze thema's 
vanuit een liberale filosofie en de 
uitwerking ervan in politieke 
stellingnamen. Op deze wijze 
worden de bouwstenen voor het 
toekomstig beleid van de VVD ge
formuleerd. 

U kunt als lid er direct vanaf 
het ·eerste moment bij betrokken 
zijn. Tijdens de congressen wor
den de thema's aan de hand van 
stellingen of andere teksten door 
de deelnemers aan zo'n congres 
besproken. Uiteraard zullen die 
stellingen tijdig worden gepubli
ceerd in onder andere "Vrijheid 
en Democratie" zodat het ook mo
gelijk zal zijn om de congressen in 
afdelings-, ondercentrale- of ka
mercentraleverband voor te be
reiden. 

Inmiddels is een door het 
hoofdbestuur ingestelde werk
groep met de voorbereiding van 
het themacongres over de 
"stimulerende liberale overheid" 
begonnen. Hoewel de definitieve 
formulering van de stellingen aan 
de hand waarvan de discussie ge
voerd zal worden nog niet gereed 
is, kan al wel in grote lijnen wor
den aangegeven welke ondc;Jrwer
pen in de discussie betrokken zul
len kunnen worden. 

K waliteitsverhoging 
Het ligt voor de hand om bij 

een discussie over de overheid in 
de eerste plaats de aandacht te 
richten op het openbaar bestuur 
en de kwaliteit van het functio
neren daarvan. Een van de stel
lingen zal zich richten op de nood
zaak om binnen de huidige 
staatsrechtelijke verhoudingen te 
komen tot ·een kwaliteitsver
hoging van het openbaar bestuur. 
Daarbij wordt niet alleen gedacht 
aan het niveau van de centrale 
overheid maar ook aan de lagere 
overheden. Vele aspecten kunnen 
daarbij worden betrokken. We 
noemen enkele: verkokering, be
leidscoördinatie tussen miniS
teries, het onvoldoende sturing 
kunnen geven aan bepaalde pro
cessen, efficiencyverbetering, de
regulering, afslanking, etc. 

Een geheel andere vraag is hoe 
een stimulerende (nationale) 
overheid zich verhoudt met de 
verdergaande Europese ontwik
kelingen. Waar een stimulerende 
overheid op nationaal niveau bij 
voorkeur decentraliseert, zal op 
een aantal terreinen macht moe
ten worden afgestaan aan Europa 
en zal Europese wetgeving ingrij
pen in die van Nederland. Het ligt 
in de bedoeling van de werkgroep 
om ook omtrent dergelijke vraag
stukken te komen tot een interes
sante stelling. 

Vervolgens is door de werk
groep een derde aandachtsgebied 
onderkend. Daarbij geldt als uit-

gangspunt de eigen verantwoor
delijkheid van ieder individu bin
nen onze samenleving. De over
heid behoort de burger de instru
menten aan te reiken om aan die 
eigen verantwoordelijkheid in
vulling te geven. Hoe kan een 
overheid daaraan gestalte geven 
en welke instrumenten dienen 
daarbij aan de burger te worden 
aangereikt, zo luidt een van de 
vragen, die men zich in dit ver
band kan stellen. 

In voorgaande is in grote lijnen 
aangegeven hetgeen tijdens het 
komende themacongres over de 
"stimulerende overheid" onder
werp van discussie zal zijn. Dat 
maakt het u mogelijk om nu reeds 
een aanvang te maken met de 
voorbereiding van die discussie in 
eigen kring. 

De definitieve stellingen zullen 
worden gepubliceerd in "Vrijheid 
en Democratie" van 4 september, 
terwijl het congres is gepland op 
6 oktober 1990. • 

Deze themadag wordt gehouden op een locatie bin
nen de kamercentrale 's-Hertogenbosch. 

Them.a 1990 
In deze aflevering van Vrijheid en Democratie 

treft u nadere informatie aan over de inhoud van 
deze themadag. In Vrijheid en Democratie van sep
tember a.s. zullen het definitieve programma van 
deze dag en de exacte locatie, alsmede de definitieve 
stellingen worden gepubliceerd. 

De tweede themadag vindt plaats op 24 novem
ber 1990 en heeft als thema "Integratie milieu, 
ruimtelijke ordening en waterhuishouding". 
De organisatie van deze themadag heeft de kamer
centrale Flevoland op zich genomen. 

In volgende afleveringen van Vrijheid en Demo
cratie krijgt u nadere informatie over deze thema
dag. • 

derhedenbeleid 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. hebben een aantal 
zaken op het gebied van het minderhedenbeleid aan het licht 
gebracht. In de eerste plaats is het door CP en CD behaalde 
resultaat een bron van zorg. Het nieuwe rechts-extremisme 
blijkt geen politieke ééndagsvlieg te zijn. Wellicht minder op
vallend, maar evenzeer zorgwekkend is ten tweede de geringe 
politieke participatie van allochtonen. Onder kiezers en ge
kozenen was hun aandeel relatief klein. 

Al kort na de verkiezingen 
zorgde met name het "electorale 
succes" van de extreem-rechtse 
partijtjes voor de nodige opschud
ding. De politieke partijen zouden 
hun beleid moeten wijzigen. De 
minister-president liet zich ont
vallen dat het tijd werd bepaalde 
minderheden meer op hun plich
ten te wijzen. Een sociaal7demo
craat hield een pleidooi voor con
centratiebeleid in de grote steden. 
Angstvallige pogingen om ex
treem-rechts de wind uit de zeilen 
te nemen? 

Gevaarlijke koppeling 
De koppeling tussen bestrij

ding van rechts-extremisme, ra
cisme en discriminatie enerzijds 
en het minderhedenbeleid ander
zijds is een gevaarlijke. De op ba
sis hiervan voorgestelde wijzigin
gen in het beleid zijn vaak niet 
veel meer dan concessies aan ex
treem-rechts. Het op deze wijze 
afdwingen van concessies is wel
licht het grootste gevaar en de be
langrijkste machtsfactor van deze 
splintergroeperingen. Dit be
tekent niet dat het Nederlands 
minderhedenbeleid optimaal 
functioneert of dat een bepaald 
einddoel in zicht is; er is echter 
ook sprake van ernstig falen. 
Emancipatie van (etnische) min
derheden is een langdurig proces 
en geen kortlopend project. 

Allereerst iets over de door 

Lubbers aangehaalde plichten. 
Onduidelijk is welke plichten hij 
exact bedoelt en welke concrete 
maatregelen hij zich voorstelt. 
Het is dan ook bij een enkele op
merking gebleven. Anderzijds is 
wél duidelijk dat de buitenlanders 
onder de etnische minderheden 
momenteel niet minder, maar 
méér plichten hebben. Denk aan 
de legitimatieplicht en plichten 
met betrekking tot verblijfsver
gunning e.d. Het. "plichten-ver
haal" schuift het probleem boven
dien eenzijdig af: "het is hun ei
gen schuld". Niemand zal kunnen 
aantonen dat gelijke rechten en 
gelijke kansen al daadwerkelijk 
gerealiseerd zijn en dat het daar
om tijd wordt eens aan de plichten 
te denken. Laat daarom nu vooral 
gedacht worden aan gelijke rech
ten en kansen, bijvoorbeeld op het. 
gebied van onderwijs, werk en 
huisvestip.g, maar ook wat betreft 
participatie in de politiek. 

Gelijke 
onderwijskansen 

Onderwijs vervult binnen het 
minderhedenbeleid een belang
rijke rol. Als het onderwijs er in 
slaagt gelijke kansen voor aan
sluiting bij de maatschappij te 
creëren, door middel van goed 
taalonderwijs en arbeidsmarkt
gerichte scholing, is dat op lange 
termijn de belangrijkste peiler 
van het minderhedenbeleid. Dat 

0 

betekent dat er nog het nodige 
moet veranderen. Het aantal 
drop-outs onder jongeren uit et
nische minderheidsgroeperingen 
is nog onaanvaardbaar groot. Zij 
dreigen voorlopig de aansluiting 
met de maatschappij te verliezen. 
Betere begeleiding in het onder
wijs zou dat wellicht hebben kun
nen voorkomen. 

Reguliere scholing 
De verdeling van arbeid hangt 

uiteraard nauw samen met de 
scholingsproblematiek. Een grote 
groep langdurig werklozen komt 
echter niet meer in aanmerking 

· voor "reguliere" scholing. Om te 
voorkomen dat een hele generatie 
voor de arbeidsmarkt verloren 
gaat, verdienen om-, her- en bij
scholing, alsmede ruimere moge
lijkheden tot het volgen van Ne
derlands taalonderwijs, meer 
aandacht. De overheid moet een 
stimulerende rol spelen en een 
voorbeeldfunctie vervullen op het 
gebied van personeelsbeleid, 
maar zeer nadrukkelijk moet ook 
een beroep worden gedaan op het 

bedrijfsleven, dat mede-verant
woordelijk is voor de geringe 
deelneming van etnische minder
heden op de arbeidsmarkt. Zoge
naamde positieve discriminatie is 
hierbij niet het aangewezen mid
del. Gedacht m.oet worden aan 
stimulerende maatregelen, aan 
het wegnemen van bestaande 
barrières en het bestrijden van 
discriminatie. Parallel aan andere 
emancipatie-processen kan posi
tieve actie een bijdrage leveren 
aan het tot stand brengen van 
daadwerkelijk gelijke behande
ling. De weg zal echter lang zijn. 

Tenslotte iets over politieke 
partijen en politieke participatie. 
Het is op zich niet verbazingwek
kend dat ook in de politiek sprake 
is van een -achterstand van et
nische minderheden, als we de 
beroepspolitiek beschouwen als 
een (bijzonder) onderdeel van de 
arbeidsmarkt. Voor alles dient de 
politiek echter een afspiegeling 
van de samenleving te zijn. Goed 
beleid, inclusief minderheden
beleid, moet niet alleen vóór de 
betrokkenen worden gemaakt, 
maar ook dóór de betrokkenen ge
dragen worden. Evenals bijvoor
beeld de geschetste onderwijspro
blematiek, valt dit probleem ove
rigens binnen een veel breder 
kader. Niet alleen etnische min
derheden tonen weinig belang
stelling voor politiek. De totale 
opkomst voor de gemeenteraads
verkiezingen was veelzeggend. 

EDDY HABBEN JANSEN • 
Politiek secretaris JOVD 



OPROEPVOOR 
JONGEREN 
Essay-wedstrijd 
liberaal stimulerende 
overheid 
In het Verenigingsplan van de 
VVD wordt een aantal thema
congressen over belangrijke, 
in het brandpunt van de be
langstelling staande onder
werpen genoemd. Als een van 
de eerste themacongressen 
staat als onderwerp "de 
stimulerende liberale staat" 
gepland. 

Een van de activiteiten in het 
kader van de voorbereiding op dat 
themacongres bestaat uit een 
wedstrijd voor jongeren tot 30 
jaar. Zij worden uitgenodigd tot 
het inzenden van een essay over 
het onderwerp van deze thema
dag. 

Mededeling 
ingevolge 
artikel 9.3 PS 
In deze maand wordt in alle provincie
centrales een centralevergadering ge
houden ter bespreking van het ontwerp 
tot vaststelling van het technisch advies 
t.b.v. de statenverkiezing voor de desbe
treffende provincie op 6 maart 1991. 
Genoemd ontwerp met technisch advies 
voor de desbetreffende provinciecentrale 
is bij de hieronder vermelde secretaris 
van de provinciecentrale voor leden op 
aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 
In alfabetische volgorde: 
- Drenthe: mevr. G. Hop-Hofstede, 

Geelbroekerweg 2, 9414 TD Hoog
halen. Tel.: 05939-402. 

- Flevoland: de heer J. Dennenbroek, de 
Patrijs 5, 8251 MA Dronten. Tel.: 
03210-12426. 

- Friesland: mevr. drs. M. Brouwer-van 
Wijk, Zoutepoel 11, 8604 CG Sneek. 
Tel.: 05150-18360. 

- Gelderland: mevr. T. G. Niehof-Ger
naat, St. Antonieweg 8, 8161 CG Epe. 
Tel.: 05780-15297. 

- Groningen: mevr. M. N. Voogd-Vaan
drager, Hoofddiep 1, 9354 AK Zeven
huizen. Tel.: 05943-1724. 

- Limburg: de heer H. M. I. M. J. von 
Schwartzenberg, Bandstraat 7, 
6121 ZH Born. Tel.: 04498-59196. 

- Noord-Brabant: de heer Th. v.d. Heij
den AA, Pater Pirestraat 46, 5051 WH 
Goirle. Tel.: 013-346198. 

- Noord-Holland: de heer D. Schnelle, J. 
v. Rietwijkstraat 8, 1962 WR Heems
kerk. Tel.: 02510-31733. 

- Overijssel: de heer J. A. Zandt, Post
bus 32, 7470 AA Goor. 

- Utrecht: mevr. N. B. Jiskoot-Toolens, 
Emmalaan 6b, 3743 DK Baarn. Tel.: 
02154-20856 .. 

- Zeeland: de heer ing. M. A. C. Mens, de 
Stelle 24, 4464 BP Goes. TeL 01100-
31182. 

- Zuid-Holland: de heer J. W. Prins, Ale
oeten 32, 2904 VA Capèlle a/d IJssel. 
Tel.: 010-4501753. 

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

Mededeling 
ingevolge 
artikel 4.2 PS 
Met verwijzing naar Vrijheid en Demo
cratie nr. 1383 van februari 1990, blz. 8, 
wordt de leden nogmaals gewezen op 
hun bevoegdheid om namen van voorlo
pige kandidaten vààr 1 september a.s. te 
noemen aan het bestuur van hun afde
ling t.b.v. de Statenverkiezingen 1991. 

De werkgroep die dit thema
congres over de "liberaal stimu
lerende staat" voorbereidt, heeft 
inmiddels de term "staat" al ver
anderd in "overheid". In het 
Verenigingsplan van de VVD 
wordt aangegeven dat het bij een 
stimulerende staat gaat om de 
taak, plaats en het functioneren 
van de overheid als dienend or
gaan voor de overigens onafhan
kelijke en vrije burgers. Een be
zinning op dit onderwerp betekent 
nadenken over de liberale filosofie 
daarover, maar tegelijkertijd ook 
het aangeven van een vertaling 
naar de alledaagse politieke 
praktijk. 

Onderwerpen 
Uit een groot aantal invals-

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. 

Op 4 september verschijnt de 
volgende uitgave van dit blad. 
Ingezonden brieven met een 
maximale lengte van 200 
woorden kunt u het best inzen
den na 1 augustus maar voor 
de 23ste; dit in verband met de 
actualiteit. 

• • • • • 0 • • • • • • • • • • 

(Rectificatie: de ingezonden brief 
in het aprilnummer over de toe
komst van de legkip was niet, zoals 
de ondertekening aangaf, afkom
stig van mevrouw C.G. Caspers
Hulsekamp uit Groningen. Zij be
richtte dit de redactie. Daar inge
zonden brieven na plaatsing wor
den vernietigd is thans niet meer 
na te gaan wie deze brief wel zond. 

Redactie.) 

• • • • • • • • • • • • • 0 • • 

LibLab 
Leven in de brouwerij. 
Het WD-congres in Zwolle. 
Niet leuk. Wel goed. 
Geen applausmachine, 
wel een levende partij. 
Moeilijk voor Ginjaar, 
open en duidelijk voor de zaal. 
Geen verziekte sfeer, 
wel een dal waar de WD doorheen 
moet. 
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hoeken kan worden gekozen. 
Daarbij valt te denken aan onder
werpen als bijv. de vraag of staat
kundige vernieuwingen gewenst 
zijn; aan de kwaliteit van het be
stuur; aan een mogelijke functio
nele decentralisatie; aan de vele 
liberale ideeën die thans worden 
samengevat onder het begrip "so
ciale vernieuwing"; maar ook aan 
wat de consequenties zijn van de 
verdere ontwikkeling van Europa 
voor de nationaal stimulerende 
overheid. Waarom is de. belang
stelling van de burger voor het 
openbaar bestuur en de politiek zo 
gering (kijk naar de slechte op
komst bij de laatste verkiezin
gen!)? Hoe is te bereiken dat de 
burger zich meer verantwoorde
lijk gaat voelen voor zijn omge
ving? Op welke wijze kan een 
stimulerende overheid de betrok
kenheid van de burger bevorderen 
en welke rol speelt daarbij in een 
liberale VISie het zogenaamd 
maatschappelijk middenveld. 
Kortom, er zijn vele onderwerpen 
om uit te kiezen! 

Wij geven hiermee slechts een 
paar vragen en invalshoeken aan 
die betrekking hebben op dit .on
derwerp. Vele andere benaderin
gen en accenten zijn mogelijk. U 
kunt ze weergeven in een door u 
te schrijven essay indien u nog 
geen 30 bent. 

De sluitingsdatum is 1 sep-

Het einde van een nieuw begin. 
Een crisis als startpunt van 
vernieuwing en creativiteit. 
Liberale hoofdlijnen voor de jaren 
negentig. 
Constructieve oppositie. 
Mobilisatie van liberaal talent. 
De boodschap is duidelijk. 
Het begin is erf 

Voorhoeve 

Paul Labohm, 
Voorburg. 

Het aftreden van professor Voor
hoeve heeft mij diep geschokt. Ik 
ben een groot bewonderaarster 
van deze veelzijdige intellectuele 
politicus. De kritiek op hem is on
rechtvaardig. Het hb had moeten 
letten op signalen uit de samen
leving, maar deze signalen moeten 
dan wel zorgvuldig op hun waarde 
worden getaxeerd. Men kan nie
mand op uiterlijkheden beoorde
len. Van "Agt's" hoofd werd afge
keurd, toch werd hij een populair 
politicus. 
Jammer dat mr. drs. Bolkestein -
achter wie wij ons eensgezind en 
vol vertrouwen willen scharen -
het hb is bijgevallen. Mijns inziens 
unfair tegenover Voorhoeve. 
Voorhoeve spreekt zijn welover
wogen redevoeringen met zorg
vuldige duidelijkheid uit. Ver
moedelijk de oorzaak van Lubbers' 
kennelijke aversie tegenover 
Voorhoeve. N.B. Verdient Lubbers' 
presentatie de schoonheidsprijs?? 
We mogen Voorhoeve dankbaar 
zijn dat hij de fractie blijft steunen 
in plaats van over te stappen naar 
het bedrijfsleven waar hem een 
stralende carrière toelonkt. Som
migen achten Voorhoeve schuldig 
aan de kabinetscrisis. Een 
gruwelsprookje. Voorhoeve komt 
op voor de arbeiders die conform 
de wens van wijlen Den Uyl een 
auto bezitten en buiten zijn gaan 
wonen waar nauwelijks openbaar 
vervoer is en waarvoor de afschaf
finglaftopping van het reiskosten
forfait een zware financiële klap 
betekent. 
Tijdens de Kamerdiscussie vroeg 
Lubbers of Voorhoeve zijn stand
punt handhaaft. Op diens beues
tigend antwoord greep Lubbers 
de kans de WD kwijt te raken. 
Stop het onderling gekrakeel en 
het zoeken naar zondebokken. Ie
dere liberaal steke de hand in ei-

temher 1990. De inzendingen van 
maximaal800 tot 1000 woorden 
dienen te worden gestuurd 
aan de secretaris werkgroep 
themadag liberaal stimu
lerende staat, p/a VVD, post
bus 30836, 2500 GV 's-Graven
hage. 
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Het beste essay wordt dit na
jaar in het partijblad gepubli
ceerd. 

H.A.L. VAN HOOF • 
Secr. werkgroep 

·OPROEP VOOR JONGEREN 

Essay-wedstrijd R.O., 
landbouw, vervoer en 
milieu 

Jongeren tot 30 jaar kunnen 
meedoen aan de essaywedstrijd 
betreffende het themacongres: 
"SamBnhangend beleid in ruim
telijke ordening, landbouw, ver
voer en milieu". De werkgroep ter 
voorbereiding van het themacon
gres in november heeft als onder
werp voor de essaywedstrijd de 
volgende gedachten als uitgangs
punt ontwikkeld: 

Een duurzame ontwikkeling 
alleen door een trendbreuk. Wat 
zijn de consequenties in de da
gelijkse leefomgeving? 

Hoe kunnen liberalen leven in 
een wereld waar de mogelijkhe
den voor een duurzame ontwik-

gen boezem en vrage zich af of men 
zelf wel altijd onbaatzuchtig tot 
offers bereid en strijdvaardig voor 
de WD heeft gevochten. Nu allen 
op de barricade dan zal de WD 
weer gaan bloeien en groeien. 

Mevr. mr. J.L.M. Toxopeus-Pott, 
Dilgtoord, Haren. 

Multiculturele 
samenleving 
In het aprilnummer van V &D 
staat een verslag van de themadag 
over de multiculturele samen
leving. In dit verslag worden en
kele vergelijkingen weergegeven 
die niet juist zijn. 
1. Bij de problemen met de huidi
ge buitenlandstaligen wordt een 
vergelijking gemaakt met de inte
gratie van de Indische Nederlan
ders indertijd. Hier wordt voor
bijgegaan aan het feit dat de Indi
sche Nederlanders voor hun 
komst Nederlands spraken en 
reeds lang geïntegreerd waren. 
Ze werden door hun landgenoten 
als Nederlanders gezien en ver
dreven. Dit waren echte vluch
telingen! 
2. Waarom wel moeten luisteren 
naar het gebeier van de katholieke 
kerkklokken en niet naar de 
oproepen van moskeeën? 
- Behalve katholieke zijn er ook 
protestantse kerkklokken! 
- Kerkklokken zijn nog altijd mu
ziekinstrumenten en niet verge
lijkbaar met luidsprekers. In Ne
derland wordt het door niemand 
op prijs gesteld te moeten luisteren 
naar de luidspreker van de buren. 

E. Bloem, 
Rotterdam. 

Boze akkerbouwers 
In het aprilnummer van V &D 
schrijft R.G. Hopma Zijlema dat 
de WD-ers gemiddeld zeer ne
gatief oordelen over de laatste 
boerenacties. De oorzaak wordt 
toegeschreven aan te weinig infor
matief Hoewel de verder gegeven 
informatie zeer de moeite waard is 
te lezen, zal deze er niet toe bijdra
gen dat de meningen zullen ver
anderen. 
Begrip voor demonstraties van 
akkerbouwers zal een ieder wel 
hebben, maar niet voor de wijze 
waarop. Bezettingen en blokkades 

keling wellicht leiden tot een be
knotting van de basisvoorwaar
den tot vrije keuze en individuele 
ontplooiing. 

Het essay mag 800 tot 1000 
woorden bevatten. Sluitings
datum is 1 oktober. De essays 
dienen ter beoordeling door de 
commissie te worden gezonden 
aan de secretaris van bovenge
noemde werkgroep, mevrouw E. 
J. Groosman-van den Brandhof, 
p/a VVD, postbus 30836,2500 GV 
's-Gravenhage. 

De beste inzending zal worden 
geplaatst in Vrijheid & Democra
tie. • 

horen bij een demonstratie niet 
thuis. Dit anarchistisch gedrag 
van de akkerbouwers is de oorzaak 
van het negatief oordeel. Terecht 
is dit oordeel bij. de WD-ers het 
sterkst. 

Basisvorming: 
toch weer 
middenschool? 

E. Bloem, 
Rotterdam. 

De onderwijs-ondersteunings
commissie van de WD-fractie in 
de gemeenteraad van Rotterdam 
spreekt haar ernstige verontrus
ting uit over de jongste wij
zigingsvoorstellen inzake het 
wetsvoorstel basisvorming. 
Na bestudering heeft de commissie 
de overtuiging dat staatssecretaris 
Wallage de zoveelste variant op de 
aloude middenschool tracht bin
nen te loodsen. Dat blijkt vooral 
uit het afschaffen van de twee ni
veaus. Dus gelden weer alle argu
menten tegen die middenschool 
die ooit eerder zijn gebruikt als
mede alle negatieve ervaringen die 
met vergelijkbaar onderwijs in het 
buitenland zijn opgedaan. 
Ondanks de mogelijke tempo-dif
ferentiatie doet het voorstel even
veel onrecht aan de zwakkere leer
lingen als aan de meer begaafden. 
De zwakkere zal zich afzetten te
gen de grote hoeveelheid theoreti
sche kennis die hij zich eigen moet 
maken. Te vrezen valt dat deze 
ontwikkeling leidt tot verdere uit
holling van het huidig lager be
roepsonderwijs, zodat deze on
derwijssoort - bij uitstek geschikt 
voor de meer praktisch ingestelde 
leerling met minder interesse of 
capaciteiten voor theorievakken -
uit het onderwijsaanbod zal weg
vallen. 
De meer begaafde leerling zal zich 
vervelen en daardoor - dat blijkt 
thans al in het basisonderwijs -
proberen zich aan het onderwijs te 
onttrekken. 
Samenvattend leiden Wallages 
plannen tot toename van het voor
tijdig schoolverlaten, waardoor 
aanwezige talenten, zowel op 
praktisch als op intellectueel ni
veau, niet kunnen worden ontwik
keld. De samenleving krijgt op die 
manier een hoge rekening gepre
senteerd. Het tweede-kans onder
wijs zal daardoor namelijk 
groeien. De - nu verder beperkte -



mogelijkheden tot invulling van 
de vrije ruimte bieden onvoldoen
de gelegenheid tot profilering van 
het onderwijsaanbod. Wellicht 
houdt dit een groei in van particu
lier bekostigd onderwijs. Hetgeen 
op den duur leidt tot aanscherping 
van tegenstellingen in de samen
leving. 
Wanneer in een groep leerlingen 
van zeer verschillend niveau bij
eenkomen, zoals bijv. op kleinere 
plattelandsscholen het geval zal 
zijn, is te verwachten dat deze 
groepen zich profileren en zelfs een 
afkeer voor elkaar ontwikkelen. 
Ook daarmee is de samenleving 
geenszins gediend! 
Concluderend is naar de mening 
van de commissie maar een reac
tie op deze plannen gepast: onver
biddelijk afwijzen! 

B.F. Mees, voorzitter, 
Rotterdam. 

Demografische 
politiek 
De onlangs in uw kolom gevoerde 
discussie tussen de heren 
Vrijlandt en Dijkstal over het mi
grantenbeleid laat bij mij het on
bevredigende gevoel achter dat de 
discussie blijft steken in het hak
ketakken over de gevolgen terwijl 
men de oorzaak onaangeroerd 
laat. Deze oorzaak kan men het 
best omschrijven als het ontbreken 
van een concrete demografische 
politiek. 
Zolang men doorgaat met elke po
ging om het ontbreken van een 
dergelijke politiek aan de kaak te 
stellen, af te doen met "racisme" 
of "intolerantie", zal de frustratie 
die bij grote lagen van bevolking 
opwelt alleen maar toenemen. 
Wie denkt deze frustratie met ge
noemde dooddoeners af te kunnen 
doen, breekt de thermometer die 
de ernst van de kwaal vermag te 
peilen. In een dergelijke situatie 
vraagt de "ziekte" dubbele aan
dacht, wil de zieke in kwestie niet 
het loodje leggen. 

J. W. Cramwinkel, 
Breda. 

Intern communicatie 
probleem van VVD 
Vrijwel ieder van de aanwezigen 
op de vrijdagavond van de A V in 
Zwolle zal daarvan een kater heb
ben overgehouden. Er hing een 
sfeer van ongenoegen in de zaal. 
Maar we wisten van elkaar niet 
wat we wilden. En allemaal waren 
we bang voor de gevolgen. 
Het ongenoegen uitte zich bij de 
bespreking van het beleid dat door 
het hoofdbestuur in de afgelopen 
periode was gevoerd. Heel merk
waardig was het overigens dat de 
daaraan voorafgaande beraad
slagingen over het verenigings
plan (in wezen het beleid van het 
hoofdbestuur voor de komende pe
riode) in alle rust verliepen. Toch 
ontstond ook daar even een wreve
lige stemming: op het moment na
melijk dat de te organiseren po
litieke discussie aan de orde was. 
Een. initiatief vanuit het Gooi om 
aan die organisatie een bijdrage te 
leveren riep weerstand op van
achter de bestuurstafel. Men wilde 
daar liever de touwtjes zelf in 
handen houden. 
Bij die gelegenheid heb ik naar 
voren gebracht dat juist die nei
ging van het hoofdbestuur om alle 
verantwoordelijkheid aan zich te 
trekken het zwakke punt uitmaakt 
van zijn beleid. Anderzijds heb ik 
begrip getoond voor de moeilijk
heden die het hoofdbestuur on
dervindt bij de coördinatie van 
hetgeen zich binnen de partij af
speelt. Wat vermag een dozijn 
mensen tegenover ruim 500 afde
lingen? 
Het communicatiesysteem tussen 
hoofdbestuur en leden, zoals dat in 

onze partijstructuur is ingebouwd, 
blijkt niet te werken. Wij kennen 
een partijraad die geacht wordt 
een belangrijke schakel tussen 
hoofdbestuur en afdelingen te 
vormen. Voorts bestaat er sinds 
enige tijd geformaliseerd overleg 
met de voorzitters van kamercen
trales (de "harde kern" van de 
partijraad). Kennelijk zijn deze 
instellingen niet in staat om het 
hoofdbestuur voldoende te infor
meren over wat er in de partij leeft; 
evenmin om zorg te dragen dat, 
gecoördineerd vanuit het hoofd
bestuur, de leden min of meer in 
de pas blijven denken en doen. 

Bij mijn betoog in Zwolle heb ik 
de oorzaak van dit falen gezocht 
bij de afdelingen. Daar vèrzuimt 
men om van deze tussenpersonen 
gebruik te maken. In plaats daar
van richt men zich, over hun hoof
den heen, rechtstreeks tot het 
hoofdbestuur. Daarbij treedt dan 
het probleem op dat het dozijn 
mensen niet in staat blijkt deze 
signalen voldoende op te vangen, 
te verwerken en te beantwoorden. 
Met als gevolg: frustratie bij de 
leden. 
Ervaringen in de eigen kamercen
trale geven mij daarnaast aanlei
ding om te veronderstellen dat het 
verzuim in even grote mate bij de 
kc-voorzitters en bij de leden van 
de partijraad ligt. Dat men te veel 
vermijdt het beleid van het hoofd
bestuur te verklaren (hoewel men 
dit zelf heeft helpen tot stand ko
men) en daarmee "het vuur naar 
zich te trekken". Dat men te weinig 
de behoefte voelt brandende kwes
ties in afdelings- of ondercentra
leuergaderingen, of alleen maar op 
kc-niveau, aan de orde te stellen. 
Uiteraard moet ik oppassen om de 
situatie in de eigen omgeving al
gemeen geldend te verklaren voor 
de partij. Toch heb ik de indruk 
dat deze "adviseurs" van het 
hoofdbestuur zich te weinig rea
liseren dat de legitimatie van hun 
functie uitsluitend ligt in het con
tact dat zij met de eigen achterban · 
onderhouden. 

Is het te gewaagd om te veronder
stellen dat de huidige crisis bin
nen de WD voor een groot deel 
te wijten is aan een tekortschieten 
van het "establishment"? Hebben 
wij niet te veel de neiging om graag 
dicht bij het vuur te zitten, maar 
de daaruit voortvloeiende verant
woordelijkheden af te wijzen? 
Staan wij niet te gauw met een 
eigen mening klaar, zonder ons af 
te vragen of een dergelijke mening 
ook in het verband van de partij 
stand kan houden? Wordt er niet 
te veel in beslotenheid "gerom
meld" en voor kritiek afgeschermd, 
terwijl het resultaat inderdaad de 
toets dezer kritiek niet zou kunnen 
doorstaan? 
Faalt het hoofdbestuur door eigen 
tekortkomingen, of heeft het te veel 
"kwade vrienden"? Het is merk
waardig dat juist de heer Ginjaar 
zich vanaf het moment van zijn 
aantreden bewust heeft getoond 
van de gebreken in de interne 
communicatie. Hij was onver
moeibaar bij het bezoeken van de 
kamercentrales. Heeft hij er mis
schien zelf toe bijgedragen dat de 
functie van zijn adviescolleges te 
veel in het duister zijn gebleven? 
Tijdens de jongste algemene ver
gadering is een beroep gedaan op 
de partij "in alle geledingen" om 
de interne communicatie te verbe
teren. Dat beroep dient des te 
klemmender te worden gevoeld 
naarmate men dichter bij het cen
trum zit. Maar het geldt in begin
sel voor allen die door een leden
vergadering (afdeling, centrale of 
algemene vergadering) zijn geko
zen om een functie in de partij
structuur te vervullen. 
Volgens het Tiende Jaarboek kent 
de WD 577 afdelingsuoorzitters. 
Zullen we het met z'n allen probe-
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ren, ieder op het niveau van de 
eigen kamercentrale, het bestaan
de ongenoegen in de partij op een 
behoorlijke wijze te kanaliseren? 
De kans is groot dat we het daar
mee ook opheffen. 

Capitool 

G. Kingma, 
vrz. afd. Ubbergen

Millingen a.d. Rijn. 

Na alle negatieve aanmerkingen 
op de WD wil ik hierbij mijn ap
preciatie naar voren brengen over 
de "inbreng", bij de discussie tij
dens Capitool van drie WD-ers 
(de dag na de A V te Zwolle, redac
tie.). Speciaal de heer Verwaayen 
moet hierbij mijns inziens vermeld 
worden. 
Met onze gezamenlijke moeite 
moet positieverbetering mogelijk 
zijn. 

Macht EP 

P. Tuinhout, 
Apeldoorn. 

De heer F. Wijsenbéek schrijft al
tijd heel enthousiast over het Eu
roparlement. Een praktijkgeval, 
zelf ondervonden, wijst uit dat de 
werkelijke macht niet ligt bij het 
Europarlement of de Europese 
Commissie maar bij de Raad van 
Europese Ministers. Het voorstel 
7e Richtlijn BTW, goedgekeurd 
door het Europarlement (met zijn 
vele commissies) en de Europese 
Commissie moest volgens de ui
gerende 6e Richtlijn voor 31 de
cember 1977 in de lidstaten zijn 
ingevoerd. Tot op heden heeft deze 
invoering niet plaats gevonden, 
omdat in de Europese Raad een
parigheid van stemmen ontbrak. 
Daar wij grotç schade ondervin
den door deze gang van zaken 
hebben wij een ruime drie jaar 
durende procedure gevoerd tot en 
met het Europese Hof van Justitie 
o.a. wegens onbehoorlijk bestuur. 
Helaas zonder succes. 

G. Molenaar, 
Vinkeueen. 

Graag besloten 
discussie 
Onbegrijpelijk dat gekrakeel on
der liberalen. Enkele feiten op een 
rijtje zoals veel WD-ers het zien: 
1. De winst van 9 Kamerzetels 
van Nijpels in 1982 werd overwe
gend veroorzaakt door de onqui
delijke houding van het CDA: geen 
keuze tussen PvdA of WD, on
danks het mislukte kabinet Van 
Agt-Den Uyl-Terlouw. Daardoor 
kreeg de WD tijdelijk veel CDA
stemmers. 
2. In 1986 verloor de WD van
zelfsprekend die ex-CDA-stemmen 
weer door de duidelijke uitspraak 
van Lubbers pro-WD, alsmede 's 
mans goede tu-presentatie. Nijpels 
werd onverdiend weggestuurd en 
bleek een heel goede milieu-minis
ter. De bekwame ~Winsemius 
mocht niet op Economische Zaken, 
want daar moest De Korte komen, 
die al snel, onvoldoende minis
teriabel bleek (politiek, niet vak
technisch). 
3. In mei 1989laat de WD-fractie 
het kabinet vallen op plannen 
voor vermindering van de reis
kostenaftrek; n.b. niet eens een 
wetsontwerp! Een heel verkeerde 
politieke taxatie: gelijk hebben in
houdelijk is - zeker in de politiek -
nog niet gelijk krijgen. 
4. Voorhoeve raadt de Koningin 
aan een lijmpoging met het CDA; 
dat komt onbegrijpelijk over; 
waarom dan gisteren breken? 
5. Aan Nijpels en Smit-Kroes 
wordt geen eigen mening gegund; 
nogmaals, er was nog geen wets
ontwerp. Het huidige is aanzien
lijk afgezwakt, een bewijs voor de 
terechte WD-kritiek inhoudelijk 

in mei '89, maar de kiezers hebben 
de breuk niet begrepen (al was die 
natuurlijk ook wegens CDA
dwang) en Nijpels en Smit-Kroes 
voelden dat wel aan. 
6. Onder Voorhoeve aanzienlijk 
verlies bij de Europese en Kamer
verkiezingen. Daarop had hij 
moeten aftreden, want deze ne
derlaag was veel tekenender dan 
die van Nijpels in '86, die wel 
moest worden afgestraft. Nog
maals, de 36 zetels van 1982 wa
ren sterk óuertrokken, incidenteel 
en dus is ook de wel gehoorde da
ling van 36 zetels toen naar 22 nu 
scheef 
7. Als het grote onbehagen onder 
zeer vele WD-leden ·niet door
dringt tot de fractie en haar leider, 
dan is het toch de taak van het 
hoofdbestuur dergelijke signalen 
door te geven aan de betrokkenen? 
Volslagen onjuist is het dat de 
fractie haar eigen falen (zowel in 
mei '89 in politiek opzicht als nu 
in het communicatieulak) afwen
telt op een hoofdbestuur, dat zijn 
taak in dezen wel verstaat. En dan 
ook nog op de voorzitter alleen, 
terwijl het gehele hoofdbestuur 
verantwoordelijk is. 
Na dit alles dient de fractie de 
hand in eigen boezem te steken en 
vooral in besloten kring te discus
siëren over de te volgen politieke 
koers, niet via de media. 

Dr. M.C. Tideman, 
Zeist. 

Rectificatie 
De rectificatie van Reny Dijkman 
van het inueruiew met Ed Nijpels 
in het aprilnummer van V &D ver
langt enige rectificatie. Mevrouw 
Dijkman schrijft dat de Statenver
kiezingen van mei 1982 werden 
geleid door Hans Wiegel. Dit nu 
is onjuist. De Statenverkiezingen 
werden geleid door de provinciale 
lijstaanvoerders. En zo hoort dat 
ook. De Tweede Kamerfractie be
stond op dat moment niet uit 19, 
maar uit 26 leden. De TK-uerkie
zingen van 8 september 1982, die 
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werden geleid door Ed Nijpels, 
brachten dat aantal op 36. Er is 
nimmer een fractie van 34 leden 
geweest. Geen woord kwaad van 
Hans Wiegel. Bij zijn eerste aan
treden als lijstaanvoerder - dat 
moet omstreeks 1970 zijn geweest
bezette de WD TK-fractie 16 ze
tels. Dat aantal via 22 naar 24 
en daarna naar 26 te brengen is 
evenzeer een grote prestatie. Maar 
ere wie ere toekomt. · 

G. Sparreboom, 
Luttelgeest. 

• • • • • • • • • • • • • • • e 

(Naschrift: ik onderschrijf de 
juiste getallen van de heer Spar
reboom. De door mij aangehaalde 
getallen 19 en 34 waren opinie
cijfers en gingen niet over de nu
merieke sterkte van de WD-frac
tie. 

Reny Dijkman) 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

EPE - 3 september. mw. E. G. 
Terpstra. 't Hof van Gelre, De 
WijnzaaL Aanvang 20.30 uur. 
Ouderen- en gehandicaptenbeleid 
belicht vanuit huisvestingspro
blematiek. 

BLARICUM/VROUWEN IN DE 
VVD 'T GOOI E.O. - 20 septem
ber. mw. A. J. Jorritsma-Lebbink. 
De Blaercom. Aanvang: 20.30 uur. 
Volkshuisvesting/R.O. en actuele 
politiek. • 

U staat nummer één op onze 

kieslijst. U heeft onze stem 

en onze steun. 
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Commissie-Nord werkt onder hoogspanning 

bezintzich 
op jaren negentig door RENY DIJKMAN 

Den Haag- Nog voor het zomerreces heeft VVD-voorzitter Gin
jaar de commissie-Hoofdlijnen geïnstalleerd. Deze commissie, 
die in de partij al als de commissie-Nord (genoemd naar haar 
voorzitter) bekendheid heeft gekregen, heeft tot taak zich te 
bezinnen op een liberale invulling van de jaren negentig. 

VVD-erelid en commissievoor
zitter Hans Nord: "We moeten 
proberen in zeer kort bestek een 
aantal hoofdpunten aan te geven 
waarvan kan worden verwacht 
dat zij de komende tien jaar be
langrijke ontwikkelingen in onze 
samenleving zullen doormaken. 
Dat is onze taak. Het gaat dus 
niet om een voorontwerp voor een 
volgend verkiezingsprogramma. 
Het gaat om zaken waarvan wij 
als commissie zeggen: 'Dat en dat 
staat ons te wachten. Denk daar
aan en wij vinden dat we voor die 
zaken deze lijn moeten uitzetten.' 
De uitwerking daarvan is dan 
voor later. Op 6 april zijn wij aan 
het eind van de route. Dan wordt 
op een buitengewone algemene 

vergadering in De Flint over dit 
stuk gedebatteerd." 

Hoogspanning 
De commissie heeft maar wei

nig tijd gekregen. Eind november 
zal haar geesteskind als bijzon
dere editie van Vrijheid & Demo
cratie bij u in de bus vallen. Daar
na is het aan de afdelingen om het 
te bespreken en wijzigingsvoor
stellen te doen. 

"We hebben zowel weinig tijd 
als ruimte gekregen," constateert 
Hans Nord. "Dat heeft voor- en 
nadelen. We staan nu onder pres
sie. Vandaar dat we gedurende 
het zomerreces hebben doorver
gaderd. Weinig ruimte is er in die 

(Vervolg op pag. 2) 
Mr. Hans Nord 

Commissie Hoofdlijnen 
(commissie-Nord) 
geïnstalleerd Loek Hermans over burgemeesterschap Zwolle: 
Mededelingen 
vanhet 
hoofdbestuur 

Op 5 juli jl. is de commissie 
Hoofdlijnen (in het spraakgebruik 
de commissie N ord) door de voor
zitter van de partij, dr. L. Ginjaar, 
namens het hoofdbestuur .geïn
stalleerd. 

De leden van de commissie 
zijn: 
mr. H.R. Nord te 's-Gravenhage, 
voorzitter; 
drs. G. M. V. van Aardenne te 
Dordrecht; 
mevr. A. van den Berg te 's
Gravenhage; 
mevr. drs. J. E. de Bruin-Schee
pens te Heeze; 
J. J. van Heukelum te Vries; 
mr. F. Korthals Altes te Rotter
dam; 
mevr. mr. J. E. S. Larive te Brus
sel; 
mr. A. Steinz te Laren/Blaricum; 
mevr. A. L. E.C. van der Stoel te 
Amsterdam; 
J. W. Verbeek te Rotterdam; 
H. J. L. Vonhoffte Groningen; 
H. J. T. Wilmer te 's-Gravenhage. 
Ambtelijk secretaris is de alge
meen secretaris van de VVD, de 
heer W. J. A. van den Berg. 

(Vervolg op pag. 2) 

Zo'n kans krijg je zelden! 
Den Haag- Op zijn koele vice-fractievoorzitterskamer terwijl 
buiten de zinderende hitte de residentie teistert, is Loek Her
mans bezig aan zijn laatste taken in de Tweede Kamer. Voor 
hem is er geen tijd voor een niemandsland tussen twee drukke 
banen in. In de Kamer zal hij in september nog achter de groene 
tafel zitten tijdens de behandeling van het initiatiefwetsont
werp betreffende de wijziging van het enquêterecht; de 17de 
wordt hij als burgemeester in Zwolle geïnstalleerd en op 25 
september biedt hij zijn ontslagbrief aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer aan. "Ik wil nog bij de stemmingen over dat 
initiatiefwetsontwerp aanwezig zijn," zegt hij. 
"Ik ben de Kamerleden en mede-initiatiefnemers Castricum en 
Schutte erg dankbaar dat ook zij dit reces hebben doorgewerkt, 
zodat we samen deze initiatiefwet nog kunnen doen." 

"Het gaat om een enquêtewij
ziging waarin een aantal ervarin
gen uit de laatste drie enquêtes 
(RSV, Bouw en Paspoort) worden 
verwerkt. Moeten alle verhoren in 
de openbaarheid komen of niet? 
Wat doe je met besloten verhoren? 
Wat doe je met de belangen van 
de staat? 

O.a. Joekes en De Kwaad
steniet zijn daarmee al na de eer
ste enquête begonnen. We pogen 
nu met een fors aantal wijzigin
gen deze wet beter hanteerbaar te 
maken. Alle gaan' er heel nadruk
kelijk van uit dat de enquêtecom
miSSie waarheidsvinding als 
primaire opdracht heeft. 

Een andere kant van het en-

quêterecht wordt de laatste tijd 
nog onvoldoende belicht, namelijk 
dat enquêtes ook kunnen worden 
gehouden naar de opzet en nood
zaak van nog te voeren beleid. 
Bijvoorbeeld: hoe bereidt Neder
land zich voor op en welke aanbe
velingen zouden we kunnen doen 
voor Europa 1992?" 

Bestuursrecht 
De Zwollenaren hoeven niet 

bevreesd te zijn dat zij een leek 
als burgemeester krijgen. Her
mans studeerde politicologie met 
als specialisatie bestuurskunde. 
Tijdens zijn ruim 13-jarig Kamer
lidmaatschap heeft hij vele por-

Loek Hermans 

tefeuilles bekleed waaronder Fi
nanciën Binnenlands Bestuur, 
Binnenlandse Zaken in het alge
meen, provinciale herindelingen, 
euthanasie en welzijnsbeleid, po
litiezaken ... etc. 

De grootste bekendheid naar 
buiten bouwde hij op door het 
voorzitterschap van de parlemen
taire enquêtecommissie Paspoor-

(Vervolg op pag. 4) 

INHOUDSOPGAVE 

De Commissie Hoofdlijnen 
(N ord) is ingesteld. In de 

tweede helft van november 
ontvangt u het rapport thuis. 
Maar ook voor die tijd kunt u 
actief zijn. Zie het interview 

met Hans Nord, pagina 1, en 
de Mededelingen van het 

hoofdbestuur, waarin ook het 
hele tijdpad is geschetst. 

De inval van en de bezetting 
door Irak van Koeweit hebben 
verstrekkende mondiale ge
volgen gekregen. VVD-po

litiek leider Frits Bolkestein 
schrijft daarover. 

pagina 5 

De themadag Stimulerende 
Liberale Staat zal plaatsvin
den op een later tijdstip. Zie 

hierover pagina 7 

De themadag "Integratie 
ruimtelijke ordening, mi-
lieubeleid, landbouw en 

waterhuishouding" die op 
24 november wordt gehou
den, kan door de afdelingen 
worden voorbereid aan de 
hand van de notitie van de 
Commissie-Eenhoorn ,,Een 

liberale keuze voor een 
schonere wereld". 

pagina 7 

Jongeren die over dit onder
werp een essay willen schrij
ven kunnen hun artikel nog 

insturen tot 1 oktober. 
Zie ook pagina 8 

Regiokatern met ondermeer 
de jongste VVD-wethouder 

van Nederland; hoe Bleiswijk 
succesvol jonge VVD-leden 
werft; Ton Steinz over de 

kandidaatstelling voor 
Provinciale Staten 

Noord-Holland. 
pagina 14 

Denkt u nog aan de algemene 
vergadering die op 8 septem
ber 1990 in Hotel Gooiland te 
Hilversum wordt gehouden? 
Aanvang 10.00 uur. De be-

schrijvingsbrief treft u in 
Vrijheid & Democratie van 

afgelopen juni. · 

Partijraad op 22 september 
over de Miljoenennota. Voor 

lokatie en programma zie 
pagina 9 

Voorzitterscolumn, 
pag.3 

Vrouwen in de VVD, 
pag.6 

Euro katern, 
pag. U 

Mijn Opinie is ... , 
pag. 15 

Van A totZ, 
pag. 16 
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VVD bezint zich op jaren 
negentig 

. (Vervolg van pag. 1) 

zin dat het geen lang stuk mag 
worden. Met een lijvige nota zou
den we toch weer te veel in details 
verzanden. Dat is niet de bedoe
ling. We denken aan een rapport 
van circa 15 pagina's. Een kort 
en bondig stuk bevordert ook de 
leesbaarheid." 

Inzendingen 
De nodige suggesties van leden 

hebben de commissie al bereikt. 
Ieder lid dat denkt een zinvolle 
bijdrage tijdens dit wordingspro
ces te kunnen leveren kan dat tot 
1 oktober aanstaande doen. Hans 
N ord: "Wij zijn dankbaar voor alle 
bijdragen. Voor zaken waarover 
de leden ons berichten: 'Vergeet 
vooral dat niet ... ' of 'Wij vinden 
dat jullie vooral daaraan aan
dacht moeten besteden.' Het is 
een goede zaak als er nu al wordt 
meegedacht, dat vergemakkelijkt 
straks de discussie. Al die bijdra" 
gen kunnen gewoon te onzer at
tentie worden gezonden naar de 
Koninginnegracht in Den Haag. 
Opmerkingen en voorstellen die 
ons bereiken, zullen we in onze 
discussie betrekken en zoveel 
mogelijk in ons rapport verwer
ken. Dingen die soms details lij
ken, maar die bij veel mensen le
ven kunnen we niet helemaal 
buiten beschouwing laten. Maar, 
nogmaals, het gaat om hoofdlij
nen." 

Wens 
Met de benoeming van de com

missie-Nord heeft het hoofdbe
stuur snel ingespeeld op de wens 
van de ~lgemene vergadering. De 

uitdieping van de diverse thema's 
vindt plaats tijdens themacon
gresdagen. 

De commissie-Nord doet er tot 
de publikatie het zwijgen toe, 
maar voorzitter Nord wil wel 
kwijt dat het wordingsproces van 
de Europese Gemeenschap een 
duidelijke rol in het rapport zal 
spelen. "Daar is iedereen het wel 
over eens, hoe men verder tegen 
die ontwikkeling ook aankijkt. Of 
men dat nu met veel enthousias
me doet of met angst en beven. 
Die ontwikkeling zal haar eigen 
stempel drukken op de jaren ne
gentig en ook op de nationale po
litiek." 

Verder wil hij weinig kwijt over 
de inhoud. "We zitten nog in het 
stadium van de algemene be
schouwingen onder elkaar om te 
kijken welke hoofdlijnen daar 
uitrollen. Of die discussies tot 
verrassende conclusies zullen lei
den, weet ik nog niet. Eigenlijk 
hoop ik er wel op dat er dingen 
uitkomen die een beetje frappant 
zijn en dat het geen stuk wordt 
waarvan iedereen straks zegt: 
'Nou ja, dat wisten we eigenlijk 
al; er staat niets nieuws in.' Dat 
laatste lijkt mij vrij onwaar
schijnlijk. Er zijn genoeg hoogst 
belangrijke ontwikkelingen aan 
de gang om te verwachten dat het 
mogelijk zal zijn zaken in een 
nieuw licht te plaatsen. We gaan 
het proberen." 

Gesloten discussie 
In ieder geval hebben de com

missieleden onderling afgespro
ken dat zij alleen met elkaar dis
cussiëren. Naar buiten toe wordt 

gezwegen. Nord: "Anders lopen 
we het gevaar dat onze discussie 
weer via de media wordt gevoerd. 
Dat is niet de beste manier om 
iets goeds te produceren. We 
praten met elkaar binnen de com
missie. Als het rapport af is, kan 
iedereen reageren zoals hij/zij wil. 
Het zou niet goed zijn als een van 
ons via artikelen, radio of televisie 
nu naar buiten treedt. Zo iets 
geeft toch altijd een weerslag op 
het eindprodukt. Dat is juist een 
van die dingen waaraan de VVD 
in het verleden te veel heeft ge
leden. Als alles rond is komt die 
discussie vanzelf op gang. Daar
voor hoef je niet bang te wezen." 

Liberale filosofie 
De commissievoorzitter hoopt 

dat de discussienota zowel prak
tische als filosofische elementen 
zal bevatten. "Filosofisch, is wel 
een groot woord," vindt Hans 
Nord. "Maar het rapport zal er 
wel toe geneigd zijn, juist omdat 
het over hoofdlijnen gaat. We zul
len steeds weer moeten kijken 
naar wat de onderliggende uit
gangspunten van de VVD zijn en 
de lijn dan toespitsen op een aan
tal praktische problemen. Met een 
louter praktisch stuk lijd je teveel 
onder de actualiteit, want er zijn 
natuurlijk altijd zaken die er 
straks niet instaan, omdat ze 
hangende de verschijningsdatum 
nog niet zijn gebeurd. Het rapport 
zal een mengsel worden. Steeds 
redenerende vanuit een liberale 
filosofie. Vanuit die filosofie zal 
onze commissie proberen aan te 
geven hoe een aantal grote, prak
tische zaken naar onze smaak 
moet worden aangepakt." • 

Mededelingen van het 
hoofdbestuur (Vervolg van pag. 1) 

De besturen van afdelingen en 
centrales wordt hierbij verzocht 
reeds thans commissies in te stel
len die zich voorbereiden op de 
behandeling van de nota in hun 
afdeling c.q. centrale. 

De comm1ss1e heeft als taak
opdracht het opstellen van een 
nota op hoofdlijnen, bevattende 
een adequate, liberale beant
woording van inhoudelijke uit
dagingen waar de VVD in de ko
mende jaren voor komt te staan, 
die als handvat kan dienen voor 
verdere discussie binnen de partij 
en uitgangspunt zal zijn voor de 
opstelling van het verkiezings
programma 1994-1998. 

Daarbij dient in aanmerking te 
worden genomen dat de huidige 
Tweede-Kamerfractie geacht 
wordt haar opstelling in actuele 
politieke aangelegenheden te ba
seren op het door de partij vastge
stelde verkiezingsprogramma 
1990-1994. 

Dit verkiezingsprogramma, 
het laatste document waarover de 
algemene vergadering uitspraken 
heeft gedaan, zal tezamen met de 
Beginselverklaring en het Li
beraal Manifest uitgangspunt zijn 
voor deze nota op· hoofdlijnen. De 
tekst zal beknopt (ca. 15 pagina's) 
moeten zijn en in de stijl dient 
rekening te worden gehouden met 
amendeerbaarheid. Voorts zal af
stemming moeten plaatsvinden 
met de discussies die in het kader 
van de reeds vastgestelde thema
congressen. Het hoofdbestuur 
gaat daarbij uit van een tweespo
renbeleid. De nota bevat alge
mene lijnen, de behandeling van 
onderwerpen op de themacon
gressen kan een meer gedetail
leerde zijn. 

De nota zal in november wor
den gepubliceerd. Daartoe is het 
ondervolgende activiteitensche
ma opgesteld: 

Zowel afdelingen c.q. centrales 
als individuele leden worden in de 
gelegenheid gesteld schriftelijk de 

1990 
5juli 

1 oktober 

1 november 

1- 15 november 

15 - 30 november 

1991 
1 december 1990 -
1 februari 1991 

31 januari 
(24.00 uur) 

1 - 22 februari 

22 februari - 7 maart 

7 maart- 6 april 

6 april 

- installatie van de commissie 

- eerste concept-tekst gereed 

- definitieve tekst gereed 

- tekst gereed maken voor publikatie 

afzonderlijke speciale uitgave van Vrijheid 
en Democratie (als blauw boekje) te zenden 
aan alle adressen die Vrijheid en Democratie 
ontvangen 

- behandeling van het definitieve concept bin
nen de afdelingen en centrales met mo
gelijkheid van indiening amendementen c.q. 
moties 

- sluitingsdatum inlevering amendementen 
c.q. moties bij algemeen secretaris 

de commissie Hoofdlijnen geeft adviezen bij 
de ingediende moties en amendementen 

- gebundelde uitgave van alle amendementen 
en moties t.b.v. BAV van 6 april 

- bespreking en standpuntbepaling in afde
lingen en centrales m.b.t. ingediende amen
dementen c.q. moties 

- buitengewone algemene vergadering in de 
Flint te Amersfoort 

Uit het schema blijkt dat afde
lingen en centrales de gelegenheid 
hebben om tussen 1 december 
1990 en 1 februari 1991 het de
finitieve concept te behandelen. 

commissie-Nord ideeën te doen 
toekomen. 

Het adres van de commissie: 
commissie-Nord, p/a algemeen 

Jubileumviering 
Hayavan 
Somerenstichting 

Zoals u in de vorige uitgave 
van Vrijheid en Democratie 
hebt kunnen lezen, zal de 
Haya van Somerenstichting 
op 15 september a.s. haar 15-
jarig bestaan vieren. 

De Haya van Somerenstichting 
heeft voor deze feestelijke ge
beurtenis iedereen uitgenodigd 
die zich heeft ingezet voor vor
ming en scholing binnen de VVD 
in de afgelopen 15 jaar. Dit houdt 
in dat wij vormings- en scholings
functionarissen van afdelingen, 
ondercentrales en kamercentrales 

zullen verwelkomen, maar ook 
inleiders, auteurs van syllabi; ei
genlijk dus iedereen die zich op 
enigerlei wijze verdienstelijk 
heeft gemaakt voor vorming en 
scholing. 

Wij hopen natuurlijk dat wij 
daarbij niemand over het hoofd 
hebben gezien. Maar wanneer u 
nu iemand bent die zegt "ik ben 
wel bij de Haya van Someren
stichting betrokken geweest, 
maar ik heb nog geen uitnodiging 
gekregen", dan zouden wij het fijn 
vinden wanneer u er op 15 sep
tember wel bij kunt zijn. U wordt 
dan door ons alsnog uitgenodigd. 
Wij vragen u in dat geval zo spoe
dig mogelijk contact op te nemen 
met de Haya van Somerenstich
ting (telefoon: 070-3613010). • 

THEMADAG OVER DE STIMULERENDE 
LIBERALE OVERHEID VERSCHOVEN 

In de hoofdbestuursvergadering op 20 augustus jl. is ge
sproken over de voorbereiding van de themadag over de 
stimulerende, liberale overheid. 
Van de zijde van de voorbereidingswerkgroep was bericht 
ontvangen dat men graag wat langer de tijd zou hebben 
om dit complexe onderwerp dat vele verschillende invals
hoeken kent, uit te diepen. 
Het hoofdbestuur heeft dit standpunt onderschreven en 
besloten de themadag naar de eerste helft van 1991 te 
verplaatsen. • 

secretariaat VVD, Postbus 30836, 
2500 CV 's-Gravenhage. Het 
spreekt voor zich dat het aan de 
commissie is van deze ideeën al 
dan niet gebruik te maken. 
Schriftelijke inbrengen dienen 
overigens vóór 1 oktober a.s. de 
commissie te bereiken. In Vrijheid 
en Democratie zal getracht wor
den een voortgangsrapportage te 
verzorgen, zodat de partij in de 
ruimste zin des woords geïnfor
meerd is. 

Ten slotte: het hoofdbestuur 
toetst marginaal het definitieve 
concept aan het gestelde in de Be
ginselverklaring. De verantwoor
delijkheid voor het concept ligt bij 
de commissie die de nota dan ook 
verdedigt op de buitengewone al
gemene vergadering van 6 april 
1991. 

Vacatures 
hoofdbestuur '91 

In de 44ste jaarlijkse algemene 
vergadering (1991) zijn aan de 
beurt van reglementair aftreden: 
- mevr. J. C. van Dijk-Sturm* -

secretaris voor de organisatie -
te Middelburg (reglementair 
herkiesbaar); 

- drs. J. C. Gmelich Meijling* -
secretaris voor de organisatie -
te Den Helder (reglementair 
herkiesbaar); · 

- mevr. M. J. H. den Ouden-Dek
kers* - secretaris voor de or-

ganisatie - te Wageningen (re
glementair herkiesbaar); 

- drs. F. G. J. Steenmeijer- secre
taris voor de organisatie - te 
Oosterwolde (reglemen~air 
herkiesbaar). 

Met nadruk wordt er op ge
wezen dat de secretarissen voor de 
organisatie niet in functie worden 
gekozen. De aanduiding * bij de 
namen van bovengenoemden 
wijst er op dat de betrokkenen 
i.v.m. het in 1989 in werking ge
treden rooster van aftreden in 
1991 slechts twee jaar zitting 
hebben in het hoofdbestuur. An
ders is het gesteld met de heer 
Steenmeijer die sedert 1988 deel 
uitmaakt van het hoofdbestuur. 
Dit verschil in zittingsduur wordt 
veroorzaakt door de herstructu
rering van het hoofdbestuur in 
1989. Van de toen nieuw aange
treden hoofdbestuursleden is elk 
jaar een gedeelte reglementair 
aftredend. Van de leden van het 
hoofdbestuur, die reeds in het da
gelijks bestuur zitting hadden, is 
eveneens elk jaar een gedeelte af
tredend op het oorspronkelijke 
voorziene tijdstip. 

Voor genoemde vacatures 
kunnen zowel het hoofdbestuur 
als de ledenvergadering van elke 
afdeling gedurende de periode 15 
september - 15 december a.s. zo
veel kandidaten stellen als er va
catures zijn, in totaal dus vier. • 
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Doorlichting Verpleging 
I• s nu noodz,.. l ... elirik door MR. E. VEDER-SMIT i:::l.l\.! . ~ (WD-fractielid Eerste Kameij 

De belangrijkste CAO's voor verpleegkundigen en verzorgenden 
zijn eindelijk afgesloten. De kruitdamp van de talloze acties die 
rond de totstandkoming van deze CAO's werden gevoerd is 
grotendeels opgetrokken. Daarom is er aanleiding om de stand 
van zaken eens nader te bekijken. 
Niet alleen zijn deze CAO's voor intramurale en extramurale 
zorg nu afgerond, er is ook een convenant gesloten tussen over
heid, werkgevers en werknemers, waarin een aantal beleids
voornemens voor de toekomst is vastgelegd. Dit convenant 
kreeg de fraaie ambtelijke naam van "beleidskader". 

Convenant 
Op zichzelf is het toe te juichen, 

dat door werkgevers, werknemers 
en overheid gezamenlijk de pro
blemen van arbeidsmarkt, volume 
en arbeidsvoorwaarden in de 
zorgsector onder ogen zijn gezien. 

De formuleringen zijn echter 
vaag en de toekomstplannen zeer 
globaal. De bijdrage van het ka
binet bestond in veel gevallen uit 
toezeggingen die al in het regeer
akkoord of in andere stukken la
gen besloten. V erschiliende toe
zeggingen zullen door volgende 
kabinetten moeten worden uitge
voerd, zoals we dat wel vaker zien 
bij dit kabinet. Aan zogenaamd 
nieuw geld kwam circa 25 miljoen 
beschikbaar. Dat is bij een loon
som van 10 miljard minimaal te 
noemen. 
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Behalve op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden moet er nog 
veel meer gebeuren. Er moet een 
aantal knopen worden doorgehakt 
en de coördinatie in het over
heidsbeleid moet worden verbe
terd. Ik beperk me tot het noemen 
van de volgende punten: 

- er moet een keuze gemaakt 
worden in de verschillende des
kundigheidsniveaus die men in 
de verpleging wenst; 
daarop moet een beroepskrach
tenplanning worden gebaseerd, 
die houvast biedt voor de toe
komst en waarop de opleidings
capaciteit wordt afgestemd; 

- er moet een herwaardering ko
men van de verpleging en ver
zorging als primair produktie
proces in de gezondheidszorg. 

De drie departementen 
W.V.C., Sociale Zaken en Werk
gelegenheid en 0. en W. zullen 
daartoe nauwer moeteil samen
werken. Onderwijs en Sociale Za
ken zullen de O{}leiding en de ar
beidsmarktpositie moeten bieden 
die W.V.C. nodig heeft om de ge
zondheidszorg naar behoren te 
kunnen laten functioneren. Voor
al Sociale Zaken heeft door zijn 
wettelijk toezicht op de arbeids
voorwaarden een enorme invloed 
op het beleid. 

Motie 
De Eerste Kamer heeft in een 

van haar zeldzame moties een 
uitspraak gedaan over wat er no
dig is, om de aantrekkelijkheid 
van het beroep in de verpleging 
en verzorging te waarborgen en te 
vergroten. Een door mij ontwor
pen motie werd (na overleg en 
aanpassing) door de vaste com
missie voor Welzijn en Volks
gezondheid overgenomen, en ver
volgens met algemene stemmen 
in de plenaire vergadering van 20 
juni jl. aanvaard. 

Die motie vraagt om instelling 
van een commissie van onafhan
kelijke deskundigen die, kort sa
mengevat, voorstellen moet doen 
op de volgende terreinen: 

1. ontwerpen van een helder, 
overzichtelijk en kwalitatief 
hoogwaardig stelsel van be
roepsonderwijs; 

2. berekening van de behoefte 
aan personeel in relatie met de 
werkdruk in de beroepsgroe
pen; 

3. totstandkoming van een ade
quate beroepskrachtenplan
ning; 

4. ontwikkeling van een toekom
stig stelsel van honorering 
waarin zowel de zwaarte van 
het beroep als de economische 
waarde in de diverse functies 
tot uiting komt. 

Aan elk onderwerp zou je uit
voerige beschouwingen kunnen 

Mevr. mr. E. Veder Smit 

wijden. Vanwege de beperkte 
plaatsruimte kies ik er twee: de 
werkdruk en de deskundigheid. 

Werkdruk 
De werkdruk in de gezond

heidszorg is toegenomen door de 
stijgende vraag naar zorg, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, en 
door het achterblijvende aanbod 
aan arbeidskrachten. 

De problemen in de verpleeg
huizen, de zwakzinnigenzorg, de 
psychiatrie, in bepaalde sectoren 
van de ziekenhuizen, zijn lang
zamerhand algemeen bekend. 
Herhaaldelijk zien we voorbeel
den van afdelingen die wegens 
personeelsgebrek tijdelijk of 
blijvend worden gesloten. De pa
tiënten die daar hadden moeten 
worden opgenomen, melden zich 
veelal bij de wijkverpleging waar 
de werkdruk dan nog verder toe
neemt. 

Al geruime tijd geleden hebben 
het Geneeskundig Staatstoezicht 
en de Arbeidsinspectie gewaar
schuwd. Men signaleert onvol
doende personeelsbezetting, 
overtreding van werk- en rust
tijdb.epalingen, toenemend ver-

loop en soms zeer hoog ziektever
zuim. 

De werkdruk zal nader moeten 
worden gedefinieerd en geanaly
seerd. Oplossingen zullen niet al
leen kunnen bestaan uit opleiding 
en inzetten van meer personeel, 
maar ook moeten leiden tot ver
betering van de organisatie. Dui
delijkheid over taak en bevoegd
heid, goede ondersteuning, be
kwame leiding, waardering door 
andere beroepsgroepen, zijn fac
toren die kunnen bijdragen tot 
vermindering van de objectieve en 
subjectieve werkdruk. 

Deskundigheidsniveau 
Hier en daar wordt bepleit aan 

de twee deskundigheidsniveaus 
die we thans in de verpleging 
kennen een derde toe te voegen: 
de afdelingsassistent, de ver
pleeghulp of welke functie ook. 
Wil men deze categorie werkelijk 
beroepsmatig aan de verpleging of 
verzorging laten deelnemen dan is 
daarvoor opleiding en begeleiding 
nodig. Ik vraag me af of de extra 
organisatie die daarvoor vereist 
is, opweegt tegen de voordelen. In 
elk geval is het goed om dat te 
onderzoeken. 

Belangrijk is ook, dat duidelij
ker komt vast te staan voor welke 
functies de hogere beroepsoplei
ding en voor welke de middelbare 
beroepsopleiding noodzakelijk is. 
Zowel het rendement als de kos
ten van beide vormen van oplei
ding moeten mijns inziens nog 
eens in onderling verband worden 
bezien. 

Commissie 
Staatssecretaris Simons heeft 

in de Eerste Kamer gezegd dat hij 
veel belang hechtte aan aanvaar
ding van de motie. Ik hoop zeer, 
dat hij snel een kundige en voort
varende commissie zal instellen. 

Dit beroep heeft onze aandacht 
nodig, laten we die ook geven. • 

Symposium: de VDB tussen sociaal
democratie en liberalisme 

Op zaterdag 24 november a.s. 
organiseren het Documentatie
centrum Nederlandse Politieke 
Partijen van de Rijksuniversi
teit Groningen, het Documen
tatiecentrum voor Nieuwste 
Geschiedenis van de Universi
teit van Amsterdam en de 
Werkgroep Sociaal-Democrati
sche Geschiedenis van de Wiardi 
Beekman Stichting een bijeen
komst over de Vrijzinnig-Demo
cratische Bond (VDB). 
De VDB splitste zich in 1901 af 
van de Liberale Unie en ging in 
1946 op in de PvdA. In een vier
tal bijdragen van historici en 
politicologen zal worden inge
gaan op deze ontwikkeling. 
Daarbij zal aan de orde komen: 
de middenpositie die de VDB in 
het vooroorlogse bestel innam 
(de relatie tussen de VDB en 
enerzijds de sociaal-democratie 
en anderzijds het liberalisme); 
de interne verhoudingen in de 
VDB in de jaren dertig; en de 
doorwerking van het vrijzinnig
democratische gedachtengoed in 
de PvdA. 
Een forum bestaande uit politici 

van PvdA, D66 en VVD zal de 
bijeenkomst besluiten met een 
discussie over de vraag welke 
van deze drie partijen zich heden 
ten dage de rechtmatige ideo
logische erfgenaam van de VDB 
mag noemen. 

Het symposium vindt plaats in 
het gebouw van de subfaculteit 
Politieke Wetenschappen op het 
Binnengasthuisterrein in Am
sterdam en zal duren van 10.00 
tot 16.00 uur. De kosten bedra
gen f 15,- (inclusieflunch). Dit 
bedrag dient te worden overge
maakt op gironummer 30603 
t.n.v. de Wiardi Beekman Stich
ting te Amsterdam onder ver
melding van "VDB-dag". Aan
melding tot 7 november bij de 
WBS, postbus 1310, 1000 BH 
Amsterdam. 

V oor nadere informatie wende 
men zich tot het Documentatie
centrum Nederlandse Politieke 
Partijen, Oude Boteringestraat 
52, 9712 GL Groningen, 050-
636830 .• 

Van de 
voorzitter 
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O
P 4 septemb~:r \begon de 
.Tweede . Kanlet .. wèet . met •. 

. . haar .wer~~aa.mheden .{d~i 
Eers~.Kame:t deed da;t. al êen 
week eerdèr), op 18 J:leptemberjs.: 
·het Prinsjesdag e11 op 22 s~ptem" 

. ber vo}gt de gebruikelijk~ P~-· 
tij}'aad over Troonrede. en ~iljoe~ 
nennota: Voorwaar;na een iQiri~i;: 
zoals .. wij die·· .tnaa,r·g;elden Iri~e
maken, is. het politiek seizoen. 
weer bègóiul.ea Een seizóèn, 

. waarin Wij met lklangstelling dê 
eerste eigeri begroting van . dit 
CDA-PvdA-kabinet .afwachten: 
Zal men bijv. doorgàan methet 
vootop stellen van een gezonde 
economische situatie of terugval
len op het stokpaard van lasten
verzwaring? Of zal men - als de 
voortekenen niet bedriegen - dit 
laatste voorlopig maar uitstellen 
bijvoorbeeld tot na de Statenver~ 
kiezingen? Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat Frits Bolke
stem met zijn fractie het. ka
binetsbeleid niet alleen kundig zal 
pareren maar ook het belang van 
de ·liberale standpunten op over
tuigende wijze aan de kiezers zal 
overbrengen. 

Ook binnen de VVD zijn de ac
tiviteiten weer gestart. Besturen 
van afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrales zijn hard ip. ·de 

-weer. De voorbereidirigen.voor de 
Statenverkiezingen .van maart 
1991. nemen daarbijeen belang;; 
rijkè plaats in. 

Dit .laatste is ook het geval op 
laridelijk niveau, waar hard wordt 
gewerkt - in samenwerki!lg met 
LPC, kamercentrales en staten.~· 
aan het opzetten van de landelijke 
pröpaganda"activiteiten, die de 
regionale en plaatselijke campag
nes moeten ondersteunen. 

Maar wij laten ook op andere 
wijze van ons horen. Op 8 sep
tember is de buitengewone alge
mene vergadering waarin voor
stellen voor nieuwe kandidaat
stellingsreglementen worden be
sproken. Op 15 september vindt 
de viering plaats van het 15-jarig 
bestaan van de Haya van So:.. 
merenstichting. Op 24 november 
een themadag over milieu, ruim
telijke ordening,. verkeer en ver
voer. En in november de publika
tie van het advies van de ,;com• 
missie hoofdlijnen',. de commissie
Nord, waarin op hoofdlijnen aap.
bevelingen worden gedaan voor de 
politieke stellingname van de 
VVD gedurende de eerstkomende 
jaren. Een advies dat op uitge
breide schaal in de partij ter dis
cussie zal komen om vervolgens 
begin april 1991 op een buiten
gewone algemene vergadering te 
worden besproken, met de - ui
teraard- vele amendementen door 
de afdelingen ingediend. 

En zoals altijd zullen velen het 
benodigde werk weer vrijwillig in 
hun vrije tijd en om het niet uit
voeren. Die vrijwilligers, zonder 
wie onze VVD niet kan functio
neren. Bij voorbaat gaat mijn gro
te dank naar hen uit. 
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I GASTRUBRIEK 

Wat is onze koers? 
De VVD staat er maar slecht voor en dat moet ons toch wel aan 
het denken zetten. We weten allemaal dat het veroorzaken 
van de kabinetscrisis vorig jaar ons veel kwaad heeft gedaan, 
evenals het geruzie in de partijtop. 

Maar bovenal moeten we oog 
hebben voor een meer fundamen

' tele kwestie, namelijk de politieke 
' koers die wij willen varen. De 

laatste tijd zijn wij als partij in 
een gevaarlijke mist terechtgeko
men. Wij bieden de kiezers geen 
duidelijkheid: we aarzelen een 
beetje links, proberen een beetje 
rechts, maar het is geen vlees en 
geen vis. De zwakke pogingen om 
het CDA links in te halen - het 
geflirt met de PvdA - dat heeft ons 
geen goed gedaan, terwijl een op 
zich juist standpunt inzake com
merciële televisie toch weinig zo
den aan de dijk blijkt te zetten. 

Herkenbare 
opvattingen 

Op dit moment staan wij voor 
een principiële keuze. Willen wij 

terugkomen als een echte 
machtsfactor in de Nederlandse 
politiek, dan zullen wij herken
bare opvattingen moeten uitdra
gen, ontleend aan een duidelijke 
maatschappijopvatting die grote 
groepen kiezers aanspreekt. 
Daarom wordt er mi een visie van 
ons gevraagd, een visie op de pro
blemen van de moderne samen
leving, een visie op de toekomst. 

Het gaat niet alleen om losse 
kwesties zoals euthanasie of com
merciële televisie, hoe belangrijk 
die ook zijn. Van ons wordt veeleer 
een fundamentele en integrale 
maatschappijvisie gevraagd, om
dat noch ons partijprogramma, 
noch ons verkiezingsprogramma, 
noch ons optreden als oppositie in 
het parlement de moderne kiezers 
blijken aan te spreken. 

We willen toch niet uitsluitend 

de partij van de ondernemers, het 
leger en de jonge carrièremakers 
zijn? We moeten een veel breder 
draagvlak vinden. 

Sociale zuivering 
Laten we die moderne maat

schappij eens wat nader beschou
wen. 

We kunnen constateren dat in 
de jaren tussen 1950 en 1980 het 
sociale onrecht in de maatschappij 
grotendeels is opgelost: de zo
genoemde zwakkeren in de sa
menieving zijn er beter aan toe 
omdat ze een recht op inkomen en 
bescherming hebben verworven, 
en dat is goed. Maar anno 1990 
moet tevens worden gecon
stateerd dat nu heel andere 
maatschappelijke problemen gro
te prioriteit verdienen, namelijk 
de sociale normloosheid, de ver
loedering, de onveiligheid en de 
milieuvervuiling. 

Deze zaken vragen om een 
langdurige gecoördineerde aan-

I Zo'n kans krijg je zelden! (Vervolg van pag. 1) 

ten en als mediaspecialist. Over 
dat laatste onderwerp kan hij nog 
steeds een rood waas voor ogen 
krijgen als hij constateert - en dat 
doet hij al acht jaar - hoe Neder
land door haar benepen en ver
zuilde politiek het Nederlandsta
lig cultuurgoed verkwanselt door 
permanent achter de feiten aan te 
blijven lopen. Hij heeft con
sequent vastgehouden aan de lijn 
van Haya van Someren, die visio
nair was op dat gebied. 

Topkader 
Sinds 1982 is Loek voorzitter 

van de topkadertrainingen in 
Wolfheze. Dat zal hij ook in de 
toekomst blijven. Het betekent: 
van alle markten thuis zijn; elke 
materie kunnen samenvatten, 
leiding geven en coördineren. Het 
is dan ook geen wonder dat Loek 
Hermans landelijk tot de Kamer
leden behoort die de meeste 
spreekbeurten vervulde. Ook daar 
zal in Den Haag een gat vallen. 

Over het VVD-topkader zegt 
hij: ,,Als ik daar naar kijk, hoeven 
we zeker niet bang te zijn voor de 
toekomst. Het belangrijkste is nu 
dat we gaan zorgen voor een heel 
goede procedure binnen de VVD. 
Het hoofdbestuur heeft daarin 
een goede lijn gezet door een an
dere kandidaatstellingsprocedure 

_ voor te stellen, waarover de VVD 
op 8 september vergadert. Die lijn 
biedt naar mijn mening meer mo
gelijkheden om sneller de goede 
mensen op de juiste plek te krij
gen. De VVD beschikt thans over 
een kader dat vrij allround is ge
traind en dat minstens twee à drie 
topkadercycli heeft meegemaakt. 
Per kadercursus worden drie à 
vier onderwerpen uitputtend be
handeld. Dat gebeurt door spre
kers uit verschillende politieke 
stromingen, uit de vakbeweging 
en werkgeversorganisaties en uit 
belangengroeperingen. Kortom: 
een heel breed palet op een be
paald onderwerp. Daarbij was in 
elk weekend een training inge
bouwd op het gebied van discus
sie- en vergadertechniek Dat de
den we via een s·oort dakpancon
structie. Het ene weekend werd 
een bepaald onderwerp uitput
tend behandeld en het volgende 
kaderweekend werd dat project in 
die training nog eens extra uit
gewerkt. Daardoor had men de 

tijd om in de tussenliggende we
ken de materie op zich te laten 
inwerken voordat de discussie 
ontstond." 

Hermans noemt het kader: 
"De toekomst van de partij. Het 
is h!(el belangrijk dat die mensen 
elkaar goed kennen. Dan zegt men 
onderling eerder: 'Ik bel hem eens 
even op', als een uitspraak wat 
verkeerd is gevallen. Met 'vreem
den' doe je dat niet zo snel. Nee, 
over dat kader hoeven we niet be
zorgd te zijn. Het mag de partij 
dan wat minder goed gaan dan we 
zouden willen. Dat kader is er. En 
natuurlijk blijven we ook daar 
fouten maken en zijn zaken voor 
verbetering vatbaar." 

Vertrek 
Nadrukkelijk verzekert hij dat 

zijn vertrek niets heeft te maken 
met de wisseling van het fractie
voorzitterschap. "Sterker nog, ik 
heb in december/januari de be
slissing moeten nemen om mij te 
kandideren. Ik heb voor de gewel
dige inzet van Joris veel waar
dering gehad en ik vind dat Frits -
met wie ik ook voortreffelijk kan 
opschieten - alle steun en kracht 
moet krijgen om de VVD zo goed 
mogelijk te leiden. 

Kijk, zo'n vacature als van 
Zwolle komt misschien eens in de 
tien jaar voor. Het burgemeester
schap heeft mij altijd aangetrok
ken en als je weet dat een derge
lijke kans daarna voorlopig van de 
baan is dan moet je die niet laten 
lopen. 

Daarnaast spelen natuurlijk 
ook huiselijke omstandigheden 
mee. Meer dan 13 jaar ben ik 
minstens drie dagen en nachten 
(ik logeerde in Den Haag) van 
huis geweest. Ik heb vier kinderen 
onder de tien, die ik graag wat 
meer zou willen meemaken dan 
alleen gedurende de enkele vrije 
weekends en recesperioden. 
Daarbij vind ik Zwolle zeker met 
de politie-reorganisatie en de uit
werking van het Vierde Plan 
Ruimtelijke Ordening voor de 
boeg een geweldige uitdaging. Ik 
ga er alles aan doen om over zes 
jaar herkozen te worden. 

Maar ik heb nooit het gevoel 
gehad dat ik in Den Haag op een 
schopstoel zat of dat ik weg moest. 
Welleefde bij mij de gedachte: Als 
ik het nu niet doe, dan duurt het 

heel lang voor zich weer een der
gelijke kans voordoet. Ik heb naar 
een balans gezocht tussen een 
aantal factoren en die is doorge
slagen naar Zwolle." 

Troubleshooter 
De Tweede-Kamerfractie zal 

hem missen. Ook de medewer
kers. Hij is landelijk bekend, maar 
er zijn veel zaken waarmee Loek 
zich intern heeft bemoeid, die niet 
naar buiten zijn gekomen. Bij heel 
wat interne zaken heeft hij een 
bemiddelende rol gespeeld, zon
der expliciete vijanden te maken. 
Hoe? 

Nadenkend: "Dat weet ik niet. 
Ik heb een ding geleerd. Je kunt 
wel iemand attaqueren, maar ie
mands gezicht laten verliezen, is 
het ergste wat er is. Dan kan hij 
nooit meer terug. Laat de mensen 
in hun waarde. Dat vind ik heel 
erg belangrijk. Echte notoire 
puinmakers, bewuste puinmakers 
zijn er maar heel weinig. Vaak 
gaat het om zaken waarbij het in 
de communicatie ergens fout 
loopt, die dan makkelijk escaleren 
en daar komt men dan niet meer 
op terug. Dan is het beste een per
soonlijk gesprek: het rustige 
praten. Proberen de redelijkheid 
van de standpunten bij elkaar, bij 
de strijdende partijen op tafel te 
krijgen. Proberen ... ja, proberen ... 
ik heb er geen recept voor ... " 

Les 
Zelf heeft hij ook geluisterd. 

Naar de les van zijn vader toen hij 
als jong broekie die Kamer binnen 
kwam. Zijn vader zei hem: "Je 
bent nu zo snel Kamerlid gewor
den. Ga nu maar eerst eens zorgen 
dat je in die Kamer je eigen positie 
goed opbouwt. Dat de mensen als 
jij iets zegt daar ook naar willen 
luisteren. Want als je Kamerlid 
bent, betekent dat niet automa
tisch dat de mensen naar je willen 
luisteren." 

Zwolle krijgt een jonge burge
meester: 39 jaar. Maar wel een 
man met veel ervaring en een gi
gantische werklust. Den Haag zal 
hem missen in de dagelijkse po
litiek. En de Zwolse carnavalsclub 
kan er gerust op zijn: Loek Her
mans was ook actief lid van de 
Nijmeegse carnavalsclub. Er 
komt dus versterking! 11 

door DRS. E. VAN DER LINDEN 

pak van zowel de wetgever als de 
bestuurders, het opsporingsap
paraat en justitie. We zien immers 
normloos gedrag allerwege: 
criminaliteit en vandalisme, 
fraude in alle lagen van de bevol
king. Wie zijn oor te luisteren legt 
ontdekt bij de mensen een groot 
verlangen niet alleen naar een 
zuivering van ons milieu, maar 
bovenal een zuivering van ons so
ciale leven. De jaren 90 en daarna 
zullen in het teken moeten staan 
van zowel de milieuzuivering als 
de sociale zuivering. 

Aan dit verlangen kan juist de 
VVD tegemoetkomen, omdat zij 
vanuit het verleden niet alleen li
beraal, maar tevens normatief is. 
Nu is het de tijd om de mensen op 
hun verantwoordelijkheid te wij
zen. Je ziet dat heel duidelijk wat 
betreft de milieuproblematiek en 
de volksgezondheid. Zo zijn de 
mensen bereid om glas, papier en 
klein chemisch afval apart in te 
leveren, daarnaast willen ze ge
zond eten en minder roken. 

Vaderlandse deugden 
Een overheid die zijn burgers 

als volwassenen behandelt, zal 
hen mogen aanspreken op hun ei
gen verantwoordelijkheid ten op
zichte van de openbare voorzie
ningen, ten opzichte van hun ei
gen scholing, hun particuliere 
verzekeringen, hun verplichtin
gen ten aanzien van hun gezin, 
hun toekomst en bezit. Ouders 
hebben een zorgplicht voor hun 
kinderen en omgekeerd de kin
deren een zorgplicht voor hun be
jaarde ouders. 

Die overheid zal bevorderen 
dat er een economisch bewustzijn 
in de maatschappij ontstaat, een 
kosten-baten analyse voor alle 
mogelijke maatschappelijke 
vraagstukken. Het eigen woning
bezit dient te worden bevorderd, 
alsmede het bezit van effecten, 
winstdelingsregelingen in de 
vorm van aandelen, terwijl verder 
nog valt te denken aan fiscale 
voordelen bij spaarregelingen, bij 
goed milieugedrag, hergebruik 
van grondstoffen, materialen en 
machines, waarbij in ieder geval 
verspilling en roofbouw moeten 
worden tegengegaan. 

Zo komen de oude vaderlandse 
deugden in een nieuw jasje terug: 
spaarzaamheid, zuinigheid, eigen 
verantwoordelijkheid en eerlijk
heid. 

Sanering 
overheidsuitgaven 

Laten we vooropstellen dat het 
sociale zekerheidssteiser met al 
zijn voorzieningen een groot goed 
is; deze inkomensgarantie voor 
mensen die het moeilijk hebben 
is rechtvaardig. Maar daarnaast 
moeten de mensen gestimuleerd 
worden om meer risico's afte dek
ken via particuliere verzekerin
gen, zo valt te denken aan een 
verplichte WA- en rechtsbij
standverzekering. 
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Sanering van de overheidsuit
gaven blijft een bittere noodzaak 
en we denken dan aan een voort
gaande privatisering, consequen
te toepassing van het profijt
beginsel en het terugdringen van 
de inkomensoverdrachten, rijks
bijdragen en subsidies. 

Deze nieuwe bezuinigingen 
zijn niet te vermijden teneinde 
alle noodzakelijke investeringen 
ten behoeve van de zuivering van 
ons leefmilieu te betalen. Waarbij 
overigens de burgers in de vorm 
van milieuheffingen mee zullen 
dragen. Heffingen die weer ge
deeltelijk gecompenseerd kunnen 
worden door nieuwe belasting
verlagingen. Ook het openbaar 
vervoer zal gigantische mves
teringen vereisen. 

In deze tijd zullen aan de bur
gers meer eisen gesteld mogen 
worden. Om de gedachten te be
palen noemen we een paar voor
beelden, zoals sancties op sociale 
uitkeringen bij wangedrag. Een 
scholings- en verhuisplicht voor 
werklozen. Een Nederlandse
taalplicht en scholingsplichtvoor 
etnische minderheden en vluch
telingen. De herinvoering van het 
toelatingsexamen voor het mid
delbaar onderwijs en zwaardere 
eisen in het leerprogramma voor 
scholieren en studenten. Hogere 
boetes voor vandalisme, te verre- · 
kenen via een korting op de uit
kering of invorderbaar bij de ou
ders. Verder reële boetes voor 
spijbelen en wangedrag op school 
of universiteit. Geen uitkering 
voor schoolverlaters die hun 
studie staken. Het kraken van 
woningen wordt strafbaar. Belas
tingfraude en fraude met sociale 
uitkeringen moeten strenger 
worden aangepakt. 

Om het voorgaande in praktijk 
te brengen zullen politie, hulp
politie, openbaar ministerie, 
rechterlijke macht en de sociale 
recherche stevig moeten worden 
uitgebreid. Dat strafzaken ge
seponeerd worden zal niet meer 
mogen voorkomen. Dat is een eis 
van rechtvaardigheid. 

In het licht van de ontwikke
lingen in Oost-Europa kan op de 
krijgsmacht aanzienlijk worden 
bezuinigd. Waarbij gestreefd kan 
worden naar een beperkt aantal 
kleine, maar snel inzetbare, goed 
geoefende en bewapende krijgs
machtonderdelen. Een deel van 
het defensiebudget kan dan wor
den doorgesluisd naar politie en 
justitie. 

Veilig op straat 
Op den duur moet het in Ne

derland weer mogelijk worden dat 
vooral vrouwen en bejaarden op 
alle uren van de dag en de nacht 
veilig op straat en i"u parken kun
nen lopen. Dat telefooncellen en 
plantsoenen - kortom alle open
bare voorzieningen - onbescha
digd blijven. Dat voetbalwedstrij
den in een ontspannen sfeer 
plaatsvinden. Dat het milieu weer 
gezond wordt. Dat de mensen zich 
weer verantwoordelijk voelen 
voor hun leefomgeving, voor hun 
werk en de samenleving als ge
heel. Zodra dan ook weer een ge
zonde sociale controle ontstaat en 
de norm van wat wel en niet oor
baar is algemeen geaccepteerd 
wordt, welnu dan kunnen we uit
eindelijk met minde!" politie en 
justitie toe. 

Dat is nu sociale zuivering. 

Uiteraard is hier slechts een 
beperkte keuze gemaakt uit een 
veelheid aan onderwerpen. Ik 
hoop van harte dat hierover in de 
VVD een discussie op gang komt. 

• 
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De Golfcrisis 
door FRITS BOLKESTEIN 

I
n november 1983 heb ik als staatssecretaris voor de buitenlandse 
handel Bagdad bezocht. Bij die gelegenheid heb ik de president van 
Irak, Saddam Hoessein, en leden van zijn regering ontmoet. Irak 

was toen verwikkeld in een strijd op leven en dood met Iran. Nederland 
was lid van de Veiligheidsraad, waar onze vertegenwoordiger Max van 
der Stoel het initiatief had genomen tot een resolutie die het einde van 

. de oorlog beoogde. Die resolutie kon niet anders dan een compromis 
zijn en werd dus door het regime in Bagdad als te weinig pro-lraaks 
beschouwd. Of ik maar even wilde uitleggen waarom ons land deze 
onvriendelijke daad jegens Irak stelde, werd mij daar gevraagd. Het 
werd een stief half uurtje. 

De indruk die Saddam Hoessein en zijn handlangers op mij maakten, 
was buitengewoon luguber. Die indruk is sindsdien alleen maar ver
sterkt. Het Iraakse regime onderdrukt de eigen bevolking op gruwelijke 
wijze. Het is de oorlog met Iran begonnen in de waan dat de sji'itische 
revolutie dat land zou hebben ondermijnd. Maar Saddam Hoessein 
verkeek zich op het godsdienstige fanatisme van de Iraanse ijveraars. 

Irak wist Iran uiteindelijk op de knieën te dwingen, maar niet zonder 
het gifgas-wapen te gebruiken. Uit grootheidswaanzin onderneemt
Baddam Hoessein nu een roofoverval op Koeweit. 

Omdat Saddam Hoessein zich in het nauw gedrongen voelt, heeft hij 
Teheran de vredespijp aangeboden. Hij is nu bereid alles waarvoor hij 
die achtjarige oorlog heeft gevochten, weer te laten schieten. Daarmee 
krijgt Khomeini alsnog en posthuum gelijk. Maar weer heeft Saddam 
Hoessein zich verrekend want de Iraniërs hebben zijn concessies wel 
geïncasseerd, maar vinden niettemin dat hij moet opkrassen uit Koe
weit. Ook zij doen mee met de handelsboycot. 

De Veiligheidsraad van de Verenigde Na ties heeft ongewoon snel een 
compleet handelsembargo van Irak en Koeweit uitgeroepen. Het zijn 
de scherpste economische sancties uit de geschiedenis van de VN. Die 
snelheid van reactie heeft alles te maken met het feit, dat de verhouding 
tussen Washington en Moskou nog nooit zo goed is geweest als nu. 
Regionale conflicten - in Centraal-Amerika, in Zuidoost-Azië en nu in 
het Midden-Oosten- worden niet meer in het Oost-West-krachtenveld 
getrokken. De Sovjetunie heeft zich geschikt in de internationale 
rechtsorde. Daardoor kunnen zulke conflicten op eigen merites worden 
beoordeeld. 

Onlangs heeft een Russische generaal op het Amerikaanse Ministerie 
van Defensie - het Pentagon - zelfs alle details overhandigd van de 
raketten die de Sovjetunie aan Irak heeft geleverd. Saddam Hoessein 
heeft waarschijnlijk op Russische steun gehoopt. Dat is zijn derde 
misrekening. 

De reacties in de Arabische wereld waren onthullend. PLO-leider 
Arafat heeft zich zelfs als loopjongen van Saddam Hoessein laten 
gebruiken. Ook de koning van Jordanië koos aanvankelijk de kant van 
Irak, maar komt daar nu voorzichtig van terug. In de Arabische wereld 
kiest men vooral de kant van de sterkste, want alle macht komt van 
Allah. 

Dat is ook de oorzaak van de grote frustraties die in de moslimwereld 
leven. De islam belooft macht en rijkdom aan hen die het ware geloof 
hebben. Maar die rijkdom en macht zijn nu vooral in het Westen te 
vinden. Hoe kan dat? De Westerse landen moeten die welvaart en 
invloed op de een of andere manier aan de wereld van de Islam hebben 
ontfutseld! Vandaar het anti-amerikanisme in die landen, dat men ook 
nu weer ziet. 

In West-Europa denkt men wel eens, dat het conflict tussen de Arabi
sche staten en Israël het belangrijkste twistpunt van het Midden
Oosten is. Eens te meer is nu gebleken hoezeer dat een misvatting is. 
De strijd tussen Pers en Arabier is duizenden jaren oud. De ruzies 
tussen de leden van de Arabische "familie" onderling zijn niet minder 
spreekwoordelijk. Er is natuurlijk ook nog nooit zo'n familie geweest. 
Iedere heerser die zegt naar deze eenheid te streven, zoals Nasser 
twintig jaar geleden en Saddam Hoessein nu, is uit op vergroting van 
persoonlijke macht. 

Saddam Hoesseins ambities zijn zo buitensporig, dat een conflict hoe 
dan ook zou zijn ontstaan. In zekere zin is het beter dat het conflict nu 
is gekomen dan over vijf jaar, want dan zou de Irakese economie zich 
hebben hersteld van de oorlog met Iran. Irak zou dan veel sterker 
zijn geweest dan nu. Het zou misschien hebben beschikt over een 
atoombom! De Israëlische luchtmacht heeft de reactor waar aan dat 
kernwapen werd gewerkt, enige jaren geleden gebombardeerd. Maar 
het ligt voor de hand dat dit werk elders is voortgezet. 

Saddam Hoessein is bezig met een vlucht naar voren. Oorspronkelijk 
beweerde hij in Koeweit te zijn om een "revolutionaire regering" in het 
zadel te helpen. Daarna heeft hij Koeweit voor het gemak ingelijfd. 
Toen riep hij op tot een "heilige oorlog" tegen het Westen. Nu probeert 
hij de aandacht af te leiden naar Israël. Die pretenties kunnen alleen 
worden doorgeprikt door miliair machtsvertoon. Gelukkig zijn de Ver
enigde Staten daartoe bereid, met de NAVO-partners in hun kielzog. 
Het is goed en moedig dat 12 van de 21leden van de Arabische Liga 
hun goedkeuring daaraan hebben gegeven. 

De aard van de Arabische politiek brengt mee, dat militaire aanwezig
heid telt. Onze deelname aan de mijnen-opruimactie van een paar 
jaar geleden heeft indruk gemaakt, zowel in de Arabische Golf als in 
Washington. Het is dan ook verstandig dat Nederland meedoet. Wel 
moet nauwkeurig worden gedefinieerd welk doel dient te worden be-

reikt: de verdediging van Saoedi-Arabië, de terugtrekking van Saddam 
Hoes sein, de handhaving van de boycot of het uitoefenen van politieke 
druk door middel van vlagvertoon. 

Er heerst nu onenigheid tussen de VS, Engeland en Frankrijk aan de 
ene kant en de kleinere bondgenoten, waaronder Nederland, aan de 
andere kant over de mate waarin de internationale vloot van de wapens 
gebruik mag maken. Vooralsnog ben ik van mening dat dit alleen ter 
zelfverdediging mag. Voor verdergaand optreden is mijns inziens een 
nieuw besluit van de Veiligheidsraad nodig. Maar die discussie is wat 
theoretisch, gezien het feit dat weinig schepen het zullen aandurven 
die internationale vloot te trotseren. 

Er is namelijk een soort "economie van de macht". Wie duidelijk maakt 
dat hij niet zal aarzelen van zijn macht gebruik te maken, zal dat in 
de praktijk zelden behoeven te doen. Wie daarentegen aarzelt - zoals 
de Westerse democratieën in de jaren dertig dat deden - zal juist 
worden gedwongen tot ingrijpen gewapenderhand. 

Op 1 april1981 schreef ik in de Volkskrant: "Nederland heeft voor zijn 
omvang een grote vloot. Rijnmond is voor zijn welvaart grotendeels 
afhankelijk van de overslag en verwerking van olie. Zou de Nederlandse 
vloot geen aandeel behoren te nemen in de bescherming van de zeerou
te, waarlangs die grondstof wordt vervoerd? Mogen wij anderen de 
kastanjes uit het vuur laten halen?" Hier gaat het niet om de bescher
ming van de zeeroute, maar om het tegengaan van agressie. Het 
uiteindelijke doel is hetzelfde: bijdragen aan de stabiliteit in het Mid
den-Oosten. 

In het licht van de ontspanning tussen Oost en West ligt het voor de 
hand dat er wordt bezuinigd op de begroting van defensie. Mits dat 
verstandig en met mate gebeurt, is de VVD bereid de regering daarin 
te ondersteunen. Maar de laatste maand heeft laten zien dat we nog 
niet in een wereld zonder oorlog leven. Alleen zullen de conflicten in 
het Midden-Oosten (en elders) geheel anders van aard zijn dan die in 
Centraal Europa. We moeten die onderdelen van de krijgsmacht, die 
voor andere conflicten het beste zijn toegerust, ongemoeid laten. Dus 
geen bezuinigingen op de Koninklijke Marine, op het Korps Mariniers, 
op de commando-troepen of op de marechaussée! 

Indien enigszins mogelijk moet de huidige vlootoperatie plaats hebben 
onder de vlag van de VN. Kan dat niet, dan onder de vlag van de 
West Europese Unie (WEU), het samenwerkingsverband van negen 
Westeuropese landen waartoe ook Nederland behoort. Twee weken 
geleden hebben de WEU-ministers in Parijs vergaderd en besloten dat 
de WEU de Westeuropese smaldelen zal coördineren. Dat is een goede 
zaak want samen optrekken is altijd beter dan alleen. 

Tenslotte dit: Nederland moet zijn energie-beleid herzien, want de 
huidige toestand toont eens te meer hoe hachelijk het is zich afhankelijk 
te maken van een instabiele regio als het Midden-Oosten. 

Werk genoeg voor onze regering. Ik hoop dat zij in de komende tijd wat 
meer initiatief en besluitvaardigheid aan de dag zalleggen dan tijdens 
de afgelopen maand, want toen waren die niet erg indrukwekkend. • 

22 augustus 1990 

Zojuist verschenen: 
geschrift 70 van de 
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Prof. Mr. B. M. Teldersstichting 

liberalisme 
en 

conservatisme, 

verslag van een 
symposium 

Op twee punten verschillen li
beralen in sterke mate van con
servatieven en socialisten. In de 
eerste plaats dragen socialisten 
en conservatieven de collectiviteit 
hoog in het vaandel; liberalen 
daarentegen gaan uit van het in
dividu en zijn ervan overtuigd dat 
wie de staat als uitgangspunt 
neemt, de dictatuur riskeert. In 
de tweede plaats tonen socialisten 
en conservatieven weinig waar
dering voor de revolutionaire 
kracht van het concurrentie
beginsel, dat geen enkele maat
schappelijke positie respecteert; 
liberalen echter willen mensen 
opvoeden tot concurrerende indi
viduen die zich een weg kunnen 
banen in de wereld en zich weten 
te verzetten tegen de staat. Voor 
conservatieven en socialisten is 
stabiliteit het ideaal, voor libera
len dynamiek. 

Aldus Frits Bolkestein in zijn 
bijdrage aan de bundel Liberalis
me en Conservatisme. Dit ge
schrift bevat de inleidingen die 
werden gehouden op een sym
posium in november 1989, ter 
viering van het 35-jarige bestaan 
van de Prof. Mr. B. M. Telders
stichting. De keuze voor de ver
houding tussen het conservatisme 
en liberalisme als discussie-on
derwerp werd mede ingegeven 
door het feit dat de VVD vaak als 
een conservatieve partij wordt af
geschilderd. 

De directeur van de Telders
stichting, Klaas Groenveld, stelt 
in Liberalisme en Conservatisme 
dat de VVD inderdaad de door 
conservatieven verdedigde voor
zichtige, geleidelijke methode van 
politiek bedrijven omhelst; hierin 
onderscheidt de VVD zich trou
wens niet van PvdA en CDA. In 
het geloof dat "het beter kan" en 
in de waardering voor het indi
viduele zelfbeschikkingsrecht 
verschillen VVD'ers echter wel 
degelijk van conservatieven. De 
VVD, zo concludeert Groenveld, 
kan men beschouwen als een anti
revolutionaire, liberale partij. 

Liberalisme en Conservatisme, 
Verslag van een symposium bevat 
verder bijdragen van dr. P. B. Cli
teur, mr. J. L. Heldring, prof. dr. 
S. W. Couwenberg, dr. J. W. de 
Beus, prof. dr. J. Th. J. van den 
Berg en prof. dr. J. A. A. van 
Doorn, alsmede een weergave van 
de tijdens het symposium gevoer
de discussies. De bundel is te be
stellen door overmaking van 
f 20,- op postrekening 33.49.769 
t.n.v. de Prof. Mr. B. M. Telders) 
stichting, 's-Gravenhage, onder 
vermelding van "geschrift no. 70" 

• 
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Vrouw-en en Politieke 
zijn totaliteit werd onderschre
ven, op voorwaarde dat de relatie 
tussen Emancipatiebeleid en SV 
benadrukt zou worden, dat vrou
wengroeperingen op alle terrei
nen inspraak zouden krijgen en 
dat middels maatwerk ook doel
groepen als oudere vrouwen, 
zwarte vrouwen en migranten
vrouwen zouden profiteren. De 
vage slotverklaring roept de re
gering en de lokale overheden op 
om op die voorwaarden toe te zien. 
Waarvan akte. 

Strategieën 
De Stichting Burgerschapskunde wil, in het kader van Politieke 
Vorming van Vrouwen (PVV), een discussie op gang brengen in 
de Vrouwenbeweging over politieke strategieën. 
Daartoe is in de eerste plaats uitgegeven de discussiebundel 
"Vrouwen en Politieke Strategieën" (VPS) ISBN 90 6473 234 5; 
f25,-. 
De artikelen in deze bundel zijn bedoeld om een dwarsdoorsne
de van de vrouwenbeweging in de jaren tachtig te laten zien. 
Ze kunnen stof opleveren om gevoerde strategieën te evalueren 
en om na te denken over de strategische plannen voor de jaren 
negentig. Enkele schrijfsters vertellen ook hoe naar hun me
ning vrouwengroepen het beste te werk kunnen gaan. 

Vervolgens werden acht bij
eenkomsten die gericht waren op 
het werken op provinciaal en lo
kaal niveau georganiseerd door 
provinciale en stedelijke eman
cipatiebureaus. Van deze voor
conferenties werd een film ge
maakt die onder de titel "Vrou
wenstrijd en effectiviteit" werd 
vertoond op "de" landelijke con
ferentie. Deze was het slot van de 
actie van PVV die bedoeld was als 
aanzet tot discussie en bezinning 
in eigen kringen. Alle voor-infor-. 
rnatie deed uitzien naar een be
langwekkend gebeuren, dat 
plaats vond op 2 juni jl. in "Kras
napolsky'' te Amsterdam. Die 
conferentie was lang voor slui
tingsdatum volgeboekt en ik prees 
mijzelf gelukkig dat ik er toch bij 
kon zijn. 

Het programma was (over )vol 
en helaas moesten uit zowel de 
werkgroepen als uit de fora keu
zes worden gemaakt. Een nadeel 
van het organiseren van een con
ferentie van slechts een dag over 
vier thema's 'die elk op zich de 
moeite waard waren en een halve 
dag hadden kunnen wettigen per 
onderwerp. De vier hoofdthema's 
(elk nog weer onderverdeeld) wa
ren: Facetbeleid, Decentralisatie, 
Tripartisering en Sociale Ver
nieuwing. Hedy d'Ancona (WVC) 
opende de dag, Elske ter Veld (So
ZaWe) sloot af. 

Welke boodschappen 
beluisterde ik? 

Minister d'Ancona sprak over 
de positie van vrouwen in open
baar bestuur en politiek en de 
mogelijkheden tot versterking 
van die positie. Volgens een VN
document van de 34ste zitting van 
de A V zal een grotere deelname 
van vrouwen aan het politiek be
drijf leiden tot een versterking 
van het democratisch gehalte van 
de samenleving! Maar het terrein 
van de politiek is bepaald nog 
geen eiland van emancipatoir ge
luk. Mede daarom stelde de mi
nister een adviesaanvraag in het 
vooruitzicht toegespitst op de vol
gende items: vrouwen in politieke 
partijen en vertegenwoordigende 
lichamen, in externe adviesorga
nen en in interdepartementale· 
commissies, alsmede in ambtelij
ke topfuncties; een vergelijking 
met de situatie in het buitenland -
welke maatregelen neemt men 
elders; mogelijkheden voor on
derzoek, voorlichting en subsidie. 

Niet tevreden 
Staatssecretaris ter Veld con

stateerde dat vrouwen nog niet 
tevreden zijn, maar hun terechte 
onvrede weten om te zetten in vi
taliteit. De grote opgave voor de 
jaren negentig is dat elke vrou
wengroep voor zich zelf precies 
dient na te gaan wat zij meent te 
willen bereiken. Op haar depar-

tement is thans in voorbereiding 
het nieuwe beleidsprogramma 
Emancipatiebeleid 1990-1994. 
Daarin zullen de taken duidelijk 
worden gesteld. Zij erkent dat het 
voor de vrouwenbeweging in het 
algemeen een groot probleem is 
om de juiste actie op het juiste 
moment op de juiste plaats te 
krijgen. En dat daar een en ander 
voor nodig is aan kennis. Er is dan 
ook een duidelijke behoefte aan 
een landelijk adviesbureau, vaak 
aangeduid als "Lobby-bureau", 
ter ondersteuning. Het onderzoek 
naar de haalbaarheid van zo'n 
steunpunt is nog niet afgesloten; 
zij verwacht haar standpunt in 
het najaar te kunnen vaststellen. 
Daarnaast overweegt zij of het 
ontbreken van een overlegstruc
tuur zou kunnen worden opge
vangen, maar daarover heeft zij 
nog geen duidelijk idee. Een en 
ander ziet zij als stappen op de 
weg naar het einddoel: 
Meer macht voor vrouwen. 
Weinig concreets dus, toekomst, 
maar die klonk nog niet erg als 
muziek in mijn oren, meer als 
"onversaagd doorgaan" als je wat 
wilt bereiken. 

Onderlinge discussie 
In de lunchpauze werden de 

fora gehouden. Het ene forum 
ging over de actie MIV 50/50 en 
het andere over Actiemiddelen en 
Strategieën van vrouwenorgani
saties. Ik woonde het laatst ge
noemde bij, dat tot mijn teleur
stelling een passief aanhoren 
werd van Aletta Winsemius en 
Jan de Koning, de oud-minister, 
maar in zijn kwaliteit van be
stuurslid van Burgerschapskun
de. Zij hielden onder leiding van 
Joyce Outshoorn elk een ver
haaltje en gingen daarover met 
elkaar in discussie. De zaal mocht 
niet meedoen en werd daar wat 
onrustig van. Uiteindelijk ging 
het forum toch nog in op enkele 
van de uitgeschreeuwde vragen. 

Joyce Outshoorn en Aletta 
Winsemius droegen elk een arti
kel bij voor de bundel VPS. 

Van de thema-werkgroepen 
koos ik de Tripartisering van het 
arbeidsvoorzieningenbeleid en 
daarvan de ondergroep over Vol
wasseneneducatie. 

Verreweg de meeste deel
neemsters aan deze groep kwa
men uit het veld: ze houden zich 
beroepshalve met onderricht en 
vorming bezig. Na de uitvoerige 
inleiding bleek veel angst te leven 
voor de toekomst van de volwas
seneneducatie die voor een be
langrijk deel onder de toekom
stige regionale besturen arbeids
voorziening zal vallen. Ervarin
gen werden onderling uitge
wisseld maar strategieën voor de 
toekomst heb ik niet gehoord. Zo
lang niet duidelijker is hoe de op
leiding van bijvoorbeeld herin
treedsters straks gefinancierd 
gaat worden, is het ook niet ge-

makkelijk om aan de discussie 
met de eigen achterban te begin
nen. 

Het thema tripartisering werd 
voor de drie ondergroepen geza
menlijk afgesloten door Binky 
Berger, die - ondersteund door 
DCE -landelijk zoekt naar vrou
welijke bestuurders voor de Re
gionale Besturen van de getripar
tiseerde Arbeidsvoorzieningorga
nisatie (de RBA's). 

Overheidsbemoeienis 
Liesbeth Kroon, de inleidster 

van mijn subgroep, poneerde de 
stelling dat de tripartisering een 
bedenkelijke ontwikkeling is. 

Wie niet gelooft in al te veel 
overheidsbemoeienis zal daaren-

tegen de medeverantwoordelijk
heid van werknemers en werk
gevers voor een goede werking 
van de arbeidsmarkt en daarmee 
voor de bestrijding van in het bij
zonder de langdurige werkloos
heid eerder een bemoedigende 
ontwikkeling vinden. Toch moet 
ook bij hen twijfel leven over de 
mogelijkheid overal een goed 
vrouwenbeleid overeind te hou
den, laat staan alsnog tot stand te 
brengen. 

Met de rapportage naar de 
plenaire vergadering had de groep 
verder niet te maken; deze werd 
verzorgd door de groepsleidsters. 
Een conclusie of een aanbeveling 
om de RBA's Vrouwen Advies
raden te laten instellen kwam er 
niet uit, hoewel die wens toch in 
grote groepen van de vrouwen
beweging leeft. 

Vage slotverklaring 
De uiteindelijke verklaring 

aan het einde van de conferentie
dag was gericht op het Sociale 
Vernieuwingsbeleid (SV) dat in 

TELDERSSTICHTING 

Had die verklaring iets met 
toekomstige strategieën te ma
ken? Ik vrees van niet. Er worden 
aandachtspunten aangegeven, 
maar geen plan, laat staan een 
uitgewerkt plan voor inzet van 
machtsmiddelen om in -conflict
situaties de belangen van de 
vrouwendoelgroep veilig te stel
len. Vanzelfsprekend zal de tac
tiek van plaats tot plaats ver
schillend kunnen en moeten zijn. 

Maar van een respectabel in
stituut als Burgerschapskunde 
mocht verwacht worden dat de 
ambitieuze titel van de dag meer 
resultaat in de richting van aan
wijzingen en plannen als invul
ling van de strategie zou ople
veren. Was de opzet wel voldoende 
doordacht? Heeft PVV door de 
massaliteit (ruim 300 deelneem
sters) de inhoudelijkheid èn dè 
echte discussie naar de achter
grond, de ondergrond namelijk de 
discussie aan de basis geschoven? 

De vrouwen in de VVD zullen 
er wel weg mee weten al waren 
ze helaas ter plekke maar op de 
vingers van een hand te tellen. • 

De Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, instelling voor pÓlitiek-wetenschappelijk onderzoek 
vanuit liberale beginselen, zoekt voor spoedige indiensttreding een 

WETENSCHAPPELIJK 
MEDEWERKER 

(mnl./vr.) 

voor de volle werktijd. 

De Teldersstichting is de wetenschappelijke instelling ten behoeve van de VVD. 

Vereist: 
- opleiding op academisch niveau in één van de gamma-wetenschappen (politicologie, 

bestuurskunde, sociologie, economie, rechten, etc.); 
- enige praktijk- en onderzoekervaring; 

- vermogen om snel en grondig zowel kwalitatief als kwantitatief te rapporteren; 
- affiniteit niet de liberale beginselen. 

Taken: 
- het voeren van het wetenschappelijk secretariaat van enkele werkgroepen van des

kundigen inzake maatschappelijke en politieke vraagstukken; 
- het zelfstandig en onder leiding van de directeur verrichten van studies inzake 

maatschappelijke en politieke vraagstukken. 

Salariëring volgens de schalen bij de Rijksoverheid. 

Brieven met een korte levensloop en lijst van scriptie(s) en andere publikaties, binnen 
14 dagen na verschijningsdatum van dit bericht richten aan: 

Dr. K. Groenveld, directeur van de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, 
Koninginnegracht 55a, 2514 AE 's-Gravenhage. 
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Een liberale keuze voor 
een schonere -wereld 
In de discussie over politieke issues staat naast de sociaal
economische politiek de laatste jaren de milieupolitiek cen
traal. Ruimtelijke ordening, landbouw en vervoer worden in
strumenten van milieubeleid. 
In het voorwoord van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) 
worden de actuele nota's genoemd die gericht zijn op verbete
ring van de fysieke leefomgeving: Vierde nota Ruimtelijke Or
dening, Structuurschema Verkeer en Vervoer, ·Volkshuisves
ting in de jaren Negentig, Natuurbeleidsplan, Structuurnota 
Landbouw en Derde nota Waterhuishouding. De afstemming 
van beleid heeft zo goed mogelijk plaatsgevonden bij deze plan
nen en nota's. 

Toch blijkt deze afstemming 
vragen op te roepen in de discus
sies en is zelfs binnen het sectora
le beleid de samenhang moeilijk 
te vinden. V oor liberalen is bo
vendien de vraag of "Kiezen of 
verliezen" niet altijd verlies van 
de liberale standpunten betekent. 

Ruimtelijke-ordeningsplannen 
hebben steeds de functie gehad 
van integratiekader. In de wij
ziging v.an de WRO is dat tot ui
ting gebracht door aan de Plano
logische Kernbeslissing een wet
telijke basis te geven. De werke
lijkheid is echter ook hier sterker 
geblekendan de le~r. Welke ont
wikkelingen in de (sectorale) 
planning hebben dit veroorzaakt? 

Ontwikkelingen RO 
De Tweede nota RO ging uit 

van de gebundelde deconcentra
tie. Het bijbehorende instrumen
tarium op nationaal niveau was 
eenvoudig; verwezenlijking van 
het beleid lag bij de gemeenten en 
in iets mindere mate bij de pro
vincies. Door middel van de con
tingenten gesubsidieerde wo
ningbouw werd centraal ge
stuurd. In de Derde Nota werd 
directere sturing verwacht van de 
centrale overheid. Het beleid van 
de groeikernen diende de gebun
delde deconcentratie te onder
steunen. Allerlei andere instru
menten, zoals WIR/SIR, lokatie
subsidies, spreiding Rijksdien
sten werden ingezet. 

In de Vierde nota is het beleid 
gewijzigd. Meer aandacht voor de 
stad en met name de randstede
lijke ontwikkeling. Regio's op ei
gen kracht zullen het weer zonder 
centrale sturing moeten doen. 
Voor het Westen des lands is er 
het streven naar het internatio
naal vestigingsklimaat en het 
Europese elan. De groeikernen 
worden afgebouwd. De instru
menten om deze elementen van 
beleid te realiseren moeten nog 
ontwikkeld worden. Het bijbeho
rende mobiliteitsscenario voor de 
Randstad en de eerste versie van 
het gewijzigde Structuurschema 
Verkeer en Vervoer duiden echter 
al op spanningen tussen de li
beraal geïnspireerde Vierde 
Nota, die het stimuleren van 
kansrijke ontwikkelingen van een 
duurzame toekomst, waarin tal 
van ge- en verboden worden ge
hanteerd. 

Ontwikkelingen 
vervoer 

De economische groei van de 
jaren tachtig heeft zich krachtig 
gemanifesteerd in groei van het 
verkeer. Het individuele autobe
zit, het gebruik van de auto voor 
het woon-werkverkeer en de ex
plosieve groei van het vrachtver
voer zijn dagelijks te merken. 

De Nederlandse positie op de 
internationale vervoersmarkt is. 

versterkt. Het groeikernenbeleid, 
waardoor het landelijk gebied niet 
volledig is dichtgeslibd, en de toe
name van bedrijfsinvesteringen 
in nieuwe gebouwen op "zichtlo
katies", hebben het woon-werk
verkeer op een aantal trajecten in 
de Randstad snel vergroot. De ge
lijktijdigheid van pieken in het 
zakelijk en vrachtverkeer hebben 
tot knelpunten geleid. 

Naast ruimtelijke gevolgen 
van de groei zijn daarvan ook de 
milieugevolgen merkbaar, zoals 
het toegenomen aandeel van het 
verkeer in de luchtverontreini
ging. 

Ontwikkelingen 
natuur en landbouw 

Op het gebied van de landbouw 
wordt het beleid in belangrijke 
mate door Europa bepaald. In 
Nederland is het vertaald in 
grootschalige plannen, ruilver
kavelingen, landinrichting en in 
de jaren. tachtig door technische 
investeriffgêli en l:fföd'uktiever
betering. Steeds meer produkten 
vallen onder EG-regelingen. 
Prijsmechanismen zijn vrijwel 
uitgestorven en de agrariër kan 
slechts leven bij vergroting en ef
ficiëntie van zijn produktie. 

Er is door de noodzaak tot eco
nomische landbouw een span
ningsveld ontstaan tussen land
bouw- en natuurbeleid. Alleen in 
de kleinschalige gebieden is ver
wevenheid mogelijk. Miljoenen 
extra voor het aankopen van 
gronden is voor landbouwers niet 
de geëigende weg. Toch zijn er ook 
in Nederland potenties voor unie
ke ontwikkelingen, zoals de wet
lands, de laagveengebieden en het 
rivierlandschap. Daartoe moet 
een visie worden ontwikkeld, 
waarin landschap meer is dan een 
groen behang. 

Tevens zijn er spanningen 
ontstaan tussen de landbouw en 
het natuurlijk milieu. Verzuring 
en vermesting zijn gevolgen van 
de landbouw die pas de laatste ja
ren aandacht vragen. Als moge
lijke ontwikkelingsrichting wordt 
gedacht aan het op termijn sterk 
verminderen van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, kunstmest 
en gewasbescherming. 

Ontwikkelingen 
milieu 

Vanuit de energiecrisis en de 
door de Club van Rome gesti
muleerde notie van de eindigheid 
van onze grondstoffenvoorraden, 
is het besef ontstaan over de ba
siselementen in onze fysieke om
geving. In de jaren tachtig is het 
beleid veranderd van milieu
hygiëne naar milieubeheer. 
Energiebesparing is minder een 
factor dan wel energiebehoud door 
vermindering van de afvalstro~ 
men en door hergebruik. De laat
ste jaren is duidelijk geworden dat 
niet alleen de industriële produk-

Commisievoorzitter drs. H. B. Eenhoorn. 

tieprocessen voor verontreinigin
gen verantwoordelijk zijn, maar 
dat het dagelijks leven en het in
dividuele levenspatroon evenzeer 
van grote invloed zijn. Kleinere 
huishoudens vragen om kleinere 
verpakkingen en dus meer ver
pakking per eenheid-produkt. 
Een grotere deelname van vrou
wen aan het arbeidsproces resul
teert in meer arbeidsdeling in het 
huishouden, in meer gebruik van 
halffabrikaten en kant-en-klaar
produkten in de voedselbereiding, 
meer behoefte aan koeling, meer 
wegwerpprodukten en minder 
,,thuis-economie". 

Bij de ontwikkeling van beleid 
is een complicerende factor dat de 
milieuproblematiek op de diverse 
niveaus om een verschillende 
aanpak vraagt. Mondiale zaken, 
zoals het broeikaseffect en de 
aantasting van de ozonlaag, ver
gen een andere inzet dan de lokale 
afval verwijdering. 

Groeitendensen en 
trendbreuk 

Hoe gaan liberalen om met de 
dreigende dilemma's van de di
vergerende groeitendensen? Wat 
zijn de gevolgen voor het liberale 
denken van de noodzakelijkheid 
om te komen tot een trendbreuk 
om de ontwikkeling naar een 
duurzame toekomst te realiseren? 

Denkend vanuit de liberale 
uitgangspunten, met de nadruk 
op de verantwoordelijkheid van 
een ieder voor zijn leefomgeving 
in brede zin en op de plaats van 
de overheid, heeft de werkgroep 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

stellingen en dilemma's gefor
muleerd. 

Stellingen 
1. De overheid moet stimu

lansen doen uitgaan naar 
individuen èn naar de sa
menleving om op eigen ni
veau, binnen de eigen in
vloedssfeer een substantië
le bijdrage te leveren aan 
het tot stand komen van de 
trendbreuk, zonder daarbij 
door .tal van verboden af
breuk te doen aan de eigen 
verantwoordelijkheid. 

2. De overheid stelt prestatie
normen vast betreffende de 
kwaliteit van de basis
elementen van ons bestaan. 
Daarbij wordt het ontwik
kelingstraject aangegeven 
voor de realisatie op mid
dellange termijn. Tech
nologie kan en moet ons in 
staat stellen die basis
kwaliteiten te realiseren. 
Er dient veel meer in R&D 
(research en development) 
geïnvesteerd te worden op 
alle terreinen om die tech
nologie te ontwikkelen. 

3. De gevolgen voor het milieu 
van het gebruik van pro
dukten en vervaardigings
processen zullen duidelijk 
moeten worden gemaakt, 
zodat een betere indi
viduele keuze gemaakt kan 
worden. Het streven moet 
gericht zijn op zo. veel mo~ 

"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 I 18488 
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gelijk schone produkten en 
schone processen. 
Milieumaatregelen moeten 
worden opgedeeld in ca
tegorieën: met korte ter
mijn-, middellange termijn
en lange termijneffecten. 
Een ieder zal de lasten van 
het eigen "afvalproduktie
proces" moeten dragen. De 
afvalverwijdering en de 
verwerking van het rest
produkt moeten onderdeel 
worden van de beheersing 
van het produktieproces en 
derhalve ook in de prijs van 
de producent tot uitdruk
king kunnen komen. 

4. Ook op het terrein van onze 
fysieke omgeving dient het 
marktprincipe terug te ke
ren. Niet alleen arbeid en 
energie kunnen schaarse 
artikelen worden, maar ook 
lucht, schone grond en 
schoon water. Een kwali
tatief duurzame leefomge
ving kan een positieve fac
tor zijn in de concurrentie 
in Europa. 

5. Indien de auto voorzien zou 
zijn van een stille, schone 
motor is het fileprobleem 
gereduceerd tot een per
soonlijke keuze van de be
steding van tijd c.q. geld. 

Deze stellingen leveren geen 
consistente set maatregelen, 
voorstellen en gedragsvoorschrif
tim:'op,'wel een'á.antál dilemma's · 
dat een belangr~jke rol speelt. 
Deze dilemma's worden hier
bij aan de afdelingen voor
gelegd en zullen op 24 novem
ber in de discussie worden be
trokken. 

A. Grote gedeelten van Nederland 
zijn gerioleerd. Rioolwater 
wordt in steeds mindere mate 
ongezuiverd geloosd op opper
vlaktewateren. Dit komt de 
kwaliteit van het oppervlak
tewater zeer ten goede. Het 
laat ons echter zitten met grote 
hoeveelheden rioolslib, die 
verwijderd en verwerkt moe
ten worden. Bij gecontroleerd 
storten c.q. verbranden gaat 
waardevolle organische grond
stof verloren. 

B. Het verminderen van de am
moniak-uitstoot in de inten
sieve veehouderij door lucht
wasinstallaties zorgt voor de 
instandhouding van een over
schot aan dieren, waarvan de 
mest moet worden verwerkt. 
Mestverwerkingsfabrieken, 
die de overbemesting van 'de · 
schrale gronden moeten voor
komen, kunnen een rijk ex
portprodukt opleveren. Deze 
worden niet door de EG ge
wenst in verband met de con
currentie met de bestaande 
kunstmestindustrie. 

C. "Small is beautiful" heeft wel
iswaar stimulerend gewerkt 
om creatieve ideeën te genere- . 
ren over onze samenleving, ' 
vooral op het micro-niveau, het 
levert niet voldoende economi
sche groei op om de technologie 
te ontwikkelen om de milieu
problematiek van de schaal- , 
vergroting te lijf te gaan. 
Kleinschalige bestu11rlijke sa-

... 
(Vervolg op pag. 8) 
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Greetje den Ouden, voorzitter emancipatieraad: 

Groot verschil tussen 
Nederlandse vrouw- en 
sexegenote in de Antillen 
DEN HAAG - "Ik had toch het gevoel dat ik thuis kwam, toen 
ik voor het eerst in mijn leven op Curaçao arriveerde. De gevel
tjes, de grote brug, de schepen en de haven. Maar ook de men
sen. Vriendelijke mensen die je open benaderen. Ik vond het 
een erg plezierige ervaring." 
Greetje den Ouden-Dekkers, voorzitter van de Emancipatie
raad, kijkt met veel genoegen terug op haar recente reis naar 
de Nederlandse Antillen. Ze bezocht Curaçao in verband met de 
conferentie "Young women in development". Haar ervaringen 
daar brachten haar tot de conclusie dat er een groot verschil 
bestaat in de positie van de Nederlandse vrouw en haar sexe
genoten in de Nederlandse Antillen en op Aruba. 

"In grote lijnen uitgezet con
stateerde ik dat vrouwen in het 
Caribisch gebied aan de ene kant 
moeten opboksen tegen een ge
weldige macho-cultuur, maar dat 
ze aan de andere kant veel zelf
standiger zijn in het nemen van 
beslissingen wat te maken heeft 
met het specifieke Caribische hu
welijk." 

Wel viel haar op dat het uit
gangspunt van redeneren in de 
Antillen vaak is: juist wel het ge
zin: de man en de kinderen, waar
voor gezorgd moet worden. 

"En dat is een groot verschil 
met de situatie in Nederland. 
Daar zeggen we ook: we moeten 
zorgen voor man, vrouw en kin
deren, inaar ook man en vrouw 
moeten gelijke mogelijkheden 
hebben in en buitenshuis de taken 
te verdelen. Dus inkomen ver
werven en zorgtaken te verrich
ten. De Caribische vrouwen heb 
ik niet zo luid en duidelijk horen 
praten over de zorgtaken die 
mannen moeten verrichten. Ze 
hebben op die conferentie wel 
grote nadruk gelegd op een heel 
interessant punt, namelijk op de 
sociaal-culturele omgeving, 
waarin de vrouwen moeten wo
nen, werken en leven. Wij in Eu
ropa leggen de nadruk op de toe
gang van de vrouw tot de arbeids
markt. In de Antillen merkte ik 
tijdens die conferentie dat men 
daar erg worstelt met de vraag: 
wat is nu de sociaal-culturele 
identiteit van de Antilliaanse 
vrouw?" 

(Vervolg van pag. 7) 

In dat opzicht wijst Greetje den 
Ouden op een studie van twee 
Nederlandse vrouwen die ze erg 
boeiend vond: "Mama soltera" 
van Linda van Dijk en Anke 
Terpstra. Ze zetten in hun studie 
uiteen dat een Antilliaanse vrouw 
in de Antillen veel zelfstandigheid 
heeft, maar er materieel niet zo 
erg goed aan toe is. Gaat zo'n 
vrouw naar Nederland, dan heeft 
ze het materieel wel iets beter, 
maar voor het volgen van· een op
leiding stuit ze daar op het pro
bleem dat de grotere familie-ver
banden weg zijn en dat ze geen 
opvang heeft voor de kinderen. 

"Dus heel vaak is er ook sprake 
van eenzaamheid. En zo zien we 
ze ook vaak terugkeren naar de 
Antillen waar ze dan weer met 
magerder materiële voorzienin
gen te maken hebben. Kijk, dat is 
nu een punt dat ik met de minister 
van Nederlands-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken zou willen be
spreken. Typisch een onderwerp 
om mee te nemen in alle vormen 
van samenwerking die er tussen 
Nederland en de Antillen bestaan. 
En als adviesorgaan van de Ne
derlandse Emancipatieraad na
tuurlijk ook met onze eigen mi
nister bespreken." 

Politiek 
De vrouw in de politiek is in 

opmars. Niet alleen in Nederland, 
waar onder andere drie vrouwen 
zitting hebben in het kabinet, 
steeds meer vrouwen op bur-

Een liberale keuze voor een 
schonere wereld 

menwerking sluit aan bij de 
eigen verantwoordelijkheid 
waarop een ieder wordt aange
sproken om de trendbreuk in 
het dagelijks leven te realise
ren. Grootschalige maatre
gelen zijn echter nodig om de 
grensoverschrijdende proble
men aan te pakken. 

D. Individuele mobiliteit is ver
bonden met het recht op vrije 
woonplaatskeuze. Het ophef
fen van de afstanden tussen 
wonen en werken, het verwe
ven van bedrijvigheid en wo
ningen kan op gespannen voet 
staan met de uitvoering van 
allerlei milieuwetten, zoals de 
Wet Geluidhinder en de Hin
derwet. 

E. Indien op grond van de mobili
teitsproblematiek de verplaat
sing van werkgelegenheid naar 
de groeikernen wordt gesti
muleerd, kan dat de uitholling 
van de Randstadsfilosofie be
tekenen. Daardoor zou de 
randstad zich na 1992 niet 
meer kunnen profileren als ge
bied met een concurrerend, in
ternationaal vestigingskli
maat. 

F. De onbespreekbaarheid van de 
toepassing van kernenergie in 
Nederland heeft geleid tot het 
overschakelen op kolencentra
les, waardoor per geprodu
ceerde eenheid energie meer 
milieuverontreiniging ont
staat. • 

Greetje den Ouden-Dekkers 

gemeestersposten verschijnen en 
partijen vertegenwoordigen in het 
parlement en op lokaal niveau. 
Maar ook in het Caribisch gebied 
waar de Nederlandse Antillen en 
Dominica een vrouwelijke 
premier hebben en de leidende 
politicus op Sint Maarten ook een 
vrouw is. Heeft Greetje den Ou
den gemerkt, dat de vrouwen zich 
er meer van bewust zijn geworden 
dat ze zich in de politiek zullen 
moeten gaan roeren om hun posi
tie te verstevigen? 

THEMADAG 
24NOVEMBER 

"Integratie Ruimtelijke 
Ordening, Milieubeleid, 

landbouw en 
waterhuishouding" 

Plaats: 
Sociaal Cultureel Centrum 
"De Agora" 
Agorahof2 
LELYSTAD (dichtbij het 
station) 

Aanvang: 10.30 uur. 
Koffie vanaf 10.00 uur. 

In de volgende V&D van 23 
oktober wordt het volledig 
programma gepubliceerd. • 

"De wens om zich politiek meer 
te manifesteren bestaat in elk ge
val wel; maar ik denk dat je 
oploopt tegen het feit dat het on
derwijs voor de vrouwen nog niet' 
de mogelijkheid heeft geschapen 
zich in die functies te roeren. Ik 
vind ook dat die vrouwen die op 
leidinggevende posities in de po
litiek zitten, zich sterk voor de 
vrouw moeten inspannen. Ik zou 
daar ook graag allerlei vormen 
van volwassenenonderwijs op ge
richt zien. Politiek is in het Ca-

ESSAYWEDSTRIJD 
VOOR JONGEREN 

Onderwerp: 
integratie R.O., milieubeleid, 
landbouw en waterhuishou
ding 

Jongeren tot 30 jaar kunnen 
nog tot 1 oktober een essay in
zenden. De werkgroep-Een
hoorn, belast met de voorbe
reiding van de themadag over 
bovenstaand onderwerp, heeft 
daartoe de volgende gedachten 
als uitgangspunten ontwik
keld: 

- een duurzame ontwikkeling 
alleen door een trendbreuk. 
Wat zijn de consequenties in 
de dagelijkse leefomgeving? 

door VICTOR HAFKAMP 

ribisch gebied nog steeds een dui
delijke mannenzaak. Niet alleen 
daar waar de beslissingen worden 
genomen, maar ook in de huis
houdens trouwens domineren de 
mannen naar mijn indruk nog te 
sterk. Het gaat daar niet alleen 
om de heer gemaal, maar ook om 
de zoon die bepaalt wat er ge
beurt." 

Emancipatie 
Greetje den Ouden vertelt dat 

ze op Curaçao al een stap heeft 
gezet om versterking van het 
emancipatieproces mogelijk te 
maken. 

"Wij kunnen een advies uit
brengen aan de minister van An
tilliaanse en Arubaanse Zaken 
over zaken die op emancipatie
gebied op de eilanden op de rails 
staan. Ik wil er graag contact over 
met de gevolmachtigde ministers. 
Ik heb op Curaçao gesproken met 
de adviseur in emancipatiezaken 
van premier Maria Liberia-Peters 
en ik had op Aruba· contact met 
mensen die· daar ook een vrou
wenconferentie willen opzetten. 
Er is contact met vertegenwoor
digers van de Universiteit van de 
Nederlandse Antillen om een sa
menwerking met de open univer
siteit hier in Nederland tot stand 
te brengen. Tot mijn vreugde 
bleek daar al sprake van te zijn. 
Ik denk dat er op een gegeven 
ogenblik best mogelijkheden zul
len zijn onze bevindingen door te 
geven aan de Nederlandse re
gering. We zullen moeten stellen: 
dit is een gebied dat tot ons ko
ninkrijk behoort. We doen erg veel 
voor andere gebieden verderop, 
maar dit gebied staat dichter bij 
ons, heeft elementen van onze 
cultuur. Ik heb zelf de indruk dat 
de emancipatie een nog niet ont
dekt aspect is in onze onderlinge 
betrekkingen. Voor onze en voor 
de Antilliaanse regering en voor 
onze raad is er werk aan de win
kel. Ik vind het de moeite waard 
dat tot stand te brengen." • 

- hoe kunnen liberalen leven 
in een wereld waar de moge
lijkheden voor een duurzame 
ontwikkeling wellicht leiden 
tot een beknotting van de 
basisvoorwaarden tot vrije 
keuze en individuele ont
plooiing? 

Het essay mag 800 tot 1000 
woorden bevatten. De essays 
dienen ter beoordeling door de 
commissie te worden gezonden 
aan de secretaris van bovenge
noemde werkgroep, mevrouw 
E. J. Graasman-van den 
Brandhof, p/a VVD, postbus 
30836, 2500 GV 's-Graven
hage. 

De beste inzending zal in 
Vrijheid & Democratie worden 
geplaatst. • 
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IJOVD pleit voor ~ninistelsel 
~in sociale zekerheid ~~~o~~Jbe~:~J~~ERS, 

11 
I 

' In 1982 nam de JOVD een resolutie aan waarin gepleit werd 
voor een basisinkomen als uitgangspunt voor het stelsel van 
sociale zekerheid. Redenen hiervoor waren dat hierdoor een 
sterke individualisering en vereenvoudiging van dit stelsel 
wordt bereikt. Op haar jongste congres in juni heeft de JOVD 
dit standpunt vervangen door een pleidooi voor een zgn. mini
stelsel. Een realistischer idee, waarmee de JOVD bovendien het 
voortouw neemt in een hernieuwde discussie over ons stelsel 
van sociale zekerheid. 

Hernieuwde discussie 
Na de stelselherziening in 1987 

is de discussie over het stelsel niet 
verstomd. Onlangs bleek uit een 
evaluatie van de Sociale Verze
keringsraad en uit het proef
schrift van Van der Veen dat per 
saldo het stelsel ingewikkelder is 
geworden! En dit terwijl vereen
voudiging een van de primaire 
doelstellingen was van de hele 
operatie. 

Deze complexiteit wordt ver
oorzaakt door de veelheid aà~e
gels en de ingewikkeldheid van de 
regels zelf. ·De discussie concen-. 
treert zich op de hoofdlijnen van 
het stelsel, mede in de hoop dat 
een eenvoudig stelsel ook zallei
den tot eenvoudige regels. 

Eenvoud en individualisering 
zijn de uitgangspunten geweest 
die in 1982 in de JOVD hebben 
geleid tot het pleidooi voor het in
voeren van een basisinkomen. Het 
is echter steeds evidenter gewor
den dat aan een basisinkomen 
hoge kosten verbonden zijn (vol
gens verschillende berekeningen 
tenminste enkele tientallen mil
jarden guldens). Niet alleen van
wege de hoge kosten, ook vanwege 
arbeidsmarkteffecten heeft de 
JOVD haar standpunt herzien. 
Immers, er is een gerede kans dat 
na invoering van een basisinko
men velen minder of niet zullen 
(gaan) werken, vooral daar een 
partner een gelijk bedrag ont
vangt. 

Mini -stelsels 
Met een zgn. mini-stelsel kan 

een groot deel van de bovenge
noemde doelstellingen tegen ge
ringere kosten goeddeels bereikt 
worden. Kern van een mini -stelsel 
is dat een groot aantal uitkerin
gen geïntegreerd worden tot één 
uitkering ter hoogte van het so
ciaal mm1mum (eerste trap). 
Daarboven is ieder vrij zich bij te 
verzekeren (tweede trap). Medio 
jaren tachtig hebben vele organi
saties een pleidooi voor een mi
nistelsel gehouden, waaronder 
ook de Teldersstichting (geschrift 
no. 52, 1984). 

Met de stelselherziening is de 
idee van een mini-stelsel enigs
zins ondergesneeuwd geraakt. 
Recentelijk, nu de stelselherzie
ning een farce is gebleken, doet 
deze variant weer opgeld. 

JOVD mini-stelsel 
Het mini-stelsel zoals de JOVD 

dat voorstaat integreert de ABW 
(inclusief de RWW), AOW, IOAW, 
AWW, WAO, AAW, NWW, TW, 
ZW en de studiefinanciering. 
ZWF, AWBZ en AKW blijven dus 
buiten beschouwing. De mini
mum-uitkering geldt voor alle in
gezetenen die zich beschikbaar 
houden voor de arbeidsmarkt. Ie
dereen is verplicht verzekerd en 
financiering geschiedt uit alge
mene middelen. Onder zich be
schikbaar houden voor de ar-

beidsmarkt wordt verstaan: sol
liciteren, deelnemen aan bij- of 
omscholing, deelnemen aan werk
ervaringsprojecten, of het ver
richten van voltijds-vrijwilligers
werk (voorzover dit geen betaalde 
arbeid verdringt). Voltijdstuden
ten, gepensioneerden en arbeids
ongeschikten hoeven niet aan bo
venstaande voorwaarden te vol
doen. 

De uitkering is volledig ver
zelfstandigd en bij de verstrek
king ervan vindt geen vermo
genstoets van het individu of de 
partner of inkomenstoets bij de 
partner plaats (dus alleen een in
komenstoets van het individu 
zelf). Wat de hoogte betreft zou 
gedacht kunnen worden aan 50 % 
van het sociaal minimum, te ver
hogen tot 70 % en 90 % voor resp. 
alleenstaanden en eenouder
gezinnen. Voor jongeren (18 à 23-
jarigen) geldt een lager bedrag, 
bijvoorbeeld 60% van de bedra
gen die ouderen ontvangen. Daar 
er rekening gehouden wordt met 
de leefsituatie is hier geen sprake 
van individualisering, maar van 
verzelfstandiging. Volledige indi
vidualisering is financieel on
haalbaar, daar alle uitkeringen 
dan tot tenminste 70 % verhoogd 
moeten worden. 

De tweede fase wordt door de 
JOVD gesplitst. Het eerste deel 
bestaat uit een bovenminimale 
uitkering tot 70 % van het laatst
verdiende loon gedurende een pe
riode van één jaar. Verzekering 
vindt op vrijwillige basis plaats bij 
particuliere verzekeringsmaat
schappijen. De verzekeraars zijn, 
willen zij op deze markt opereren, 
verplicht een ieder die dit pakket 
wenst voor een voor iedereen ge
lijke premie te accepteren (wel 
kunnen er premieverschillen zijn 
tussen maatschappijen onder
ling). 

Voor deze bovenminimale uit
kering komen alleen die personen 
in aanmerking, die ook de mi
nimumuitkering ontvangen. In
dien deze verzekering niet door de 
particuliere verzekeringsmaat
schappijen tegen een door de 
overheid aanvaardbaar bevonden 
premie wordt aangeboden, draagt 
de overheid er zorg voor dat dit 
aanbod alsnog tot stand komt, 
door herverzekering van het ri
si co. 

Basisgedachte van deze fase is 
dat iedereen vrij is zich al dan 
niet particulier bij te verzekeren. 
Probleem is nu dat het niet zeker 
is dat verzekeraars zich op deze 
markt zullen storten. Een verze
keringsmaatschappij loopt grote 
risico's (bijv. sterk stijgende . 
werkloosheid). Anderzijds kan de 1 

verzekeraar allerlei trucs beden
ken om te zorgen dat de "slechte" 
risico's in de praktijk geweerd 
worden. Vandaar dat de JOVD de 
tweede trap splitst, en de overheid 
hier een vangnet-rol toebedeelt 
voor een "minimaal bovenmi
nimaal" pakket. 

Het tweede deel van de tweede 
trap bestaat uit een plus-uitke-

ring: een aanvullende verzekering 
op geheel vrijwillige basis bij par
ticuliere verzekeringsmaat
schappijen. Deze zijn geheel vrij 
een voor iedereen op maat gesne
den pakket aan te bieden tegen 
een gedifferentieerde premie. 
Recht op een uitkering hebben al
leen die mensen die ook in aan
merking komen voor de mim
mum- en bovenminimale uitke
ring. 

Om ,het vrijwillige en indi
viduele karakter van de verzeke
ring te handhaven, dient wettelijk 
gewaarborgd te worden dat ieder 
individu het recht heeft om niet 
deel te nemen aan verzekeringen 
voor bovenminimale en plus-ver
zekeringen, die door CAO-afspra
ken tot stand zijn gekomen. 

Voordelen 

bouwen voor de tweede trap van 
70 %. Bovendien lijkt het recht
vaardig beide groepen dezelfde 
rechten te geven bij dezelfde 
(stringente) plichten. Onder
scheid naar arbeidsverleden is 
verder ook vrij ingewikkeld in de 
uitvoering. 

Tot slot moet opgemerkt wor
den dat door de eenvoud het stel
sel minder fraudegevoelig is en 
bovendien uitzicht biedt op een 
eenvoudiger en democratischer 
uitvoeringsstelseL Het huidige 
stelsel is met het onderscheid 
naar volks- en werknemersver
zekeringen en sociale voorzienin
gen (bijstand) met elk zijn eigen 
uitvoering nogal complex, en, door 
het sterk corporatistische karak
ter, niet even democratisch. In een 
mini-stelsel kan de uitvoering 
door één (overheids)instantie ge
schieden, waarmee een stuk 
maatschappelijk middenveld 
wordt afgebroken. 

Implementatie 
De keuze voor een lager uit

keringsniveau voor jongeren ge
tuigt van realiteitszin. Zij biedt 
ook aanknopingspunten voor een 
snelle gedeeltelijke toepassing 
van dit stelsel. De al jarenlang 

I 
voortdurende discussie over jon
gerenuitkeringen, inclusief 
studiefinanciering, kan door in
troductie van dit stelsel beëindigd 
worden. Door een uniforme uitke
ring voor jongeren wordt een 
sterke vereenvoudiging bereikt. 
Er valt ook veel te zeggen voor 
gelijke behandeling van studen
ten en andere uitkeringsgerech
tigden. Studenten hebben zowel 
voordelen (studenten-faciliteiten, 
bovendien investeert men in zich
zelf) als nadelen (studiekosten) 
die een gelijke behandeling recht
vaardigen. 

Een mini-stelsel als genoemd 
is eenvoudiger en komt meer te
gemoet aan het maatschappelijke 
proces van individualisering. Het 
is minder fraudegevoelig en past 
bij een terugtredende overheid. 
Een snelle implementatie is mo
gelijk. 

Voorwaar voldoende reden 
voor een Dort-operatie in de so
ciale zekerheid. • 

Met dit stelsel worden zowel de 
eenvoud als de door liberalen zo 
gewenste individualisering zoveel 
mogelijk gediend, zonder meteen 
onbetaalbaar te worden. Een 
groot aantal wetten wordt geïn
tegreerd. Door een minimum-uit
kering voor iedere ingezetene is 
ieder gegarandeerd van een so
ciaal minimum. Bedacht moet 
worden dat nu reeds 90 % van de 
uitkeringsgerechtigden op het so
ciaal minimum zit, en daar het 
stelsel zoals de JOVD dat voor
staat ieder de mogelijkheid biedt 
om het eerste jaar nog op 70% 
te zitten, zal het inkomensplaatje 
weinig veranderen. 

Veranderingen op de gracht 

Punt van kritiek is dat hiermee 
het onderscheid tussen wel en 
geen arbeidsverleden vervalt. Het 
wordt vaak als onterecht gezien 
dat iemand die nog nooit gewerkt 
heeft een even hoge uitkering 
krijgt als iemand die wel een ar
beidsverleden heeft. Echter, ie
mand die nooit gewerkt heeft 
heeft nooit premie kunnen op-

M.i.v. 1 september jl. heeft 
Hugo Dittmar zijn functie neer
gelegd van staffunctionaris pu
blic-relations i.v.m. zijn benoe
ming tot directeur van Cinevideo 
te Almere. In een volgend num
mer van Vrijheid en Democratie 
wordt op het afscheid ingegaan. 

Het hoofdbestuur heeft beslo
ten Dick van Kalkeren in deze va
cature te benoemen. Door zijn 
vertrek bij de Haya van Someren
stichting ontstaat daar echter dan 

een vacature. Het hoofdbestuur 
heeft op 20 augustus jl. Caroline 
Kwekkeboom uit Lelystad in die 
vacature benoemd. 

Er zijn nog meer veranderin
gen. 

Sandra Boot heeft na vijftien 
jaar het algemeen secretariaat 
verlaten om een nieuwe functie bij 
de Tweede Kamer te aanvaarden. 
Haar plaats zal worden inge
nomen door Ineke Sybesma. • 

OPENBARE PAR TIJRAADSVERGADERING 
INZAKE TROONREDE EN MILJOENENNOTA 

Datum: 

Aanvang: 

Plaats: 

Agenda 
11.00 - 11.15 uur: 

11.15 - 11.45 uur: 

11.45 - 13.30 uur: 

13.30- 14.00 uur: 

14.00- 15.30 uur: 

15.30 - 15.45 uur: 

zaterdag 22 september 1990 

11.00 uur 

Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht 

Opening door de voorzitter, dr L. Ginjaar. 

Rede door de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, mr. drs. 
F. Bolkestein. 

Discussie in groepen. 
De mogelijkheid bestaat om in zes groepen gebaseerd op de 
clusterindeling, zoals deze binnen de Tweede-Kamerfractie 
wordt toegepast, met leden van de Kamerfracties te discussië
ren over binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, financiën 
en economie, leefbaarheid, onderwijs en welzijn. 
Er wordt per discussiegroep gerapporteerd en voor een ieder 
wordt de mogelijkheid geopend in het middagprogramma een 
inbreng in de plenaire discussie te leveren. Tijdens deze 
groepsdiscussie is er gelegenheid om van een lunch gebruik te 
maken. 

Korte pauze. 

Rapportage uit de groepen en plenaire discussie. 

Sluiting door de voorzitter. 



SEPTEMBER 1990 

Agenda Haya van 
Solilerenstichting 

Leergang 
Gemeenteraad 

Vaktechnische· cursussen: 
Nog steeds kunt u zich opgeven 
voor de - inmiddels als kwalitatief 
zeer goed bekend staande - vak
technische cursussen. 

Aanmelding voor de onderstaande 
vaktechnische cursussen kan door 
opsturen van de bon aan de be
treffende contactpersoon. 
Bij plaatsing hebben degenen die 
de cursus Gemeenteraad volgden 
voorrang boven hen die deze cur
sus niet volgden. De bijdrage voor 
een vaktechnische cursus be
draagt f 100,-. 

U kunt zich nog voor de volgende 
vaktechnische cursussen opge
ven: 

CURSUS DAG DATA 

Volksgezondheid*) do. 27 sept. 
Onderwijs/ do. 4 okt. 
Cultuur & Sport/ do. 11 okt. 
Welzijn do. 18 okt. 

Volksgezondheid*) di. 25 sept. 
Onderwijs/ di. 2 okt. 
Cultuur & Sport/ dL .9 okt. 
Welzijn di. 16 okt. 

Volksgezondheid! za. 7 okt. 
Onderwijs/ za. 13 okt. 
Cultuur & Sport/ 
Welzijn 

Volkshuisvesting/ di. 23 okt. 
Openbare Werken di. 30 okt. 

di. 6nov. 
di. 13 nov. 

Volkshuisvesting/ do. 1 nov. 
Openbare Werken do. 8 nov. 

do. 15 nov. 
do. 22 nov. 

Volkshuisvesting/*) za. 29 sept. 
Openbare Werken za. 6 okt. 

Algemeen Bestuur*) za. 22 sept. 
za. 29 sept. 

Algemeen Bestuur za. 3 nov. 
za. 10 nov. 

Gemeentefinanciën*) vr. 21 sept. 
za. 22 sept. 

Gemeentefinanciën za. 27 okt. 
za. 3 nov. 

Economische Zaken/ za. 15 sept. 
Ruimtelijke za. 22 sept. 
Ordening/*) 
Milieuhygiëne 

Overige onderdelen 
Leergang Gemeenteraad 
De centraal gecoördineerde cur
sussen van de Leergang Gemeen
teraad verkeren in de eindfase. 
Dit betekent niet dat de Leergang 
Gemeenteraad hiermee tot het 
verleden behoort. 
Indien binnen uw fractie, steun-
fractie of daarbuiten behoefte be
staat aan één van de onderstaan
de onderdelen van de Leergang 
Gemeenteraad: 
- introductiecursus Gemeente-

raad 
- cursus Gemeenteraad 
- training Onderhandelen 
- vaktechnische cursussen 
dan kunt u deze behoefte kenbaar 
maken bij de vormings- en 
scholingsfunctionaris van uw ka
mercentrale. Hij/zij zal dan be
oordelen of er voldoende deelne
mers zijn voor het organiseren 
van één van deze onderdelen. 
Ten slotte is de scholing van loka
le bestuurders niet iets wat 1x per 
4jaar dient plaats te vinden, maar 
bij voortduring. Ook voor nieuwe 

LOCATIE CONTACTPERSOON 

Gorinchem dhr. M.T. Hoppener 
P. Oudelandstraat 39 
3341 GJ H.I. Ambacht 
tel.: 01858-15636 (h) 

Doetinchem mw. H.M.M. den But-
ter-Meuwese 

~--. - - .. RozenstraatA- _, •. ~- >-~1~- ..... 

7081 DZ Gendringen 
tel.: 08356-85093 (h) 

Lelystad mw. J. Nieuwenhuy-
zen-v.d. Eeze 
Reigerweg 25 
3897 LH Zeewolde 
tel.: 03241-362 (h) 

De Bilt mw. I.G.N. Crul 
G. van Walenborch-
straat 56 
3515 BV Utrecht 
tel.: 030-731149 (h) 

Deurne dhr. H.A.H. Toornvliet 
De Tulp- Vliehors 42 
poort 5691 ZZ Son 
Markt ... tel.: 04990-71019 (h) 

Zoetermeer dhr. P.H.M. Scheffer 
Vaartdreef 37 
2724 GB Zoetermeer 
tel.: 079-412188 (h) 

Zwolle mw. G.C.A. ten Doe-
scha te 
Apeldoornseweg 46 
8051 AD Hattem 
tel.: 05206-41904 (h) 

Amsterdam mw. M.T.C.A. van 
Leusden 
L. v.d. Helende Mees-
ters 293 
1186 AJ Amstelveen 
tel.: 020-455426 (h) 

Leeuwarder mw. A.R.M. Willemse-
Lange 
Nieuwe Vaart 10 
8426 RA Appelscha 
tel.: 05162-2469 (h) 

Apeldoorn mw. H.M.M. den But-
ter-Meuwese 
Rozenstraat 4 
7081 DZ Gendringen 
tel.: 08356-85093 (h) 

Arnhem mw. H.M.M. den But-
ter-Meuwese 
Rozenstraat 4 
7081 DZ Gendringen 
tel.: 08356-85093 (h) 

*) Per omgaande opgeven (uiterlijk 7 dagen voor aanvang cursus) 

tussentijds aantredende raadsle
den is dit van bijzonder belang. 

Statencursus 
Conform de opzet van de Leer
gang Gemeenteraad zal ook een 
cursus voor de statenleden wor
den opgezet. 
Hieraan wordt door de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden en de 
Haya van Somerenstichting en
thousiast gewerkt. Over enkele 
maanden hopen wij u hierover 
nadere informatie te kunnen ver
strekken. 

Bestuurderscursussen 
In het najaar van 1990 wordt op 
een aantal lokaties in het land 
weer een bestuurderscursus 
georganiseerd. 

De cursus beoogt bestuurders in
zicht te geven in: 

de opbouw van de VVD-partij
organisatie; 
de taken en verantwoordelijk
heden van een afdelings-, on
dercentrale- en kamercentra
lebestuur; 
de minimaal vereiste contacten 
van het bestuur met ondercen
trale en kamercentralebestuur, 
gemeenteraadsfractie en pers. 

De cursus bestaat uit 2 dagdelen 
(avonden) en kost f 15,- per per
soon (per cursus). 

De bestuurderscursus wordt in 
-·het najaarVan 1990-op' eert aantal 

plaatsen in het land gegeven. De 
volgende data en lokaties staan 
inmiddels vast: 

- De Bilt: woensdag 19 en 26 sep
tember; 

- Geleen: donderdag 13 en 20 
september; 

- Groningen: dinsdag 9 en 23 ok
tober; 

- 's-Hertogenbosch: woensdag 3 
en 17 oktober; 

- Leiden: dinsdag 23 oktober en 
6 november (woensdag 3 en 10 
oktober vervalt); 

- Rotterdam: donderdag 25 ok
tober en 1 november; 

- Zwolle: donderdag 25 oktober en 
1 november. 

Aanmeldingen: 
Cursusbijdragen kunnen worden 
overgemaakt op girorekening 
3619197 t.n.v. Haya van So
merenstichting te 's-Gravenhage, 
onder vermelding van cursus
naam, plaats en data. De aanmel
dingen dienen 15 dagen voor aan
vang van de betreffende cursus bij 
de Haya van Somerenstichting 
binnen te zijn. 
Voor nadere informatie kunt u te
lefonisch contact opnemen met de 
Haya van Somerenstichting, tele
foon: 070-3613010. Na aanmel
ding krijgt u bericht over lokatie 
en aanvang van de· cursus. 

Topkadertraining 1990 
De Haya van Somerenstichting 
organiseert ook dit najaar weer 
een Topkadertraining bestaande 
uit drie weekends. De circa 30 
deelnemers aan deze training 
worden geselecteerd uit de leden 
die belangrijke bestuurlijke en/of 
vertegenwoordigende functies 
bekleden. 

Tijdens de trainingen zal de nac 
druk worden gelegd op enerzijds 
politiek inhoudelijke onderwer-

pen en anderzijds op sociale vaar
digheids- en communicatietech
nieken. Tevens zal aandacht ge
schonken worden aan versterking 
van de ideologische kennis. 
Thema van deze training is "So
ciale Vernieuwing". 
Met de mogelijkheid van een la
tere aanpassing op onderdelen is 
de volgende inhoud vastgesteld: 
Ie weekend; 12/13/14 oktober 
1990: 
- plaatselijke uitwerking nota 

Idenburg ("Het nieuwe Rotter
dam in sociaal perspectief'); 

- sociale vernieuwing in breed 
perspectief; 

- ideologische kennisoverdracht; 
- communicatietechnieken. 

2e weekend; 16/17/18 november 
1990: 
- scholing en arbeidsmarkt; 
- sociale vernieuwing in breed 

perspectief; 
- communicatietechnieken. 

3e weekend; 30 november, 1/2 de
cember 1990: 
- dorpsvernieuwing (platte

landsvernieuwing); 
- stadsvernieuwing; 

sociale vernieuwing in breed 
perspectief; 

- communicatietechnieken. 

De deelnemers aan deze training 
worden na afloop in de gelegen
heid gesteld aan een 
beoordelingsgesprek deel te ne
men~ 

Belangstellenden kunnen zich 
rechtstreeks aanmelden bij de 
Haya van Somerenstichting, 
Postbus 30836, 2500 GV 's
Gravenhage. Deze aanmelding 
dient vergezeld te gaan van een 
curriculum vitae. 
Aanmelding dient voor 11 
september 1990 plaats te vin
den! 

Omdat slechts een beperkt aantal 
' leden· aan deze· topkadertraining 
kan deelnemen en om het niveau 
te waarborgen selecteert de Haya 
van Somerenstichting kandidaten 
op . basis van selectiecriteria, die 
op verzoek worden toegezonden. 

Van de deelnemers wordt een bij
drage gevraagd van f 310,- per 
weekend (leden van 26 jaar of 
jonger betalen f 270,- ). Voor een 
eenpersoons hotelkamer wordt 
een toeslag gevraagd van f 35,
per weekend. Na 21 september 
1990 ontvangen betrokkenen 
vervolgens uitsluitsel omtrent 
eventuele deelname. 

Liberalisme 11 
In de vorige aflevering van 
Vrijheid en Democratie bent u 
geïnformeerd over de nieuwe 
cursus Liberalisme II. Hieronder 
vindt u nog eens kort de belang
rijkste informatie m.b.t. deze cur
sus. 
Aanvankelijk zal - bij wijze van 
experiment - de cursus Liberalis-
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me II op een viertal lokaties in 
den lande worden gegeven. De 
volgende regio's en data zijn hier
voor vastgesteld: 
- Regio Amsterdam: vrijdag

avond 26 en zaterdag 27 ok
tober; 

- Regio Breda: vrijdagavond 2 en 
zaterdag 3 november; 

- Regio Eindhoven: vrijdagavond 
9 en zaterdag 10 november; 

- Regio Apeldoorn: vrijdagavond 
23 en zaterdag 24 november. 

Opgave voor deze cursus ge- , 
schiedt op de volgende wijze: 
- kamercentrale-voorzitter of -

Vormings- en Scholingsfunctio- 1 
naris draagt namen van deel- 1 
nemers voor; : 

- schriftelijke aanmelding bij het i 
Algemeen Secretariaat (Haya : 
van Somerenstichting, Postbus 1 

30836, 2500 GV 's-Gravenhage), 1 

vergezeld van een curriculum 
vitae. 

Gelet op het feit dat het hier om 
een cursus gaat die in 1990 op 
slechts een viertal lokaties wordt 
gegeven, zullen mogelijk niet alle 
aanmeldingen kunnen worden 
gehonoreerd. 
Aanmelding leidt dus niet au- 1 

tomatisch tot deelname. 
In 1991 zal liberalisme II echter 
op meerdere lokaties kunnen 
worden georganiseerd. 
De cursusbijdrage bedraagt 
f 80,- per persoon. 
Lunch en eventuele overnach- r 
tingskosten komen voor eigen re- j 

kening. l' 
Na aanmelding ontvangt u - ui- n 
terlijk 2 weken voor aanvang van v 
de cursus - bericht of u bent ge- i 
plaatst en verdere gegevens om- ~ 
trent lokatie en aanvangstijden. ), . [ 
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1100 m tE 
Trient Relais du Silence 

Y!_~a Miffvcttoilês 
Gezellig en comfortabel 

familiehotel in het hart van een 
uniek wandel- en natuurgebied. 

Overdekt zwembad (30°), sauna, sport- en 
verblijfsruimten, bibliotheek. 

Aangenaam klimaat. 8 km van autoweg, 
uitrit Martigny. 

ÉÉN WEEK IN NAUW 
KONTAKT MET EEN 

ONBEDORVEN NATUUR 
vanaf Fr. 574 (halfpens.) 

Ideale overnachtingsgelegenhcid op weg naar het 
zuiden. 

Door gunstige ligging veel excursiemogelijkheden 
met bergspoor, auto en postbus. 

Voor inlichtingen: 
Elly en Jan Mol- CH-1923 Les Marécottcs 
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AANMELDINGSBON 
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Naam 

Adres 

Woonplaats 

Telèfoonnummer ····································· (h)/ ····································· (k) 

Portefeuille(s) 

Gevolgde cursus Gemeenteraad: 

............................................ (plaats)/ (datum) 

Geeft zich op voor de vaktechnische cursus: 

............................................ (plaats)/ ............................................ (datum) 

HIERBIJ INGESLOTEN IS EEN ACCEPTGIRO OF EEN EUROCHEQUE 
Àf 100,-. 

DEZE BON AAN DE BETREFFENDE CONTACTFUNCTIONARIS ZEN
DEN!! 

b 
ti 
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, Wetenschap en technologie; 
:sleutelrol bij hervo 
lin Oost-Europa 

tiet failliet van de Oosteuropese plan-economieën heeft de ont
nanteling van de communistische regimes in gang gezet. De 
>olitieke veranderingen zijn het afgelopen jaar in een stroom
~ersnelling geraakt. De dominostenen uit de beroemde doctrine 
>lijken de andere kant op te vallen. Het economisch hervor
ningsproces heeft een aanvang genomen. Dit proces is echter 
dterst moeizaam. De landen van Oost-Europa worden gecon
ronteerd met gigantische problemen: de erfenis van 45 jaar 
~omm.unistisch bewind. 

tielpende hand onderzoek in de Sovjet-Unie is 
goed ontwikkeld. 

door JESSICA lARIVE, 
ELD-parlementariër 

• 

De westerse landen hebben 
mmiddellijk een helpende hand 
litgestoken. Het Phare-program
na kwam in juni 1989 al tot stand 
1\'aarbij de Europese Commissie 
1amens de betrokken 24 landen 
ie hulp- en steunverlening coör
lineert. Het Europees Parlement 
;teunt Phare van harte, maar is 
ran mening dat duidelijker prio
riteiten moeten worden gesteld en 
lp bepaalde terreinen niet alleen 
lteun maar ook samenwerking 
rnogelijk moet zijn. In het kader 
van deze samenwerking moeten 
ie landen van Midden- en Oost
H:uropa worden beschouwd als 
mafhankelijke partners aange
den de veranderingen die zich nu 
voordoen in feite het doorsnijden 
van de navelstreng tussen de 
Sovjet-Unie en de voormalige sa
tellieten betekent. 

In het licht van het programma 
EAST is het van groot belang dat 
onlangs de COCOM-lijst - met 
technologieën die uit veiligheids
overwegingen niet aan com
munistische landen mogen wor
den geleverd - is versoepeld. 

ONDER AUSPICIËNVAN DE Lffi. DEM. FRACTIE 

Omdat Wetenschap en Tech
nologie concrete en strategische 
terreinen zijn om de economische 
en sociale kloof te helpen over
bruggen en aldus bij te dragen aan 
het democratiseringsproces heeft 
het Europees Parlement mij als 
rapporteur van de parlementaire 
~ommissie Energie, Wetenschap 
lm Technologie opgedragen con
crete voorstellen uit te werken 
voor steun en samenwerking op 
die terreinen. Mijn voorstellen 
zijn op 10 juli jl. in de plenaire 
vergadering in Straatsburg be
handeld en met grote meerder
heid van stemmen aangenomen. 
Ook gaf commissaris Pandolfi in 
zijn antwoord namens de Europe
se Commissie duidelijk aan de 
initiatieven van het Europees 
Parlement te steunen en de "op
drachten" binnen de gestelde tijd 
te zullen uitvoeren. Het gaat 
daarbij om drie concrete pro
gramma's. 

EAST 
EAST (European Assistance 

for Science and Technology) is ge
richt op ondersteuning en aan
passing van de onderzoekstruc
turen in de Oostbloklanden ten
einde hun wetenschappelijke en 
technische mogelijkheden uit te 
breiden. Door de langdurige iso
latie is er grote behoefte aan uit
wisselingen tussen medewerkers 
in universiteiten, laboratoria en 
onderzoekscentra. Netwerken 
zullen daarin voorzien en op hun 
beurt leiden tot zowel de iden
tificatie en uitvoering van ge
schikte onderzoeksprojecten als 
tot technologieoverdracht en het 
uitwisselen van gespecialiseerde 
opleidingen. Er zijn nl. wel dege
l1Jk interessante samenwerkings
m?gelijkheden: bijvoorbeeld de 
lllskunde in Hongarije staat op 
en hoog peil en het fundamenteel 

GREEN 
GREEN ( General Research in 

Environment for Eastem Eu
ropean Nations) is speciaal ge
richt op milieutechnologie. Hier is 
dringend behoefte aan gezien de 
deplorabele staat van het milieu 
in de Oostbloklanden, door som
mige deskundigen al vergeleken 
met de uitkomst van chemische 
oorlogvoering. Milieusamenwer
king is ook voor ons van groot be
lang. Als de wind verkeerd staat 
levert één, bruinkoolcentrale van 
daar ons meer vervuiling op dan 
vele westerse elektriciteitscen
trales bij elkaar. Het programma 
beoogt onder andere het opzetten 
van een paneuropees bewakings
en alarmnetwerk voor lucht, bo
dem en oppervlaktewateren (zoals 
de Nederlandse snuffelpalen in 
Polen), met als uiteindelijk doel 
de harmonisatie van het beleid en 

' de milieunormen in de landen van 
het Oostblok en de rest van Euro
pa. Dit zou moeten leiden tot de 
herziening van huidige produk
tiesystemen, tot algemeen gel
dende normen en identificatie van 
gevaarlijke chemische en techno
logische produkten. 

De looptijd van beide pro
gramma's bedraagt vanaf 1992 
acht jaar, waarbij het Europees 
Parlement gedurende de eerste 
vier jaar jaarlijks een bedrag van 
150 tot 200 miljoen ECU in de 

Europese begroting wil opnemen. 
Dit bedrag wordt in de tweede pe
riode afgebouwd. De EVA-landen 
worden gevraagd ook financieel 
deel te nemen. Vanaf het jaar 
2000 worden de betrokken landen 
geacht hun verantwoordelijkheid 
zelf te kunnen dragen. Net als an
dere derde landen zouden zij dan 
op basis van "mutual benefit" aan 
Europese programma's kunnen 
deelnemen. 

LET's go East 
Tenslotte heeft het Europees 

Parlement ook het spoedhulppro-' 
gramma LETS go East (Let Eu
ropean Technicians and Scien
tists go East) goedgekeurd. Dit 
programma dient ter overbrug
ging en voorbereiding van EAST 
en GREEN. Deze overbruggings
steun moet bestaan uit het be
schikbaar stellen van het meest 
noodzakelijke wetenschappelijk 
technisch materiaal. Ook zullen 
tijdelijk westerse wetenschappers 
oostwaarts worden gestuurd. En 
omgekeerd zal het Oosteuropese 
wetenschappers financieel moge
lijk worden gemaakt bij ons deel 
te nemen aan colloquia en con
gressen. Bovendien dient "LET'S 
go East" ondernemingen in Oost
en West-Europa nader tot elkaar 
te brengen en het aangaan van 
joint ventures te stimuleren. De 
"blauwe" draad bij alle acties 
moet immers zijn het doorbreken 
van het isolement ten gevolge van 

de oude politieke systemen en het 
voorkomen van verdere brain
drain. 

Lege winkels 
In het kader van dit verslag -

het tweede verslag zal volgend 
jaar aan het Europees Parlement 
worden voorgelegd na een hoor
zitting met deskundigen uit Oost 
en West - ben ik onlangs in een 
delegatie van Commissie, Eu
ropees Parlement en onafhanke
lijke deskundigen naar Moskou 
gereisd. Tijdens dit bezoek werd 
ik gesterkt in de overtuiging dat 
de Sovjet-Unie nog niet in aan

. merking komt voor deelname aan 
de Europese technische program
ma's. Dit land voldoet nog lang 
niet aan de voorwaarden die door 
het Europees Parlement worden 
gesteld aan landen die willen 
deelnemen aan EG-programma's, 
te weten: politieke pluriformiteit, 
vrije verkiezingen, economische 
liberalisatie, eerbiediging van de 
rechten van de mens en een stre
ven naar de vestiging van een 
rechtstaat. Het is jammer dat de 
Sovjet-Unie nog niet zo ver is en 
dus niet kan deelnemen aan de 
officiële programma's. Het land 
staat aan de rand van chaos. Ik 
ben niet alleen geschrokken van 
de vele lege winkels maar ook van 
de trage doorvoering van de eco
nomische hervormingen. 

De blijdschap van het Russi
sche meisje Svetlana toen ik haar 

·mijn zeep, shampoo en make-up 
gaf, is tekenend voor de situatie. 

UITNODIGING 
Op vrijdag 9 november 1990 van 10.00 tot 17.00 uur, organiseren 

- de Stichting Vredes Politiek (SVP) 
- de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) 

- de Young Europeans for Security (YES) 

de Oost-West conferentie 

"EXTENDING EUROPE IN FOUR DIMENSIONS" 
De conferentie zal plaatsvinden in het Party Centrum "Engels" te Rotterdam 

(op 50 meter afstand van het Centraal Station). 

Inleidingen over politiek, economie, veiligheid en cultuur zullen worden gehouden door o.a. 
L. Tindemans, W. van Eekelen, H. Brugmans, Ch. Bertram, J. Makarczyk (Polen), 

G. Jessenszky (Hongarije), Mgr J. Chr. Korec (Tsjechoslowakije). 
Conferentietalen zijn Nederlands, Duits en Engels. 

De kosten bedragen f 15,- p.p. en f 10,- voor studenten (lunch, koffie en thee inbegrepen). 

Aanmelding tot het biiwonen van de conferentie kan geschieden door het bedrag over te maken op 
gironummer 7576082 t.nv. SVP te Den Haag onder vermelding van "naiaarsconferentie". 

De toegangskaart(en) worden dan toegezonden. 
Aanvullende informatie kan worden verstrekt door het bureau van de SVP, Alexanderstraat 2, 

2574 JL Den Haag. Telefoonnummer 070-3600724. 

Het is echter van belang dat de 
Sovjet-Unie niet aan zijn lot wordt 
overgelaten. De EG is medever
antwoordelijk voor de stabiliteit 
van dit continent. De politieke en 
sociale rust moet bewaard worden 
teneinde de hervormingen een 
kans van slagen te bieden. Daar
om heeft de EG-delegatie voor
stellen gedaan voor adhoc steun
verlening aan de Sovjet-Unie, zo
als het sturen van experts die het 
land kunnen adviseren bij de her
structurering van verschillende 
sectoren. 

Solidariteit en 
eigenbelang 

Behalve Roemenië komen de 
andere Midden- en Oosteuropese 
landen gelukkig wel in aanmer
king voor EG hulpverlening. In 
mijn toelichting in Straatsburg 
wees ik erop dat deze hulp en sa
menwerking niet alleen nodig zijn 
uit solidariteit, maar ook uit wel
begrepen eigenbelang. De Oost
europese markten bieden op ter
mijn perspectieven voor de Eu
ropese industrie. We moeten wèl 
snel en alert reageren om te voor
komen dat de VS en Japan onze 
eigen achtertuin leeggrazen. Rui
mere instrumenten als inves
teringsfaciliteiten en export
kredietverzekering zijn nodig. 
Nederland bijvoorbeeld kent nu, 
als enige land, geen export
kredietverzekering voor Polen en 
de wet Herverzekering Inves
teringen geldt nog alleen voor de 
ontwikkelingsl~nden. Denkt u 
aan de Oosteuropese telecom
municatie die integraal moet 
worden opgezet. Op dit gebied lig
gen interessante mogelijkheden, 
die door het Amerikaanse en Ja
panse bedrijfsleven al zijn onder
kend. De Europese technologische 
kennis en ervaring zijn echter niet 
van mindere kwaliteit. 

Een ecónomisch geïntegreerd 
en welvarend Oostblok zal een 
aantrekkelijke markt van een 
kleine 400 miljoen inwoners ople
veren voor ons bedrijfsleven. Een 
interessant vooruitzicht. Ook het 
aanpakken van de gigantische 
milieuproblemen in Oost-Europa 
zal ons ten goede komen. Aange
zien vervuiling niet bij de grens 
stopt. En last but not least het 
ondersteunen van de hervor
mingsprocessen in Oost-Europa 
zal de stabiliteit in Europa ten 
goede komen en dat is van essen
tieel belang voor de toekomst van 
ons allen. • 
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Eén verkiezingszwaluw 
n1aakt nog geen lente 

*** *EP* * PE * 
***** 

door MR. H. R. NORD 

Door de spannende gebeur
tenissen van de laatste tijd is 
men het alweer een beetje 
vergeten, maar het blijft toch 
een belangrijk feit: op 20 mei 
van dit jaar heeft ook Roe
menië zich geschaard in de rij 
van Oosteuropese landen die 
een nieuw begin wilden ma
ken en daartoe vrije verkie
zingen hielden. 

Honderden officieel geaccre
diteerde waarnemers uit de hele 
wereld hebben dit evenement bij
gewoond. Daaronder bevonden 
zich veel liberalen. De Liberale 
Internationale had een groep 
waarnemers aangewezen en ook 
onze fractie in het Europese Par
lement was vertegenwoordigd. De 
L.I.-delegatie bevatte vier Neder
landers: de heer Kroner, mevr. De 
Ruiter, het Kamerlid Wiebenga en 
ondergetekende. Voorts was de 
heer Wijsenbeek er namens onze 
Europese fractie. Uit Groot-Brit
tannië troffen wij onze oude 
vriend Sir Russell J ohnston, ter
wijl de liberale partij van Sri Lau
ka haar leider had afgevaardigd. 

Nachtmerrie 
Een bezoek aan Roemenië is 

niet alleen een verplaatsing in de 
ruimte, maar ook een reis in de 
tijd. Men waant zich vele jaren 
terug. De stalinistische nacht
merrie van het regiem-Ceausescu 
heeft in vele opzichten het leven 
van de mensen als het ware be
vroren. Verarmd, vervuild en 
vervallen komt het land uit deze 
periode te voorschijn. "Het gezag'' 
was absoluut en alomtegenwoor
dig. Met moeite stellen de mensen 
zich in op meer vrijheid, op het 
zelf nemen van beslissingen. 

Machtspositie 
Hoewel de verkiezingen zelf 

naar het oordeel van vrijwel alle 
waarnemers redelijk eerlijk zijn 
verlopen, was het resultaat in 

wezen al veel eerder beslist. Een 
echte verkiezingsstrijd is er niet 
geweest. Het Nationale Red
dingsfront van Iliescu had het 
geld, de controle over de media 
en de machtsposities in de Staat 
geërfd van de communistische 
partij. De anderen- vooral de twee 
"traditionele" partijen, de libera
len en de agrariërs, hadden die 
mogelijkheden niet. Typerend 
was dat een liberale verkiezings
bijeenkomst waarbij wij tegen
woordig waren, heel moeilijk te 
vinden bleek; vrijel niemand wist 
ervan. - Onder die omstandighe
den is het geen wonder dat Iliescu 
en de zijnen een daverende over
winning behaalden. Wat daarna 
is gebeurd - zoals het bloedig 
opruimen van dissidenten in de 
straten van Boekarest door 
"vrijwilligers" uit de aanhang van 
Iliescu - toont opnieuw aan dat 
één verkiezingszwaluw nog niet 
voldoende is om de lente van de 
democratie te doen aanbreken. 

Dankbaar 
Niettemin is ook in Roemenië 

een proces op gang gekomen dat 
zich moet doorzetten en daartoe 
onze steun behoeft. Onze liberale 
vrienden aldaar waren blij met 
ons bezoek en dankbaar voor de 
hulp die zij met name van de VVD 
hadden gekregen. Wij moesten 
beloven de contacten aan te hou
den. Deze zijn voor onze Roe
meense geestverwanten van groot 
belang. 

Hoe de ontwikkeling in Roe
menië verder zal gaan hangt mede 
van ons af. Als Europese Ge-_ 
meenschap kunnen wij onze in
vloed ten goede aanwenden. Wij 
dienen steun te verlenen aan de 
politieke en economische we
deropbouw van het land, maar 
moeten daarbij duidelijke voor
waarden stellen. De EG heeft met 
een en ander reeds een begin ge
maakt. Zowel in ons eigen belang 
als in dat van Roemenië moeten 
wij op die weg voortgaan. • 

In een stadje in de provincie had de liberale partij zich bediend van een Nederlandse affiche voor de Europese verkiezingen. 
Rechts: Florus Wijsenbeek. 

Vogels van diverse pluimage, zo zou men de leden van de Eu- Carlos Pimenta 
ropees Liberaal-Democratische fractie het best kunnen ty-
peren. Onze Europarlementariërs portretteren hieronder in 
kort bestek de Franse voorzitter van de ELD-fractie Valery 
Giscard d'Estaing, de Portugees Carlos Pimenta, de Ier T. J. 
Maher en de Belg Jean Defraigne. 

V alery Giscard d'Estaing 

Als hij binnenkomt, gebeurt er 
iets in de zaal. Onwillekeurig ver
stomt het geroezemoes en prompt 
schieten enkele parlementsleden 
en medewerkers toe om enkele 
minuten of luttele seconden in de 
wacht te slepen van de kostbare 
tijd van hun fractieleider, ex-pre
sident van Frankrijk, V aléry Gis
card d'Estaing. 

In Giscard heeft het Europees 
Parlement een politicus van we
reldstatuur. Iemand die met 
overtuiging voor het EP heeft ge
kozen en zijn lidmaatschap van 
het Franse, nationale parlement 
ervoor heeft opgegeven. 

Alhoewel Fransen de kwalijke 
reputatie hebben échte chau
vinisten - om niet te zeggen na
tionalisten - te zijn, doet Giscard 
écht zijn best overtuigd Eu
ropeaan te zijn. 

In zijn standpunten, natuur
lijk. De economische en monetaire 
unie en de plaatsing van het 
herenigde Duitsland in Europese 
context zijn de directe uitdagin
gen. Maar Giscard, groot als hij 

is, ziet verder. De man met het 
denkvermogen van een 80386 
computer, het geheugen van een 
olifant en het instinct van de 
doorwinterde - en ook gelouterde -
politicus, heeft onmiddellijk ge
snapt dat je nooit een Europese 
politieke unie in de maag van de 
lidstaten en hun nationale par
lementen kunt splitsen als je daar 
een Europese superstaat van 
maakt die zich te pas en te onpas 
met andermans (nationale) zaken 
gaat bemoeien. 

Dedain 
Vandaar zijn nieuwe credo: het 

subsidiariteitsbeginsel. De aris
tocraat Giscard heeft een zekere 
dédain voor richtlijnen en veror
deningen die zich met zaken als 
de hoogte van werkposten voor 
computers bezighouden. Voer 
voor technici, geen politiek, zie je 
hem bijna denken. Allen wat "de 
12" samen beter kunnen dan de 
lidstaten afzonderlijk, moet Eu
ropees worden geregeld. De rest 
laat je beter aan de bestuursni
veaus over die dichter bij de bur
ger staan. 

Met overtuiging en kunde de
biteert Giscard zijn standpunt 
voor een muisstille Institutionele 
Commissie. 

Maar ook in de fractie laat hij 
zijn gezag gelden. Met een fluwe
len handschoen en een scheutje 
humor worden kemphanen als de 
Portugees Carlos Pimenta en de 
Waal Jean Defraigne verzoend. 
Slechts één parlementslid is nooit 
en door niemand te stuiten- Ons 
aller Florus Wijsenbeek! 

Na MartinBangemannen Si
mone Veil heeft de fractie op
nieuw een voorzitter van groot 
formaat. En dat komt de liberale 
invloed in Europa zeer ten goede. 

Het minste wat je kunt zeggei 
is dat hij geen typische vertegen 
woordiger van de Portugese de 
legatie is. Fysisch niet. Delegatie 
leider Capucho heeft het uiterlijl 
van een Moorse prins, terwij 
Carlos Pimenta's 1 m 55 eerdel 
napoleontische trekjes vertoont 
Maar die kleine gestalte word 
ruimschoots gecompenseerd dooi 
de mateloze energie die Piment\ 
ten toon spreidt. 1 

Als een bolletje dynamiek roli 
hij door het Parlement op zoe! 
naar medestanders om de goedi 
zaak te helpen verdedigen. 

Het milieu is, samen met he: 
federale Europa, dé hoofdzorg vai 
Pimenta. Deze onder-ministe: 
van Milieu, één van Portugal: 
postrevolutionaire regeringen, ze 
in Europa onverdroten zijn werl 
voort. De hele staf van de fractil 
zit nauwelijks verholen te grin 
niken wanneer Pimenta de pes 
tigerige conservatieve Fransmal 
Yves Galland ondubbelzinnig OI 

zijn plaats zet. Met de hesehel 
ming van één van Europa's mooi 
ste vogelreservaten hoeft Europi 
zich volgens Galland niet bezig ti 
houden en hij trekt daarvoor à 
paraplu van de subsidiariteit opel 
in de hoop zo bij Giscard te scorer 
Laten de Spanjaarden hun eige 
vogeltjes maar beschermen. Fit 
laas, dat is buiten de waard (Pi 

(Vervolg op pag. Ji 
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pjuist verschenen: Geschrift 71 van de Prof Mr. B. M. Teldersstichting, 

t>ver ontgroening en 
i • • • 

1 
~ergriJZing 

I ijdens een persconferentie in het Haagse perscentrum 
.IJieuwspoort" werd op 27 junijL het 71e geschrift van de Prof. 
[r. B. M. Teldersstichting gepresenteerd. Een werkgroep van 
e Teldersstichting, onder leiding van mevrouw Van Leeuwen
,bhut, heeft zich gebogen over de gevolgen van de verwachte 
lemografische ontwikkelingen in de komende decennia. In het 

geschrift "Over Ontgroening en Vergrijzing; Demografie en 
Economisch Draagvlak" doet de werkgroep een aantal beleid
saanbevelingen om de negatieve gevolgen van de demo
grafische trends zoveel mogelijk weg te kunnen nemen. 

nomisch draagvlak van allerlei 
maatschappelijke voorzieningen 
door de vergrijzing verzwakt, is 

het noodzakelijk dat de arbeids
markt beter gaat functioneren, de 
instroom in de WAO wordt be
perkt, en met name vrouwen en 
ouderen meer deel gaan nemen 
aan het arbeidsproces. De werk
groep pleit om verschillende re
denen voor flexibele pensionering 
en permanente educatie. Beide 
zullen het functioneren van de 
arbeidsmarkt ten goede komen. 
Bovendien vergen de dynamiek 
van de technische ontwikkeling 
en de veroudering van de he-

roepsbevolking intensivering van 
de her-, bij- en omscholing. Hier
door en door flexibele pensio
nering wordt de huidige starre 
verdeling van de perioden in het 
leven over verschillende activi
teiten (nu: 0-jaar: opvoeding en 
scholing; van 25-65: arbeid; na 65 
jaar: pensioen) doorbroken. Hier
door krijgt het individu meer 
ruimte om zijn eigen keuzes te 
maken, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de leeftijd tot waarop hij (be
taald) wil werken. 
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Op basis van het dalende kin
dertal wordt wel voorspeld dat de 
uitgaven voor onderwijs zullen 
halveren. Dit is, volgens de werk
groep van de Teldersstichting, 
echter waarschijnlijk nauwelijks 
het geval. De noodzakelijke om-, 
her- en bijscholingen en de nood
zaak om verbeteringen in de kwa
liteit van het onderwijs (betere 
salariëring van het onderwijzend 
personeel) aan te brengen doen de 

(Vervolg op pag. 14) 

Belangrijk hierbij is verder
gaande individualisering van de 
samenleving. Dit maatschappe
lijke proces kan en moet hand in 
hand gaan met een beleid dat ge
richt is op privatisering van een 
aantal collectieve voorzieningen, 
aldus de werkgroep van de Tel
dersstichting. Gezien de (te ver
wachten) stijging van de wel
vaart, kan er nu meer aan de 
"markt" worden overgelaten, ook 
op terreinen waar de overheid 
traditioneel veel taken heeft. 

V.l.n.r. mevr. Kolff, mevr. De Bruin-Scheepens, curatoriumvoorzitter Langman, mevr. Van Leeuwen-Schut en directeur Teldersstichting Groenveld. (foto: Theo Meijer) 

Tijdens de persconferentie gaf 
mevrouw Van Leeuwen aan dat 
de werkgroep met dit geschrift het 
traditioneel denken op vele ter
reinen heeft willen doorbreken. 
Het is daarom, aldus mevrouw 
Van Leeuwen, een "uitdagend" 
rapport geworden, dat een aanzet 
zal vormen voor discussies over de 
problematiek van de demografi
sche ontwikkelingen en het eco
nomisch draagvlak. 

Flexibele pensionering 
Om te voorkomen dat het eco-

(Vervolg 
;van pag. 12) 

*** *EP* * PE * 
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menta) gerekend. Die arme vo
geltjes vallen immers wél onder 
onze richtlijn waarin de gevleu
gelde geestjes staan opgesomd. 
Eén-nul, en gelukkig voor Pimen
ta, weet Giscard een intellectuele 
spitsvondigheid te waarderen. 
Deze keer blijft Galland in de kou 
staan. 

2-0 

Maar Pimenta heeft nog ande
re kwaliteiten. Als ingenieur weet 
hij ook een goed brok techniek te 
waarderen. Net als de auteur de
zes deelt hij de mensheid in in 
de saaie pieten die met gewone 
computers werken, en de creatie
ve vogels die hun hart verloren 
hebben aan het appeltje en de 
muis. Resultaat: alle Portugezen 
"Maccen" nu hun teksten op 
vooruitstrevende minicomputer
tjes, terwijl de rest van de wereld 
nog vecht met de stomme com
mando's van de DOS-machines. 
Twee-nul voor Pimenta. 

Maar soms verliest ook Pi
menta. Het bolletje dynamiet 
verandert soms in een klein drift
kikkertje, dat in het vuur van zijn 
hetoog op en neer begint te sprin
gen en alleen de lachlust van zijn 
toehoorders opwekt. En dan win
nen de Gallands van deze wereld. 
· Pimenta heeft tijdens zijn Por
tugese milieuportefeuille een 
hechte band met Nederland opge
;houwd. Omdat er in Portugal 

niets was, is hij zich wijd en zijd 
in de EG gaan oriënteren. In Ne
derland werd hij door de ministers 
Winsemius en Nijpels meer dan 
hartelijk ontvangen en begeleid 
door Doede Kok heeft hij het Mi
nisterie van VROM van onder tot 
boven mogen bezien. Zo werd Ne
derland zijn voorbeeld en dat is 
het in zijn huidige werk nog 
steeds. 

T.J.Maher 

Je hoeft maar naar zijn handen 
te kijken om te weten dat resolu
ties doorbladeren en stemknopjes 
bedienen niet z'n echte leven zijn. 

Thomas Joseph Maher ("T. J." 
voor iedereen) is een Ierse farmer 
die regelmatig tracht de fractie 
een dosis gezond boerenverstand 
bij te brengen. Of het nu Litouwen 
is of de melkquota, overal past T. 
J. zijn onwrikbare "common sen
se" op toe, alhoewel hij iets van 
zijn objectiviteit verliest als het 
landbouwproblemen betreft. 

Maar T. J. is ook een sluwe 
oude vos. Zelfs al is de spreektijd 

schaars en de kandidaten die zich 
geroepen voelen het standpunt 
van de fractie of de allerpersoon
lijkste uitdrukking van hun aller
individueelste emoties te vertol
ken, talrijk, toch slaagt hij erin 
minimaal één minuut in de wacht 
te slepen. Want vergis u niet, de 
meest gepassioneerde discussies 
in politieke fracties van het Eu
ropees Parlement zijn die over de 
spreektijd, die zich uitdrukt in 
minuten en seconden. En als de 
grote klok aanduidt dat je je 
spreektijd hebt overschreden, valt 
onverbiddellijk de voorzitters
hamer. 

Nachtzittingen 

T. J. weet echter wel dat meer 
nodig is dan anderhalf minuutje 
spreken per week. 

Tijdens de eindeloze nachtzit
tingen is hij dan ook al 10 jaar 
lang (enig) boegbeeld van de frac
tie, en ook op vrijdag, wanneer 
de meeste parlementsleden al weg 
zijn, zit T. J. nog het blauw en 
geel van de Europese liberalen te 
verdedigen. 

Tot ook zijn vliegtuig vertrekt, 
richting Ierland, family en farm. 

T. J. was voordat hij in 1979 
lid van het Europees Parlement 
werd, voorzitter van het Ierse 
landbouwschap. In die hoedanig
heid heeft hij het fundament ge
legd voor een ingrijpende moder
nisering van de Ierse landbouw 
om deze nog zeer ouderwetse be
drijfstak op Europese standaard 
te brengen. In al zijn werk staat 
voor hem de mogelijkheid om ou
derwetse vormen van family far
ming op gemengde bedrijven in 
staat te stellen te blijven voortbe
staan, op de eerste plaats. 

Jean Defraigne 

Het zal je maar overkomen: 
vanuit je voorzittersstoel van de 
Belgische Tweede Kamer op pen
sioen gezonden worden naar het 
Europees Parlement. Maar Jean 
Defraigne was niet van plan vijf 
jaar "backbencher" te spelen. Hij 
slaagt er immers in systematisch 
rapporteur te worden over de op
heffing van de parlementaire im
muniteit. Collega's doen er dus 
beter aan vriendelijk te blijven, 
als 't effe kan. Want als ze ooit iets 
mispeuteren, dan is het Defraigne 
die beslist of ze via hun immuni
teit als Europees Parlementslid al 
dan niet aan vervolging worden 
onttrokken. 

Maar het is niet altijd makke
lijk je kalmte te bewaren als De
fraigne in volle actie schiet. Zo 
vriendelijk als hij is wanneer je 
buiten de vergadering met hem 
spreekt, zo woest kan hij in de 
vergadering uitvallen. Met zijn 

Luikse accent maakt hij soms op
merkingen waar aristocratische 
en ook de oortjes van "les plus 
communs des mortels" (de meer 
eenvoudige stervelingen) van be
ginnen te tuiten. 

Mevrouw Veil en Carlos Pi
menta zijn dan de twee gelief
koosde slachtoffers. 

Schreeuwen 

Het is een gekend feit dat hoe 
ouder je wordt, hoe moeilijker het 
is nog te veranderen. 

En na tientallenjaren Belgisch 
parlementair leven is het moeilijk 
uit te leggen dat je in Straatsburg 
in de plenaire vergadering niet 
tegen elkaar kunt schreeuwen, 
wat in de Belgische kamer van 
Volksvertegenwoordigers (soms) 
wel het geval is. 

Zijn Europese Parlementsle
den dan zoveel hoffelijker dan hun 
nationale broeders? Welneen. De 
hoofdreden is dat tolken niet 
meeschelden ... 

Naast de behandeling van de 
verzoeken om opheffing van de 
parlementaire onschendbaarheid, 
hetgeen hem als oud-parlements
voorzitter en nog steeds (zij het 
niet zo actief) advocaat gemakke
lijk afgaat, houdt Jean Defraigne 
zich met een veelheid van onder
werpen bezig. Hij is onder-voor
zitter: van de Politieke Commissie. 
Dat is de Commissie die zich met 
de buitenlandse politiek bezig
houdt en hij is plaatsvervangend 
lid van de vervoerscommissie. 
Ook uit veelheid en breedheid van 
onderwerpen blijkt zijn instelling 
van parlementariër in hart en 
nieren. • 
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Over ontgroening en vergrijzing 
(Vervolg van pag. 13) 

kosten stijgen. Om zo veel als mo
gelijk een daling van de kosten 
t.g.v. de daling van het leerlin
genaantal te kunnen realiseren, 
moeten de sluitings- en ophef
fingsnormen voor scholen in 
stedelijke gebieden worden ver
hoogd. In kleine kernen op het 
platteland moet worden gestreefd 
naar het samenvoegen van te 
kleine scholen. 

Eigen 
pensioenopbouw 

Gezien de stijging van de wel
vaart en het steeds mondiger 
worden van de bevolking, kunnen 
op termijn een aantal sociale 
voorzieningen worden geprivati
seerd. Zo zou de AOW mogelijk 
kunnen worden vervangen door 
een regeling waardoor een ieder 
wordt verplicht zelf een voldoende 
hoog pensioen op te bouwen, zon
der overigens afbreuk te doen aan 
de verantwoordelijkheid van de 
overheid om voldoende inkomen 

REGIO 

Landelijke 
Themadag 
Onderwijs 
Op zaterdag 13 oktober aan
staande organiseren de VVD
Jongeren Ede de Landelijke 
Themadag Onderwijs. Als lo
katie voor de Landelijke 
Themadag Onderwijs is geko
zen voor het Christelijk 
Streeklyceum, Bovenbuurt
weg 1 te Ede (10 minuten van 
het station Ede-Wageningen). 
Deze bijeenkomst heeft een 
openbaar karakter. 

Het thema is gekozen vanuit 
het besef dat dit onderwerp geZien 
de laatste voorstellen van minis-

voor ouderen te garanderen. De 
WAO zou kunnen worden gepri
vatiseerd cq. worden vervangen 
door particuliere verzekeringen 
onder de randvoorwaarde van 
handhaving van de AAW als col
lectieve basisvoorziening. 

De kosten van de uitgaven voor 
de volksgezondheid en de maat
schappelijke dienstverlening zul
len door de veroudering van, de 
bevolking sterk stijgen. Een stij
ging van meer dan 50 % is niet 
uitgesloten, zelfs waarschijnlijk. 

Om deze stijging enigszins te 
beperken, de kwaliteit van de zorg 
te verbeteren en de keuzevrijheid 
van de betrokkene te vergroten, 
stelt de werkgroep onder meer 
voor om een verschuiving te be
werkstelligen van dure intramu
rale zorg naar, veelal, goedkopere 
extramurale zorg. Dit dient ge
koppeld te worden aan een sys
teem van een cliënt-gebonden
budget, waardoor de patiënt zelf 
een keuze kan maken welke vorm 
van zorg hij/zij prefereert. 

ter Ritzen, om de efficiëntie en de 
effectiviteit van het hoger beroeps
en wetenschappelijk onderwijs te 
vergroten, reeds tot de nodige 
reacties vanuit verschillende 
maatschappelijke disciplines 
hebben geleid. Gezien de presen
tatie van de Miljoenennota en de 
Rijksbegroting op de Derde Dins
dag in september zal deze proble
matiek niet aan actuele nieuws
waarde hebben ingeboet. Inte
gendeel, de discussie over de ge
volgen van de Ritz-machine zal in 
de periode september/oktober 
weer heftig oplaaien. 

Op de Landelijke Themadag 
Onderwijs kan ieder aan deze 
discussie deelnemen. Het dagpro
gramma is evenwichtig samenge
steld, teneinde deze problematiek 
breed voor het voetlicht van de 
aanwezigen te brengen. 

De volgende onderwerpen zul
len ondermeer aan de orde komen: 
studieduur, studiefinanciering, 
aanpak ten aanzien van de lange 
leerwegen, wachtgeldregeling en 
internationale erkenningsproble
matiek. 

Een zestal sprekers, dat zitting 
heeft in een forum, zal ieder af
zonderlijk tijdens het ochtend
programma . uiteenzetten welke 
standpunten hij/zij inneemt met 
betrekking tot de genoemde pro
blematiek. 

Het forum bestaat uit de vol
gende sprekers: dhr. H. A. J. 
Kemner, voorzitter HBO-raad; 
dhr. R. J. F. Giesberts, voorzitter 
Landelijke Studenten Vakbond; 
dhr. drs. F. J. M. van Kalmthout, 
directeur Hogeschool Diedenoort; 
dhr. drs. J. Reitsma, onderwijs
specialist CDA; mevr. T. Netelen
bos, onderwijsspecialist PvdA; 
dhr. J. Franssen, onderwijs
specialist VVD. 

llll. ·• MAKELAARS 
• .· ..•.•.. · . . TAXATEURSO.G .. 

. . 070-3600913 
VAN DER HORST & VERBEEK 

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

LAAN COPES VAN CATIENBURCH 127 M FAX 070- 3 60 29 67 
2585 EZ DEN HAAG •••. 

Ge zinsverdunning 
Om een stijgend aantal ou

deren langer zelfstandig te kun
nen laten wonen, en rekening 
houdend met verdere gezinsver
dunning, is er een groter aantal 
(soms aangepaste) woningen voor 
ouderen nodig. Dit noodzaakt -
volgens de werkgroep - tot minder 
bemoeienis van de overheidlover
heden op de woningmarkt. Door 
de werking van de markt, het spel 
van vraag en aanbod, zal er een 
aanpassing plaats vinden van het 
aanbod aan de stijgende en gedif
ferentieerde vraag. 

U kunt het geschrift "Over 
Ontgroening en Vergrijzing; De
mografie en Economisch Draag
vlak" bestellen, door f 20,00 over 
te maken op de girorekening van 
de Prof. Mr. B. M. Teldersstich
ting, te Den Haag, nummer 
3349769, onder vermelding van 
"geschrift 71". • 

Gedurende het middagpro
gramma worden de forumleden 
allereerst in de gelegenheid ge
steld te reageren op de toespraken 
uit het ochtendprogramma. Ver
volgens vindt er een plenaire dis
cussie plaats, waaraan door alle 
aanwezigen actief kan worden 
deelgenomen. 

De burgemeester van Ede, mr. 
W. Blanken is bereid gevonden om 
als dagvoorzitter deze themadag 
te leiden. 

Gaarne nodigen wij een ieder 
van harte uit deze Landelijke 
Themadag On!3.erwijs te Ede bij te 
wonen. Gezien het karakter van 

. hët thema en. de prèsentatie van 
de Miljoenennota en de Rijksbe
groting op de Derde Dinsdag in 
september en de daaropvolgende 
Algemene Beschouwingen in ok
tober, belooft het voor de aanwe
zigen een zeer interessante dag te 
worden. 

Het ligt in de bedoeling om 
vanaf 9.30 uur de aanwezigen te 
ontvangen, zodat om 10.00 uur 
met de themadag kan worden 
aangevangen. De afsluiting van 
de dag zal omstreeks 16.00 uur 
plaatsvinden. 

Wilt u nadere informatie over 
deze Landelijke Themadag On
derwijs of bent u geïnteresseerd 
in een dagprogramma, neemt u 

dan contact op met Ron van 
Druuten, tel.: 08380-32937 (na 
19.00 uur) of Henk Spies, tel.: 
03443-2300 (na 19.00 uur). • 

WO-JONGEREN-EDE 

WD scoort 
hoog in Almere 
ALMERE -Het was in de winter 
van '781'79 dat Ko Hartman be
sloot te verhuizen en na 31 jaar 
zijn geliefd Rotterdam de rug toe 
te keren. In de Maasstad was hij 
al twee maanden nadat hij van de 
VVD lid was geworden secretaris 
van de afdeling. Regelmatig 
werkte hij de nachten na de be
stuursvergadering door om de 
stukken op dinsdagochtend voor 
mevrouw Verschuren gereed te 
hebben. Rotterdammers zijn doe
ners. 

Ko Hartman wordt door Pieter Res
senaar gehuldigd voor zijn vele WO
verdiensten. (foto: Friedländer) 

Maar zijn werkzaamheden bij 
de N.O.S. maakten een verhuizing 
noodzakelijk. Zo trok hij naar een 
5-kamerwoning in Almere-Haven, 
ontdekte dater-een halfjaar voor 
de verkiezingen - nog geen VVD
afdeling was en hij begint na al 
zijn Rotterdamse VVD-functies 
weer geheel van onderaan. 

Partijraadslid, hoofdbestuurs
lid, afdelingsvoorzitter en nu al 
tien jaar VVD-fractievoorzitter te 
Almere- een lijst die nog aanzien
lijk is aan te vullen - hij heeft 
het allemaal gedaan en zit er nog 
middenin. Voor het hoofdbestuur 
was dat voldoende reden om hem 
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deze zomer door penningmeester 
Pieter Ressenaar voor al zijn ver
diensten voor onze liberale club te 
huldigen. 

In 1984 besloot een blonde jon
geman in het Drentse Vries met 
zijn vriendin om in Almere te 
gaan wonen. Jan Wachtmeester, 
thans 26 jaar, zat op die wijze 
dichter bij de VU in Amsterdam 
waar hij eind augustus dit jaar op 
de nieuwste geschiedenis is afge
studeerd. Zijn carrière zag hij in 
de diplomatieke dienst. 

Alleen... dan kruist Ko Hart
man zijn pad. Jan is op dat mo
ment net bezig te integreren in 
het nieuwe Almere. Hij wordt lid 
van een paar verenigingen waar
onder de VVD. Zijn loopbaan 
neemt door zijn bijbanen een to
taal andere wending. Jan werd 
fractie-assistent in Almere. Hij 
werkte ook in Den Haag voor het 
VVD Tweede-Kamerlid Herman 
Lauxtermann en daarna voor 
Frits Korthals Altes. Nu is Jan 
Wachtmeester met zijn 26 jaar 
wethouder Milieu en Openbare 
Werken en daarmee vermoedelij1 

de jongste VVD-wethouder in eer 
zo grote en snel groeiende stad. 

"Snuffelen" 
Almere, dat in 1976 nog slecht 

226 inwoners telde, zit nu rond d 
75.000 zielen. 

Wat bindenKoen Jan aan Al 
mere? Het duo zegt uit een mond 
"De pioniersgeest... hei 
vrijheidsgevoel." De VVD is er qUi 
ledental klein, maar met 101 Ie 
den haalde het wel zo ongeveer d 
beste VVD-verkiezingsuitslag ii 
het land. Twee van de vijf wet 
houders zijn VVD-ers. De andere 

Ka Hartman en Jan Wachtmeester voor het nieuwe stadhuis. (foto: Friedlände 



Dick Bos, beheert Economische 
Zaken en Volkshuisvesting. 

"Aan elk nieuw VVD-lid dat 
hier binnen komt geven wij een 
formulier met daarop een aantal 
vragen. Bijvoorbeeld of men actief 
wil zijn. We noemen alle commis
sies en mogelijkheden op. Daar
naast hebben we van ons leden
bestand een deskundigenbank 
gemaakt waarin alle functies en 
nevenfuncties vermeld staan," 
vertelt Ko Hartman. Hij is de ef
ficiency ten top geworden met vijf 
verkiezingen in een decennium 
achter de kiezen. "De afdelings
voorzitter en ik als fractievoorzit
ter 'snuffelen' aan elk nieuw lid. 
Samen proberen we op die manier 
zoveel mogelijk mensen op de 
juiste plaats actief te krijgen." 

Jan Wachtmeester is erg te
vreden over de begeleiding die hij 
kreeg tijdens de besluitvormings
procedure rond zijn verkiezing tot 
wethouder. "Het is heel plezierig 
gegaan door de wijze waarop 
mensen hier met elkaar omgaan." 
En Ko voegt daaraan toe: "Van 
beide kanten was er die accepta
tie. Met een jonge wethouder in 
deze groeigemeente moet je het 
afbreukrisico zo klein mogelijk 
houden." 

Informatie 
De beide heren overstelpen me 

met informatie over Almere: 
mondeling en op papier. Ze zijn 
met een razend enthousiasme be
zig aan hun groeigemeente die 
zich van nu 75.000 inwoners moet 
uitbreiden tot circa 138.000 in het 
jaar 2000. En daarna verder tot 
250.000. En Almere lijkt daarin te 
slagen. 

Jan vertelt dat vorig jaar bij de 
permanente Almere Woonmarkt 
in het stadhuis rond de 40.000 be
zoekers voor huurwoningen bin
nenkwamen. 

"We hebben hier voortdurend 
8.000 woningzoekenden voor 
huurwoningen. Ook Het Gooi is 
vol en men wijkt uit naar Almere. 
Was oorspronkelijk 70% huur
woningen, thans is deze verhou
ding 60 % koop- en 40 % huur
woningen. 

Ook de bevolkingssamenstel
ling wordt steeds evenwichtiger. 
Ik kan dat ondermeer constateren 
als ik via Burgerzaken de 50-ja
rige huwelijken opzoek. Veel ou
ders zijn hun kinderen achterna 
gereisd." 

Ko: "Almere startte haar groei 
met Amsterdammers. De belang
stelling vanuit Het Gooi is de 

laatste jaren toe gaan nemen." 
Jan: "Dat geldt ook voor be

drijfsvestigingen." 

Reizen 
Achteraf gezien is Ko Hartman 

niet veel dichter bij zijn werk ge
komen. Thans reist hij dagelijks 
87 kilometer naar Den Haag. 
Daar is hij op Economische Zaken 
plaatsvervangend directeur Pro
ces- en Lichte Industrie. Daarvoor 
reisde hij na zijn N.O.S.-periode 
87 kilometer naar Zwolle, waar hij 
bij Rijkswaterstaat werkte. 

Maar verkassen zal hij niet 
meer. Hij is nu al tien jaar VVD
fractievoorzitter in Almere en 
zegt over zijn woonstee: "Als ik 
's avonds op de Gooimeerdijk loop 
en ik zie dat prachtige uitzicht 
dan ben ik 'De~ Haag' kwijt." 

Ontwikkelings
samenwerking 

Een van de bijzondere activi
teiten waar Jan zich mee bezig 
houdt is ontwikkelingssamen
werking. In 1987 nam de gemeen
teraad een motie aan waarin 
stond dat Almere zich actief daar
mee zou gaan bezighouden. Wel 
was de raad van mening dat het 
initiatief uit de eigen bevolking 
moest komen. Dat kwam er. "We 
hebben nu een stedenband met 
Port Sedan. Daar hebben we een 
stedebouwkundig ambtenaar uit 
Almere naar toegezonden die daar 
een ruilverkavelingsproject heeft 
opgezet. Ook ontvangen we hulp 
van Buitenlandse Zaken. Onder 
de bevolking leeft die stedenband 
heel sterk. Het geheel is onderge
bracht in een stichting en het 
streven is om per inwoner jaar
lijks één gulden voor Port Sedan 
te reserveren. 

Nee," voegt hij daaraan toe ... 
"niet om leuke reisjes te maken. 
Niemand van onze raad of van de 
wethouders is daar geweest. Maàr 
hier wordén geld en goederen in
gezameld via buurthuizen, 
scholen en voetbaltoernooien ... en 
dergelijke." 

Ka Hartman vult aan: "We 
zouden ook graag een jumelage 
hebben met een stad in Oost-Eu
ropa." Jan, daarop inhakend: 
"Dat initiatief zou dan weer uit de 
burgerij moeten komen ... " 

Samen brengen ze me naar de 
trein. Het prachtige station ligt 
dwars op het winkelcentrum in 
het hart van Almere. Op het per
ron wijzen ze allerlei gebieden aan 
en noemen de bestemmingen. Het 
land ligt wijds en uitgestrekt en 
van heel ver kan men de trein uit 
Lelystad zien aankomen. 

Jan Wachtmeester aan de slag als wethouder. (foto: Friedländer) 
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De azuurblauwe augustus
lucht met roze-gele wolken en de 
rode, ondergaande zon konden de 
heren niet voor mij in scène zet
ten. Die waren er gewoon. 

Maar de promotie van hun 
stad, het zorgvuldig samengestel
de drukwerk en hun zichtbaar ge
noegen in de opbouw en groei van 
Almere dat stralen ze uit. De VVD 
in Almere is uiterst actief en heeft 
duidelijk toekomst. 

Alleen... sóms werpt Ko Hart
man thuis een verlangende blik 
op de piano... van spelen komt 
weinig. En versloft Jan zijn judo. 
Beiden hebben aan 24 uur per dag 
niet genoeg. 

RENY DIJKMAN • 

Moeilijke tijd 
vooreen 
afdelingsbestuur 

In onze democratisch goed ge
structureerde partij staat ieder 
afdelingsbestuur binnenkort weer 
voor de taak om de leden te ad
viseren over de volgorde en de sa
menstelling van de PS-lijst. Dat is 
weliswaar een belangrijke doch, 
althans in het Gooi, geen gemak
kelijke taak. Wij weten namelijk 
niet welk advies wij moeten uit
brengen omdat we te weinig van 
de kandidaten weten. 

Weliswaar zijn er de afgelopen 
jaren enkele contacten geweest 
met de zittende PS-leden maar 
dat is onvoldoende om over hen 
een verantwoord advies uit te 
brengen. Wat hebben zij bijvoor
beeld op hun terreinen tijdens de 
zittingen naar voren gebracht, en 
op welke wijze? Hoe is hun schrif
telijke uitdrukkingsvaardigheid? 
Met welke maatschappelijke 
kringen staan zij in contact? Hóe 
verliep de samenwerking binnen 
de fractie? Konden zij genoeg tijd 
vinden om hun taak te vervullen? 
Wat is hun opvatting over toe
komstig beleid? En zo voort. Om
trent nieuwe kandidaten zijn de 
blinde vlekken helaas nog groter. 

Vervolgrapportage 
De oorzaak van een en ander is 

volgens de Centrale Vergadering 
van de Statencentrale Gooi en 
Vechtstreek gelegen in het ont
breken van (voldoende) informa
tie van boven naar beneden. Het 
zou in dat verband bijvoorbeeld 
goed zijn als het Provincie Cen
trale Bestuur (PCB) haar taak na 

de verkiezingen in beperkte mate 
zou voortzetten. Zij zou aldus voor 
een vorm van vervolgrapportage 
kunnen zorgen. Andere oplossin
gen zijn daarvoor overigens ook 
denkbaar. 

Naast het bovenstaande heb
ben de afdelingsbesturen in de 
huidige adviesfase behoefte aan 
een (globale) indruk van de Kan
didaten Commissie van het PCB. 
Dit in de zin van een kopgroep, 
een middengroep en een groep die 
in mindere mate de voorkeur ZO';J

verdienen. 
Hoe dat gecommuniceerd zal 

worden is een tweede. Van belang 
is slechts dat er enige informatie 
wordt verstrekt. Dat is mogelijk 
omdat de Kandidaten Commissie 
zich in deze fase een (voorlopig) 
oordeel omtrent iedere kandidaat 
vormt. 

Belcircuit 
Invoering van een en ander le

vert een extra beoordelingsin
strument op naast de huidige in
strumenten. Het zal tevens voor
komen dat het zwaartepunt al te 
zeer in het belcircuit komt te lig
gen. Afbreuk aan de waterschei
ding besturen/vertegenwoordi
gingen is daarbij niet aan de orde. 

Een verzoek van de hier be
schreven strekking is door de 
Centrale Vergadering van de 
Statencentrale aan de PCB van 
Noord-Holland gericht. Wij - en 
wellicht ook u - zijn benieuwd 
naar haar reactie. 

TON STEINZ, Laren • 

B·leiswijk werft 
• JOngeren 

De ruim 90 leden tellende af
deling Bleiswijk van de VVD heeft 
een methode gevonden om ook 
jongeren voor de partij te interes
seren. Het afdelingsbestuur wist 
de zoon van een VVD-echtpaar te 
interesseren voor het lidmaat
schap en bestuurslidmaatschap. 
Daar liet men het niet bij. De 
fractievoorzitter, J. Heugens, 
schrijft daarover: "Het bestuur 
belastte hem voornamelijk met 
het aftasten van mogelijkheden 
om meer jongeren bij de afdeling 
te betrekken. Om hem 'gevechts
klaar' te krijgen werd o.m. zijn 
deelname geregeld aan een VVD
jongerenweekend in Leiden. Hij 
kwam enthousiast terug, ging aan 
de slag en wist in korte tijd - zon
der enige publikatie of het geven 
van bekendheid naar buiten - 13 
nieuwe leden aan te brengen: 
kinderen van leden en enkele 
vrienden van wie bekend was dat 
zij sympathie voor de VVD had
den. 

Daarna werd een krantje op
gezet door de jongeren. Eind vo
rige maand vond een bijeenkomst 
plaats van de desbetreffende jon
geren met bestuur en raadsfrac
tie. Deze ontmoeting was bedoeld 
voor kennismaking en kenniso
verdracht. Vervolgens kunnen de 
jongeren naar buiten en naar de 
media optreden om anderen te 
winnen. Wat mij tot dusver is op
gevallen is dat deze jongeren, met 
de VVD bekend middels het lid
maatschap van hun ouders, via 
een schriftelijke en telefonische 
benadering door een leeftijd
genoot wel tot een lidmaatschap 
kwamen. 

Eerste resultaat: een leden
winst van ;w'n 15 % (binnenkort 
waarschijnlijk meer), verjonging 
van de afdeling, meer informatie 
over wat jongeren bezig houdt en 
participatie in het werk." 

Een idee voor andere afdelin
gen? • 

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. 

"Daarom! of Waarom?" 
De heer Bolkestein zegt in V &D 
van juni '90 op pag. 2 onder het 
kopje: "Nederland-Distributie· 
land": "Daarin zullen we inder· 
daad moeten investeren. Het is 
natuurlijk onzin om te denken dat 
de auto weg te denken is uit het 
Nederlands landschap." 
Over de auto als landschappelijk 
element zou nog wel het een en 
ander zijn te zeggen en wel voor· 
namelijk in negatieve zin. Dit 
neemt evenwel niet weg dat de 
auto ook in de komende decennia 
als belangrijk middel tot ver
plaatsing aanvaard zal worden. 
Als zodanig is deze constatering 
een platitude en levert geen ar· 
gument op waarop de conclusies 
van de heer Bolkestein gebaseerd 
kunnen worden. Het woordje 
"Daarom" · volgens Van DaZe te 
gebruiken als men geen redenen 
kan of wil noemen - is dan ook 
terecht gebruikt in de volgende 
zinsnede:· -~,Daarom moeten we 
zorgen dat - naast verbetering van 
het openbaar vervoer - de knel
punten worden opgeheven." Ten 
onrechte echter wordt vervolgens 
gesteld: "Dus die tunnels moeten 
er komen." 
Het woord "dus" betekent - we
derom volgens Van DaZe 
"blijkens het voorgaande" en is in 
deze context ook als zodanig be
doeld. Aan het voorgaande is 
evenwel geen argument te ontlenen 
dat deze conclusie zou kunnen 
rechtvaardigen. Er wordt alleen 
iets geconstateerd waarover geen 
discussie is. De vraag is nl. niet of 
de auto als middel tot verplaatsing 
aanvaardbaar is, maar wel "waar 
ligt uit een oogpunt van algemeen 
maatschappelijk welzijn de grens 
van een groeiend autogebruik in 
verhouding tot andere wijzen van 
verplaatsing?" 
De wat sofistisch aandoende re
deneertrant van de heer Bolkestein 
doet geen recht aan het gewicht 
van deze vraagstelling waarover 

. de discussie gaat; dan wel zou 
moeten gaan. 
Het zoeken van een antwoord 
hierop kan niet worden afgedaan 
met een beleefde buiging in de 
richting van het openbaar vervoer. 
Het ware goed indien de WD eens 
uiteenzette "waarom" bij voorbaat 
die tunnels - maar dan wel met de 
daarbij behorende nieuwe au
towegen - er moeten komen, voor
dat duidelijke beleidsuitgangs
punten zijn vastgesteld. 
Het is droevig dat het over
heidsbeleid terzake van de ver
plaatsingsproblematiek enkele 
decennia lang ogen en oren heeft 
gesloten voor de reeds lang beken
de gevolgen van een beleid, dat een 
eenzijdig accent legt op de par
ticuliere voertuigen. De omstan
digheid dat wij nu in een kritieke 
situatie zijn beland mag geen re
den zijn om een politiek te voeren 
gebaseerd op de onjuiste gedachte 



"meer auto's - meer wegen" (Ame
rika!). Een nog gevaarlijker uit
gangspunt is de recente slogan 
"minder auto's en meer wegen", 
door de NRC toegedacht aan mi
nister May-Weggen. 

Ir. L. H. Jacobsen, 
Culemborg. 

Md. Eindhoven over 
A V-Zwolle 
In V&D vanjuni is in het artikel 
"Terugblik op een zware avond" 
een fout in de weergave geslopen. 
De motie van 24 afdelingen binnen 
de kc 's Hertogenbosch (verwoord 
door Eindhoven), vroeg de voor
zitter om op termijn op te stappen 
in het belang van de partij, gezien 
de beschadiging die hij had opge
lopen tijdens de verwikkelingen 
rondom het aftreden van Joris 
Voorhoeve als fractievoorzitter. De 
afdeling Roermond had een motie 
met ongeveer dezelfde strekking, 
echter daar werd de voorzitter 
verzocht meteen op te stappen. 
Deze motie werd later ten gunste · 
van de motie "Oost-Brabant" in
getrokken. 
De filosofie rond de Brabantse 
motie was:" We hebben problemen 
genoeg in de partij met de interne 
structuur en met het oppositie 
voeren, daarbij kunnen wij geen 
discussie over personen gebruiken 
vandaag niet en in de komende 
jaren niet, vandaar onze vraag: 
wisseling van voorzitter." 
Alhoewel door sommige sprekers 
werd gesuggereerd dat deze motie 
tegen de partij gericht zou zijn, 
is dit natuurlijk absurd. Het ging 
juist om de partij, een gezonde 
partij met een bestuur gedragen 
door de basis. 
Omdat het bestuur haar lot had 
verbonden aan dat van de voorzit
ter en dus in totaliteit zou aftreden 

indien onze motie werd aange
nomen, was het overduidelijk dat 
de motie niet kon worden aange
nomen zonder de partij in een on
mogelijke positie te manoeuvreren. 
Vandaar ook dat wij onze motie, 
waar we overigens nog steeds ten 
volle achterstaan, hebben inge
trokken. Dit gebeurde zeker niet 
ter faveure van de motie Amster
dam. Deze stond los van de motie 
Oost-Brabant en was inhoudelijk 
anders. 
Het mag misschien in de totale 
commotie niet opgevallen zijn 
maar voor wat betreft de motie 
Amsterdam was Brabant neu
traal: gewoon geen stem uitge
bracht; noch voor noch tegen. 

J.C. Schut, 
Voorz. afd. Eindhoven. 

Eén Europa: één stem, 
één taal 
Naar aanleiding van vele pubti
katies in kranten en tijdschriften 
o.a. in Vrijheid en Democratie van 
januari 1989 over de éénwording 
van Europa in 1992 dienen m.i. 
enkele opmerkingen te worden ge
plaatst. 

Er moeten nog zeer veel onderwer
pen worden besproken tussen de 
lidstaten onderling, voordat van 
een echte Europese Gemeenschap 
sprake kan zijn. Dit geldt b.v. ze
ker voor regelgeving op het sociale 
en financiële vlak (B.T. W., accijn
zen). Op dit laatste gebied is tot 
nu toe, het is al 1990, nog bitter 
weinig geregeld. Op lokaal niveau, 
o.a. de Euregio, worden op per
soonlijk initiatief gesprekken ge
voerd om te komen tot een prakti
sche uitwisseling van diensten. 
Wat echter bij al deze gesprekken 
opvalt is de taalbarrière die tussen 
de deelnemers aan deze gesprek-
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ken bestaat en die pas duidelijk 
wordt als men in detail treedt over 
de in de verschilende landen be
staande regelingen. En dan is in 
de Euregio nog slechts sprake van 
twee talen. Wat niet te denken over 
vergaderingen met b.v. Deense, 
Duitse, Franse, Nederlandse, 
Italiaanse en Spaanse deelne
mers. 

Mevrouw Veil stelt terecht dat er 
één Europa moet ontstaan dat met 
één stem spreekt. Maar dan dient 
aan deze stelling te worden toege
voegd dat deze stem ook in één, 
door iedere Europeaan, woonach
tig in één der landen van de Eu
ropese Gemeenschap, beheerste 
c.q. begrijpelijke taal naar buiten 
wordt gebracht. Deze voor het 
welslagen van één Europa nood
zakelijke, gemeenschappelijk taal, 
dient, om praktische redenen m.i. 
de Engelse taal, reeds vanjongs af 
aan, d.w.z. op de basisschool, te 
worden onderwezen. Ook finan
cieel-economisch is het gebruik 
van één taal binnen de Europese 
Gemeenschap van belang als men 
rekening houdt met de miljoenen 
die nu besteed worden aan ver
taalkosten en de verloren tijd ten 
gevolge van communicatiestoor
nissen tijdens vergaderingen. 

Waarom juist de Engelse taal? 
Wel, om pragmatische redenen. 
Binnen Europa wordt deze taal 
reeds algemeen onderwezen op de 
middelbare scholen. Bovendien is 
het reeds jaren gebruikelijk dat 
wetenschappelijke publikaties, 
wetenschappelijke tijdschriften en 
proefschriften ter wille van een 
internationaal bereik in het En
gels worden uitgegeven. Eveneens 
overweegt o.a. Universiteit Twente 
om dezelfde redenen het Engels als 
voertaal in te voeren. Ook in Wa
geningen klinkt een dergelijk ge
luid. Dat het Engels als algemene 
voertaal een reeds aanvaarde rea
liteit is, moge blijken uit het lang
zamerhand verdwijnen van de si
multane vertaling, vroeger een 
normaal verschijnsel tijdens in
ternationale congressen. 

Het invoeren van één gemeen
schappelijke officiële taal, kan het 
beste stapsgewijs worden inge
voerd. Dit zou op de volgende wijze 
kunnen worden gerealiseerd: 

- een eerste termijn, van bijvoor
beeld vijf jaar, waarin onder
richt van de Engelse taal op de 
basisschool in alle lidstaten van 
de Europese Gemeenschap 
wordt ingevoerd. 

- een tweede termijn van vijf jaar, 
waarin publikatie van b.v. ver
kiezingsprogramma's, regle
menten enz. in de eigen taal 
wordt geschreven met een sum-
mary in het Engels. · 

- een derde termijn van vijf jaar, 
waarin officiële publikaties, 
voorschriften enz. worden gepu
bliceerd in de gemeenschappe
lijke (Engelse) taal met een 
summary in de taal van een lid
staat. 

Start men met de invoering van 
een dergelijk systeem in b.v. 1995 
dan zal de derde termijn pas in 
2005 kunnen worden gerealiseerd. 
Of deze derde termijn nog door een 
vierde, definitieve dient te worden 
gevolgd: officiële publikaties 
slechts in de gemeenschappelijke 
taal met achterwege laten van 
enige vertaling kan t.z.t. na 
evaluatie van de effecten worden 
besproken. 

Terecht wees o.a. Weisglas erop 
dat alle maatregelen, zeker ook de 
invoering van één gemeenschap
pelijke officiële taal, niet tot een 
culturele eenheidsworst moeten 
leiden. De eigen culturele iden-

titeit, dus ook de moedertaal, kan 
behouden blijven bij de invoering 
van de gemeenschappelijke taal. 
De eigen taal kan blijven worden 
gebruikt in landelijke en plaatse
lijke dagbladen, radio en televisie, 
op een identieke wijze zoals nu al 
het geval is voor de verschillende 
dialecten. Men dient hierbij een 
voorbeeld te nemen aan de Sovjet 
Unie waar het Russisch als offi
ciële taal onderwezen en gebruikt 
wordt in alle deelrepublieken, 
zonder dat dit de lokale culturele 
identiteit in gevaar brengt. 

Wil men als één Europa gaan 
-functioneren: één regering, één 
parlement, dan dienen eindelijk 
eens de nationaliteitsgevoelens, 
o.a. in stand gehouden door de 
verschillende talen, te worden ge-

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

ASSEN- 4 oktober. mw. A. J. Jor
ritsma-Lebbink. Stadsherberg, 
Oude Molenstraat 79, Assen. 
Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

BERGEN OP ZOOM - 15 ok
tober. J. Franssen. Zaal van Gou
verneur, Zuivelstraat 47, Bergen 
op Zoom. Aanvang 20.30 uur. Ac
tuele politiek/Basisonderwijs. 

BLARICUM/VROUWEN IN DE 
VVD 'T GOOI E.O. - 20 septem
ber. mw. A. J. Jorritsma-Lebbink. 
De Blaercom, Schoolstraat 3, 
Blaricum. Aanvang 20.30 uur. 
Volkshuisvesting, R.O. en actuele 
politiek. 

BOSKOOPIOC GOUDA - 24 
september. dr. ir. J. J. C. Voor
hoeve. Hotel Neuf, Barendstraat 
10, Boskoop. Aanvang 20.30 uur. 
Actuele politiek, Milieu. 

BRIELLE- 8 oktober. H. F. Dijk
straL Sociaal Cultureel Centrum, 
De Goote, Brielle. Aanvang 20.00 
uur. Actuele politiek!Inteme par
tij-structuur. 

BRUSSEL - 29 oktober. H. F. 
DijkstaL Nederlandse Vereni
ging, Gallierslaan. Lunch-bijeen
komst. Aanvang 13.00 uur. Voor
aanmelding nodig: tel.: 
09.3222359824 (tijdens kantoor
uren). 

DRUTEN - 17 september. P. M. 
Blauw. De Tweestroom, Klepper
heide 17. Aanvang 20.30 uur. 
Landbouw pro/contra, Milieu. 

EDE-VVD JONGEREN - 13 ok
tober. Landelijke Themadag On
drwijs. J. · Franssen, Streek
lyceum, Bovenbuurtweg 2, Ede. 
Aanvang 09.30 uur. Onder
wijs/HBO. 

GRONINGEN- 1 oktober. dr. R. 
W. de Korte. Café Leto, Akerk
straat 20. Aanvang 20.00 uur. 
Commentaar op de begroting. 

GRONINGEN/JOVD - 28 sep
tember. mw. E. G. Terpstra. Rest. 
De Marne, Redeker 1, WebeDen 
Room. Aanvang 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

HULST - 17 september. mw. E. 
G. Terpstra. Hof vari Vlaanderen, 
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reduceerd en niet zoals tot nu toe 
te worden geactiveerd door dis
cussies als deze functie is bestemd 
voor een Nederlander, die functie 
is voor een Fransman. 

Wil de éénwording van Europa 
slagen, en dat betekent meer dan 
alleen maar het verdwijnen van de 
grenzen in 1992, dan dienen wij 
allen in Europa bereid te zijn ter 
wille van die ene Europese stem 
één taal te spreken. Voor een voor
uitstrevende partij als de V. V.D. 
lijkt mij een dergelijk plan, uiter
aard in samenwerking met de an
dere liberale partijen in Europa, 
een uitdaging. 

Dr. I. J. Hoogendam, 
voorz. afd. Enschede. 

Vismarkt 1, Hulst. Aanvang 20.30 
uur. De veranderde positie van de 
vrouw in de samenleving. 

KOUDEKERKE/AFD. V ALKE
NISSE • 1 oktober. P. M. Blauw. 
Hotel Walcheren, Koudekerke. 
Aanvang 20.30 uur. Akkerbouw 
en Europa 1992. 

LELYSTAD/JOVD FLEVO-
LAND - 29 oktober. mw. E. G. 
Terpstra. Café Rest. De Meerkoet, 
Lelystad. Aanvang 20.00 uur. Ac
tuele politiek. 

LOSDORP/AFD. DELFZIJL -
12 oktober. mw. E. G. Terpstra. 
Rest. Eemshaven, Losdorp. Aan
vang 20.00 uur. Actuele politiek. 

OSS - 13 oktober. mw. A. Jorrits
ma-Lebbink. City Hotel, Raad
huislaan 43, Oss. Aanvang 20.00 
uur. Actuele politiek. 

OCVECHTSTREEK- 8 oktober. 
mevr. A. J. Jorritsma-Lebbink. Ut 
Regthuis, Dorpstraat 12, Oudzui
len (gem. Maarssen). Aanvang 
20.00 uur. Vervoer: landelijk en 
provinciaal. 

VVD/VROUWEN BEVER· 
WIJK/WIJK AAN ZEE - 26 sep
tember. mw. mr. J. Larive. Gil
dehuis, Baanstraat 32, Beverwijk. 
Aanvang 20.00 uur. De economi
sche zelfstandigheid van de 
vrouw. 

VVD-VROUWEN BEVER· 
WIJK/WIJK AAN ZEE - da
tum?? mw. mr. J. Larive. Gil
dehuis, Baanstraat 32, Beverwijk. 
De economische zelfstandigheid 
van de vrouw. 

WEHE/DEN HOORN/JOVD 
NOORD-GRONINGEN 28 
september. mw. E. G. Terpstra. 
"Rest. De Mame. Aanvang 20.00 
uur. Actuele politiek. 

OC WESTELIJK NOORD· 
BRABANT - 1 oktober. mw. drs. 
M. M. H. Kamp. Huis Ten Halve, 
Kruisstraat 60, Roosendaal. Aan
vang 20.00 uur. Actuele politiek. 

ZOUTKAMP/AFD.MARNE- 26 
oktober. mw. A. J. Jorritsma-Leb
:bink. De Zeearend, Zoutkamp. 
Aanvang 20.00 uur. Visserijpro
blematiek 

ZWOLLE - 29 oktober. H. F. 
Heijmans. Rest. Borrel, Badhuis
wal 9, Zwolle. Aanvang 20.00 uur. 
Actuele politiek heroverwogen. 
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Algemene Beschouwingen 

Bolkestein: Bevoegdheden 
Tweede Kam.er w-orden 
uitgehold 
door RENY DIJKMAN, foto: THEO MEIJER 

Tijdens de Algemene Beschouwingen, die in de tweede oktober
week in de Tweede Kamer werden gehouden, heeft Frits Bol
kestein zijn zorg uitgesproken over het groeiend democratisch 
tekort. "In drie richtingen ontglippen bevoegdheden aan de 
volksvertegenwoordiging: naar Brussel, naar het maatschap
pelijk middenveld en naar de rechterlijke macht," is zijn con
clusie. 

Wat de EG betreft, gaf hij als 
voorbeeld de ondertekening van 
het GATT-akkoord, dat door de 
Amerikaanse regering wordt on
dertekend "maar het Congres in 
Washington moet er mee instem
men. Voor de EG tekent de Eu
ropese Commissie, maar noch het 
Europees Parlement noch dat in 
Den Haag komen er verder aan te 
pas. Die huidige gang van zaken 
is voor ons onaanvaardbaar." 

Lijnrecht staat het standpunt 
van de liberale politieke leider te-

genover dat van CDA-fractielei
der Brinkman als het gaat om het 
door het CDA zo gekoesterde 
maatschappelijk middenveld. "De 
VVD heeft weinig behoefte aan 
groots opgezette formele overleg
structuren. Er moet een eind ko
men aan de directe of indirecte 
subsidiëring van de koepels. Als 
men zich wil organiseren, dan is 
dat uitstekend, maar niet op kos
ten van de gemeenschap." 

(Vervolg op pag. 2) 

(ADVERTENTIE) 

De afdeling voorlichting van de VVD in de Tweede Kamer 
is voornemens de VVD-Expresse weer op te starten. Wekelijks 
kunt u gedurende het parlementaire jaar op zaterdagochtend 
thuis de activiteiten van de VVD-fractie in en buiten de Twee
de Kamer volgen door een korte verslaggeving van: 
- parlementaire debatten, kamervragen en wetsvoorstellen 
- werkbezoeken en toespraken 
- samenvattingen uit de landelijke en regionale media 
- een actuele column en commentaren. 

Daarnaast kunt u als abonnee van de VVD-Expresse de nog 
te verschijnen publikaties van de Teldersstichting tegen ge
reduceerd tarief bestellen. 

Wij starten half november met het eerste nummer. Voordien 
moet blijken of de Expresse "levensvatbaar" is. 
Indien· u geïnteresseerd bent, teken dan snel in op onder
staande bon. Voor f 60,- ontvangt u de VVD-Expresse tot 
juli 1991, elke week dat de Tweede Kamer vergadert. 

Naam 

Straat 

Postcode/Plaats 

........................................................................................................ 

. ······································································································· 

........................................................................................................ 

geeft zich op voor een abonnement op de VVD-Expresse 

Handtekening: ···········································································: ......................................... . 

Opsturen aan: VVD-Expresse 
VVD-Tweede-Kamerfractie 
Postbus 20018 
2500 AE Den Haag 

Financieel woordvoerder 
Rudolf de Korte: 

Politieke keuzes 
worden uitgesteld 
Volgens financieel woordvoerder Rudolf de Korte gaat de Mil
joenennota 1991 geheel mank aan beleid. 
"Binnen één jaar worden de 7 jaar sober rentmeesterschap 
door premier Lubbers ingewisseld voor 10 miljard meer over
heidsuitgaven, die oplopen tot 23 miljard in 1994. De financiële 
compensatie die daar tegenover staat noemt de premier zelf 
'frutsels'. Dit is dan ook geen Begroting 1991. Dit is een Vergro
ting 1991. Vergroting van uitgaven, waar in de toekomst onvol
doende inkomsten tegenover staan ... " 

Uitstel 
Rudolf de Korte hekelde het 

feit dat dit kabinet alle politieke 
keuzes steeds weer op de lange 
baan schuift. "Bij het regeerak
koord in oktober 1989 was het: 
er komt een Paasbrief. Met Pasen 
was het: we beslissen bij de be
groting 1991. Met de begroting 
1991 is het: we houden na de jaar
wisseling een mid-term review 
(tussenbalans) ... Alle politieke 
keuzes worden uitgesteld." 
De VVD-woordvoerder verweet 
Lubbers en Kok dat de begroting 
1991 "met spuug en pleisters" aan 
elkaar was geplakt. 
. . . "Dit kabinet eindigt nog met 
een tekort dat hoger ligt dan 

(Vervolg op pag. 2) Rudo/f de Korte. (foto: Theo Meijer) 
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Bolkestein: ,,Geen adviezen 
vragen, ntaar regeren" 
DEN HAAG - "De noodzakelijke hervorming van onze sociale 
zekerheid is stopgezet, terwijl we nog maar half op weg waren. 
De PvdA heeft nooit mee willen doen. Het CDA ging in 1986 
met de leus 'rust op het front van de sociale zekerheid' de 
verkiezingen in ... " Volgens VVD-fractieleider Frits Bolkestein 
is er wat te veel rust ontstaan met de komst van dit CDA-PvdA
kabinet. 

"Zelfs op het hoogtepunt van 
de economische conjunctuur 
neemt het aantal uitkeringen niet 
of nauwelijks af. Er moeten meer 
financiële prikkels worden inge
bouwd," vinden de liberalen. "De 
inkomensnotitie van minister De 
Vries (SoZa) laat zien hoe fnui
kend de netto-netto koppeling kan 
uitpakken. Wanneer alleenver
dieners een baan aanvaarden te
gen het wettelijk minimumloon, 
riskeren zij een 'behoorlijk inko
mens- en welvaartsverlies,' 
schrijft hij. Daarom stuwt de kop
peling het feitelijk minimumloon 
ook op." 

Bolkestein voorziet dat bij ver
dere stijging van het gebruik van 
de WAO als flexibele pensionering 
(dus misbruik) aan herziening 
van de uitkeringen niet valt te 
ontkomen. 

De resultaten van het Najaars
overleg met de sociale partners 
ontlokte hem: "Het heeft weinig 
zin om met de kalkoen over het 
kerstdiner te praten ... Ik kan het 
samenvatten met: loonontwik
keling - resultaat nul; W AG-dos
sier - resultaat te weinig en het 
minderhedendossier -- resultaat 
uitstel." 

Gezinsvriendelijk 
Met de oproep van CDA-frac

tieleider Brinkman tot de sociale 
partner;,; in het arbeidsvoorwaar
denoverleg "gezinsvriendelijk" te 
zijn, krijgt hij binnen de VVD de 

(Vervolg van pag. 1) 

handen niet op elkaar. Frits Bol
kestein: "Dit lijkt me in strijd te 
zijn met de non-discriminatie. 
Vele jaren is gevochten voor het 
beginsel: gelijk loon voor gelijke 
arbeid. De heer Brinkman zet dat 
nu overboord... Ik zeg met klem 
dat ook de VVD voor het gezin is. 
Maar wij vinden dat de politiek 
zich zo neutraal mogelijk moet 
opstellen jegens de verschillende 
manieren waarop mensen hun 
persoonlijk leven vorm geven. 

De heer Brinkman zet zich 
schrap tegen de individualisering. 
Wij doen het tegendeel. De VVD 
wil zowel de fiscale wetgeving als 
de sociale zekerheid in fasen indi
vidualiseren." 

De gezinsvriendelijkheid van 
de CAO's, zo vreest Bolkestein, 
kan getrouwde vrouwen ontmoe
digen om te gaan werken. "Als 
emancipatie-partij wijzen wij dat 
af." 

Tijdbom 

De VVD-fractieleider toonde 
zich verbaasd over de wijze waar
op het kabinet op de komende 
loononderhandelingen heeft in
gespeeld. Met de mededeling dat 
er 3 % loonruimte is, heeft dit ka
binet een strategische blunder 
gemaakt. Bolkestein formuleerde 
dat wat vriendelijker: "Nu allijkt 
onze waarschuwing dat de koppe
ling een financiële tijdbom is, be
waarheid te worden. Dat komt ook 
door de wonderlijke methode eerst 
aan te kondigen hoeveel de uit-

Bolkestein: Bevoegdheden 
Tweede Kamer worden 
uitgehold 

Bolkestein bepleit dat de ver
plichting van de regering SER
advies te vragen over vele onder
delen van het sociaal-economisch 
beleid uit de wet verdwijnt. "Ad
visering is uitstekend maar niet 
verplicht. Dan kan de regering 
zich ook minder achter die nood
zaak verschuilen." 

Duidelijkheid 

Wat Frits Bolkestein voor ogen 
staat is een duidelijker afba
kening van de steeds meer ver
waterende bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden. 

"Indien functionele decentra
lisatie wordt voorgesteld, dan 
zullen wij dat aan vier vereisten 
toetsen: 
1. Als overheidsgeld in het geding 
is, moet het budgetrecht van de 
Kamer onverlet blijven. 
2. Daar moet de Rekenkamer de 
bevoegdheid hebben te controle
ren. 
3. Indien een orgaan algemene 
regelg~vende bevoegdheid heeft, 
moet de eerstverantwoordelijke 
bewindsman de mogelijkheid be
houden die regelgeving te schor
sen of op te schorten, zodat de Ka
mer hem daarop kan aanspreken. 
4. Indien zo'n orgaan de be-

voegdheid heeft heffingen op te 
leggen, mogen die niet van kracht 
worden dan na goedkeuring van 
de bewindsman." 

Rechterlijke macht 

De rechter moet niet op de stoel 
van de wetgever gaan zitten. 
"Soms dreigt het gevaar dat de 
rechter ertoe wordt gebracht zich 
inhoudelijk met het regeringsbe
leid te bemoeien. Maar dat is zijn 
taak niet. Mijn fractie verwerpt 
rechterlijke toetsing van formele 
wetten aan de Grondwet overeen
komstig art. 120 van die Grond
wet. Daarvoor is de volksver
tegenwoordiging... Voorkomen 
moet worden dat de rechter zich 
ontpopt" tot 'wetgever-plaatsver
vanger' en er dus een demo
cratisch tekort ontstaat." 

De liberale leider geeft met 
deze drie punten klip en klaar aan 
dat de werking van onze demo
cratie duidelijk moet zijn voor de 
burgers. Dat kan alleen door heel 
scherpe taakafbakeningen, waar
bij de regering en de volksver
tegenwoordiging weer hun eigen 
verantwoordelijkheden nemen, 
zonder schuilvink te kunnen 
spelen. 

De WO-fractie tijdens de Algemene Beschouwingen. (foto: Theo Meijer) 

keringen omhoog zullen gaan, om 
vervolgens daaraan de verant
woorde loonstijging te verbinden. 
Het is hier de staart die de hond 
kwispelt. Deze omgekeerde kop
peling is een uitnodiging aan de 
bonden de lonen verder op te 
stuwen." 

Hij waarschuwde het kabinet 
ervoor niet te veel uit de Europese 
pas te gaan lopen door de lasten
verlichting als restpost te be
schouwen. "Lastenverlichting is 
een-motor voor economische groei. 
Mijn fractie hecht er daarom aan 
dat het kabinet een duidelijke 

(Vervolg van pag. 1) 

uitspraak doet over de BTW-ver
laging." 

Frits Bolkestein sloot zijn eer
ste termijn af met: "De inkt van 
de Miljoenennota is nog niet droog 
of de regering vraagt de SER ad
vies over het sociaal-economisch 
beleid op de middellange termijn. 
Maar ministers moeten niet re
geren per advies-orgaan. Voor 
advies hebben zij hun ambtena
ren. Bovendien, één telefoontje 
naar Prof. Rutten (voorzitter 
WRR, red.) en hij schrijft het op 
een A4-tje. De Minister-President 

Politieke keuzes worden 
uitgesteld 
waarmee het begon. Maar ook met 
een teruglopende winstgevend
heid voor onze bedrijven en een 
gestegen belastingdruk." 

Einde loonmatiging 

Door het dictaat aan de decen
trale onderhandelaars van een 
maximaal gewenste contract
loonstijging van 3 % voor 1991 zet 
dit kabinet volgens De Korte de 
zaak op de kop. "Dat is toch niet 
handig." 

Het Centraal Plan Bureau 
voorspelt nu een stijging van 
minstens 3% %, maar die kan 
nog veel hoger gaan uitvallen. In
dien het CPB gelijk krijgt, be
tekent dat bij handhaving van de 
koppelingen 700 miljoen extra 
collectieve uitgaven in 1991, die 
voor meer dan de helft ten laste 
komen van de begroting. 

"Dit beleid betekent het einde 
van 7 jaar succesvol herstelbeleid 
langs de bekende drie sporen: sa
nering openbare financiën, ge
zondmaking bedrijfsleven door 
loonmatiging en werkloosheids
bestrijding. Snijdt dit de premier 

niet door zijn ziel?" vroeg Rudolf 
de Korte. 

Benzine-accijns 

De VVD kwam met een aantal 
wensen. Zo moet de aardgasmee
valler van 900 miljoen voor ver
mindering van de staatsschuld 
worden gebruikt. Ook drong de 
VVD-fractie bij monde van De 
Korte er bij het kabinet op aan de 
benzine-accijns niet met 8 cent te 
verhogen. Aan het slot van het 
debat zag het kabinet voorlopig 
tot 1 juli 1991 van die verhoging 
af. 

Een ander verzoek van de VVD 
betrof de circa 750.000 bejaarden 
met een klein pensioen. Voor hen 
moeten de nadelige gevolgen van 
de belastingherziening ongedaan 
worden gemaakt. Dit laatste punt 
leidde tot felle discussies tussen 
praktisch alle grote politieke par
tijen en de minister-president, die 
tot de laatste termijn negatief 
bleef reageren. Pas toen ging hij 
overstag. In 1991 krijgt deze groep 
bejaarden een eenmalige uitke
ring. • 

heeft de SER gemaand 'kloek, 
bondig en à tempo' te adviseren. 
Wat hij zou moeten doen, is 'kloek, 
bondig en à tempo' regeren." • 

Vrijheid en 
Democratie 

maandblad voor de Volkspartij 
voor Vrijheid & Democratie 

Nummer 1389 
oktober 1990 

Hoofdredacteur: 
Reny Dijkman 

Redactie: 
Hans de Bie 
Victor Hafkamp 
Miehiel Krom 
Jan van de Ven 

Correspondent: 
Gerard Kroeb 

Redactiesecretariaat: 
Petra Beijersbergen, 
VVD, Postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage 
Tel.: 070- 3613002 
Fax: 3608276 

Ledenadministratie: 
070 - 3613061 

Druk: 
Ten Brink Meppel b.v. 

Vormgeving: 
Henk Tiemens 

Redactieraad: 
Mr. LW. Opstelten, vz. 
W.J.A. van den Berg, secr. 
Drs. H.B. Eenhoorn 
H.F. Heijmans 
H.A.M. Hoefnagels 
Drs. Th.H. Joekes 
J. Kamminga 
J. van Lier 
Ir. D. Tuijnman 

Advertentie
exploitatie: 
Bureau van Vliet b.v. 
Postbus 20 
2040 AA Zandvoort 
tel.: 02507- 14745 



•ARTIJRAAD EN ALGEMENE BESCHOUWINGEN OKTOBER 1990 

Bolkestein: felle kritiek 
I 
I 

3 

op begrotingsbeleid kabinet 
door VICTOR HAFKAMP, foto's: HANS VAN DIJK 

UTRECHT- Tijdens de jaarlijkse vergadering van de partijraad 
op de zaterdag na Prinsjesdag heeft politiek leider Frits Bol
kestein felle kritiek geleverd op het begrotingsbeleid van het 
kabinet Lubbers-Kok In zijn kritiek nam hij tevens het CDA 
op de korrel dat naar zijn mening medeverantwoordelijkheid 
draagt voor de onlangs ingediende begroting. 

"Op Prinsjesdag liep CDA-frac
tievoorzitter Elco Brinkman met 
een somber gezicht rond. Dat ver
baasde me niet. De Miljoenennota 
staat namelijk haaks op zijn visie 
op het begrotingsbeleid," aldus 
Bolkestein. Hij verwees naar het 
artikel van Brinkrnan's hand in 
"Christendemocratische Verken
ningen". In dat artikel verzette de 
fractievoorzitter van het CDA zich 
tegen de nog te grote omvang van 
de overheid en tegen de "koppe
ling". Verder zouden de collectieve 

Politiek leiderFrits Bolkestein. 

uitgaven z.i. verder omlaag moe
ten. 

"De fractievoorzitter van het 
CDA kan nu wel kritisch zijn over 
de koppeling, maar zijn partij 
heeft daarmee tijdens de verkie
zingen wel lopen pronken. Dat 
was immers de manier om van de 
VVD af te komen en de overstap 
naar de PvdA te maken. En heeft 
Brinkman niet zelf zijn hand
tekening gezet onder een regeer
akkoord, waarin die koppeling 
centraal staat? Dan is het wel erg 

gemakkelijk nu al vraagtekens te 
zetten bij de koppeling, zoals De 
Vries, Lubbers en Brinkman heb
ben gedaan. Nu het CDA de fi
nanciële bui ziet hangen, probeert 
het de zwarte Piet bij de PvdA te 
leggen. Maar ik ben er getuige van 
geweest dat de coalitiepartners 
niet zo met elkaar zijn getrouwd. 
Het is een huwelijk in gemeen
schap van goederen en verant
woordelijkheid," aldus Bolke
stein. 

Hij vindt een forse bijstelling 
van het beleid nodig "en dat we
ten de christen-democraten even 
goed als ik". Bolkestein zal tijdens 
de algemene beschouwingen 
voorstellen de "mid-term review" 
van het kabinet nog in januari 
1991 - dus ruim voor de Staten
verkiezingen - te laten gebeuren. 
"Daar heeft het electoraat recht 
op." 

Te passief 
Bolkestein wees er in zijn toe

spraak voor de partijraad verder 
op dat de in 1982 ingezette lijn 
van vermindering van het schat
kisttekort dreigt te worden omge
bogen. Het kabinet stelt zich daar 
tegenover veel te passief op, vindt 
hij. "Het verschuilt zich achter de 
Golfcrisis. Het kabinet steekt zijn 
hoofd in het woestijnzand. De on
zekere internationale toestand 
wordt misbruikt om de eigen on
zekerheid te verbergen." 

Bolkestein ging in het begin 
van zijn toespraak in op de situa
tie in de Golf. "Saddam Hoesseins 
ambities zijn zo buitensporig dat 
een conflict hoe ook zou zijn ont
staan. In zekere zin is het beter 
dat het conflict nu is gekomen dan 
over vijf jaar, want dan zou de 
Irakese economie zich hebben 
hersteld van de oorlog met Iran. 
Irak zou dan veel sterker zijn ge
weest dan nu. Het zou misschien· 
hebben beschikt over een atoom
bom!" 

De reacties in de Arabische 
wereld noemde hij "onthullend". 
"De PLO-leider Arafat heeft zich 
als loopjongen van Saddam Hoes
sein laten gebruiken. Het CDA 
was teleurgesteld door de houding 
van Arafat. Wij niet. Wij hadden 
niet anders verwacht," aldus Bol
kestein. 

Hij leverde ook kritiek op de 
minister van Defensie Ter Beek 
en vroeg zich af of deze wel weet 
wat hij wil. "De marine moet naar 
de Golf, maar diezelfde marine 
moet vier schepen inleveren. 18 
F16's gaan misschien naar het 
Midden-Oosten en dat is tevens 
het aantal dat wordt wegbezui
nigd." 

Dè regering moet - vindt Bol
kestein - de zaak niet op haar kop 
zetten. Defensie is geen algemene 
middelenpot. "Bezuinigen op de
fensie mag en kan. Maar niet dan 
nadat is vastgesteld hoe de defen
sie er na afloop uit moet zien en 
welke taken daarmee in NAVO
ver band moeten worden uitge
voerd." 

Burgemeesters 
Bolkestein wees verder op het 

verheugende feit dat drie voor-

(Vervolg op pag. 4) 

VVD-fractieleider Frits· Bolkestein 
hekelt verbrokkeld Europees beleid 
in Golfcrisis 
Grote Europese belangen staan door de Golfcrisis op het spel. 
Toch was dat Westeuropese optreden verbrokkeld en traag. 
Frits Bolkestein vatte tijdens de Algemene Beschouwingen het 
Nederlands beleid samen met: "In Den Haag was sprake van 
gehannes. Het kabinet gleed uit over de F16's. Bonn wilde he
lemaal geen vliegtuigen naar Turkije zenden. De Turken wilden 
onze toestellen helemaal niet." 

Mocht het - wat niemand 
hoopt - tot een ingrijpen ge
wapenderhand komen, dan zal 
Nederland zich daarop moeten 
voorbereiden en "dan niet vanuit 
de achterhoede". De VVD vindt 
dat het Korps Mariniers voor ver
trek naar de Golf in gereedheid 
moet worden gebracht. Ook zou
den geneeskundige troepen moe
ten worden uitgezonden zodra de 
bondgenoten daarom vragen. 

Bij de voorgenomen bezui
nigingen op Defensie plaatste de 
VVD-fractieleider de volgende 
kanttekening: "Dat mag en kan. 
Maar niet dan nadat is vastge-

steld hoe Defensie er daarna uit 
moet zien. Bezuinigen is een 
functie van herstructureren en 
niet andersom. Een Defensienota 
die op iets anders is gebaseerd, 
kan maar beter helemaal niet 
verschijnen." 

Door de Duitse eenwording en 
de democratisering van het Oost
blok is de functie van de NAVO 
aan het veranderen. De NAVO zal 
haar beleid voor crises buiten 
haar gebied moeten bijstellen. Dat 
bondgenootschap blijft nodig. 
"Waar anders kunnen verder
gaande ontwapeningsonderhan
delingen worden gecoördineerd?" 

Oost-Europa 
Bolkestein, net terug van een 

werkbezoek aan Moskou, zei tij
dens de Algemene Beschouwin
gen: "We hebben de dure plicht te 
helpen waar wij kunnen. Techni
sche hulp behoort voorop te staan: 
niet alleen in praktische zaken als 
boekhouden en marketing maar 
bovenal bij het organiseren van de 
Oosteuropese infrastructuur." 

Duitsland 
De VVD-fractieleider wenste 

onze Oosterburen in eerste ter
mijn geluk met de Duitse eenwor
ding. Daarna ging hij o.a. in op de 
vrees die bij een aantal landen is 
ontstaan ten aanzien van dat 
verenigd Duitsland dat door zijn 
economische gewicht in staat zou 
zijn over hun belangen heen te 
lopen. "Een sterker Duitsland 
vergt een verdieping van de EG 

en een krachtiger EG." 
In tweede termijn kon Bolke

stein zijn verbazing en ergernis 
niet verhelen dat de premier in 
zijn beantwoording met geen en
kel woord over de Duitse eenwor
ding had gerept. Het antwoord 
daarop van Lubbers was zo mager 
dat de VVD-fractieleider in derde 
termijn er nogmaals op terug 
kwam. "Ik heb met stijgende ver
bazing geluisterd. Dit antwoord 
van premier Lubbers kwam erop 
neer: 'Ik heb me zo uitgesloofd 
voor die eenwording. Als jullie me 
niet geloven, moet je maar bellen 
met Bonn!' Maar het beleid van de 
mini~ter-president stond he
lemaal niet ter discussie. Het ging 
over een aantal vraagstukken van 
groot belang die ook door andere 
fracties zijn aangekaart. Het ging 
over het hele scala van gevolgen 
van die eenwording ... " 

De onenigheid op dit punt 
bleef. lil 

En Erica Terpstra legde alles vast... 

Van de 
voorzitter 

A
ls mij tegenwoordig de 
vraag wordt gesteld hoe het 
met de VVD gaat, kan mijn 

antwoord heel kort zijn: "Beter". 
Recente opiniepeilingen plaatsen 
ons op 21 Kamerzetels (nu 22). 
En - zoals Frits Bolkestein enige 
tijd geleden opmerkte in het Al
gemeen Dagblad - dat is aanzien
lijk beter dan peilingen in juni en 
juli aangaven (respectievelijk 16 
en 18). 

Dat het beter gaat is ook te 
merken aan reacties van binnen 
en buiten de partij. Uit de partij, 
waarin met groeiend enthousias
me en zelfbewustzijn de verkie
zingscampagnes worden voor
bereid. Van buiten de partij waar 
de VVD wederom geloofwaardig 
en consistent wordt bevonden. 

Het is ook te merken aan de 
wijze waarop de fractie intern en 
extern functioneert: met veel en
thousiasme, met veel inzet en in 
goede onderlinge verstandhou
ding. 

Een krachtige politieke stel
lingname van de VVD-fractie in 
het parlement gaat daarmee ge
paard. Duidelijke en harde kritiek 
op het financieel-economisch be
leid van het kabinet, dat de pro
blemen waar het om gaat voor 
zich uit schuift, maar tezelfdertijd 
een uitgavenbeleid voert dat de 
oplossing van die problemen al
leen maar moeilijker maakt. 

Duidelijke stellingname ook 
van fractievoorzitter Bolkestein 
over het democratisch tekort, het 
wegsijpelen van bevoegdheden 
van en controle door onze volks
vertegenwoordiging naar organen 
die in parlementaire zin niet echt 
controleerbaar zijn, zoals Europa 
en het maatschappelijk midden
veld. 

Een terechte stellingname. 
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Bolkestein: felle kritiek op 
begrotingsbeleid kabinet 

J 
l 
! 

malige leden van de Tweede Ka
merfractie van de VVD belangrij
ke posities in het land bekleden: 
Ed Nijpels, burgemeester van · 
Breda, Loek Hermans idem in 
Zwolle en Frank de Grave, loco
burgemeester in Amsterdam. 
"Het is verheugend dat we weer 
terug zijn in het bestuur van de 
hoofdstad. Te lang waren wij daar 
afwezig. Wij moeten niet vergeten 
dat onze terugkeer te danken is 
aan onze goede verkiezingen in 
die stad." 

Over het vertrek van Gerrit 
Braks merkte hij op: "We staan 
er allerminst bij te juichen, wij 
behoren tot de oppositie. Maar op 

goeds toe," aldus de partijvoorzit
ter. 

De recente gebeurtenissen 
hebben volgens hem nog eens 
duidelijk gemaakt hoe belangrijk 
de positie van de VVD in de Ne
derandse politiek is. "Op de 
woensdagochtend na Prinsjesdag 
openden de grootste twee kranten 
in Nederland met het VVD-com
mentaar op de Miljoenennota. 
Waarom? Omdat wij de enige 
partij zijn die ondubbelzinnig 
stelling neemt tegen het gammele 
financiële beleid van dit kabinet. 
De coalitiepartijen proberen 
krampachtig tevreden te klinken. 
De partij die zich zo graag bij deze 

op het regeringsbeleid. "Wij wa
ren de enige partij die echt door 
wilde gaan met het herstelbeleid. 
In de verkiezingstijd beschuldigde 
Lubbers ons ervan dat de VVD 
zich buiten de politieke agenda 
dreigde te plaatsen. Ik zeg op mijn 
beurt: ik ben blij dat de VVD niet 
meewerkt aan dit slechte beleid." 

Volgens de partijvoorzitter is 
nog eens duidelijk geworden -dat 
de VVD goed op koers ligt. 
"Waarom zouden wij zwalken in 
de richting van een beleid dat nu 
al niet blijkt te deugen? Wij zijn 
toch geen CDA dat het zwalken 
tot politiek beginsel heeft verhe
ven?" 

WO-partijvoorzitter Ginjaar ., ... enige partij die ondubbelzinnig stelling neemt ... ". 

Het Tweede Kamerlid Kamp nam 
de twijfel weg door te stellen dat 
beide groepen een even grote 
prioriteit hebben. En voor wat de 
werkloze moeder aangaat merkte 
ze op dat "de duurste kinderop
vang de bijstand is". 

Zij gaf in elk geval een beves
tiging van de stelling die de frac
tievoorzitter van de VVD in de 
Eerste Kamer, David Luteijn, po
neerde: "Liberale vrouwen kun~ 
nen korter formuleren dan li
berale mannen." 

Frits Bolkestein samen met David Luteijn, WO-fractievoorzitter in de Senaat en oud-minister Gijs van Aardenne. 

tijraadsbijeenkomst na Prinsjes
dag als overbodig beschouwen. Hij 
is het daarmee volstrekt oneens. 
"Het is een dag bij uitstek, waarop 
leden van de VVD - vooral in de 
groepsdiscussies - met hun eigen 
Eerste en Tweede Kamerleden 
kunnen discussiëren over al dat
gene dat ons beroert," merkte hij 
op. Van de gelegenheid in diverse 
clusters de problemen die hen be
roeren met de parlementariërs te 
bespreken, maakten weer velen 
enthousiast gebruik. Alleen de 
rapportage in de middaguren 
wekte wat verwarring, omdat 
sommige rapproteurs het bespro
kene in de clusters wat al te vrij 
interpreteerden. Vandaar de sug
gestie hier en daar om voortaan 
de voorzitters van de betreffende 
partijcommissies rapport over de 
discussies in de clusters te laten 
uitbrengen. 

Luteijn memoreerde in zijn 
slottoespraak nog eens de grote 
nationale staatsschuld en be
pleitte een einde te maken aan 
het doorschuiven van de rekening 
naar een volgende generatie, 
"waarvan we wel willen dat ze 
onze AOW opbrengt". Elementen 
in de affaire Braks doen hem den
ken aan de kabinetscrisis van an
derhalf jaar geleden die het ver
trek van de VVD uit het machts
centrum inleidde. "Ook toen werd 
een coalitiepartner niet serieus 
genomen," aldus Luteijn. • 

andere beleidsterreinen dan de 
visserij heeft hij met grote inzet 
en persoonlijke moed wel degelijk 
een goed beleid gèvoerd. Wij heb
ben dat gewaardeerd, maar het 
laat onze conclusie onverlet." 

Tragisch 

Ook partijvoorzitter Ginjaar 
die de partijraad opende wijdde 
enkele woorden aan het aftreden 
van minister Braks. "Het is altijd 
tragisch wanneer een minister 
moet aftreden. Zeker als het een 
man is met een staat van dienst 
als hij. Maar als de politieke zui
verheid in het geding komt, dan 
kan het niet anders. Voor mijzelf 
sprekend: Gerrit Braks was een 
goed collega, is een goede vriend. 
Ik wens hem en zijn vrouw alle 

coalitie had aangesloten, komt 
zoals gebruikelijk niet verder dan 
'enerzijds, anderzijds'. En Groen 
Links vindt dat alles nog niet 
slecht genoeg gaat.~' 

Volgens de partijvoorzitter 
heeft het er alle schijn van dat het 
kabinet de Statenverkiezingen 
van maart 1991 wil halen zonder 
moeilijke, pijnlijke besluiten. 

"Onaangename verrasingen 
wachten ons na de mid-term re
view. Kok zei het al: de aftrek van 
de hypotheekrente is niet onaan
tastbaar. Een herhaling van de 
jaren zeventig komt snel dichter
bij, als de PvdA haar zin krijgt," 
aldus Ginjaar. Hij benadrukte nog 
eens dat er maar één partij is die 
echt durft te kiezen en dat is de 
VVD; ook de enige partij die met 
recht stevige kritiek kan hebben 

Rapport van de commissie 
Wetenschap en 
Technologiebeleid 
De commissie Wetenschap en Technologiebeleid heeft in juni jl. 
een rapport aan het hooofdbestuur uitgebracht onder de titel 
"Concreet zicht op een nieuw onderzoeklandschap". Een verkorte 
versie zal als "blauw boekje" verschijnen. T.z.t. zal med~deling 
worden gedaan over de· daaraan verbonden kosten. Deze versie 
zal kunnen worden opgevraagd bij het algémeen · secretariaat, 
Postbus 30836, 250Ö GV 's-Gravenhage. 
Voorts zal een commentaar op het rapport verschijnen van de 
Financieel Economische Commissie dat t.z.t. aan de aanvragers 
van de verkorte versie zal worden toegezonden. 

Overbodig 
Aan het begin van zijn korte 

toespraak memoreerde Ginjaar 
dat sommigen in de VVD de par-

Zo was aanvankelijk niet dui
delijk of de clusters welzijn nu in
derdaad had bepleit dat jeugdige 
werklozen bij het verschaffen van 
arbeid voorrang moeten hebben 
boven herintredende vrouwen. 

SURFAKOTE MUURCOATING· 
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Geslaagde reünie 
topkadercursisten 
Het initiatief van vijf topkadercursisten van de Wolfheze-lich
tingen '89 en '90 om eind augustus een reünie te beleggen, vond 
een grote weerklank in beide groepen. Circa 35 topkadercur
sisten stuurden spontaan de aanmeldingskaart in en stortten 
hun deelnemingsbedrag voor het weekend in De Branding te 
Doorwerth. 

De initiatiefnemers waren 
Marian Hooghuis-Zoet, Elly 
Plooij-van Gorsel, Ben Grave, 
Theo Kuipers en Rein Verdijk. De 
groep had een programma opge
steld, waarin luim en leer even
veel aan bod kwamen. Zo was er 
een inleiding door politiek leider 
Frits Bolkestein met mogelijkheid 
tot discussie en namen de heren 
Hueting van het CBS, Steinz -
topkadercursist , Annemarie 
J orritsma, VVD-Tweede-Kamer
lid, Wijsenbeek, Europarlemen
tariër en Hermans, voorzitter van 
de topkadercursussen inleidingen 
voor hun rekening. 

Ook het weer zorgde voor een 
gouden omlijsting en het golfslag
bad vond dan ook gretig aftrek. 
De zaterdagavond was geheel be
stemd voor het versterken van de 
onderlinge contacten. Tot in de 
kleine uurtjes waren de VVD-ers 
daar te vinden. Ook J essica Larive 
en Robin Linschoten namen 
daaraan deel. 

Bij de afsluiting op zondag 
bleek binnen de groep duidelijk 
behoefte om deze reünie regel
matig te herhalen. Ook was men 
van mening dat verdere instro
ming voor nieuwe lichtingen top-

kadercursisten naar de "Reünie 
TKT" open moet staan. Bij een 
aantal deelnemers leefde ook de 
wens vaker en indringender met 
elkaar van gedachten te wisselen, 
want - zo luidde de mening - ei
genlijk was elk aangesneden on
derwerp al een discussie van een 
heel weekend waard. "Deze in
formele contacten kun je terug
planten op je eigen regio," was één 
van de opmerkingen tijdens de 
slotdiscussie en ook: "Aan dit 
toetsingsniveau plus de sociale 
sfeer kom je anders niet toe. Het 
gaat mij zowel om het contact als 
de discussie." 

Hoofdbestuurslid Frans 
Steenmeijer prees het initiatief 
tot de reünie en de perfecte uit
werking. En tot slot kreeg elke 
reünist(e) nog een kwart liter wijn 
met eigen etikettering: Chäteau 
Libéral, mee naar huis. 11 

Voor de start van de reünie, gegroepeerd rond Frits Bolkestein in de speeltuin van "De Branding". Helaas waren toen nog niet 
allen aanwezig. (foto: Peter Drent b.v.) 

Het hoofdbestuur 
heeft een nieuwe 
jongerenadviseur 
Leo Pieter Stoel is Ada den 
Ottelander · opgevolgd als lid 
van de VVD jonger dan 30 jaar 
als adviseur van het hoofdbe
stuur. 

Leo Pieter (28) begon in de po
litiek te Sneek, waar hij in 1981 
lid werd van de VVD. Daarvoor 
was hij lid van de plaatselijke af
deling van de JOVD. Naast diver
se commissies in de VVD, heeft 
Leo Pieter in het hoofdbestuur 
van de JOVD gezeten en enkele 
topkadercursussen van de VVD 
gevolgd. Hij stelt zelf over zijn ac
tiviteiten in de VVD: "Ik heb me 

altijd meer verdiept in de politieke 
kant van het VVD-werk, dan in de 
organisatorische hoek." Hij heeft 
economie gestudeerd in Rotter
dam en werkt thans bij AEGON 
in Leeuwarden. 

Adviseur 

De functie van adviseur houdt 
in dat daar waar het gaat om za
ken die het jongerenbeleid raken, 
het hoofdbestuur adviezen kan 
verwachten van een jongere zelf, 
die zijn oor te luisteren heeft ge
legd bijjongere leden van de VVD. 
Daarnaast is Leo Pieter tevens 

Leo Pieter Stoel. 

adviseur van de Landelijke Com
missie J ongerenbeleid, waarin de 
personen die in de Kamercentra
les de portefeuille jongerenbeleid 
beheren zitting hebben. De func
tie van deze LCJ is enerzijds ad
viseren naar het hoofdbestuur, 
anderzijds een forum voor het 

Geen alcoholisme bij Marian Hooghuis-Zoet en Rein Verdijk! Ze hadden net samen 
alle flesjes wijn van nieuwe etiketten voorzien. De toelichtende tekst op de wijn 
luidde: "Chateau Libéral; een appellation controlée van zeer uitgelezen linkse en 
rechtse druiven, die na een uitgebreid rijpingsproces aan de basis van de Liberal
helling en een zorgvuldig begeleid gistingsproces in de kelders van de Haya van 
Somerenstichting, opgekwalificeerd is van het niveau van een simpele 'Cru Bour
geois' tot een exceptionele 'Grand Cru Classe' met een volle liberale smaak en een 
bijzonder prettige afdronk, welke vooral tot zijn recht komt bij pittige politieke 
discussies, die iets boven Kamertemperatuur gevoerd worden. Deze bijzondere 
liberale wijn behoeft verder geen krans, want de kwaliteit hiervan spreekt voor zich, 
of zal van zich doen spreken ... ". 

···:~>-. /~ 

Annemarie Jorritsma hield tijdens het diner een prikkelend betoog. 

uitwisselen van ideeën over het 
jongerenbeleid tussen Kamer
centrales. Naast dit contact met 
Kamercentrales stelt Leo Pieter 
het op prijs dat mensen uit On
dercentrales en Mdelingen hem 
benaderen over het jongeren
beleid. "Het jongerenbeleid begint 
immers bij de afdelingen, waar de 
jongeren hun eerste ervaringen 
opdoen met de VVD. Bij de afde
lingen moeten jongeren zich thuis 
voelen en welkom zijn." Zijn adres 
is Gossepalen 51, 8604 EG Sneek. 

Toekomst 
Leo Pieter stelt dat hij de aan

dacht van de VVD voor jongeren 
belangrijk vindt. Uiteindelijk 
heeft de jeugd de toekomst. "In 
het verleden hebben jongeren in 
groten getale de VVD weten te 
vinden. Dit moet zo blijven. De 
partij zal hieraan energie moeten 
besteden." 

Het moet hem overigens van 
het hart dat hij vaak moeite heeft 
met de hier en daar heersende 

kritiek op de onafhankelijke op
stelling van jongeren. "In onze li
berale partij past een tolerante 
opstelling. Verschillen van me
ning horen in een liberale partij, 
die mensen juist een ieder zoveel 
mogelijk vrijheid en verantwoor
delijkheid wil laten. Vooral jonge
ren kunnen vaak een verfrissende 
kijk op de zaak hebben." 

Jongeren 
Volgens Leo Pieter is een be

langrijk deel van het jongeren
beleid een goede opvang van jon
geren in de partij. Hij bedoelt 
daarmee niet alleen het rond laten 
brengen van folders en het vor
men van ordediensten door jon
geren, maar juist het mee laten 
draaien van jongeren op alle fron
ten van het partijwerk. "Een 
spreiding in de leeftijd van leden 
van commissies en besturen 
vormt een gezonde basis voor een 
liberale partij als de VVD. Een 
basis die ze voor de toekomst no
dig heeft." B 
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Mscheid -ca:mpagneleider 
Hugo DittllUlr 
Start van Dick van Kalkeren 
door RENY DIJKMAN, foto's: THEO MEIJER 

DEN HAAG - Circa 250 mensen hebben op 4 september de 
afscheidsreceptie van Hugo Dittmar bezocht en kennis kunnen 
maken met zijn opvolger Dick van Kalkeren. Hugo is na 12% 
jaar VVD vertrokken naar de Cinevideogroep · televisiepro
duktiebedrijf · in Almere, waar hij directeur Business Develop
ment is geworden. Zijn plaats wordt ingenomen door Dick van 
Kalkeren. De laatste is voor velen in het VVD-circuit geen on
bekende. Hij komt uit het eigen VVD-nest en hij hield zich bezig 
met scholing en vorming. 

De vele bezoekers kwamen 
uit alle geledingen binnen de par
tij: kc-voorzitters, (oud)hoofdbe
stuursleden, veel (oud) LPC-ers, 
VVD-politici, maar ook een grote 
opkomst van het NGPR, Vereni
ging voor Public Relations en 
Voorlichting, - waar Hugo be
stuurslid van is -, campagnelei
ders van andere partijen, de par
lementaire pers en zijn familie, 
stroomden en masse naar het 
Thorbeckehuis. Zijn afscheid 
werd geheel op video vastgelegd 
door Cinevideogroep als voor hem 
onverwacht-verrassend wel
komstgeschenk Tijdens zijn va
kantie hadden zijn oude en nieu
we club dat samen bekokstoofd. 

Een groot organisator, met ge
voel voor zowel hoofdlijnen als 
voor de kleine menselijke details 
heeft daarmee een episode in zijn 
leven afgesloten. Veel speeches en 
heel veel cadeaus onderstreepten 
de waardering voor zijn inspire
rend optreden en organisatiever
mogen. 

Terugblik 
Een avond hebben we samen 

teruggeblikt op die roerige jaren. 
Aan zijn komst in 1977 ging een 
technisch-psychologisch onder
zoek vooraf dat hij met glans 
doorstond. Dat werd gevolgd door 
een gesprek met de toenmalige 
voorzitter Frits Korthals Altes, 
oud-penningmeester Hans de 
Koster en oud-hb-lid en campag
neleider Rudolf de Korte. Hugo: 
"Dat was een soort kruisverhoor. 
Toen ik eindelijk buiten stond had 
ik het gevoel 'Nu val je af." 

trein konden nemen. We konden 
geen hand voor ogen zien toen we 
uitstapten. Dat Postiljonmotel 
konden we alleen maar vinden 
door gepakt en gezakt over het 
talud van de trein te lopen. Maar 
de opkomst was geweldig. Dus het 
was niet voor niets." 

Samen zingen 
Het afscheid van Hans Wiegel 

in 1982 in de Flint legde hem en 
Liesbeth Tuijnman de taak op met 
een hele zaal het afscheidslied te 
repeteren. VVD-ers zijn niet van 
die galmers, dus er werd in die 
stampvolle zaal druk geoefend 
voor de binnenkomst van Hans. 

"De somberste periode binnen 

de partij heb ik het najaar dat 
daaraan voorafging gevonden met 
de dood van Jacqueline Wiegel, 
Haya en Harm van Riel, binnen 
twee maanden ... Dat waren zwar
te maanden, waarin we heel sterk 
elkaar hebben gesteund en met 
mekaar hebben geleefd." 

Het brengt hem op een ander 
element: de beruchte en beroemde 
"laatste-nacht-acties". Die laatste 

nacht voor de verkiezingen, 
waarvoor altijd nog iets bijzonders 
wordt gezocht om de mensen aan 
de verkiezingen en vooral aan de 
VVD te herinneren. Zo had ooit 
iemand de inval om huis-aan-huis 
een theezakje te bezorgen met 
daarop de tekst "De VVD wenst 
u een goede morgen!" 

Veel bijval intern, maar niet bij 
politiek leider Hans Wiegel, die 
na een diner geen koffie maar thee 
bestelde en het natte theezakje 
deponeerde bij de campagnelei
ders: "Willen jullie me met zo iets 
onsmakelijks vergelijken?" 

Dus geen zakjes thee ... De zaak 
werd afgeblazen. 

Uit zijn jubileum bleek dat een 
onjuiste inschatting. Hugo werkte 
intern (bijv. de organisatie van de 
jaarlijkse dagjes uit; altijd vol 
verrassingen!), extern (Neder
land) en nog externer (EG). Hij 
heeft met drie partijvoorzitters 
gewerkt en met zes DB/RB-leden, 
die belast waren met de LPC en 
dus met campagnes. Zijn VVD-le
ven heeft bestaan uit adviseren, 
voorzichtig sturen, het leggen en 
onderhouden van vele contacten, 
binnen en buiten de club, het op
zetten van campagnes en het 
steeds weer enthousiasmeren van 
allen die daarbij betrokken wa
ren. 

Oud-hoofdbestuurslid Ben Verwaayen, links, wenst Dick van Kalkeren veel succes 
met zijn PA-carrière binnen de VVD. 

"Eigenlijk doe je alles om de 
zaken goed te laten lopen en men
sen met elkaar te laten werken," 
vertelt hij. "Zo zal ik nooit verge
ten dat voor een opwarmings
bijeenkomst voor een campagne 
Elisabeth Gans en ik met de trein 
in Bunnik aankwamen. We had
den een bijeenkomst in het Pos
tiljonmotel en Ben V erwaayen 
had uit de auto gebeld dat er zo'n 
dichte mist was dat we beter de 

I 

Europa 
Dierbare herinneringen ook 

aan zijn drie Europese verkiezin
gen. Hugo crosste door heel Euro
pa voor de campagnes en tv-uit
zendingen. Hij bezocht David 
Steel in Engeland, V alery Giscard 
d'Estaing in Parijs en Martin 
Bangemann en Willy de Clercq in 
Brussel. Nauw werkte hij samen 

met de VVD-Europarlemen
tariërs. "Hans Nord, Gijs de 
Vries, Jessica Larive en Florus 
Wijsenbeek. .. de medewerking, en 
die campagnes... Dat waren 
vriendjes. We waren volkomen op 
elkaar ingespeeld." 

Met verve schetst hij de top
pers tijdens de campagnes in het 
eigen land. "Bleiswijk was het 
absolute hoogtepunt. Perfect 
georganiseerd door de kc's Zuid
Holland ... die 6.500 mensen. De 
volgende ochtend moesten Leen
dert Ginjaar en ik al zeer vroeg in 
de AVRO-studio zijn en zo zaten 
we om 5.45 uur alweer in de auto, 
want de campagne ging door." 

"Een andere topper was 'De 

Oud-minister Nee/ie Smit-Kroes kwam 
speciaal voor Hugo naar het Thorbec
kehuis. 

Tweede-Kamer op wielen' met als 
boegbeeld en rots in de branding 
Aly van Wijngaarden." 

"De opening van de Sneek
week met Ed Nijpels als lijsttrek
ker op een schip en de latere ont
vangst bij Hans Wiegel op het 
Statenj acht." 

Het was niet altijd leuk. Nooit 
zal Hugo de jubileumviering van 
het 40-jarig VVD-bestaan verge
ten toen er weer eens een bom
melding kwam. "Ik moest zelf be
slissen. Er leefde toen een rage 
voor bommeldingen. Door de 
overstelpende drukte en het mo
ment van de melding was het even 
niet mogelijk om op het draaiboek-

Oud-minister mr. W. J. Geertsema 
wenst Hugo veel succes met zijn verde
re carrière. Op de achtergrond Marie 
Jose Wassenaar, die de hele receptie 
haar handen vol had aan het schikken 
van de toevloed van cadeaus. 

I 
i 

Ook dit is geen echt afscheid. Wim van den Berg sluit met een hartelijke speech en 
stevige handdruk een langdurig samenwerkingsverband af. 



Cinevideo maakt een aparte opname van Elisabeth Gans en Hugo. Jarenlang was 
Elisabeth zijn rechterhand en toeverlaat. 

crisisplan terug te vallen en te 
overleggen. Ik heb toen besloten 
de zaal met 1800 mensen niet te 
laten ontruimen, maar ben wel 
zelf achter op het podium gaan 
zitten om geen lafaard te zijn. Op 
zo'n moment sta je alleen voor de 
beslissing: doorgaan of ontrui
men. Dat was een heel eenzaam 
en angstig moment." 

Ook minder aangenaam was de 
algemene vergadering in Alkmaar 
in 1983 toen Koos Rietkerk mi
nister van Binnenlandse Zaken 
was en de bezoekers spitsroeden 
moesten lopen naar de zaal tussen 
woedend -stakende ambtenaren 
door en waarbij 's avonds in de 
gang nog even is gevochten. 
"Klaas Weide en Rientz Wigbol
dus hebben toen de gemoederen 
gesust." 

Een dierbare herinnering aan 
Leendert Ginjaar aan de goede 
intermenselijke verstandhoudin
gen komt bij hem boven als hij 
denkt aan de keer dat hij met 
voedselvergiftiging thuis lag en 
Leendert Ginjaar, geïnformeerd 
door Tineke Tangel, hem belde. 
Het ging niet over partijzaken, 
maar: "Joh, ik zou niet zo uitzie
ken, bel even een dokter!" 

Samenwerking 

De samenwerking met Wim 
van den Berg is altijd perfect en 
hartelijk geweest. Grinnikend 
grijpt hij nog even terug naar zijn 

start. De eerste keer dat een loka
tie voor een algemene vergadering 
moest worden bekeken, ging Wim 
met hem mee. Hugo: "We zaten 
vol met politieke zaken en de man 
in het Jaarbeursgebouw sprak 
voornamelijk over de prijzen van 
de broodjes. We weten nu nog dat 
een broodje kaas daar toen f 1,25 
kostte. Die herinnering was daar
na altijd goed voor een ontspan
nende lach als het intern 'zwaar 
weer' was." 

In die vele jaren heeft hij met 
6 hoofdbestuursleden, die de pro
pagandaportefeuille beheerden, 
te maken gehad. Ben V erwaayen 
hield het ruim zeven jaar vol. "Hij 
was nergens te beroerd voor. Zo 
hadden we tijdens een campagne 
gele, oranje en blauwe spaarvar
kens ingeslagen om in de afdelin
gen uit te zetten. Ben reed met 
grote plastic zakken vol varkens 
rond in zijn auto. Niemand wilde 
een geel varken en hij stond heel 
geduldig de gele voor blauwe en 
oranje varkens te ruilen. 
's Avonds om 23.00 uur in Zuid
Limburg, mind you!" 

Reizen 
In die jaren heeft Hugo Ditt

mar ook heel wat afgereisd. 
Steeds weer om nieuwe ideeën 
voor campagnes op te doen: 
China, de Bush-campagne in de 
Verenigde Staten, de Britse cam
pagnes. En niet te vergeten de in
tensieve contacten met de Duitse 
FDP en de Belgische PVV. Altijd 
kwam hij wel met iets terug. 

In Tsjecho-Slowakije leerde hij 
dit voorjaar het democratiserende 
land hoe politieke campagnes 
moesten worden opgezet. 

Die Hugo Dittmar, met zijn 
bourgondische natuur, met zijn 
gave nimmer in een VVD-stro
ming te belanden en alle contac
ten gaande te houden, heeft nu 
afscheid genomen. Niet omdat hij 
op de VVD was uitgekeken, want 
we zullen hem echt nog wel op 
vergaderingen zien, maar omdat 
het goed is na zo'n tropenperiode 
eens van baan te wisselen, die 
overigens niet minder "tropisch" 
zal zijn. 

Het ga je heel goed, Hugo! We zul
len je missen! • 

Herinneringen aan oude tijden? V.l.n.r. Ben Verwaayen, Jan Kamminga en kc
voorzitter Dordrecht Wiesje van Scherpenberg. 

OKTOBER 1990 7 

De Partij in Europa 
door FLORUS WIJSENBEEK 

Gelukkig, zeg ik dan maar uit eigenbelang, begint hoe langer 
hoe meer tot de vaderlandse politieke kringen door te dringen 
dat de regelgeving en besJuitvorming die ons dagelijks leven 
bepaalt in toenemende mate 'Iit Europa komt. 

Dat blijkt o.a. ook uit de inge
zonden brieven in Vrijheid en De
mocratie, waar de heer Molenaar 
uit Vinkeveen aan mijn adres 
haarscherp uit de doeken doet dat 
de werkelijkheid niet voldoet aan 
het door mij geschetste ideaal
beeld. De heer Molenaar heeft 
natuurlijk gelijk: het Europees 
Parlement is nog steeds niet, zoals 
dat eigenlijk voor elke recht
geaarde democraat zou moeten 
zijn, de. instelling die in laatste 
instantie bepaalt, daartoe ge
machtigd door het mandaat van 
de kiezer, hoe Europese wet
geving eruit komt te zien. 

Inderdaad is de Europese wet
gever de Raad van Ministers. En 
inderdaad zijn de leden van dit 
wetgevend orgaan, de nationale 
ministers, niet gekozen. Zij moe
ten wel verantwoording afleggen 
over hun handelswijze in de Raad, 
ten overstaan van de nationale 
parlementen. Daar zit dan ook 
juist het probleem: ieder lid van 
de Raad kan tegenover zijn eigen 
volksvertegenwoordiging zijn in
genomen (nationale) standpunt 
naar believen voordragen, zonder 
dat die volksvertegenwoordiging 
de in de Raad ingenomen stand
punten tegen elkaar kan afwegen, 
want de Raadsvergaderingen 
waar direct bindende wetgeving 
wordt uitgevaardigd, zijn immers 
geheim. Alleen een Europees 
Parlement kan de diverse ele
menten tegen elkaar afwegend 
een supra-nationaal oordeel vel
len, maar kan een nationaal Mi
nister niet sanctioneren. Alleen 
daarom al zou de bevoegdheid van 
het Europees Parlement versterkt 
moeten worden. 

Gekozen Senaat 

Florus Wijsenbeek. 

voordat de regeringsconferenties 
van start gaan, de nationale Par
lementen met het Europees Par
lement bijeen te laten komen. Dit 
om te vermijden dat weer gebeurt 
wat met de Europese Akte het ge
val was: Het Europees Parlement 
dat, voordat de vorige Intergou
vernementele Conferentie van 
start ging, advies heeft uitge
bracht aan de Raad, zag in het 
eindresultaat, de Acte Unique, 
veel van zijn wensen niet vervuld. 
De nationale parlementen hebben 
op hun beurt niet het kind met het 
badwater weg willen gooien. Dus 
hebben zij de Europese Akte niet 
meer willen verwerpen. Het was 
toen slikken of stikken. 

Door die parlementaire voor
conferentie wil men in gezamen
lijk overleg tussen "Europees en 
nationaal" minimumvoorwaarden 
voor Verdragswijziging vastleg
gen, met name wat betreft de nu 
nog ontbrekende parlementaire 
controle. 

Overleg 

Vooral om te vermijden dat de 
VVD-ers in de verschillende 
stadia van parlementaire behan
deling uit elkaar gespeeld worden 
is deze zomer tussen de vertegen
woordigers in Tweede Kamer, 
Eerste Kamer en Europees Par
lement al intensief overleg ge
weest. De EP-leden brengen die 
standpunten dan weer bij de Eu-

ONDER AUSPICIËN VAN 
DE LIB.-DEM. FRACTIE 

ropese Liberale fractie in. Zij heb
ben daar reeds gedaan gekregen 
dat door de Europese fractie pa
rallel overleg zal worden gepleegd 
met alle betrokken Liberale na
tionale parlementsleden. 

Op Nederlands parlementsni
veau zit men evenmin naar de ei
gen navel te staren. Secretaris
buitenland en Tweede Kamerlid 
J. D. Blaauw die samen met 
hoofdlijnen-commissie voorzitter, 
oud-Europees parlementariër, 
erelid Hans N ord onze partij ver
tegenwoordigt in de ELD Institu
tionele Commissie, heeft deze zo
mer het Kamerleden-overleg ook 
gevolgd. Zo zal op partijniveau ook 
contact gehouden worden over de 
afstemming van de inbreng. Het is 
alleenjammer dat met betrekking 
tot partij-samenwerking de Fran
sen niet erg hoog scoren en dat 
bovendien op parlementair ni
veau de Italianen nogal eens ver
stek laten gaan. Dat laatste is 
dubbeljammer omdat Italië thans 
het voorzitterschap van De Raad 
vervult en onze zusterpartijen 
PLI en PRI in de regering zitten. 

Basiscursus 

Intern in de VVD worden de 
standpunten niet alleen bespro
ken met de nieuwe KC-Europa
correspondenten en met de nieu
we partijcommissie Europese Za
ken, maar zal op 16 en 17 novem
ber in Reelsurn voor vijftig deel
nemers een speciale basiscursus 
over de hierboven besproken on
derwerpen georganiseerd worden. 

Wat moeten we dan met die 
Ministers die, zoals dat in een fe
deratieve constructie behoort toch 
hun nationale c.q. regionale be
langen moeten kunnen behar
tigen. Juist omdat het EP die mi
nisters niet kan benoemen en 
ontslaan, - wat wel met de Com
missie mogelijk zal zijn-, moeten 
de twee organen naast elkaar 
worden gesteld. De VVD-verte
genwoordigers willen dat de Raad 
wordt omgevormd naar het voor
beeld van de direct gekozen Se
naat van de Verenigde Staten 
waarin alle Staten gelijkelijk ver
tegenwoordigd zijn. Over deze in
stitutionele kwesties zal dit na
jaar gesproken gaan worden op de 
Intergouvernementele Conferen
ties over EMU en EPU die half 
december in Rome van start gaan. 

Roemeense zuster
partij in nood 

Invloed 
Misschien begint de lezer zich 

nu af te vragen wat de liberalen 
nog voor invloed kunnen hebben, 
wanneer tussen die regeringen 
afspraken over V erdragswij zigin
gen gemaakt gaan worden die 
tenslotte door de nationale par
lementen geratificeerd moeten 
worden, terwijl de VVD in de op
positie zit. Welnu, in de verschil
lende stadia hebben zowel de le
den van het Europees Parlement, 
als de nationale parlementen, als 
ook liberalen die in regeringen 
van andere lidstaten vertegen
woordigd zijn, hun stem in het 
kapittel. 

Daarnaast is door het Eu-

De Roemeense zusterpartij 
van de VVD, de "Partidul Na
tional Liberal" (PNL), ver
keert in grote problemen. 

Voor de parlements- en presi
dentsverkiezingen in mei van dit 
jaar, waar overigens ook een de
legatie van de VVD naartoe is ge
gaan als waarnemer, heeft de 
VVD de PNL gesteund in de cam
pagne met materiaal als faxen, 
kopieermachines, affiches, type
machines, etc. Dit was hard nodig, 
omdat de PNL als belangrijkste 
oppositiepartij (naast de Boeren
partij) over zo goed als niets be
schikte. Het Front voor Nationale 
Redding daarentegen, onder lei
ding van (nu president) Iliescu en 
bestaande uit oud-communisten, 
had de beschikking over zowel 
geld, materiaal als infrastructuur 
van de oude communistische par
tij. Zoals bekend hebben zij de 
verkiezingen dan ook met een 
overweldigende meerderheid ge

ropees Parlement voorgesteld óm, wonnen. 

In juni hebben de mijnwerkers, 
met openlijke goedkeuring van 
president Iliescu, de kantoren van 
de oppositiepartijen vernield. Het 
kantoor van de PNL werd niet ge
spaard. Alle apparatuur werd 
vernield en gestolen. De PNL ver
keert dus in nood. Zelfs eenvoudig 
kantoormateriaal als typema
chines ontbreekt. 

Zonder materiaal is het on
mogelijk een goede oppositie te 
voeren in Roemenië, juist nu dat 
zo hard nodig is. Roemenië mag 
niet achterblijven op de weg naar 
democratie. Het is al te lang geï
soleerd geweest. De Nederlandse 
regering heeft na de mijnwerkers
acties de hulp aan Roemenië 
stopgezet. De D. W. Dettmeyer
stichting wil doorgaan met steun 
aan de PNL, maar kan dat niet 
zonder uw hulp! 

Een bijdrage kan worden ge
stort op bankrekeningnummer: 
25.75.08.597. N.b. Natuurlijk is 
kantoormateriaal ook welkom. • 
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De hectische septernbertnaand 
van Jan te Veldhuis door RENY DIJKMAN 

Het Kamerlidmaatschap betekent (vaak) hollen en (zelden) 
stilstaan. Jan te Veldhuis kan het weer eens beamen. Terwijl 
de VVD Tweede-Kamerfractie zich op 31 augustus te Garderen 
had teruggetrokken om zich op het komend parlementaire jaar 
te bezinnen, zat hij op het Ministerie van Justitie zeven uren 
gebogen over de processen-verbaal die de Rijksrecherche had 
opgemaakt over de visfraude. 

Zoals bekend had een oud-AID
ambtenaar op de televisie gemeld 
dat veel vis illegaal werd aange
voerd. En de ministers Braks en 
Hirsch Ballin hadden dat laten 
onderzoeken. 

"Het was een merkwaardige 
ervaring," vertelde Jan. "Kamer
leden moesten zich - notabene in 
hun functie van controleur van de 
regering - legitimeren om tot de 
dossiers toegang te krijgen, maar 
voor vele ambtenaren van Braks' 
departement lagen ze open en 
bloot ter inzage." 

Hij maakte de gang naar het 
departement omdat hij de samen
vatting, die door beide ministers 
op 30 augustus aan de Kamer
leden was gezonden, niet bevre
digend vond. "Er zaten in de pro
cessen-verbaal zonder meer pas
sages waarvan ook ik vond dat ze 
bij het vrijgeven de privacy van de 
geverbaliseerden (AID-mensen, 
ambtenaren en vissers) zouden 
kunnen schenden. Dat mag na
tuurlijk niet. Anderzijds bevatte 
de samenvatting echter ook es
sentiële informatie die ons ont
houden was. 

Minister Braks had ons echt 
te rooskleurig voorgelicht. Er was 
veel meer aan de hand dan de mi
nisters suggereerden in hun brief 
van 30 augustus." 

Samenvattend concludeerde 
Te Veldhuis intern op 4 september 
in de VVD-fractie: 
- "Minister Braks zegt zelf in zijn 

eigen stukken dat de sanering 
van de kottervloot is mislukt; 
het controle- en opsporings
beleid is mislukt, de illegale vis 
vliegt Braks nog steeds om de 
oren; 

- het visregistratiesysteem werkt 
niet; en 

- de organisatie van en samen
werking binnen de Algemene 
Inspectiedienst zijn verziekt." 

Volle agenda 

begroting voor 1991 besproken. 
Dit betekende "tussendoor" nog 
een extra voorbereiding. En op 24 
september moest Te Veldhuis 
weer het woord voeren over het 
bodemsaneringsbeleid voor de 
komende decennia. Daarvoor 
wordt volgens de VVD overigens 
veel te weinig geld uitgetrokken. 
Nederland zit nu al met 6000 
sterk verontreinigde terreinen. In 
de planning van het CDA-PvdA
kabinet zal het zeker 100 jaar du
ren voordat de Nederlandse bo
dem weer schoon is. 

Voorbereidingen 

"Het was een hectische 
maand," zegt Te Veldhuis, "maar 
wel een erg boeiende. Alle onder
delen betekenden ontzettend veel 
voorbereidingen. Ik heb in die 
weken naast de vijf uurtjes 
nachtrust eigenlijk aan een stuk 
doorgewerkt. Normaliter slaap ik 
enkele nachten per week in Den 
Haag en probeer ik de overige da
gen 's avonds zoveel mogelijk naar 
mijn gezin in Zeeland te gaan. 
Daar is in die weken weinig van 
terecht gekomen. 

De hoorzittingen over de vis
serijfraude bevestigden in feite 
wat ik in de processen-verbaal op 
Justitie had gelezen. Maar er 
bleek meer. Minister Braks was 
al op 23 januari ingelicht over de 
grote illegale overschrijding van 
de vangst van vis. Het zou gaan 
om een overschrijding van 30 tot 
60 %. Uit een soort hoge hoed to
verde het Landbouw Economisch 
Instituut kort voor het Mondeling 
Overleg van 17 september een ge
heel ander beeld. Volgens dat on
derzoek zou er- slechts een over
schrijding zijn van 1 %. Dat re
sultaat was, na alle getuigenver
klaringen van de direct 
betrokkenen, eigenlijk te gek voor 
woorden. Bovendien was er plot
seling een nieuwe berekenings
methode toegepast. Maar daar lag 
echter niet het kernpunt." 

Beterschap 

"Iedereen weet dat de visserij
affaire al speelde sinds 1987. Ook 
toen is met minister Braks ge
debatteerd. Hij had beterschap 
beloofd. In februari van dit jaar 
kwam de fraude dus weer ter 
sprake. Braks zei toen dat hij geen 
enkele aanwijzing had dat de 
overschrijdingen in de orde van 30 
tot 60 % lagen. Weer volgden veel 
beloften ter verbetering van de si
tuatie. Pas in zijn brief van 30 
augustus 1990 en tijdens het 
mondeling overleg van 17 sep
tember gafBraks eindelijk toe dat 
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Jan te Veldhuis. 

de fysieke sanering van de kotter
vloot niet lijkt te slagen en dat 
de overschrijdingen van de quota 
gewoon doorgingen. Voor ons was 
de zaak toen duidelijk: Dit was en 
is geen adequaat beleid. Diezelfde 
mening leefde ook bij andere po
litieke partijen. Ook de infor
matievoorziening naar de Ka
mer,- die bestond uit veel papier, 
maar klopte niet altijd met de 
werkelijkheid, zoals wij zelf uit
zochten-, leidde ertoe dat de Ka
mer de toekomst van Braks als 
minister somber inzag. Alleen het 
CDA - en met name Brinkman en 
Lubbers -deed alles om hun CDA
minister in het zadel te houden. 
De opstelling van de CDA-fractie 
in de Tweede Kamer deed weinig 
parlementair aan. De CDA-fractie 
was geen controleur van de re
gering, maar wierp zich op als 
redder van de eigen minister. Uit 
parlementair oogpunt een dikke 
onvoldoende dus." 

Strop 
Een van de meest kwalijke za

ken voor het functioneren van ons 
democratisch stelsel was dat de 
minister op 5 februari 1990 in de 
Kamer stelde dat hij geen enkele 
aanwijzing had dat er een 
vangstoverschrijding van 30-60 % 
was, terwijl hij dus wel degelijk 
over gegevens beschikte. Te Veld
huis: "De minister had ons heel 

De agenda van Jan te Veldhuis 
liep meer dan vol, want in de 
Tweede Kamer ging de bal aan 
het rollen. Na Te Veldhuis vonden 
ook zijn collega's van PvdA, D66 
en Groen Links dat er meer zaken 
in de openbaarheid moesten ko
men. Het CDA had daar in eerste 
instantie niet zo'n behoefte aan. 
Besloten werd op 11 en 12 sep
tember een hoorzitting te houden, 
waarin betrokkenen van Justitie, 
AID, ambtenarij en bedrijfsleven 
hun visie op de illegale vis konden 
geven. De 12de en 13de september 
moest het VVD Tweede-Kamerlid 
met zijn collega's en vier ministers 
debatteren over het Nationaal 
Milieubeleidsplan. Daarna volgde 
weer de visserij-affaire, want mi
nister Braks kon op 17 september 
in een 9 uur durend debat rea
geren op de bevindingen van de 
Visserijcommissie en de verschil
lende fracties. Mede daarom 
kwam de VVD-fractie op zondag
middag 16 september bijeen. Na 
Prinsjesdag volgde op 19 septem
ber de voorbereiding van het 
plenaire visdebat op 20 septem
ber. Op 22 september werd in de 
Partijraad te Utrecht de (milieu-) 
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bewust op advies van zijn amb
tenaren informatie onthouden die 
hij wel had. Hij heeft geen open 
kaart gespeeld. Zo behoort de mi
nister niet met de Kamer om te 
gaan. Dat spoort niet met de geest 
van artikel 68 van de Grondwet. 
De minister behoort de gevraagde 
informatie te geven; ook als die 
hem niet goed uitkomt. Op dit 
punt had hij al in 1987 een her
kansing gekregen, maar die heeft 
hij onvoldoende benut." 

Het was de PvdA die nog voor 
het plenaire debat de strop rond 
de ministeriële hals van Braks 
aantrok. Op 19 september zegde 
de PvdA het vertrouwen in Braks 
op. Daardoor vond ongeveer 
tweederde deel van de Kamer dat 
Braks' positie onhoudbaar was 
geworden. Alleen het CDA en de 
RPF bleven de bewindsman steu
nen. Minister Braks diende zijn 
ontslag in. De finale werd in zijn 
afwezigheid gespeeld door de 
premier achter de regeringstafel 
en de fractieleiders. Frits Bolke
stein zei in de afronding van de 
visaffaire: "Bewindslieden zijn de 
enigen die voor de Kamer aan
spreekbaar zijn. Dus dragen zij de 
gehele politieke verantwoorde
lijkheid." 

NMP+ 
Niet alleen de vis, maar ook het 

nieuwe milieubeleidsplan, bekend 
geworden onder de naam NMP+, 
was in september in de Tweede 
Kamer aan de orde. Ook op dat 
gebied is Te Veldhuis de eerste 
woordvoerder. Daar de VVD 
enorm hecht aan een goed milieu
beleid met de effectieve maatre
gelen betekende dat bijna dag en 
nacht werken. 

De zaak-Braks was hem en de 
hele VVD-fractie niet in de koude 
kleren gaan zitten Te meer omdat 
Te Veldhuis het persoonlijk altijd 

goed met Braks kon vinden. Ten
slotte betekende diens opstappen 
het vertrek van een aimabel en 
deskundig landbouw-minister; 
een persoonlijke tragedie. 
Tijdens dat plenaire debat over 
het NMP+ haalde Jan te Veldhuis 
nog even de voortrekkersrol van 
de VVD op milieugebied in het 
verleden aan: "In Nederland heb
ben het Rapport 'Zorgen voor 
Morgen' en het Nationaal Milieu
beleidsplan van minister Nijpels 
de milieuvinger op de zere mi
lieuplek gelegd. Nadat de minis
ters Ginjaar en Winsemius al wa
ren begonnen met allerlei re
gelingen en met het opwekken 
van een mentaliteitsverandering 
ten gunste van het milieu, kwam 
onder minister Nijpels de echte 
doorbraak in het milieu-denken 
tot stand; een echte trendbreuk 
via het NMP. In zeer brede lagen 
van de bevolking werd de nood
zaak erkend om de negatieve af
wentelingsspiraal te doorbreken. 
We moeten onze huidige milieu
problemen niet meer afwentelen 
op de natuur, het milieu, op onze 
buren of het nageslacht. Dat is a
liberaal; in strijd met onze ver
antwoordelijkheid," zo betoogde 
hij. 

Internationale 
harmonie 

Hij hamerde op goede inter
nationale samenwerking en niet 
te vluchten in pseudo-milieu
maatregelen zoals de aftopping 
van het reiskostenforfait. "Maat
regelen, waartegen onze samen
leving te hoop loopt zijn slecht 
voor een positieve, bewuste mi
lieumentaliteit. Om de voortrek
kersrol die Nederland thans op 
internationaal gebied heeft te 
kunnen behouden, moeten we ',Vel 
internationaal serieus blijven 
worden genomen. Dus: in de in
ternationale harmonie meedoen, 
in plaats van ernaast!" 

Te Veldhuis zette grote vraag
tekens bij de toegevoegde waarde 
van het plusplan van dit kabinet. 
"De ontwikkeling van dat plan 
heeft veel tijd, stilstand, zweet en 
papier (dus bomen) gekost. Er zit 
eigenlijk geen enkele nieuwe 
originele gedachte in... Dat kon 
ook nauwelijks anders, want het 
NMP van minister Nijpels ging 
al heel ver. Zeker internationaal 
gezien. De verkiezingscampagne, 
het Regeerakkoord en de Re
geringsverklaring van het CDA 
en de PvdA suggereerden echter 
heel veel. Het broeikaseffect zou 
fanatiek worden aangepakt; de 
verzuring zou flinker worden te
ruggedrongen en de bodem zou 
beter en sneller worden ge
saneerd ... Op die drie zogenaamde 
speerpunten zijn en worden de 
gewekte verwachtingen door dit 
kabinet niet waargemaakt." Jan 
te Veldhuis haalde ter toelichting 
het commentaar van de Stichting 
Natuur en Milieu op dit plus-plan 
aan: "We hebben een kater van 
het NMP+ gekregen. We vinden 
het kiezersbedrog." 

Het is de wens van de VVD
fractie dat de regering eenmaal 
per jaar over de uitvoering van 
de milieuplannen aan de Kamer 
rapporteert. Want daar gaat het 
nu om! Dat VROM overleg houdt 
met de betrokken doelgroepen en 
minder ver van de dagelijks prak
tijk komt af te staan. 11111 
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Zuid- :je m.oet er 
geW"eest zijn 
"Je moet er geweest zijn," hoor je vaak, als het over Zuid-Afrika 
gaat. Ik ben er nu geweest. Voor de eerste keer, samen met zes 
collega's uit vijf partijen. Acht dagen: vijftig gesprekken: zo'n 
driehonderd gesprekspartners, onder wie alle hoofdrolspelers 
op het politieke toneel. Drie bezoeken aan zwar~e woonoorden. 

Het is me niet meegevallen. Ik 
benijd president De Klerk dan ook 
niet. Hij heeft de verantwoorde
lijkheid om fundamentele veran
deringen door te voeren in een 
land waar zeer veel dingen fun
damenteel fout zijn. Van de enor
me armoede en het geweld in de 
zwarte woonoorden, via de hotel
bediende die zich bijna buigend 
verontschuldigt voor het feit dat 
hij op mijn deur heeft durven 
kloppen om het ontbijt aan te 
kondigen, tot de verwerpelijke 
racistische denkbeelden van con
servatieve partijleider Treur
nicht. 

Het zal lang duren voordat de 
enorme politieke economische en 
vooral ook menselijke klooftussen 
de verschillende bevolkingsgroe
pen in Zuid-Afrika is gedicht. Die 
kloof is in het dagelijks leven 
schrijnend. De situatie in zwarte 
woonoorden als Crossroads en 
Soweto is mensonterend en zeker 
niet beter dan in vele ontwik
kelingslanden, waar het contra,St 
met een rijke industriële maat
schappij echter niet op vijf ki
lometer binnen de eigen grenzen 
ligt. 

Onomkeerbaar proces 
Ondanks de grote problemen 

ben ik ervan overtuigd dat het po
litieke hervormingsproces dat 
president De Klerk in werking 
heeft gezet, onomkeerbaar is. Hij 
heeft sinds 2 februari een aantal 
historische beslissingen genomen, 
waaronder natuurlijk de vrijla
ting van Mandela en, onlangs, het 
voorstel zijnNationale Partij open 
te stellen voor alle Zuidafrikanen. 
Natuurlijk is dit een begin en die
nen nog vele fundamentele her
vormingen plaats te vinden. Maar 
er is geen weg terug. 

Geweld 

Maar dit positieve hervor
mingsproces wordt thans bemoei
lijkt door gigantische problemen. 
Allereerst het afschuwelijke ge
weld in Natal en in een aantal 
zwarte woonoorden. Naarmate 
ons verblijf vorderde, voelden wij 
ons steeds beroerder over dat ge
weld en de doden en gewonden 
vlakbij de vergaderzalen waar wij 
onze gesprekken voerden. 

Ik kan de precieze oorzaak van 
dit geweld niet aangeven, want er 
is niet één oorzaak en één schul
dige. Tegen de achtergrond van de 
troosteloze situatie in de woon
oorden dragen Inkatha, ANC en 
de politie allen bij aan dit geweld, 
maar ook dit is een te simpele 
constatering. Zeker is dat het van 
cruciaal belang is dat dit geweld 
stopt, om meer slachtoffers te 
voorkomen en ook omdat het de 
(noodzakelijke) snelle voortgang 
van het politieke hervormings
praces zal belemmeren. 

Het is heel moeilijk aan te ge
ven, hoe het geweld beëindigd zou 
kunnen worden. Een goed voor
bereide ontmoeting tussen Man
dela en Inkatha-leider Buthelezi 
lijkt van groot belang, evenals een 
mentale aanpassing bij leden van 
de politie, die zullen moeten be-

seffen dat hun rol thans fun
damenteel anders is dan onder het 
regiem van De Klerks voorgan
gers. Ook wangedrag van politie
mensen zal objectief onderzocht 
moeten worden en zodanig be
recht en bestraft. 

Politiek kruitvat 

Een tweede groot probleem is 
de erbarmelijk slechte economi
sche en sociale positie van het 
merendeel van de zwarte bevol
king: werklooshèid, gebrek aan 
onderwijs, slechte gezondheids
zorg, erbarmelijke woonomstan
digheden. Al deze problemen zul
len met de beëindiging van de po
litieke apartheid niet meteen ver
dwijnen. Dit zal nog lang duren. 
Begrijpelijke, maar te hoge ver
wachtingen op te korte termijn bij 
de slachtoffers van dit alles zijn 
een politiek kruitvat. 

Het derde knelpunt wordt ge
vormd door de grote problemen in 
het politieke . onderhandelings
proces zelf. Ik noem er drie. Hoe 
zou moeten worden onderhandeld 
over de nieuwe grondwet: door 
een te kiezen grondwetgevende 
vergadering zoals in Namibië (de 
uitgangspositie van het ANC), of 
door een groep vertegenwoordi
gers van alle relevante politieke 
stromingen (positie van· de re
gering en van Buthelezi?) En hoe 
moet daarna die grondwet worden 
goedgekeurd door de bevolking? 

Ten tweede de minderheids
rechten. Iedereen, ook Mandela, 
vindt dat zekere minderheids
rechten beschermd moeten wor
den. Maar wat is een minderheid? 
In ieder geval niet de huidige ra
dicale groeperingen. En waar ligt 
de grens tussenredelijke rechten 
en onaanvaardbare voorrechten? 

Ten derde de afschaffing van 
een, inmiddels aanzienlijk ge
slonken, aantal apartheidswet
ten, zoals de groepsgebiedenwet. 
En bij dit alles heeft Mandela de 
adem van linksradicaal in het 
ANC in zijn nek eh De Klerk die 
van rechts, terwijl ook andere po
litieke groeperingen aan het on
derhandelingsproces zouden 
moeten deelnemen. Laten wij 
maar gelukkig zijn met de vis van 
Braks of Koks koopkrachtplaatje. 

Stimulering 
In deze complexe situatie moe

ten de westelijke landen een be
leid voeren, dat is gericht op po
litieke steun aan het hervor
mingsproces van De Klerk en op 
stimulering van de economische 
ontwikkeling van geheel Zuid
Afrika. Het komende bezoek van 
de Zuidafrikaanse president aan 
ons land is daarom toe te juichen, 
al was het beter geweest als de 
Nederlandse regering hem tijdens 
zijn eerste bezoek aan Europa zou 
hebben uitgenodigd! 

Voorts zou minister Van den 
Broek het wetsontwerp, dat nieu
we investeringen in Zuid-Afrika 
verbiedt, moeten intrekken, om
dat een nieuwe sanctie politiek en 
economisch een beweging in de 
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Nelson Mande/a in gesprek met de parlementaire delegatie. 

verkeerde richting zou zijn. Het is 
positief dat het CDA deze opvat
ting onderschrijft. 

EG-sancties 
Verder dient de "stap-voor

stap-benadering" door de Eu
ropese gemeenschap te worden 
versneld: positieve stappen in het 
hervormingsproces in Zuid-Afrika 
moeten worden beantwoord met 
een stapsgewijs intrekken van de 
EG-sancties. Zodra in Zuid-Afrika 

onderhandelingen over een nieu
we grondwet starten, zou het EG
investeringsverbod moeten wor
den opgeheven. Tenslotte dienen 
ook de culturele en wetenschap
pelijke contacten tussen Neder
land en Zuid-Afrika weer te wor
den hersteld en bevorderd. 

Natuurlijk zullen de giganti
sche economische en sociale pro
blemen van Zuid-Afrika niet zijn 
opgelost met de totstandkoming 
van een niet-radicaal en demo-

cratisch Zuid-Afrika. Landen als 
Nederland moeten in die situatie 
van "post-apartheid" dan ook ge-

. richte ontwikkelingshulp geven 
aan bij voorbeeld onderwijspro
jecten daar. Maar Zuid-Afrika is 
geen ontwikkelingsland zoals bij 
voorbeeld Kenia. Dat is nu net een 
van de onderdelen van de kern 
van het probleem. 

Inderdaad, je moet er geweest 
zijn. 11 

Initiatiefvoorstel wijziging 
parlementaire enquête-wet 
door onze bijzondere medewerker 

Vlak voordat hij begon met zijn nieuwe baan als burgemeester 
van Zwolle, voerde Loek Hermans nog het woord in de Tweede 
Kamer. Hij verdedigde daar met een aantal andere Kamerleden 
een initiatiefvoorstel om de Wet op de parlementaire enquête 
te wijzigen. 

Wijziging van die wet is nood
zakelijk op grond van ervaringen · 
opgedaan in de parlementaire en
quêtes van de laatste jaren (RSV, 
Bouwenquête en paspoortproject). 
Hermans, die zelf voorzitter was 
van de paspoort-enquêtecommis
sie, sprak uit de praktijk. Ook de 
paspoort-enquêtecommissie was 
geconfronteerd met de gebreken 
in de wet, die stamt uit 1850. De 
voornaamste wijzigingen die nu 
zijn voorgesteld hebben betrek
king op de verplichting van per
sonen om een parlementaire en
quêtecommissie, buiten de verho
ren, van informatie te voorzien. 
In de wet wordt een verplichting 
opgenomen voor personen om in
zage te verschaffen in bescheiden 
die de enquêtecommissie voor het 
vervullen van haar taak onmis
baar acht. 

Media 
Een belangrijk deel van de dis-

Loek Hermans. 

cussie werd gevoerd over de vraag 
in hoeverre de media en dan voor
namelijk de televisie geweerd 
zouden kunnen worden bij het af
nemen van de verhoren door de 

commissie. Loek Hermans nam 
hierover een duidelijk standpunt 
in. "Een getuige die wordt ge
hoord door een parlementaire en
quêtecommissie moet niet zelf het 
recht hebben registratie van zijn 
verhoor door de televisie te wei
geren. Wel heeft de commissie zélf 
de mogelijkheid om beperkingen 
op te leggen aan de aanwezigheid 
van televisiecamera's." De com
missie dient zelf de orde van de 
verhoren te bepalen. Daarbij be
staat de mogelijkheid dat er bij
voorbeeld aanwijzingen worden 
gegeven met betrekking tot de 
hoeveelheid camera's of hun 
werkwijze. De getuige die wordt 
verhoord kan de commissie altijd 
verzoeken om de televisie niet toe 
te laten. De commissie en niet de 
getuige moet echter het laatste 
woord hebben. Over dit soort be
slissingen kan de commissie ver
volgens door de Kamer ter ver
antwoording worden geroepen. 
Met complimenten voor de in
spanningen die de initiatief
nemers zich hadden getroost werd 
het wetsvoorstel door de Kamer 
aangenomen. De Eerste Kamer 
moet zich er nu over uitspreken. 

• 
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Kabinet te vaag. over 
In inderhedenbeleid 
Zowel het regeerakkoord als 
de kabinetsnota over het min
derhedenbeleid in de jaren '90 
zijn te mager en financieel niet 
goed onderbouwd. Veel meer 
waardering heeft de VVD voor 
het rapport ,,Allochtonen
beleid" dat dit voorjaar door 
de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid is 
gepresenteerd. 

Het VVD Tweede-Kamerlid 
Jan Kees Wiebenga benadrukte 
tijdens de uitgebreide commissie
vergadering in het parlement 
nogmaals dat de VVD van mening 
is dat ons minderhedenbeleid ge-

baseerd moet zijn op inpassing en 
niet op gedwongen aanpassing of 
apartheid. Die integratie kan al
leen geschieden op basis van 
a. gelijke rechten - gelijke kan

sen - gelijke plichten; 
b. handhaving van de rechtsorde; 
c. recht op eigen identiteit/zelf

redzaamheid; 
d. bestrijding van discriminatie. 

Terughoudend 
toelatingsbeleid 

"Nederland is geen immigra
tieland," aldus Jan Kees Wieben
ga, "daarom is een terughoudend 
toelatingsbeleid nodig. Een rea-

listisch minderhedenbeleid moet 
rekening houden met een aanwas 
van migranten met circa 40.000 
per jaar. Voor opvang en integra
tiebegeleiding moet aan de ge
meenten een veel grotere rol wor
den toegekend dan thans het ge
val is. Wanneer de ministeries te 
veel taken zelf blijven uitvoeren 
blijft de minderheidsbureaucratie 
bestaan." 

Ook is het broodnodig dat er 
een goede registratie komt, zodat 
het beleid op effect kan worden 
getoetst. Zonder registratie is een 
minderhedenbeleid trouwens 
onuitvoerbaar. Jan Kees Wiebenga. 

'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. 
NYCA-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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Om de maatregelen uit te voe
ren die in het WRR-rapport als 
noodzakelijk zijn geschetst, is 700 
miljoen extra nodig. Het kabinet 
komt met moeite tot 200 miljoen 
doordat het zich niet heeft bezig 
gehouden met een sluitend op
vangstelsel voor nieuwkomers. 

De VVD-fractie acht voor de 
bestrijding van discriminatie 
aanpassing van de wetgeving 
noodzakelijk. Dat kan gebeuren 
door het aannemen van e.en Wet 
Gelijke Behandeling en niet door 
nu weer een aparte Wet Gelijke 
Behandeling Vreemdelingen in 
het leven te roepen. In het onder
wijs en via de media moet aan 
de bestrijding van discriminatie 
meer aandacht worden geschon
ken. 

Vreemdelingenbeleid 
In Nederland is het aantal mi

granten de laatste tien jaar ver
dubbeld tot circa 750.000. Het 
wordt tijd dat dit kabinet met een 
voorstel komt tot een samenhan
gend migratiebeleid. Daarbij zal 
ook moeten worden gekeken naar 
een harmonisatie van het immi
gratiebeleid in Europees verband 
i.v.m. het wegvallen van de bin
nengrenzen. Daarnaast zal moe
ten worden bezien hoever de zgn. 
kettingmigratie (migrant huwt 
partner uit herkomstland die 
vervolgens naar Nederland over
komt) moet doorgaan. 

Wiebenga bepleitte voorts ook 
een toelatingsregeling voor Antil
lianen en Arubanen en een veel 
snellere aanvraagprocedure voor 
asielzoekers. 

Illegale 
vreemdelingen 

Het aantal in Nederland ver
blijvende illegale vreemdelingen 
wordt thans tussen de 50.000 en 
100.000 geschat. Hun komst 
maait het gras voor de voeten weg 
van de legale vreemdelingen. 
Daarom vindt de VVD het nood
zakelijk dat er een koppeling komt 
tussen de vreemdelingenadmini
stratie en de administratie van 
overheidsvoorzieningen. 

V oor de legaal hier verblijven
de vreemdelingen is onderwijs in 
de Nederlandse taal van groot be
lang. De leerplicht moet - des
noods met sancties - beter worden 
nageleefd. Aanvullend onderwijs 
in de moedertaal kan nuttig zijn, 
waarbij de ouders en scholen zelf 
moeten kunnen beslissen of dat 
binnen of buiten schooltijd moet 
gebeuren. Maar in ieder geval 
mogen de kennisvakken niet wor
den gemist. 

Met de WRR meent de VVD 
dat ook volwassen migranten een 
verplichte inburgeringscursus 
moeten volgen op straffe van kor
ting op het inkomen. Wiebenga: 
"Die cursus is van levensbelang 
voor het ontwikkelen van de zelf
redzaamheid/emancipatie en de 
verdere ingroei in dit land." 

De ingroei van migranten zal 
een zaak van lange adem zijn, 
waarbij de problemen niet snel 
zijn op te lossen. Daarom vraagt 
de VVD zich af of dit kabinet zich 
niet meer inspanningen moet ge
troosten om effectief te kunnen 
opereren. • 
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Sociale vernieuwing 
overheerste· viering 15-jarige 
Haya van Som.erenstichting 

! 

door HANS DE BIE, foto's: THEO MEIJER 

koTTERDAM - Sociale vernieuwing was het overheersende 
pegrip op de feestelijke bijeenkomst, die medio september ter 
gelegenheid van het vijftien-jarig_ bestaan van de Haya van 
Somerenstichting gehouden werd. Zoals ceremoniemeester 
Steenmeijer van het liberale feestje in Rotterdam het uitdrukte: 
1"Een begrip dat niet door de kabinetspartijen is uitgevonden. 
Het is goed dat de oppositie eens zegt wat men van sociale 
vernieuwing vindt kort voordat de regering op Prinsjesdag aan 
het woord komt. In een stad bovendien, die te kennen heeft 
gegeven met haar sociale vernieuwingsplannen niet zonder
meer naar de pijpen van CDA en PvdA te willen dansen." 

Sociale vernieuwing. Twee 
woorden, die de hele symposium
dag in restaurant Engels nog 
honderden keren gebezigd zouden 
worden. Door partijvoorzitter 
Ginjaar, door fractievoorzitter 
Bolkestein, door de beide buiten
landse gastsprekers, de Zweed 
Westerberg en de Amerikaan Zi
tomersky, door de speciaal uit
genodigde lokale bestuurders 
mevr. Van der Pol (Rotterdam) en 
de heren Idema (Nieuwegein) en 
Zomerdijk (Echteld) en vanuit een 
bijzonder actieve zaal. Het ju
bileumsymposium van de Haya 
van Somerenstichting kreeg er 
extra glans door. 

omdat dit ervaren werd als tegen 
de emancipatie gericht. De par
tijvoorzitter feliciteerde alle me
dewerkers van vroeger en nu met 
het werk dat door de Haya van 
Somerenstichting is verricht. 

Verwarrende 
definities 

Voor fractievoorzitter Bolke
stein staat het nog allerminst vast 
of de sociale vernieuwing, die door 
het in 1989 aangetreden CDA/ 
PvdA-kabinet tot beeldmerk werd 
verheven, enig licht geeft in de 
onduidelijkheid, waarmee dit ka
binet startte. Bolkestein: "Ver
warrende definities, onduidelijke 

Mevrouw Brandenburg, lid van de LCV, trad tijdens de jubileumviering vrijwillig als 
tolk op voor de Zweedse liberale leider Westerberg, links van haar, en haar 
rechterbuurman, de Amerikaanse hoogleraar te Lund (Zweden), Zitomersky. 

Ginjaar dook in zijn voordracht 
terug in de historie van het vor
mings- en scholingswerk. "Er is 
in vijftien jaar wel wat tot stand 
gebracht. Na tien cursussen in het 
oprichtingsjaar 1975, nu cursus
sen op meer dan veertig lokaties 
met rond de negenhonderd deel
nemers." Hij haalde het histori
sche feit aan dat in 1975 een cur
sus die speciaal voor vrouwen zou 
worden opgezet, niet doorging 

discussies en ruziënde ministers 
kenmerkten de eerste kabinets
periode. Een leuke tijd voor jour
nalisten, maar het land schoot er 
niets mee op." Nadat het kabinet 
in maart dit jaar de nota "Sociale 
Vernieuwing" de zee instuurde, 
kwam, zo zei Bolkestein, de aap 
uit de mouw. "Veel beleidsonder
delen waren niet meer dan een 
voortzetting van het beleid van de 
vorige kabinetten. Op zich prima, 

LOKALE INITIATIEVEN OP LOKAAL 
NIVEAU 

Sociale vernieuwing stond op hetjubileumsymposium van 
de Haya van Somerenstichting ook centraal op lokaal ni
veau. Drie bestuurderen van Rotterdam (grote gemeente), 
Nieuwegein (middelgrote gemeente) en Echteld (kleine 
gemeente} vertelden over de initiatieven ten aanzien van 
sociale vernieuwing. Omdat wij menen dat deze initiatie
ven ruimere aandacht verdienen, dan uitsluitend vermel
ding in het verslag van het symposium, zal "Vrijheid & 
Democratie" in de komende uitgave wat uitvoeriger te
rugkomen op de initiatieven in Rotterdam, Nieuwegein 
en Echteld. 

De heer Zomerdijk beantwoordt vragen vanuit de zaal. 

óp kunnen komen, eigen keuzes 
kunnen maken en daarvoor zelf 
de verantwoordelijkheid kunnen 
en willen dragen. Het iets hogere 
loon of de iets hogere uitkering 
maken de mens niet echt vrij. Ie
dereen moet zijn eigen boontjes 
kunnen doppen. Onafhankelijk
heid maakt vrij en verschaft 
maatschappelijk respect. Onaf
hankelijkheid geeft de geestelijke 
kracht om het isolement te door
breken en weer volop aan de sa
menleving deel te nemen." Hij 
noemde voorts een activerende 
arbeidsmarkt het kernstuk van de 
sociale vernieuwing. Volgens Bol
kestein is arbeid nog steeds de 
beste preventieve medicijn tegen 
armoede en een gebrekkige maat
schappelijke integratie. "We 
moeten naar een concept van so
ciale vernieuwing dat verder 
graaft dan dat van de regering. 
Sociale vernieuwing moet meer 
zijn dan stadsvernieuwing en ba
nenpools. Heroriënteringsge
sprekken, werkervaringsplaat
sen, jeugdwerkgarantieplannen, 
loonkostensubsidies, inten
sivering van de scholing." 

maar de vernieuwingspretentie 
verloor wat van zijn glans. Vooral 
de hoofdstukken over een ver
nieuwde arbeidsvoorziening, over 
de arbeidsmarktpositie van vrou
wen en allochtonen, een ac
tiverend arbeidsmarktbeleid door 
jongeren, een gericht sanctie
beleid en de kwaliteit van de leef
omgeving bevatten beleidsvoor
stellen, die door de VVD-fractie al 
ter tafel waren gebracht," aldus 
de liberale fractieleider. 

Convenanten 
Bolkestein, juist terug uit 

Moskou en in voorbereiding op 
Prinsjesdag, haakte in op de me
ning van het kabinet dat de Rijks
overheid vaak te ver af staat van 
de echte problemen. Hij zei hier
over: "Daarom is decentralisatie 
erg belangrijk. Maatschappelijke 
vernieuwing vereist een vitale en 
efficiënte overheid. In het Haagse 
beleidscentrum wordt vaak te 
weinig rekening gehouden met de 
kennis en ervaring van de uit
voerders van het beleid en met de 
behoefte van de individuele 
mens." Hij waarschuwde voor het 
gevaar dat de burgers aan het be
leid helemaal niet te pas komen. 
"Doorgaan op dezelfde weg van 
centrale sturing en regulering zal 
leiden tot meer bestuurlijke on
macht, meer misbruik en een gro
tere kloof tussen het Haagse be
leidscentrum en uitvoering op lo
kaal niveau." 

De territoriale decentralisatie 
waarvoor de regering kiest, doet 
zij in de vorm van convenanten. 
Bolkestein zegt niet blij te zijn 
met deze bestuurlijke en juridi
sche vormgeving. Hij meende: 
"Met een convenant wordt iets 
aangepakt dat eigenlijk op een 
publiekrechtelijke wijze behoort 
te worden geregeld. Convenanten 
zijn een vorm van pseudowet
geving, waarvan de status steeds 
onduidelijker wordt. Waarbij het 
de vraag is of Tweede Kamer en 
gemeenteraden afdoende politie
ke controle kunnen uitoefenen." 
Bolkestein zei niet gerust te zijn 
en vreest dat de onoverzichtelijke 
vloedgolfvan convenanten sociale 
vernieuwing in bureaucratie kan 
verzanden." 

Koppeling 
Over de inhoudelijke invulling 

van de sociale vernieuwing con
stateerde Bolkestein dat het ka-

binet dicht tegen de opvatting aan 
zit dat het met die sociale ver
nieuwing voornamelijk om een 
inkomenskwestie gaat. Het ka
binet vindt dat indien de werk
loosheidsbestrijding faalt, de uit
kering dan maar omhoog moet. 
Bolkestein hierover: "Centraal 
daarbij staat de koppeling tussen 
lonen en uitkeringen, het laatste 
strijdpunt waar de PvdA zich nog 
hard voor maakt. Sociale ver
nieuwing is dan teruggrijpen op 
een instrument, dat in de jaren 
zeventig tot sociale destructie 
heeft geleid. Nu al blijkt dat deze 
inkomenspolitiek zich tegen de 
sociale vernieuwing zelf keert. 
Niet alleen de PvdA is hiervoor 
verantwoordelijk. Ook het CDA 
heeft getekend voor de koppeling. 
Maar die koppeling drijft de mi
nimumloonkosten op en vernie
tigt dus arbeidsplaatsen. Zo is so
ciale vernieuwing niet meer dan 
dweilen met de kraan open." 

Hij noemde Rotterdam als 
voorbeeld. "Wel wordt er daar be
zuinigd op de stadsvernieuwing, 
die door de grote steden als een 
essentieel onderdeel van de socia
le vernieuwing wordt gezien. Om 
het inkomensbeleid te redden, 
wordt er vervolgens aan de sociale 
vernieuwing geknaagd. Ik heb er 

Verzorgingsstaat 
Bolkestein stelde tot slot vast 

dat al deze maatregelen overigens 
slechts het systeem repareren, 
maar het systeem niet heror
denen. "Zo blijft de verzorgings
staat," aldus de fractievoorzitter, 
"ondanks de sociale vernieuwing, 
verantwoordelijk voor de slechte 
maatschappelijke integratie van 
velen. Het is de overheid zelf die 
pas op de plaats moet doen. Laat 
de verzorgingsstaat zijn grenzen 
duidelijker stellen. Dan kan het 
individu zijn grenzen verleggen." 
Een ovationeel applaus volgde. 

De toespraken door de liberale 
partijleider W esterberg in 
Zweden (zijn partij heet de Folk
partiet) en door de in Zweden 
werkende hoogleraar (urban and 
social history university Lund) 

Zaaloverzicht van "de harde kern" die overbleef in de diepe namiddag. 

dan ook begrip voor dat Rotter
dam, de bakermat van de sociale 
vernieuwing, besloten heeft het 
convenant met de regering niet te 
tekenen." 

Emancipatie 
Bolkestein noemde de sociale 

vernieuwing in wezen een vraag
stuk van emancipatie. "Emanci
patie in de zin van voor je zelf 

waren interessant en leidden tot 
vragen uit de zaal. De presentatie 
door de lokale bestuurders over 
sociale vernieuwing in hun eigen 
omgeving (grote, middelgrote en 
kleine gemeenten) maakten 
daarna ook vele tongen los. Zowel 
via vragen uit de zaal als tijdens 
de informele gedachtenwisselin
gen tussendoor en na afloop van 
deze geslaagde jubileumviering. 

• 
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84ste algem.ene vergadering 
Hilversunt leidde 
tot duidelijke resultaten 
door RENY DIJKMAN, 

foto: HANS VAN DIJK 

HILVERSUM - In tegenstel
ling tot de meeste andere al
gemene vergaderingen was op 
8 september de zaal in het Hil
versumse Gooiland ditmaal 
sterker gevuld met bestuur
ders dan met politici. Voor de 
media was er weinig nieuws te 
halen, want de partij boog zich 
over haar eigen organisatie. 

Een aantal belangrijke regle
mentswijzigingen sierde de agen
da. De minutieuze voorbereiding 
door het hoofdbestuurslid Joan 
van Dijk en algemeen secretaris 
Wim van den Berg verdienen lof. 
Het is zeker niet de dankbaarste 
klus extern gezien. Maar naar alle 
waarschijnlijkheid was het wel 
een van de belangrijkste verga
deringen sinds tientallen jaren 
voor de partij als organisatie. 
Besproken werd: 
a. het automatisch lidmaatschap 

van de Vereniging van Staten
en Raadsleden; 

b. een aanvulling op het regle
ment betreffende de Landelij
ke Commissie Jongerenbeleid 
(LCJ); 

c. de samenstelling, zittingsduur 
en taakstelling van de par
tijraad; 

d. een nieuw reglement voor de 
kandidaatstelling van leden 
voor de Tweede Kamer. 

Discussies 

Elders in dit blad treft u een 
apart stukje over punt a. De dis
cussies op die zaterdag spitsten 
zich voorts voornamelijk toe op de 
openbaarheid van de partijraad. 
Over de opwaardering van de 
partijraad was vrijwel iedereen 
het eens. Meer moeite had een 
deel van de zaal met het openhou
den van de mogelijkheid om in 
uitzonderlijke gevallen te beslui
ten tot een besloten partijraads
vergadering. 

De nieuwe procedure die zal 
worden gevolgd bij de kandidaat
stelling van Tweede-Kamerleden 
kan nu na het fiat van de a.v. aan
zienlijk worden bekort dan de cir
ca twee jaar die men daaraan in 
het verleden besteedde. In de 
nieuwe procedure neemt het 
hoofdbestuur het voortouw en 
stelt de algemene vergadering in 
de laatste vergadering met ge
wone meerderheid de lijst vast. 

Lof 
Voorzitter Ginjaar sprak in 

zijn openingswoord de lof uit voor 
al die vrijwilligers die zich op deze 
toch taaie materie hadden voor
bereid en weer waren toege
stroomd. "Onze partij bestaat bij 
gratie van die vrijwilligers. Ik kan 
niet genoeg benadrukken dat die 
vrijwilligers heel erg belangrijk 
zijn." 

Ook Wim van den Berg werd 
in het zonnetje gezet door Peter 

Joan van Dijk-Sturm. 

Slijpen. De laatste kwam met een 
grote bos bloemen en een corsage 
voor de algemeen secretaris aan 
omdat hij voor de veertigste keer 
bij de a.v.'s achter de vergader
tafel zat. Peter haalde aan dat 
Van den Berg precies weet waar 

Vereniging van Staten
en Raadsleden krijgt 
breed draagvlak 
door RENY DIJKMAN 

HILVERSUM - Tijdens de 
buitengewone algemene ver
gadering op 8 september te 
Hilversum is met 174 stemmen 
voor en 134 tegen bepaald dat 
VVD-raads- en statenleden, 
VVD-burgemeesters en CdK's 
via een jaarlijkse toeslag op de 
VVD-contributie automatisch 
lid zullen worden van de Ver
eniging van Staten- en Raads
leden. 

:Öe hoogte van deze toeslag op 
de contributie, die zal gelden voor 
genoemde politieke ambtsdragers 
van de VVD, zal door de Vereni
ging worden vastgesteld. 

Tijdens de discussie hierover 
werd bepleit dit lidmaatschap te 
zien als een morele verplichting. 
Ook kwam het voorstel de hele 
discussie uit te stellen tot een vol
gende vergadering. 

Joan van Dijk, VVD-bestuurs
lid belast met het toezicht op 
voortgang statuten en regle
mentsaanpassingen, wilde, even-

als de kc-voorzitters van Dor
drecht en Drenthe, deze zaak lie
ver niet op de lange baan ge
schoven zien worden. Het voorstel 
was in juni gepubliceerd. Er lag 
dus een aantal maanden tussen 
voor overleg in de afdelingen. Zij 
zag grote dilemma's bij verder 
uitstel. Niet-leden hebben wel de 
lusten maar dragen niet de lasten 
van de Vereniging. "Of zouden we 
de niet-leden voor cursussen dub
bel moeten laten betalen?" Joan 
van Dijk betoogde dat verder uit
stel alleen zou leiden tot het voor 
zich uitschuiven van de proble
matiek. "Aan de wezenlijke in
houd van dit voorstel verandert 
weinig of niets.'' 

Verenigingsvoorzitter Johan 
Remkes wees de aanwezigen erop 
dat in het verleden al van alles 
was gedaan om de betrokkenen 
op de morele verplichting tot het 
lidmaatschap te wijzen. Hard
nekkig bleef echter eenderde van 
de doelgroep geen lid. Remkes be
loofde dat de kritische kantteke
ningen uit de zaal door de Vereni
ging ter harte zullen worden ge
nomen. "Onze Raads- en Staten-

) 

leden besluiten willens en wetens 
zich voor de VVD te kandideren. 
Dan weet men ook welke ver
plichtingen daaraan kleven. De 
kwaliteit van ons produkt moet 
goed zijn en daarvoor hebben wij 
een breed draagvlak nodig. Een 
deel van het financiële draagvlak 
is komen te vervallen doordat de 
partijsubsidie niet kon worden 
gehandhaafd. We kunnen niet 
door blijven gaan met contri
butieverhogingen. Daardoor drei
gen we in een negatieve spiraal 
terecht te komen." 

De meermalen gemaakte op
merking dat een dergelijke maat
regel niet liberaal zou zijn, onder
schreef hij ten dele. "Ogenschijn
lijk niet. Maar moet de Vereniging 
niet worden gezien als een ver
antwoordelijkheid van alle bur
gemeesters, staten- en raadsle
den, die gezamenlijk gedragen 
moet worden? In het belang van 
de professionalisering van de 
partij zou ik de leden willen ver
zoeken dit voorstel aan te nemen." 
(zie ook besluitenlijst van de 84ste 
A.V.) B 

de macht ligt: hoofdbestuur - le
denvergadering - algemeen se
cretaris. Maar hij benadrukte ook 
dat Wim als oud-kc-voorzitter 
Limburg precies weet "welk po-

tentieel bij de kc's aanwezig was, 
is en kan zijn; met name van die 
in het Zuiden. De macht van de 
VVD ligt niet in combinatie a, b, 
c of d. Die ligt in de VVD zelf." 11 

Besluitenlijst 84ste 
alge~nene vergadering 
gehouden op 8 september 1990 te Hilversum 
1. Aanvaard werd de nota van 
wijziging van het hoofdbestuur 
inzake de toeslag op de jaarlijkse 
contributie van de VVD t.b.v. het 
werk van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden. 
Deze toeslag zal worden betaald 
door die leden van de partij die 
zitting hebben in vertegenwoor
digende lichamen, met name in 
provinciale staten en gemeen
teraden of die politiek ambtsdra
ger zijn. Over de datum van in
gang zal nog overleg worden ge
voerd. 

2. Aanvaard werd een aanvulling 
van hoofdstuk X van het huishou
delijk reglement van de partij in
zake reglementering van de Lan
delijke Commissie Jongerenbeleid 
(LCJ). Voorlopig te nummeren als 
artikel 59a. 

3. Aanvaard werden de wijzigin
gen van de artikelen 50 t/m 53hr. 
inzake samenstelling, zittings
duur, orde van de vergadering, 
taakstelling en bijeenroeping van 
de partijraad. 
Daarbij is vastgesteld dat de ver
gaderingen in principe openbaar 
zijn, waarbij in het te concipiëren 
reglement van orde (artikel 52.6) 
voorwaarden worden gefor
muleerd om in bijzondere gevallen 
tot een besloten vergadering te 
komen. 

4. Aanvaard werd het nieuwe re
glement op de kandidaatstelling 
voor leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 
De aanvaarding geschiedde met 
enige wijzigingen van het concept. 
Deze wijzigingen betroffen o.a.: 
- de status van de mogelijke nota 
van wijziging van het hoofdbe
stuur die thans gelijk wordt ge
steld met de wijzigingsvoorstellen 
van afdelingen en centrales, zodat 
het ontwerp van het hoofdbestuur 
onveranderd zal gelden tot op de 
algemene vergadering die besluit 
over de definitieve kandidaten
lijst; 
- het invoeren van de algemene 
vergadering i.p.v. de partijraad 
als beslissende instantie bij het 
uitvallen van een kandidaat door 
schrapping van zijn naam van de 
lijst of door een andere oorzaak. 
De eventuele herziening ge
schiedt dan door de algemene 
vergadering op een termijn van 
ten minste zeven dagen met in
achtneming van de besluiten van 
de eerder gehouden algemene 
vergadering. 
Voorts werd toegezegd dat bij de 
samenstelling van de commissie 
(art. 4) zoveel als verantwoord is 
rekening wordt gehouden met een 
zekere regionale spreiding van de 
leden van voornoemde commissie. 

De algemeen secretaris. B 
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ASTRUBRIEK: 

Ruintte voor Liberalisnte 
Een bijdrage aan een cultuurverandering 
binnen de WD 
Als leden van de VVD hebben wij de afgelopen maanden de 
koppen bij elkaar gestoken. Wij willen de discussie binnen de 
partij bevorderen en daarmee een positieve bijdrage leveren 
aan de plaatsbepaling van de VVD in de komende jaren. En dat 
niet alleen door een visie te geven over hoofdpunten van VVD
beleid, maar juist ook door de cultuur binnen de VVD nadruk
kelijk aan de orde te stellen. Gezamenlijk hebben wij een nieu
we benadering opgesteld die 
I een bijdragè willeveren aan een verandering van de cul

tuur binnen de VVD, 
II een bijdrage willeveren aan de discussie over de hoofd

punten van beleid zoals die aan de hand van de nota van 
de commissie-Nord op de Algemene Ledenvergadering in 
april '91 zal worden gevoerd. 

Wij bieden Hoofdstuk I aan het hoofdbestuur aan met het ver
zoek het te agenderen voor de Algemene Ledenvergadering op 
6 april1991, opdat de leden zich er over kunnen uitspreken. 
In Hoofdstuk U is een aantal gedachten ontwikkeld over het 
beleid dat in de komende jaren gevoerd zal moeten worden. Zij 
kunnen zelfstandig bezien worden, maar ook als bijdrage ten 
behoeve van de discussie over de hoofdlijnen van de commissie
Nord. 
Hierbij een samenvatting van onze gedachten, onze complete 
bijdrage zullen wij binnenkort breed binnen de VVD versprei
den. 
"Ruimte voor Liberalisme" is niet alleen een hartekreet. Het is 
meer! Het is een "injectie" die zowel de partij intern, als het 
beleid een nieuwe impuls wil geven. 

Nicoline van den Broek 
Walter van Dam 
Paul Labohm 
Theo Monkhorst 
Ruud Sandberg 
Roei Schrotenboer 
MarcoSwart 

Geldermalsen 
Rotterdam 
Voorburg 
DenHaag 
Breda 

Sammy van Tuyll van Serooskerken 

Assen 
Enschede 
Haarlem 

Partijcultuur 
De kernbeginselen van het 

Nederlandse liberalisme moeten 
ook en vooral richtsnoer zijn voor 
de wijze waarop de partij die het 
liberalisme vertegenwoordigt is 
georganiseerd, functioneert en de 
manier waarop partijleden met 
elkaar omgaan. Dat raakt de cul
tuur van die partij. Maar er is 
sprake van een intern dilemma. 
Individualistisch ingestelde 
mensen laten zich moeilijk or
ganiseren. Het streven naar een 
gezamenlijke machtspositie wordt 
zelfs wel wezensvreemd be
schouwd aan het liberale vrij
heidsbegrip. 

Wij vinden dat de oplossing ligt 
in de gedachte dat alleen door 
bundeling van liberale krachten 
het liberalisme effectief tot uiting 
kan worden gebracht. 

Dit manifesteert zich in een 
partij die vertrouwen heeft in 
de individuele kwaliteiten van 
mensen; die op grond daarvan 
ruimte geeft aan creativiteit 
en inspiratie; die verdraag
zaamheid en tolerantie weet 
te vertalen in solidariteit; en 
die niet bang is voor openheid; 
die waardering heeft voor 
denkbeelden die uiteen kun
nen lopen; en die tenslotte 
mensen hoe verschillend ook, 
op gelijke waarde weet te 
schatten. 
Dat is een sterke partij. 

Een liberale partij draagt der
halve per definitie een gevoelig en 
wankel evenwicht in zich. Wil de 
VVD als liberale partij succes 
hebben dan zullen in de jaren ne
gentig liberalen uit alle geledin
gen van de partij het vertrouwen 
moeten hebben dat het, los van 
formele structuren, zin heeft met 
elkaar te discussiëren over inhoud 
en politieke koers. Zij zullen het 
vertrouwen moeten hebben dat de 

discussie open is en dat verschil
lende meningen worden geres
pecteerd. Dat er daarbij sprake 
kan zijn van vleugelvorming is 
niet iets om bang voor te zijn: elke 
levende grote politieke groepering 
kent zijn vleugels. 

Het betekent ook dat er pro
fessioneel gebruik kan worden 
gemaakt van de aanwezige kennis 
binnen de partij, en dat een goed 
functionerend netwerk moet wor
den ontwikkeld. Daarmee hangt 
ook samen de begeleiding die de 
partij geeft aan partijgenoten die 
om welke reden dan ook hun po
litiek/bestuurlijke functie hebben 
moeten opgeven. Het gaat daarbij 
niet alleen om een opvangsys
teem, maar vooral een mentaliteit 
die voortkomt uit een solida
riteitsgevoel voor elkaar. 

Het gaat ons dus om een ver
andering van cultuur die gericht 
is op vertrouwen, openheid en 
discussie, gekoppeld aan solida
riteit met beweging en partij 
waardoor liberale inspiratie en 
creativiteit weer naar boven ko
men en een kans krijgen. 

Organisatie 
Verandering van cultuur 

wordt ook gevoerd door de organi
satie van de partij die gericht 
moet zijn op openheid, betrok
kenheid en creatieve discussie. 
Daarbij zal bijvoorbeeld de rol van 
de partijcommissies veel nadruk
kelijker tot uiting moeten komen. 
Themacongressen zullen minder 
vrijblijvend moeten zijn. Bijdra
gen van individuele leden en af
delingen moeten daarin tot hun 
recht komen. Dit moet tenslotte 
leiden tot uitspraken van de Al
gemene Ledenvergadering. Dit 
vermijdt vrijblijvendheid en 
maakt discussierondes waarde
vol. Het stimuleert participatie en 
bevordert openheid als goede voe
dingsbodem voor het ontwikkelen 
van visie. 

De organisatie van mensen 
vinden we een ander aspect dat 
aan de verandering van cultuur 
kan bijdragen. Het gaat ons om 
het waarborgen van de kwaliteit 
van partijvertegenwoordigers; het 
bevorderen van potentieel talent; 
training en scholing met een goe
de follow up; loopbaancoaching op 
basis van eigen verantwoorde
lijkheid en initiatief; goede door
stroming en benoeming op basis 
van kwaliteit. 

Tenslotte vinden wij professio
naliteit van de organisatie een al
gemene voorwaarde, van belang 
voor propaganda, omgaan met de 
media, ledenwerving en leden
service. 

DISCUSSIEPUNTEN 
VOORDE 
NEGENTIGER JAREN 

Wij pretenderen niet om een 
compleet programma te schetsen 
maar hebben een keuze gemaakt 
uit onderwerpen die wij in de ja
ren negentig van bijzonder belang 
achten. Bij de formulering van het 
beleid hebben wij ons laten leiden 
door de liberale beginselen die wij 
zwaarder hebben laten wegen dan 
deelbelangen. 

Internationaal 
- De politieke, monetaire en eco

nomische integratie in de EG 
moet in hoog tempo worden 
voortgezet en moet onderdeel 
zijn van het ontwikkelen van 
een internationale rechtsorde. 

- Op monetair gebied zal natio
nale autonomie moeten worden 
afgestaan. V oor het begratings
beleid kan nationale autonomie 
behouden blijven. De werking 
van de markt zal een verstandig 
begratingsbeleid afdwingen. 

- De democratische controle op 
Europese besluitvorming moet 
worden versterkt. De EG zal 
Oosteuropese landen die serieus 
streven naar democratie en in
voering van de vrije markteco
nomie moeten ondersteunen 
met kennisoverdracht, schen
kingen en gerichte leningen. 
Handelsbarrières moeten wor
den afgebroken. 

- De hulp aan ontwikkelingslan
den moet geconcentreerd wor
den op die landen die een 
marktconform economisch be
leid voeren. Milieu, mensen
rechten en democratische ge
zindheid zullen daarbij een be
langrijke rol moeten spelen. 

Financiën en de 
collectieve sector 
- Om de concurrentiepositie van 

Nederland te handhaven en te 
verbeteren moeten de collectie
ve uitgaven worden verlaagd. In 
dit verband moet het over
heidsapparaat voortdurend op 
zijn doelmatigheid worden ge
toetst. Samenvoeging van de 
ministeries Landbouw en Vis
serij met Economische Zaken en 
VROM met V en W moeten sterk 
overwogen worden. Afslanking 
van het ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen heeft 
prioriteit. 

- Het verlenen van inkomensaf
hankelijke subsidies moet zo
veel mogelijk vermeden worden. 

- Sociale voorzieningen passen 
geheel in de gedachtengang van 
het liberalisme. Niet uitsluitend 

ten behoeve van inkomens
steun, maar ook en vooral om 
voor diegenen die zich buiten 
hun schuld geen eigen inkomen 
kunnen verschaffen de onaf
hankelijkheid te waarborgen en 
de vrijheid van handelen te 
herstellen. Tegenover het recht 
op uitkering staan daarom ook 
plichten. 

Economische 
bedrijvigheid 
- Bij een flexibele arbeidsmarkt 

zal de werkloosheid sneller 
kunnen dalen dan thans het ge
val is. Om de marktwerking te 
verbeteren kan onder meer ge
dacht worden aan het niet meer 
algemeen verbindend verklaren 
van CAO's en aan het vrij laten 
afsluiten van pensioenen, 
waardoor pensioenbreuk wordt 
voorkomen. Een versoepeling 
van het ontslagrecht zal de ar
beidsongeschiktheid doen afne
men. 

- Verruiming van openingstijden 
van winkels komt tegemoet aan 
de wensen van die consument 
die thans zijn werkuren gelijk 
ziet vallen met winkeltijden. 
Het zal bovendien leiden tot veel 
extra werkgelegenheid voor 
laaggeschoold personeel. 

- Voor vrije beroepen zoals artsen 
moet de vrije concurrentie zo 
groot mogelijk zijn. 

Milieu 
- Menselijke activiteiten mogen 

geen duurzame verstoring van 
het ecologische systeem ople
veren. Daarom moet tegenover 
iedere activiteit die een versto
ring van de omgeving veroor
zaakt een activiteit staan om die 
verstoring ongedaan te maken, 
of nog beter, te voorkomen. Een 
marktconform milieubeleid zal 
het milieu en de welvaart meer 
ten goede komen dan het huidi
ge beleid dat te veel nadruk legt 
op starre regelgeving en sub
sidies. 

- Op langere termijn moet wette
lijk zijn geregeld dat iedere ver
vuiler betaalt en wel zoveel als 
nodig is om de vervuiling weer 
op te ruimen, niet meer en niet 
minder. 

Verkeer en 
communicatie 
- Oplossing van onze mobiliteits

problemen vragen om maatre
gelen die ruimte bieden voor een 
samenspel tussen overheid en 
bedrijfsleven. Het gebruik van 
huurauto's in aansluiting op het 
openbaar vervoer moet worden 
gestimuleerd. Het vervoer over 
water moet worden geïnten
siveerd. Aandacht moet worden 
besteed aan de ontwikkeling 
van de elektrische auto en mi
lieuvriendelijke brandstof. Mo
gelijkheden van werken thuis 
met behulp van geavanceerde 
telecommunicatietechnieken 
moet worden bevorderd. 

Bestuur 
- De bestuurlijke effectiviteit zou 

verbeterd kunnen worden door 
het afschaffen van een aantal 
wettelijke adviesorganen en het 
vervangen daarvan door open 
inspraakrondes. Dit zou bij
voorbeeld gedaan kunnen wor
den ten aanzien van wetsvoor
stellen voordat deze worden in
gediend bij de Staten-Generaal. 
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OpbouW" is 
gaande 

H
Oéwel de media begin ok
tober naar aanleiding van 
een opiniepeiling bericht

ten dat de VVD "weer verloor" is 
onze partij duidelijk bezig met te
rugkomen. Dat blijkt uit het vol
gende. De peilingen volgens de 
methode De Hond gaven het vol
gende beeld: juni 16 zetels, juli 18 
zetels, augustus 19 en eind sep
tember 21. Het geheugen van ve
len is kort, maar deze opgaande 
lijn toont duidelijk aan dat onze 
VVD weer in de lift zit. 

Die daling afgelopen zomer 
was te verwachten. De laatste 
herinneringen bij de kiezers be
troffen het tumultueuze congres 
in Zwolle en het feit dat de partij 
voor buitenstaanders in het 
luchtledige leek te zweven. Frits 
Bolkestein was druk bezig met 
zich in zijn nieuwe taak in te wer
ken. In september, na het reces, 
is hij sterk naar buiten op gaan 
treden en begon hij een duidelijk 
stempel te zetten als politiek lei
der. 

Natuurlijk zijn we er nog lang 
niet, maar het vechtersinstinct is 
terug en nu gaan we zo door ... op 
naar de Statenverkiezingen. 

In de 7 weken die tussen V &D 
van 4 september en dit nummer 
van 23 oktober liggen, is zo veel 
gebeurd dat de redactie een boek
werk zou moeten uitgeven om 
volledig te zijn. Daarom zal een 
deel van de kopij verhuizen naar 
het novembernummer. Dat be
treft vooral de deels vernieuwde 
fractie en het fractiebestuur, 
waarin Hans Dijkstal nu vice
fractievoorzitter is geworden; de 
nieuwe taakverdeling binnen de 
fractie, zodat u weet bij wie u 
waarvoor terecht kunt en het ver
trek van Joris Voorhoeve per 1 
januari. 

VVD-Expresse 
Op één zaak lopen we even 

vooruit. De VVD-Expresse gaat 
vermoedelijk weer verschijnen! 
Op veelvuldig verzoek vanuit het 
kader heeft de VVD-fractievoor
lichting de handschoen opge
nomen. Elders treft u een adver
tentie. De intekening daarop zal 
bepalend zijn of het blad medio 
november kan starten. De scherp 
gecalculeerde prijs van f 60,
kan alleen worden gehaald bij een 
bepaalde minimale afname. Zo 
werkt dat nu eenmaal met druk
kerscontracten. Deze expresse zal 
niet gratis aan de afdelingen wor
den gezonden, dat staan de fi
nanciën niet toe. Als u interesse 
hebt, dan moet u de intekenbon bij 
de advertentie elders in dit blad 
uiterlijk de eerste week van no
vember hebben ingestuurd. Dan 
wordt namelijk de balans opge
maakt en bekeken of er genoeg 
animo is om het blad zonder ver
lies te kunnen laten verschijnen. 

Elke week zit Andrea Nederlof 
al proefnummers te maken, zodat 
zij straks op het uur-U gerou
tineerd van start kan. De VVD
Expresse en Vrijheid en Demo
cratie zijn geen overlapping van 
elkaar. In dit blad kunnen we al
leen een paar politieke hoofdlij
nen plaatsen, die vaak een terug
blik op vele weken bestrijken. In 
de Expresse treft u elke zaterdag
ochtend alle activiteiten van de 
Tweede Kamerfractie. Daardoor 
is het - zeker voor kaderleden -
een welkome informatiebron over 
zaken waarover zij zo snel moge
lijk geïnformeerd moeten zijn. 
Doen dus! 

RENY DIJKMAN • 



OKTOBER 1990 

Dienstplicht: dw-angarbeid? 
Verveling in het leger, revoluties in Oost-Europa en recentelijk 
de Golfcrisis hebben de discussie over de rol van dienstplich
tigen in de krijgsmacht (verder) op gang gebracht. Ook binnen 
de JOVD is de dienstplicht onderwerp van discussie geweest. 
Het JOVD-congres heeft zich inmiddels uitgesproken voor af
schaffing van de dienstplicht. De discussie is echter niet afge
rond. 

Op dit moment worden bij
voorbeeld scholieren bij de dis
cussie betrokken, door middel van 
het tijdschrift Choice van M50 
(samenwerkingsverband van po
litieke jongerenorganisaties). Het 
initiatief daartoe werd genomen 
door de JOVD. 

De omwenteling in Oost-Euro
pa heeft een definitief einde ge
maakt aan de Koude Oorlog en 
het bijbehorende communistische 
vijandbeeld. De ontwikkelingen in 
de oost-west-verhoudingen zullen 
zonder twijfel gevolgen hebben 
voor de defensie-strategie van 
Nederland en de NATO. Het debat 
over de dienstplicht kan niet los 
gezien worden van de discussie 
over de toekomstige, niet meer 
primair op Oost-Europa gerichte, 
strategie. Binnen die strategie 
zou de nadruk meer moeten liggen 
op snelle interventies in militaire 
conflicten of het fungeren als 
vredesmacht. In toenemende 
mate hebben militairen te maken 
met hoogwaardige technologie. 

Het accent verschuift van be
wapende mensen naar bemande 
wapens. Als we kijken naar het 
conflict rond Koeweit en de aard 
van de Nederlandse bijdrage in de 
internationale strijdmacht roept 
ook dat vragen over de dienst
plicht op. Moeten in een dergelijke 
situatie dienstplichtigen worden 
ingezet of is het verstandiger om 
een goed getrainde en gespecia
liseerde eenheid beroepsmilitai
ren te sturen? Bovendien: be
roepsmilitairen kiezen vrijwillig 
voor de krijgsmacht. 

(Vervolg van pag. 13) 

Fundamentele 
herbezinning 

In praktijk kent Nederland 
sinds 1811 een militaire dienst
plicht. Keizer Napoleon voerde in 
dat jaar de zogenaamde Con
scriptie in. Formeel werd de 
dienstplicht overigens al veel eer
der, bij de Unie van Utrecht in 
1579, ingevoerd. Sindsdien heeft 
het dienstplicht-systeem vaak ter 
discussie gestaan en vele malen is 
het stelsel aangepast. Zelden ech
ter werd afschaffing van de 
dienstplicht serieus in overweging 
genomen en ook invoering van een 
bredere, sociale of maatschappe
lijke dienstplicht heeft politiek 
nooit hoog gescoord. De eerste 
aanzet voor de hernieuwde dis
cussie werd gegeven door de 
dienstplichtigen-vakbonden. 
VVDM en de A VNM, die in 1989 
aandacht vroegen voor de verve
ling onder dienstplichtigen. De 
discussie die volgde werd aange
wakkerd door de ontwikkelingen 
in het voormalige "Oostblok". De 
Minister van Defensie heeft al
leen in de vorm van zijn voorstel 
de diensttijd met twee maanden 
te verkorten een bijdrage aan de 
discussie geleverd. Aan het eind 
van dit jaar wordt de Defensie
nota over de hoofdlijnen van het 
beleid verwacht. Een fundamen
tele herbezinning op de Neder
landse defensie en de rol van de 
dienstplicht binnen het defensie
apparaat is dan gepast. Er mag 
meer verwacht worden dan het 
reeds als "proefballon" gelan
ceerde voorstel om het perso-
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neelsbestand met 15 % in te 
krimpen. 

Dienstplicht is te beschouwen 
als een vorm van dwangarbeid, zij 
het dat militaire dienstplicht in 
internationale verdragen expli
ciet uitgezonderd wordt van het 
verbod op dwangarbeid. Het ver
vullen van de militaire dienst
plicht heeft voor vele jongens in
grijpende gevolgen. Sommigen 
moeten gedwongen hun studie 
onderbreken; anderen wordt het 
betreden van de arbeidsmarkt tij
delijk onmogelijk gemaakt. Van 
keuze-vrijheid is geen sprake. 
Voor het opleggen van dienst
plicht aan de (mannelijke) bevol
king zijn daarom, zeker voor li
beralen, goede argumenten nodig. 
Een betaalbare landsverdediging 
was bij invoering van de dienst
plicht het meest zwaarwegende 
argument. De geldigheid van dit 
argument moet echter bij voort
during kritisch worden be
schouwd. 

Naast het principiële bezwaar 
tegen militaire dienstplicht zijn er 
ook praktische argumenten. Ten 
eerste is de dienstplicht-last on
rechtvaardig over de bevolking 
verdeeld. Ongeveer één op de drie 
jongens en dus slechts één op de 
zes Nederlanders in de dienst
plichtige leeftijd vervult daad
werkelijk de dienst. Van gelijk
waardige behandeling van alle 
Nederlanders is geen sprake. Ten 
tweede blijken niet alle dienst
plichtigen hun tijd nuttig te he-

RUÏlnte voor Liberalis:m.e 
- Een herverdeling van taken 

tussen verschillende bestuurs
lagen is wenselijk. Daarbij kan 
overwogen worden in de Eu
ropese dimensie Nederland in te 
delen in 4 of 5 regio's. 

- Om de burger meer bij het be
stuur te betrekken kan gedacht 
worden aan het recht voor de 
bevolking om initiatiefraads
besluiten in te dierreiL 

Onderwijs 
- De wijze waarop aan de vrijheid 

van onderwijs inhoud wordt ge
geven dient opnieuw overwogen 
te worden. De gebruiker behoort 
de maat van de onderwijsvrij
heid te zijn en niet de belan
genorganisaties (de koepels). 
Scholen dienen een private en 
democratisch samengestelde 
bestuursvorm te kennen waarin 
vertegenwoordigers van de 
overheid participeren. 

- Aandacht dient te worden ge
geven aan permanente educa
tie. Vorming en scholing be
horen onderdeel te worden van 
primaire arbeidsvoorwaarden. 

Migranten 
- Migrantenbeleid moet gericht 

zijn op één doel: inburgering. · 
Nederlandse taal en sociale 
vaardigheden om in onze sa
menleving mee te doen zijn ze
ker zo belangrijk als werk en 

rechtsbewustzijn. De overheid 
moet hiervoor naar analogie van 
de eindtermen in het onderwijs 
een soort standaard-program
ma vaststellen. 

- Achterstandssituaties kunnen 
het best door een buurtgerichte 
aanpak bestreden worden 
waarbij niet zozeer nationale 
herkomst als wel individuele 
mogelijkheden en wensen de 
voornaamse invalshoek moeten 
zijn. 

Gezondheid 
Om de verantwoordelijkheid 
voor de eigen gezondheid goed 
te kunnen dragen zal een ieder 
inzage moeten hebben in de 
kosten van de zorg. Rekeningen 
moeten via de patiënten lopen. 

- Belangrijk is niet alleen de 
kwaliteit van de zorgverlening 
maar vooral de kwaliteit van het 
bestaan waar een goede zorg
verlening een instrument voor 
kan zijn. Wil de kwaliteit van 
het bestaan niet onaanvaard
baar sterk verschralen, dan zal 
aan sociale vaardigheden en 
coördinatie in opleiding en 
praktijk veel meer aandacht 
moeten worden gegeven. 

Immaterieel beleid 
- De beoordeling of onderzoek en 

wetenschap bij ethische vraag
stukken belemmerd mogen 
worden dan wel of de uitkom-

sten de samenleving ten goede 
komen moet voor advies worden 
overgelaten aan een onafhan
kelijke staatscommisie. De be
slissing ligt uiteindelijk bij re
gering en parlement. 

- Het enig overtuigend criterium 
in een nieuwe wettelijke rege
ling voor vrijwillige levens
beëindiging moet zijn de duide
lijke wens van de patiënt zelf. 

- Verslaving is in de eerste plaats 
een verschijnsel van psychische 
aard. Door het betrokken indi
vidu wordt dit veelal niet zo er
varen. Benadering vanuit an
dere disciplines als maatschap
pelijke diensten, sociale dien
sten, justitie, politie, kan dan 
ook veeleer effectiever blijken te 
zijn. 

Criminaliteit en 
vandalisme 

- Het gevoel van veiligheid is 
mede bepalend door de kwaliteit 
van de samenleving. Voor de ef
fectiviteit van de criminali
teitsbestrijding is zowel de pak
kans als de snelheid van be
rechting cruciaal. 
Een aanzienlijke . uitbreiding 
van de personele bezetting van 
de politiekorpsen is noodzake
lijk. 

- Er moet veel aandacht worden 
besteed aan de nazorg van het 
slachtoffer van crimineel ge
drag. • 

steden. Er is na de basisopleiding 
weinig te doen: er is op grote 
schaal sprake van verveling. Dit 
roept de vraag op of Defensie de 
dienstplichtigen eigenlijk wel no
dig heeft. Ten derde wordt binnen 
de krijgsmacht jaarlijks veel 
geïnvesteerd in de opleiding van 
talloze dienstplichtigen, die korte 
tijd later weer vertrekken. Het 
rendement is laag. 

Alhoewel er zo langzamerhand 
consensus lijkt te bestaan over de 
noodzaak tot verandering van het 
huidige dienstplichtsysteem, zijn 
de aangedragen alternatieven 
nogal uiteenlopend. Weinig ver
gaand is de verkorting van de 
diensttijd met twee maanden, zo
als voorgesteld door Ter Beek. 
Radicaal zijn plannen om de hui
dige dienstplicht uit te breiden 
naar een algemene sociale of 
maatschappelijke dienstplicht 
voor jongens en meisjes. Geluiden 
in die richting zijn met name af
komstig uit CDA-kringen en uit 
enkele politieke jongerenorgani
saties. Niet minder radicaal is 
natuurlijk de volledige afschaffing 
van de dienstplicht. 

Uitbreiding en afschaffing 
hebben (slechts) één element ge
meen: beëindiging van de on
rechtvaardige verdeling van de 
dienstplichtlast over de bevol
king. Op korte termijn is verkor
ting van de diensttijd logisch en 
onvermijdelijk. Zelfs zonder de 
Oosteuropese omwenteling zou de 
discussie rond de verveling in de 
krijgsmacht daartoe hebben ge
leid. Al in de zomer van 1989 werd 
immers gesproken over verkor
ting naar twaalf maanden. Ver
korting is niet meer dan een stap 
in de goede richting. Op langere 
termijn zal echter een duidelijke 
en meer fundamentele keuze 
moeten worden gemaakt: hand
haven, uitbreiden of afschaffen. 

Gelijkheidsbeginsel 
De argumenten voor uitbrei

ding van de dienstplicht in de 
vorm van invoering van maat
schappelijke dienstplicht zijn niet 
altijd even duidelijk. Soms wordt 
alleen het gelijkheidsbeginsel ge
noemd: als er een dienstplicht is, 
dan ook voor iedereen. Ook be
staande problemen in bijvoor
beeld de zorgsector worden er 
soms bijgesleept. Een leger van 
dienstplichtige verzorgers zou die 
problemen op kunnen lossen. 
Tenslotte zou het systeem in het 
belang van jongeren zijn en ze 
enig maatschappelijk besef bij
brengen. Een merkwaardig soort 
staatsopvoeding. Dit alles tracht 
te verhullen dat sociale of maat
schappelijke dienstplicht niets 
meer of minder is dan dwang
arbeid of vriendelijk gezegd: te
werkstelling. Wellicht valt het 
zelfs onder het internationale 
verbod op dwangarbeid. Mgezien 
hiervan is het systeem niet effec
tief. Een niet gemotiveerde 
dienstplichtige die in een verzor
gingshuis (of als bollenpeller) te 
werk gesteld wordt zal weinig 
uitvoeren en opsteken. De be
staande problemen worden alleen 
opgelost met meer en goed opge
leid personeel. In dit licht is so
ciale dienstplicht niet veel meer 

dan een verkapte bezuinigings
maatregel; dienstplichtigen zijn 
immers erg goedkoop. Nog goed
koper dan verpleegkundigen. 

Ook het voornemen van de Mi
nister om behalve het aantal 
dienstplichtigen tevens het aantal 
beroepsmilitairen te verminderen 
wekt verbazing. Gekozen wordt 
voor het afstoten van kennis en 
ervaring, terwijl tal van oner
varen en militair slechter opge
leide dienstplichtigen deel uit 
blijven maken van de krijgs
macht. De voorkeur zou uit moe
ten gaan naar inkrimping met 
volledig behoud of zelfs groei van 
de (beroeps-)werkgelegenheid 
binnen de krijgsmacht! De Minis
ter toont zich een slecht werk
gever als hij vaste krachten de 
laan uitstuurt, terwijl hij nog be
schikt over talloze "uitzend
krachten". 

Onhoudbare 
redenering 

Naast dit soort meer techni
sche overwegingen speelt ook het 
streven naar "vermaatschap
pelijking van de krijgmacht" een 
rol. De dienstplicht zou de band 
tussen krijgsmacht en maat
schappij moeten waarborgen. An
ders geformuleerd: beroepsmili
tairen zouden onvoldoende bin
ding met de maatschappij hebben! 
Deze redenering is onhoudbaar. 
Militaire staatsgrepen en de aan
wezigheid van invloedrijke hoge 

· militairen zijn niet zozeer het ge
volg van de leger-organisatie, 
maar van de situatie in een land. 
Ook het leger en in het bijzonder 
ook de legerleiding is zich uiter
aard bewust van de lange demo
cratische traditie in ons land. De 
Nederlandse legertop, die overi
gens thans ook al bestaat uit be
roepsmilitairen, is niet uit op po
litieke macht. Behalve de leger
leiding bestaan Luchtmacht en 
Marine ook voor een zeer belang
rijk deel uit beroepsmilitairen. 
Niemand lijkt dit echter als een 
probleem te beschouwen; dat is 
het ook niet. Ook als we bijvoor
beeld kijken naar Groot-Brittan
nië, zien we dat het daar al lang 
bestaande beroepsleger geen be
dreiging vormt voor de democra
tie. Merkwaardig is ook dat alleen 
voor het leger de band met de 
maatschappij door dienstplicht 
gewaarborgd moet worden. Ten 
aanzien van een andere potentieel 
staatsgevaarlijke instelling als de 
politie (denk aan België) wordt 
nooit gesproken over vermaat
schappelijking door middel van 
dienstplicht. 

Zodra het binnen de nieuwe 
defensie-strategie en in inter
nationaal verband mogelijk is de 
grootte van de krijgsmacht terug 
te brengen tot een niveau, waarop 
afschaffing van de dienstplicht en 
invoering van een beroepsleger 
mogelijk is, is twijfelen wat de 
JOVD betreft niet langer nodig. 
Als de landsverdediging het zon
der dienstplichtigen kan, maakt 
dat een einde aan vier eeuwen 
noodzakelijk kwaad: de dienst
plicht. 

EDDY M. HABBEN JANSEN, • 
Hoofdbestuur JOVD. 
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Leidraad Ge~neenteprogralll1lla 
ANDREAS W. DIJK • gewenst adj.-secr. Staten- en Raadsleden 

Zo'n twee jaar voor de vier
jaarlijkse periodieke gemeen
teraadsverkiezingen start een 
commissie van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden 
van de VVD met het schrijven 
van de concept-Leidraad Ge
meenteprogramma. 

Ruim een jaar voor die verkie
zingen verschijnt dat concept en 
enkele maanden later is de de
finitieve Leidraad voor de VVD
afdelingen beschikbaar. Hoewel 
het bestuur van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden, de 
commissie-Gemeenteprogramma 
en het hoofdbestuur van de VVD 
een duidelijke mening hebben 
over hetgeen in de Leidraad dient 
te worden opgenomen en over de 
wijze waarop de Leidraad moet 
c.q. kan worden gebruikt, leek het 
het bestuur van de Vereniging 
van Staten- en Raadsleden toch 
nuttig na te gaan of en hoe de 
afdelingen de Leidraad gebruiken 
en ervaren. Daartoe is een aantal 
maanden geleden een enquête 
onder de VVD-afdelingen gehou
den. Hieronder in het kort de re
sultaten. 

Overigens, werd bevestigd, 
want dat was al eerder gebleken, 
dat de communicatie tussen cen
traal apparaat en afdelingen niet 

Mr. Tineke Tangel (foto: Theo Meijer) 

PROFICIAT! 

Op 27 september heeft adjunct 
algemeen secretaris Tineke 
Tangel haar bul in ontvangst 
mogen nemen in de Rijksuni
versiteit van Leiden. Met een 8 
voor haar scriptie sloot zij haar 
studie Rechten met als specia
liteit Bedrijfsrecht succesvol 
af. 

Tineke heeft deze studie naast 
al haar drukke partijwerk
zaamheden zo voortvarend ge
daan, dat bij de overhandiging 

optimaal is, want een aantal af
delingen was niet op de hoogte 
van het bestaan van de Leidraad. 
De meeste responderende afde
lingen gaven aan dat de Leidraad · 
als nuttig wordt beschouwd. Inte
ressant was dat van een aantal 
vergelijkbare afdelingen tegen
strijdige meningen kwamen. Zo 
werd enerzijds gemeld dat van de 
Leidraad nauwelijks gebruik was 
gemaakt omdat de gemeente te 
klein is, terwijl anderzijds werd 
gesteld dat vooral bij kleine ge
meenten de Leidraad zeer nuttig, 
zo niet onmisbaar is. De wijze van 
gebruik varieerde. Zo zijn er afde
lingen die op basis van de Lei
draad hun eigen programma 
schreven, terwijl andere afdelin
gen de Leidraad vooral als check
list en naslagwerk gebruikten. 

Supermarkt 
De Leidraad was een beetje een 

supermarkt; de afdelingen kon
den uit de vakken halen wat voor 
de eigen situatie bruikbaar was. 
Dit leidde er wel toe dat enkele 
afdelingen stelden delen van de 
Leidraad overbodig te vinden. 
Gemist werd gelukkig weinig; als 
ontbrekend werden slechts speci
fiek genoemd de asielzoekerspro
blematiek en de agrarische sector. 

van de oorkonde door de hoog
leraar werd opgemerkt dat 
menig dagstudent geen kans 
zag in een dergelijke tijd de 
rechtenstudie te voltooien. 
Velen vergezelden haar op deze 
laatste gang naar de universi
teit en nog veel meer partijge
noten, vrienden en kennissen 
kwamen haar 's middags ge
lukwensen. 

Om een dergelijke studie naast 
het hectische partijleven te be
ginnen, is moed nodig; om hem 
te voltooien geweldig veel 
doorzettingsvermogen en voor 
het resultaat geldt: Proficiat! iB 

De indeling met links beschrij
vende tekst en rechts actiepunten 
werd in het algemeen op prijs ge
steld en door vele afdelingen 
overgenomen. 

Van een aantal afdelingen 
kregen wij nuttige tips, zoals bij
voorbeeld het voorstel om de 
hoofdstukindeling te koppelen 
aan de begrotingsindeling. Ook de 

gedachte van een trefwoorden
register is zeker de moeite waard. 
Verder werd een aantal malen 
nadrukkelijk bericht dat men de 
Leidraad graag op diskette zou 
ontvangen. Dat was bij de Lei
draad 1990 al mogelijk, en op be
perkte schaal hebben afdelingen 
daarvan geprofiteerd. 

De conclusie mag zijn dat de 

Geschrift Teldersstichting: 

Leidraad in het algemeen aan het 
doel beantwoordt. De meeste af
delingen gaven ook aan voor de 
verkiezingen in 1994 weer een 
Leidraad te willen ontvangen. De 
door de afdelingen gedane sug
gesties zullen vanzelfsprekend bij 
de samenstelling van die volgende 
Leidraad Gemeenteprogramma 
worden gebruikt. 

De Markt helpt mee 

V.l.n.r. de heren Weisglas, Van der List, Oort, Goudswaard, Hessing. (foto: Theo 
Meijer) 

De economische ontwikkeling van een land verloopt het voor
spoedigst als het overheidsbeleid zich kenmerkt door een 
marktgerichte benadering. Ontwikkelingssamenwerking dient 
dan ook bij te dragen tot een oriëntatie op de markt. Dit is een 
van de voornaamste conclusies van het 72e geschrift van de 
Prof. Mr. B. M. Teldersstichting, "De markt helpt mee. Ontwik
kelingssamenwerking in de jaren negentig", dat op 14 septem
ber jl. in het Haagse perscentrum Nieuwspoort werd gepresen
teerd. 

De werkgroep die het rapport 
opstelde, stond onder leiding van 
prof. dr. C. J. Oorten telde onder 
haar leden onder ·anderen Frans 
Weisglas. 

De werkgroep van de Telders
stichting meent dat het Neder
lands ontwikkelingssamenwer
kingsbeleid kan bijdragen aan een 
oriëntatie op de markt door (1) 
vrije prijsvorming, particulier 
initiatief, doorbreking van (over
heids)monopolies, e.d. te bevor
deren, door (2) de vorming van het 
ondernemende middenkader, en 
in het bijzonder de ontwikkeling 
van het midden- en kleinbedrijf, 
te ondersteunen en door (3) vrij 
kapitaalverkeer en vooral par
ticuliere investeringen te stimu
leren. 

landse beleid ligt in het feit dat 
de overheid te veel taken op zich 
heeft genomen. Het verbeteren 
van de effectiviteit van de hulp 
vereist een reductie van de ver
snippering van krachten en gel
den en een intensivering van de 
samenwerking met andere hulp
verstrekkers. 

Anders dan de nota "Een we
reld van verschil" van minister 
Pronk die een week later ver-

scheen, besteedt het rapport van 
de Teldersstichting ook veel aan
dacht aan de rol die het bedrijfs
leven in het ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid kan spelen. 
In de studie wordt gesteld dat de 
Nederlandse overheid inves
teringen van Nederlandse bedrij
ven in de Derde Wereld dient te 
stimuleren door meer te doen aan 
advisering en voorlichting wat 
betreft investeringsmogelijk
heden, door de Financierings
maatschappij voor Ontwik
kelingslanden (FMO) te verster
ken, door de Wet Herverzekering 
Investeringen uit te breiden en 
door de oprichting van Particulie
re Ontwikkelings- en Partici
patiemaatschappijen (POPMs) te 
bevorderen. 

Tijdens de persconferentie 
werd een door Erica Terpstra op
gestelde reactie van de VVD
Tweede Kamerfractie op de "hel
dere, veelomvattende nota" van 
de Teldersstichting rondgedeeld. 
De fractie, aldus de notitie van 
Terpstra, "onderschrijft graag de 
strekking en de hoofdlijnen van 
dit toekomstgerichte, duidelijke 
rapport over ontwikkelingssa
menwerking". 

U kunt het geschrift De markt 
helpt mee. Ontwikkelingssamen
werking in de jaren negentig be
stellen door f 25,- over te maken 
op girorekening nr. 33.49. 769 ten 
name van de Prof. Mr. B. M. Tel
clersstichting te Den Haag, onder 
vermelding van "geschrift 72". • 

Verder verdient het aanbe
veling de hulp zoveel mogelijk te 
kanaliseren via multilaterale 
programma's en de hulp die men 
bilateraal blijft geven, in sterkere 
mate te coördineren met andere 
donoren; internationale organi
saties en groepen van donoren 
kunnen het macro-beleid van 
ontwikkelingslanden immers ef
fectiever beïnvloeden dan lan
den afzonderlijk. Als de ervaring 
ons iets geleerd heeft, dan is het 
wel dat een gezond overheidsbe
leid een essentiële voorwaarde 
vormt voor economische ontwik
keling, aldus de commissie-Oort. 

Op 12 september jl. organiseerden de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting en de WO
partijcommissie voor Buitenlandse Zaken een internationale rondetafel-conferentie 
over The lmplications of the Gulf Crisis for NATO. 

Tijdens de persconferentie 
legde Oort uit dat naar de mening 
van de werkgroep een voornaam 
probleem van het huidige Neder-

Inleidingen werden gehouden door: Dr. Peter Gorterier (Secretaris-Generaal North 
Atlantic Assembly), Lt. Gen. Etiënne Cape/ (tot voor kort Chef van de Franse 
Luchtmachtstaf}, Dr. Brian Field (Adjunct-Directeur van de Afdeling Economische 
Aangelegenheden van de NAVO) en Sari van Heemskerck-Pillis Duvekot (woordvoer-
ster Defensie van de WO-Tweede Kamerfractie). · 
Een verslag en impressie van deze conferentie wordt gepubliceerd in het oktober
numme( van Liberaal Reveil. 
(foto: Theo Meijer) 



Mededelingen 

vanhet 

hoofdbestuur 

1. Nota commissie-
Hoofdlijnen 

Conform het schema zal de com
missie-Hoofdlijnen (de commis
sie-Nord) haar nota in de tweede 
helft van november uitbrengen. 

Alle ontvangers van Vrijheid en 
Democratie zullen een exemplaar 
van deze nota krijgen toegezon
den. Het hoofdbestuur beraadt 
zich nog op een verzoek van de 
kamercentrales Friesland, Gro
ningen, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland om de nota in die zin 
te behandelen dat, gelet op het 
karakter van de nota, de afdelin
gen en centrales alleen moties 
m.b.t. de strekking van de ver
schillende paragrafen kunnen in
dienen. 

Het hoofdbestuur toetst de nota 
marginaal aan het gestelde in de 
Beginselverklaring. 

2. Kandidaatstelling leden 
hoofdbestuur 

Thans zijn reglementair aan de 
beurt van aftreden de secretaris
sen voor de organisatie: 

mevr. J. C. van Dijk-Sturm te 
Middelburg; drs. J. C. Gmelich 
Meijling te Den Helder; mevr. M. 
J. H. den Ouden-Dekkers te Wa
geningen en drs. F. G. J. Steen
meijer te Oosterwolde (allen re
glementair herkiesbaar). 

Mevrouw Den Ouden heeft het 
hoofdbestuur laten weten om per
soonlijke redenen niet meer voor 
herkandidering in aanmerking te 
willen komen. 

Ingevolge artikel 41.1 hr. kunnen 
vanaf 15 september tot 15 decem
ber 1990 kandidaten voor deze 
functies van secretarissen voor de 
organisatie gesteld worden .door 
het hoofdbestuur en de ledenver
gaderingen van de afdelingen. 
Het hoofdbestuur verdeelt zelf 
voor deze leden de taken ingevolge 
artikel 23.5 statuten. 

Het hoofdbestuur heeft in zijn 
vergadering van 1 oktober jl. kan
didaten gesteld voor deze door de 
44ste jaarlijkse algemene verga
dering te verkiezen functionaris
sen: 

mevr. J. C. van Dijk-Sturm te 
Middelburg (herkandidering); 
drs. J. C. Gmelich Meijling te Den 
Helder (herkandidering); drs. F. 
G. J. Steenmeijer te Oosterwolde 
(herkandidering) en drs.P.A.van 
Vugt te Kaatsheuvel (kandide
ring). 

OKTOBER 1990 

Activiteitenschem.a 
1 januari- 31 december 1991 

I januari 

7 januari 

voor 8 januari 

9januari 

12januari 

15januari 

2ljanuari 

22januari 

23januari 

25januari 

26januari 

t/m 31 januari 
(24;00 uur) 

1-22 februari 

2 februari 

4 februari 

9 februari 

13 februari 

18 februari 

19 februari 

20 februari 

22 en 23 februari 

22 februari-7 maart 

vóór 24 februari 

25 februari 

t/m 4 maart 
(24.00 uur) 

4 maart 

6 maart 

7 maart-6 a pril 

9maart 

t/m 11 maart 
(24.00 uur) 

11 maart 

12 maart 

13 maart 

14 maart 

18 maart 

22 maart 

23 maart 

29maart 

- Nieuwjaarsdag (algemeen secretariaat gesloten) 

- hoofdbestuursvergadering (vaststelling 
beschrijvingsbrief 44ste jaarlijkse algemene 
vergadering) 

- (EK) verzending door algemeen secretaris van 
groslijst en technisch advies (zoals vastgesteld 
door 43ste jaarlijkse algemene vergadering) 

- LPC-vergadering 

- partijraadsvergadering o.a. over rapport van de 
Commissie Hoofdlijnen 

- Vrijheid en Democratie 
publikatie beschrijvingsbrief 44ste jaarlijkse 
algemene vergadering 

- (EK) publikatie groslijst en technisch advies 

- hoofdbestuursvergadering 

- (PS) dag der kandidaatstelling 

- LCV-vergadering 

- TV-uitzending 

- (PS) start campagne 

- sluitingsdatum inlevering amendementen c.q. 
moties t.b.v. de buitengewone algemene 
vergadering van 6 april 

commissie Hoofdlijnen geeft adviezen bij de 
ingediende moties c.q. amendementen 

- (EK) kamercentrales houden centralevergadering 
ter vaststeÜing van de advieslijsten 

- hoofdbestuursvergadering 

periodiekoverleg HB/KC 

- LPC-vergadering 

- hoofdbestuursvergadering 
- (EK) hoofdbestuur stelt Moddermanlijsten op en 

stelt vast een ontwerp van de in te dienen lijsten 

- Vrijheid en Democratie 
- meezending affiche t.b.v. Statenverkiezingen 

.- TV-uitzending 

- congres van de Organisatie Vrouwen in de VVD 

- toezending aan besturen van afdelingen en 
centrales van gebundelde uitgave van alle 
ingediende amendementen c.q. moties t.b.v. BAV 
van 6 april 

(EK) toezending van Moddermanlijsten en 
ontwerp hoofdbestuur aan leden 
kandidaatstellingsraad, secretarissen 
kamercentrales en aan zittende leden 

LCJ-vergadering 

- sluitingsdatum inlevering amendementen c.q. 
moties t.b.v. de 44ste jaarlijkse algemene 
vergadering 

- (PS) einde van de campagne 

(PS) dag der stemming 

bespreking en standpuntbepaling in afdelingen en 
centrales m.b.t. de ingediende amendementen c.q. 
moties t.b.v. BA V van 6 april 

- periodiekoverleg HB/KC 

- (EK) besturen kamercentrales en leden 
statenfracties kunnen over de aan hen 
toegezonden stukken opmerkingen doen toekomen 
aan de algemeen secretaris 
(EK) zittende verkiesbare leden kunnen 
hoofdbestuur mededelen in 
kandidaatstellingsraad het woord te willen voeren 

hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- LCV-vergadering 

LPC-vergadering 

hoofdbestuursvergadering 

- TV-uitzending 

- (EK) bijeenkomst kandidaatstellingsraad, 
vaststelling definitieve lijsten in het Jaarbeurs 
Congrescentrum te Utrecht (Julianacongreszaal) 

Goede Vrijdag (algemeen secretariaat gesloten) 

31 maart en 1 april 

5 en 6 april 

8 april 

13 april 

16 april 

17 april 

22 april 

23 april 

26 en 27 april 

29 april 

30 april 

9mei 

lOmei 

13 mei 

14mei 

17mei 

19 en 20mei 

25mei 

27mei 

ljuni 

3juni 

5juni 

8juni 

lOjuni 

12juni 

18juni 

24juni 

8juli 

voor 15juli 

t/m 5 augustus 
(24.00 uur) 

19 augustus 

1-16 september 

2 september 

3 september 

4-7 september 

10 september 

11 september 

15 september/ 
15 december 

16 september 

17 september 

Pasen (algemeen secretariaat gesloten) 

buitengewone algemene vergadering in de Flint te 
Amersfoort ter behandeling van de nota van de 
commissie Hoofdlijnen 

- hoofdbestuursvergadering 

- periodiekoverleg HB/KC 

- Vrijheid en Democratie 
- publikatie amendementen c.q. moties t.b.v. 44ste 

jaarlijkse algemene vergadering 

- TV-uitzending 

- hoofdbestuursvergadering 

(EK) dag der kandidaatstelling 

- 44ste jaarlijkse algemene vergadering in 
Krasnapolsky te Amsterdam 

- hoofdbestuursvergadering 

- Koninginnedag (algemeen secretariaat gesloten) 

- Hemelvaartsdag (algemeen secretariaat gesloten) 

algemeen secretariaat gesloten 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

- TV-uitzending 

- Pinksteren (algemeen secretariaat gesloten) 

- periodiekoverleg HB/KC 

- (EK) dag der stemming 
- hoofdbestuursvergadering 

- themadag 

- LCJ-vergadering 

- LPC-vergadering 
LCV-vergadering 

- partijraadsvergadering o.a. over voorstellen 
hoofdbestuur inzake wijziging statuten en 
huishoudelijk reglement 

hoofdbestuursvergadering 

- TV-uitzending 

Vrijheid en Democratie 
- publikatie beschrijvingsbrief voor BA V van 4 en 

5 oktober 

hoofdbestuursvergadering 

- hoofdbestuursvergadering 

mededeling hoofdbestuur aan de besturen van 
afdelingen en centrales met betrekking tot het 
periodieke aftreden van leden van het 
hoofdbestuur tijdens de 45ste jaarlijkse algemene 
vergadering 1992 

- sluitingsdatum indiening door afdelingen en 
centrales van amendementen c.q. moties t.b.v. 
BA V van 4 en 5 oktober bij algemeen secretaris 

- hoofdbestuursvergadering 

- mededeling hoofdbestuur over plaats, tijd en 
agenda van de 45ste jaarlijkse algemene 
vergadering 1992 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 
- publikatie beschrijvingsbrieven voor BA V's van 

23 november en 7 december 
- publikatie amendementen c.q. moties t.b.v. BAV 

van 4 en 5 oktober 

congres Liberale Internationale Luzern 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
's-Gravenhage 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Drenthe 

- hoofdbestuur en ledenvergadering van elke 
afdeling kunnen kandidaten stellen voor de 
vacatures in het hoofdbestuur ( 45ste jaarlijkse 
algemene vergadering 1992) 

hoofdbestuursvergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Dordrecht 



B september 

1 september 

3 september 

5 september 

:8 september 

i oktober 

2 oktober 

4 en 5 oktober 

7 oktober 

8 oktober 

9 oktober 

t/m 15 oktober 
(24.00 uur) 

21 oktober 

22 oktober 

23 oktober 

26 oktober 

28 oktober 

29 oktober 

30 oktober 

1 en 2 november 

4november 

9november 

12 november 

13 november 

15november 
(tot 24.00 uur) 

16november 

18november 

19 november 

20 november 

23 november 

26 november 

27november 

2 december 

7 december 

11 december 

15 december 
(tot 24.00 uur) 

16 december 

17 december 

25 t/m 31 december 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Friesland 

- reguliere partijraadsvergadering over Troonrede 
en Miljoenennota 

- hoofdbestuursvergadering 

- LPC-vergadering 
- LCV-vergadering 

- periodiekoverleg HB/KC 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale Den 
Helder 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Rotterdam 

- buitengewone algemene vergadering o.a. ter 
vaststelling herziene statuten en huishoudelijk 
reglement 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 
- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 

Limburg 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Amsterdam 

- sluitingsdatum indiening door afdelingen en 
centrales van amendementen c.q. moties t.b.v. 
BA V's 23 november en 7 december bij algemeen 
secretaris 

- hoofdbestuursvergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Gelderland 

- bezoek hoofdbesuur aan de kamercentrale 
Haarlem 

- partijraadsvergadering o.a. over conclusies 
themacongressen 

- LCJ-vergadering 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Utrecht 

bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
's-Hertogenbosch 

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

hoofdbestuursvergadering 

themadag 

- Vrijheid en Democratie 
- publikatie amendementen c.q. moties t.b.v. 

BA V's van 23 november en 7 december 
- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 

Zeeland 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Flevoland 

- LPC-vergadering 

- sluitingsdatum indiening van voorstellen voor de 
45ste jaarlijkse algemene vergadering (1992) door 
de ledenvergaderingen van de afdelingen en de 
centralevergaderingen van de centrales bij de 
algemeen secretaris 

- periodiekoverleg HB/KC 

hoofdbestuursvergadering 

bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Overijssel 

LCV-vergadering 

buitengewone algemene vergadering ter 
vaststelling definitieve reglementen EP en EK 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Groningen 

bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale 
Tilburg 

- hoofdbestuursvergadering 

buitengewone algemene vergadering ter 
vaststelling definitieve reglementen PS en GR 

- bezoek hoofdbestuur aan de kamercentrale Leiden 

sluitingsdatum kandidaatstelling periodieke 
verkiezing leden hoofdbestuur (1992) door het 
hoofdbestuur en de ledenvergaderingen van de 
afdelingen 

- hoofdbestuursvergadering 

- Vrijheid en Democratie 

Kerstmis (algemeen secretariaat gesloten) 

N.B. De toevoeging PS en/ofEK houdt in dat de daar genoemde data en 
handelingen verband houden respectievelijk met de Statenverkiezingen of 
de Eerste-Kamerverkiezing 1991. 
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I VRIJHEID EN DEMOCRATIE 1991 17 september 
18 september 

1 oktober 

kamercentrale Dordrecht 
kamercentrale Friesland 
kamercentrale Den Helder 
kamercentrale Rotterdam 
kamercentrale Limburg 
kamercentrale Amsterdam 
kamercentrale Gelderland 
kamercentrale Haarlem 
kamercentrale Utrecht 
kamercentrale 's-Hertogenbosch 
kamercentrale Zeeland 
kamercentrale Flevoland 
kamercentrale Overijssel 
kamercentrale Groningen 
kamercentrale Tilburg 
kamercentrale Leiden 

15januari 
19 februari 
12 maart 
16 april 
14 mei 

18 juni 
3 september 
8 oktober 

12 november 
17 december 

HOOFDBESTUURS
VERGADERINGEN 1991 

7 januari 
21 januari 

4 februari 
18 februari 
11 maart 
18 maart 

8 april 
22 april 
29 april 
13 mei 
27 mei 
10 juni 

24juni 
8juli 

19 augustus 
2 september 

16 september 
23 september 

7 oktober 
21 oktober 

4 november 
18 november 
2 december 

16 december 

PERIODIEKOVERLEG 
HOOFDBESTUUR/ 
KAMERCENTRALES 

9 februari 
9 maart 

13 april 

25 mei 
28 september 
16 november 

2 oktober 
8 oktober 
9 oktober 

22 oktober 
23 oktober 
29 oktober 
30 oktober 
12 november 
13 november 
19 november 
26 november 
27 november 
11 december 

LPC-VERGADERINGEN 

woensdag 
woensdag 
donderdag 
woensdag 
woensdag 
woensdag 

9 januari 
13 februari 
14 maart 

5juni 
25 september 
13 november 

LCV-VERGADERINGEN 

woensdag 
woensdag 
woensdag 
woensdag 
woensdag 

23 januari 
13 maart 
5juni 

25 september 
20 november 

BEZOEKEN HOOFDBESTUUR 
AAN DE KAMERCENTRALES 

LCJ-VERGADERINGEN 

10 september 
11 september 

kamercentrale 's-Gravenhage 
kamercentrale Drenthe 

maandag 
maandag 
maandag 

25 februari 
3 juni 

28 oktober 

"" .. ' '· 
f\tt\ I 

~ 
Connnissie-hoofdlijnen verrast 
door veel reacties 
DEN HAAG - "Wij vinden het 
reuze plezierig dat zoveel 
mensen vanuit de partij voor 
1 oktober hebben gereageerd. 
Veel reacties gaan over waar 
we in de toekomst aan moeten 
denken. Alle reacties - zo uit
eenlopend als ze zijn - worden 
serieus behandeld." 

Mr. Hans Nord, voorzitter van 
de commissie-hoofdlijnen, heeft 
aan de respons gemerkt dat zijn 
commissie leeft in de VVD. Hij is 
daar zeer tevreden over. 

"Alles wat is binnengekomen, 
is voor alle commissieleden ge
fotokopieerd en in de vergaderin
gen behandeld. Het is onze bedoe
ling om allen die ons hebben ge
schreven in ons rapport te noe
men. Voor sommige inbrengen 
geldt wel dat ze te gedetailleerd 
zijn om daar nu al in extenso in 
ons korte rapport op in te gaan. 
Tenslotte gaat het om hoofdlijnen. 
Maar diverse bijdragen kunnen 
daarna weer op themadagen wor
den behandeld." 

Werkwijze 
De commissie die .op 5 juli door 

VVD-voorzitter Ginjaar werd 
geïnstalleerd heeft inmiddels 
zo'n acht à negen keer vergaderd. 
"De sfeer is bijzonder plezierig. 
We hebben openhartige discus
sies, die gekenmerkt worden door 
hun zakelijke en vriendschappe
lijke toonzetting. Elke keer praten 
wij over een concepttekst die ik 
heb geschreven en die ik aan de 
hand van de opmerkingen tijdens 
de vergadering dan weer her
schrijf. Met dat stuk gaan we dan 
weer rond de tafel zitten." 

Hans Nord. 

De commissie-N ord streeft er
naar om zoveel mogelijk vakjar
gon te vermijden, zodat het rap
port voor ieder geïnteresseerd 
partijlid straks goed te lezen is. 
"Problemen," zegt Hans Nord, 
"lijken soms verschrikkelijk in
gewikkeld, maar de gedachten die 
er achter zitten zijn vaak heel 
eenvoudig." 

Hoogspanning 
De korte termijn die de com

missie is gegund, heeft volgens 
Nord zowel voor- als nadelen. "We 
werken nu wel onder geweldige 
hoogspanning. Anderzijds blijven 
we juist door die beperkte tijd ons 
goed houden aan de hoofdlijnen." 

In november zal de commissie 
het rapport presenteren. Alle le
den ontvangen het als gratis extra 
editie van Vrijheid & Democratie 
in de vorm van een blauw boekje. 
Daarna kan de discussie in de af
delingen op gang komen. De finale 
ligt op 6 april als in een bijzondere 
algemene vergadering de defini
tieve tekst wordt vastgesteld. • 

KANDIDAAT
STELLING EK 

De leden worden hierbij opge
roepen namen van mogelijke 
kandidaten aan het bestuur 
van hun afdeling te noemen 
t.b.v. de voordracht van dele
denvergadering van de afde
ling van deze mogelijke kan
didaten voor opneming in de 
groslijst EK. 
De leden dienen voor 1 decem
ber a.s. de namen van deze 
personen ter kennis te brE)ngen 
(bij voorkeur schriftelijk) van 
de secretaris van hun afdeling. 
In de periode 1 tlm 15 decem
ber a.s. wordt een ledenver
gadering van elke afdeling ge
houden om te besluiten welke 
voorlopige kandidaten worden 
voorgedragen. Ook de staten
fracties hebben voor 16 decem
ber a.s. de mogelijkheid om 
voorlopige kandidaten voor te 
dragen. 
In beide gevallen dient de 
voordracht uiterlijk 16 decem
ber in het bezit te zijn van de 
algemee~ secretaris. 



REGIO 

Veteranenbeleid 

waarvan het Nederlandse volk 
hoegenaamd geen notie had. 

In de medische sector is bij 
veronderstelde oorlogsinvaliditeit 
het verplicht lid zijn van de 
B.N.M.O. waarvoor een pittige 
ballotage geldt, een voor velen 
onneembare drempel. 

Op sociaal gebied is sprake van 
versnipperd beleid, waarin orga
nen van diverse pluimage, mede 
bemand door dienstweigeraars, 
een rol spelen. 

Zaak is dat Defensie dit gebied 
aan zich houdt om het vertrouwen 
van oud-militairen te winnen c.q. 
te behouden. 

OKTOBER 1990 

Onrechtvaardig 
Over de pensioenen: wie na In

donesië in dienst trad bij de over
heid of enkele grote bedrijven 
krijgt diensttijdpensioen, inclu
sief tropentoelage. De rest krijgt 
niets, een volgens Sari van 
Heemskerck onrechtvaardige 
toestand. 

Juridisch zijn we vrijwel kans
loos. Om hierin via een proefpro
ces in te grijpen, wat een enkeling 
doet, lijkt mevrouw Van Heems
kerck niet verstandig. Het zal 
moeten komen van een gezamen
lijke inspanning tot het verkrijgen 
van erkenning en moreel recht op 
rehabilitatie. 

De VVD gaat zich in de Defen
siecommissie inzetten voor het in 
zicht brengen van het kosten
plaatje en hieruit de mogelijkhe
den en onmogelijkheden destil
leren. Het in de Defensiebegroting 
1991 uitgetrokken bedrag voor 
flankerend veteranenbeleid van 
f 100.000,- is weinig impone
rend en dat dreigt nog goeddeels 
in de representatieve sfeer te ver
dwijnen. Met een nulletje erbij 
zou een minimum aan defensie
faciliteiten voor contactbijeen
komsten zijn te verwezenlijken. 

DIRK KOK • 
PPC Krimpenerwaard 

ROTTERDAM - Op vrijdag 21 
september was ons Tweede-Ka
merlid Sari van Heemskerck te 
gast bij de Vereniging Oud-Mi
litairen Indiëgangers om met de 
veteranen te praten over het op 
hen gerichte beleid zoals dat 
thans in de steigers staat. Zij had 
zich hierbij verzekerd van de ge
waardeerde assistentie door ho
gere ambtenaren van Defensie. 

Dit initiatief van mij, zelf ve
teraan, sloeg aan. Uit heel Zuid
WestNederlandwaren leden naar 
de Maasstad gekomen. 

Gelderse thema-ochtend 
Vrouwen 

Het gehoor onder voorzitter 
oud-reservekapitein De Jong uit 
Heerjansdam betoonde een met 
beheerste emotie geladen disci
pline waarin de gedegen inbreng 
van onze liberale volksvertegen
woordigster volledig tot zijn recht 
kwam. 

De aanzet tot een veteranen
beleid werd na enkele verloren 
decennia in 1987 gegeven door de 
toenmalige VVD-minister Van 
Eekelen. Op zijn aandrang heb
ben veertien verspreid opererende 
organisaties zich verenigd in een 
platform als praatpaal van de re
gering. Mede hierdoor verscheen 
in 1988 een rapport van oud
staatssecretaris Van der Mey, ook 
oudgediende, waarin de meest 
nijpende problemen voor het 
voetlicht werden gebracht. Zaken 

Scholing dient enerzijds toege
sneden te zijn op de arbeidsmarkt, 
anderzijds op de ontplooiing van 
het individu. 

Nederland kent in verhouding 
tot andere Europese landen wei
nig vrouwen die buitenshuis wer
ken. De 1990-maatregel voor 
meisjes zal dat in de toekomst 
doen veranderen. Toch komt 
1992, Europa met de open gren
zen, snel. 

Hoe is het perspectief dàn vàor 
de Nederlandse vrouw op de ar
beidsmarkt? Halen we onze ach
terstand nog in? Is ons onderwijs 
daar voldoende toe uitgerust? 

Het Provinciaal Bestuur van 
de organisatie Vrouwen in de 
VVD Gelderland heeft het genoe
gen u uit te nodigen voor de 
thema-ochtend 

Sluit ons onderwijs voor vrouwen 
aan op de Europese arbeidsmarkt? 

Het thema zal worden ingeleid 
door mevrouw Mr. Jessica Larive, 
lid van het Europese Parlement 
voor de Liberaal Democraten. 

datum: woensdag 31 oktober 1990 
aanvang: 9.30 uur 
plaats: Hotel Haar huis, tegenover 
het station te Arnhem 
kosten: f 5,-

De inleiding begint om 10.00 
uur. Na de pauze is gelegenheid 
voor discussie. 

Bij een onderwerp dat zowel 
van groot belang voor uzelf dan
wel voor de volgende generatie zal 
zijn, mogen wij rekenen op uw al
ler komst. 

J. DE BLÉCOURT-MAAS • 

Themadag Ruimtelijke Ordening. 
Programma Themacongres "Integratie Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid, Landbouw 
en Waterhuishouding" op 24 november 1990 in hetAgoratheater, Agorahof2 te Lelystad. 

10.00-10.30 uur: 
10.30-10.45 uur: 
10.45-11.15 uur: 
11.15-11.45 uur: 
11.45-12.00 uur: 
12.00-12.30 uur: 
12.30-13.30 uur: 
13.30-14.30 uur: 

Ontvangst en koffie 
Opening door de dagvoorzitter, drs. G. M. V. van Aardenne 
"Is een liberaal ecologisch beleid mogelijk?" door drs. H. B. Eenhoorn 
"Een liberale visie op de stedelijke ontwikkeling, door dr. L. van Leeuwen 
Koffie 
"Mobiliteit; vrij bewegen," door de heer J. W. Wegstapel 
Lunchpauze 
Drie discussiegroepen ter (her)formulering van conceptstellingen over de 
onderscheiden onderwerpen 

14.30-16.00 uur: Plenaire discussie 
16.00 uur: Informeel samenzijn 

Belangstellenden kunnen zich opgeven door middel van bijgevoegde bon. De kosten van de dag 
bedragen± f 30,- en dienen bij de toegang tot de zaal te worden voldaan. 

(naam) 
(adres) 
(woonplaats) 

geeft zich op voor de Themadag Integratie Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid, Landbouw 
en Waterhuishouding op 24 november 1990 in het Agoratheater, Agorahof2 te Lelystad. 
De kosten ten bedrage van ± f 30,- zullen aan de zaal worden voldaan. 
Inzenden aan: Mevr. J. Nieuwenhuyzen-v.d. Eeze, Reigerweg 25, 3897 LH Zeewolde. 
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Afscheid van een kc-propagandist 

Nel/ekeTerhorst-Van Eek overhandigt Rein Verdijk een karaf rode wijn als af
scheidsgeschenk (foto: Peter Drent b.v.) 

Ruim 3 jaar lang voerde Rein 
Verdijk de propaganda voor Gel
derland. Kenmerkend voor die 
periode waren een aantal zeer op
vallende happenings, zoals de 
Europa-dag, bij de Europese ver
kiezingen en een verkiezings
avond in de jungle van Burgers 
Bush. 

Deze bijeenkomsten kwamen 
tot stand dank zij de creativiteit, 
inventiviteit en het enthousias
merende vermogen van Rein Ver
dijk. Europese paspoorten werden 
uitgereikt, ECU's, de Europese 
munteenheid, gedrukt en ge
bruikt als betaalmiddel om con
sumpties te kopen en Franse por
tretschilders waren aanwezig. In 
Burgers Bush speelde een Ga
melan-orkest met op de achter
grond de nachtelijke geluiden van 
een tropisch regenwoud. 

Meer dan 500 mensen waren 

aanwezig en dat op een tijdstip 
dat, door de perikelen in Den 
Haag, de animo om je voor de po
litiek in te zetten bepaald niet 
groot was. 

Rein kon zoveel mensen naar 
zijn bijeenkomsten trekken door
dat hij, door zijn stimulerend be
leid, een groep actieve VVD-ers 
om zich heen had verzameld. 

Zijn creativiteit bleek o.a. uit 
de originele PR-materialen die hij 
ontwierp en die hun weg vonden 
door het hele land. De KC-Gel
derland en de Gelderse propa
gandacommissie namen dan ook 
node afscheid van hun propagan
dist en dankten hem voor zijn in
breng en zijn rustige manier 
waarop hij het onmogelijke moge
lijk kon maken. 

N.H. TER HORST-VAN ECK • 
Lievelde 

Jong. bloed in fractie Oud-Amstel 

V.l.n.r. Pieter Bas van Agtmaal, Jan Frans de Groot en Kees Stam. (foto: Luuk 
Gosewehr) 

In Ouder-Amstel mag de VVD
fractie in de gemeenteraad beslist 
niet oud en belegen worden ge
noemd. De liberale vertegen
woordiging heeft in de tegen de 
twaalfduizend inwoners tellende 
gemeente aan de Amstel een frac
tievoorzitter van 23 jaar oud en 
sinds kort ook een 21-jarige stu
dent. Het zijn Pi eter Bas van Agt
maal en Jan Frans de Groot. 

Kersverse politici dus, die hun 
fractie gecompleteerd zien door de 
veel meer ervaren Kees Stam, 
wethouder en loco-burgemeester, 
met zijn 63 jaren sedert 1967 Ou
deramstels politicus en voor zijn 
twee jeugdige fractie-genoten de 
in de lokale politiek gelouterde 
"grijze eminentie". Het lijkt er 
naar uit te zien, dat Ouder-Amstel 
in het politieke "Guinness Record 
Book" thuishoort. Niet alleen het 
jongste raadslid (21), maar ook de 
jongste fractievoorzitter van Ne
derland voor de VVD. 

Pieter Bas en Jan Frans de 
Groot zit de politiek door geneti-

sche oorzaken in het bloed. Niet 
alleen is de belangstelling hier
voor hen als het ware met de pap
lepel ingegeven, maar hun fa
miliebanden reiken in het verle
den naar bestuurders en politici. 
Pieter Bas van Agtmaal, werk
zaam op een belastingadvieskan
toor in het naburige Amstelveen, 
is de zoon van Jan van Agtmaal. 
Deze was tot zijn overlijden acht 
jaar raadslid in Ouder-AmsteL 
Trees van Agtmaal, moeder van 
Pieter Bas, is al vele jaren secre
taris van de Ouderamstelse afde
ling van de VVD. Pieter Bas heeft 
diverse burgemeesters bij zijn 
voorouders. 

Familielijn 
Jan Frans de Groot moet, als 

hij in de raad het woord voert, 
tegen zijn vader "meneer de voor
zitter" zeggen. Cees de Groot, 
voorheen burgemeester van Ne
derhorst den Berg, zit nu het ge
meentebestuur van Ouder-Am-



1 voor. Jan Frans, laatste jaars 
Garieel student, kijkt dus in zijn 
nilielijn op burgemeesters te
~· Naast zijn vader was ook zijn 
a, liefst tot zijn 73e, burge
~ester van Monnikendam en 
ttwoude. Voor Jan Frans de 
:oot was deze familiebinding 
:Uleiding om bij zijn beëdiging 
; raadslid (door zijn vader!) in 
n maidenspeech te wijzen op 
in morele verplichting om na het 
zeggen van de plaatsing op de 
!ndidatenlijst door aanvaarding 
n het raadslidmaatschap ook B 
zeggen. 

Het was door het vertrek van 
:~.ctievoorzitter Evert Somer, die 
,n baan in Brussel aangeboden 
reeg, dat Jan Frans de Groot in 
k raad kwam en Pieter Bas de 

eiding van de fractie kreeg. De 
politiek, een familiezaak in Ou
der-Amstel? "Beslist niet," zegt 
senior-politicus Kees Stam. "Na
tuurlijk vind ik het leuk dat ik nu 
zowel met vader als met zoon Van 
Agtmaal als fractievoorzitter in de 
raad gezeten heb. Het jeugdige 
élan van mijn twee fractie-part
ners lijkt mij een goede basis om 
naar de problemen van de toe
komst te kijken." Het is duidelijk 
dat Kees Stam alle vertouwen in 
de samenwerking met Pieter Bas 
en Jan Frans heeft, die niet alleen 
zijn zonen, maar zelfs zijn klein
zonen hadden kunnen zijn. 

Geen grijze 
middenmoot 

Pieter Bas over zijn plannen: 
"Ik wil in de gemeente zuiniger 
met de centen omgaan." Over de 
VVD in het algemeen zegt hij: 
"We moeten er voor zorgen, dat 
we onze eigen identiteit behou
den. Geen grijze middenmoot 
worden. Ideeën om samen te wer
ken met D66, zoals die in Amster
dam klinken, vind ik een gevaar
lijke ontwikkeling." Jan Frans wil 
in Ouder-Amstel zijn krachten 
met name wijden aan gemeen
tewerken en bedrijven. Over zijn 
familiebanden in de Ouderam
stelse raad: "Hoewel ik nog thuis 
woon, zorgen mijn vader en ik er 
wel voor, dat-wij thuis niet te veel 
over de lokale politiek praten. In 
de raad kom ik mijn vader zo min 
mogelijk tegen. Ik zit expres in 
andere commissies dan mijn va
der." 

Een hartekreet tenslotte van 
wethouder en loco-burgemeester 
Kees Stam: "Ik hoop dat de VVD 
landelijk open oog heeft voor de 
kleinere gemeenten. Ik heb enige 
huiver, dat onze partij het belang 
van kleinere gemeenten, dicht in 
de buurt van grote steden, niet 
die aandacht geeft, die het volgens 
-mij verdient." 

HANS DE BIE • 

Hans Wiegel doopt "eigen plein" 
in het Zeeuwse Sluis 

Je "eigen" plein ligt niet altijd 
naast je eigen deur. Zo moest 
Hans Wiegel een verre reis on
dernemen van Leeuwarden naar 
het stadje Sluis in het verre 
Zeeuws-Vlaanderen, en het was 
nog slecht weer ook! Vrijdag 5 ok
tober heeft Hans Wiegel zijn "ei
gen" plein in Sluis gedoopt. Als 
wijwater diende de rijkelijk stro
mende regen, die zo'n veertig ge
nodigden onder een zee van pa
raplu's deed wegduiken. 

Het plein aan de Pater Brug
manstraat is naar Hans Wiegel 
vernoemd, omdat de oud VVD-po
liticus eind jaren zestig heeft 
voorkomen dat Sluis bij de ge
meentelijke herindeling haar 
zelfstandigheid zou verliezen. 
Hans Wiegel ziet het toen behaal
de succes als beloning voor zijn 
inspanningen destijds. 

Burgemeester M. L. Everaers 
(VVD) stond voorafgaand aan de 
onthulling van het naambord nog 
even stil bij de discussie van de 
Sluise gemeenteraad van augus
tus 1987. Er werd toen gesproken 
over de naam van het plein om het 
de naam "Hans Wiegel plein" te 
geven. Er waren geen bezwaren 
tegen de persoon Wiegel, maar 
omdat de in Sluis meest favoriete 
VVD-er nog leeft en bovendien 
veelvuldig in de belangstelling 
staat, moest de raad nog even 
"praten". "Meestal krijgen stra-

Foto: Camile Schelstraete. 

ten en pleinen de naam van over
leden grootheden, gelukkig echter 
is Hans Wiegel nog steeds in ons 
midden," aldus burgemeester 
Everaers. 

Strijd 
Samen met Hans Wiegel, 

haalde de vrijheidsstrijder van 
het eerste uur, wethouder J. J. du 
Fossé, oude herinneringen op uit 
de succesvolle lobbystrijd, die zij 
meer dan twintig jaar geleden 
voerden voor het behoud van 
Sluis. 
"Wij, uit Sluis, moesten suppor
ters maken om de zelfstandigheid 
van Sluis te waarborgen en wij 
vonden in Hans Wiegel een sup
porter. Zeker toen hij als jongste 
VVD-Kamerlid naar Sluis kwam 
om eens rond te kijken. Dat heeft 
geholpen, de politiek liep lang
zaam warm voor ons, de strijd was 
losgebarsten," aldus Du Fossé 
(ook VVD). 

Regelmatig moest Hans Wiegel 
glunderen, toen de verhalen van 
destijd de revue passeerden. "Het 
was de eerste grote klus, die ik als 
Kamerlid kreeg te doen. Ik had de 
les meegekregen dat gemeentelij
ke politiek van geval tot geval be
keken moest worden. De vraag 
komt dan naar voren of de be
stuurskracht gediend zou zijn bij 
een gemeentelijke herindeling." 

OKTOBER 1990 

Nu na meer dan twintig jaar 
constateerde Wiegel dat Sluis be
stuurlijk dermate goed is gecon
strueerd dat het zelf z'n boontjes 
wel kan doppen. Alle verhalen 
over samenvoeging met de na
bijgelegen gemeente Aardenburg, 
zag en ziet Wiegel niet zitten. De 
beide gemeenten verschillen in 
karakter zoveel van elkaar dat bij 
samenvoeging teveel tegenstel
lingen zouden worden gecreëerd. 

Hans Wiegel wist destijds na 
veel praten een meerderheid in de 
Kamer voor zijn standpunt te 
winnen. Hij diende een amen
dement in en Sluis behield zijn 
zelfstandigheid. "Ik vind het dan 
ook een eer dat hier in Sluis nu 
een plein naar mij is genoemd," 
aldus een trotse Hans Wiegel. 

Jan C. Schout • 
(lid DB KC Zeeland) 

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. 

Reactie op Van der 
Linden 
Met een aantal uitlatingen van 
drs. E. van der Linden in V &D 
van september ben ik het fun
damenteel oneens. Als dit werke
lijk onze koers moet worden, dan 
moet er eerst nog maar eens wat 
"gezuiverd" worden aan dergelij
ke uitlatingen. Ik citeer (2e kolom, 
laatste alinea): "We willen toch 
niet uitsluitend de partij van de 
ondernemers, het leger en de jonge 
carrièremakers zijn ... etc .... breder 
draagvlak." 
Ja, ja en nog eens ja. We moeten 
een keus maken in welke delen van 
de bevolking wij ons vertrouwen 
stellen, die met ons willen strijden 
voor de liberale beginselen en 
vasthouden aan het erfgoed der 
vaderen. En dat vind je niet op een 
breder draagvlak, maar wel zeer 
elitair. We moeten niet zoeken 
naar een breder draagvlak maar 
een hoge toren bouwen, zodat ie
dereen ons kan zien. En zo moeten 
we van die hoge toren blazen in 
eensgezindheid, trouw, be
trouwbaarheid. 
Rechtvaardigheidsgevoel met 
voorbijgaan aan het justitieel 
wetjesgepruts en doodvallen op 
een foutje in een procesverbaal 
waardoor een verkrachter-moor
denaar weer op vrije voeten komt. 
We moeten af van de overmatige 
bureaucratie. We moeten ophou
den Braks achter de vodden te zit
ten, omdat hij doelbewust de vis
sers meer vrijheid geeft dan de 
bureaucratie wil. We moeten op
houden de boeren te pesten, maar 
een oplossing aandragen i.p.v. 
verboden. 
Het is uitstekend dat er sancties 
komen tegen wangedrag bij sociale 
uitkeringen, waarmee zoveel geld 
over de balk wordt gegooid. En 
dan ook vrijheid van snelheid op 
de wegen, mits aangepast. En bij 
een strafbaar feit onherroepelijk 
nooit meer rijden. Al die wetjes en 

boetes leven niet in het nationaal 
rechtsgevoel. Laat ieder vrij, maar 
pak de lieden met asociaal gedrag 
door ze helemaal uit te schakelen 
en stel de doodstraf weer in tegen 
moordenaars. Dat scheelt enorm 
op de begroting van justitie. 
Strafmaat voor drugsdealers op 
hetzelfde niveau brengen als in het 
land waaruit ze afkomstig zijn. En 
niet terugdeinzen voor de dood
straf, want dat is de enige weg om 
een eind te maken aan het crimi
naliteitsparadijs dat Holland 
heet. Dat niet kijkt naar de slacht
offers en vermoorde kinderen, 
maar alleen naar het belang van 
de moordenaar. De bureaucratie 
zit op een veel te hoge stoel. Zo kan 
ik nog doorgaan, maar ik beperk 
me tot de laatste kolom: "Eindelijk 
minder politie en justitie"; God 
bewaar me! Wie anders? 

Reactie II 

Ir. W. Enklaar, 
Zwolle. 

Het artikel "Wat is onze koers?" 
van drs. E. v.d. Linden in de gast
rubriek van V &D 4/9/90 heb ik met 
veel aandacht en instemming ge
lezen. Toch miste ik er ons grootste 
probleem in van het nationale 
vreemdelingenbeleid. Dit is intus
sen ook een Europees probleem ge
worden en daarom kan ik niet be
grijpen waarom daarover niet ge
sproken wordt of mag worden. 
Wij zijn het er allemaal over eens 
dat het huidige beleid intussen een 
puinhoop is geworden. Daarom 
dient het zeer zeker ook in "onze 
koers" te worden opgenomen. De 
bevolking verlangt klaarheid en 
restricties. 

Louis G. M. de Jong, 
Diemen. 

Eén Europa: één stem, 
één taal 
De heer Hoogendam pleit in zijn 
stukje (V&D 4/9) voor de invoering 
van het Engels in de EG als enige 
noodzakelijke en gemeenschappe
lijke taal. Ik vraag mij af of Engels 
hiervoor zo'n goede keus is. Naar 
mijn mening komen drie talen in 
aanmerking als "lingua franca" 
voor de EG, nl. Duits, Engels en 
Frans. 
Bij het ontstaan van de EG waren 
Groot-Brittannië en Ierland niet 
betrokken. Frankrijk was destijds 
verreweg de belangrijkste lidstaat. 
De belangrijkste Europese instel
lingen werden gevestigd in de 
Franstalige steden Brussel, 
Straatsburg en Luxemburg. 
Daarom is het Frans momenteel 
binnen de EG de belangrijkste 
taal. 
De Bondsrepubliek Duitsland is 
momenteel economisch verreweg 
de sterkste lidstaat. Een positie die 
door de hereniging met de DDR 
alleen nog zal worden versterkt. 
Wanneer ook Oostenrijk toetreedt 
zal het Duitstalige blok qua bevol
kingsomvang verreweg de grootste 
van Europa zijn. 
Groot-Brittannië en Ierland zijn 
de Engelstalige landen in de EG. 
Ierland is, met alle respect, tame
lijk onbelangrijk. Groot-Brittan
nië is als grootmacht al tientallen 
jaren op zijn retour. Economisch 
bezet het binnen de EG de derde 
plaats. Het enthousiasme van dat 
land voor de EG laat te wensen 
over. Dat zijn allemaal zaken die 
de positie van het Engels niet ten 
goede komen. Het lijkt me daarom 
ongewenst om te beginnen met de 
invoering van het Engels als ge
meenschappelijke, officiële taal. 
Misschien blijft het Frans of wordt 
het Duits wel belangrijker. Zoiets 
laat zich niet dwingen. 
Het lijkt me verstandig het eerst 
eens afte wachten en voorlopig het 
onderwijs in alle drie de genoemde 
talen niet te verwaarlozen. 
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Bovendien ben ik ertegen dat of
ficiële stukken, voorschriften e.d. 
t.z.t. uitsluitend in de officiële taal 
zouden worden gepubliceerd. Dat 
komt de toegankelijkheid van die 
stukken niet ten goede. Er lijkt me 
niets tegen om ze in alle talen te 
vertalen. 
Tenslotte komt het mij eigenaar
dig voor om ons de Sovjet-Unie 
ten voorbeeld te stellen. Juist daar 
laaien nationalistische gevoelens 
nu weer op, m.i .. mede door het 
opdringen van de Russische taal 
en cultuur. 

R. J. Stekelenburg, 
Huizen. 

Constructieve 84e A. V. 
Een verademing na Zwolle. Op 
deze extra algemene vergadering 
toonde de WD weer het beeld van 
een partij waar op democratische 
wijze met respect voor elkaar tot 
weloverwogen besluiten wordt ge
komen. Dat is verheugend en het 
was ook te verwachten. Immers, de 
voorstellen waren door het hoofd
bestuur goed voorbereid na uitge
breid het kader te hebben geraad
pleegd middels zijn bezoeken aan 
de kamercentrales, het regulier 
overleg met de kc-voorzitters, enz. 
Vervolgens werden vanzelfspre
kend de ingediende amendemen
ten bij de voorstellen betrokken. 
Wil dat nu zeggen dat het hoofd
bestuur slechts heeft voorgesteld 
wat het van het kader heeft ge
hoord? Uiteraard is dat niet het 
geval, want dat zou alleen kunnen 
indien de gehele achterban en het 
kader in het bijzonder met één 
mond zouden spreken en dat doen 
liberalen per definitie niet. Het 
hoofdbestuur heeft dus zijn ver
antwoordelijkheid genomen en 
zijn voorstellen zodanig gefor
muleerd dat daardoor het par
tijbelang gediend en een instem
ming van de meerderheid ver
wacht zou mogen worden. Daarin 
is het hb geslaagd. Hetgeen een 
pluim voor het hoofdbestuur be
tekent, maar ook voor de algemene 
vergadering die dit hoofdbestuur 
heeft benoemd. 
Waren de onderwerpen wel be
langrijk? 
De media besteedden er immers 
geen aandacht aan! Indien de 
WD zich daardoor zou laten lei
den zou het er bedenkelijk uitzien. 
De onderwerpen waren: 
1. het automatisch lidmaatschap 

van de Vereniging van Staten
en Raadsleden; 

2. voorstellen m.b.t. het jongeren
beleid; 

3. wijzigingen m.b.t. de par-
tijraad en 

4. reglement Tweede Kamer. 
Belangrijke zaken dus omdat zij 
van groot belang zijn voor de 
kwaliteitsverbetering van de ad
viezen (1), het betrekken en en
thousiasmeren van de jongeren 
voor de liberale politiek (2), het 
optimaliseren van de inbreng van 
de partijraad (3) en verhoging van 
de kwaliteit van de volksvertegen
woordiging in de Tweede Kamer 
(4). 

De vergadering verliep in goede 
harmonie, waarbij de voorzitter op 
cruciale momenten bevredigende 
voorstellen formuleerde waarmee 
kon worden ingestemd. Geen en
kele mogelijkheid tot verbetering 
dus? Natuurlijk wel. Er is altijd 
een spanningsveld tussen brede 
gedachtenwisseling en snelle af
handeling. Maar democratie kost 
nu eenmaal tijd. Toch zou op een 
volgende a.v. wellicht wat sneller 
op bepaalde momenten tot stem
ming kunnen worden besloten. 

Tot slot kon worden geconstateerd 
dat de afgevaardigden zich goed 
hadden voorbereid en zich niet 
van de wijs lieten brengen door 
afgevaardigden die om uitstel 



vroegen, commissies wilden in
stellen e.d. 
Natuurlijk leiden procedures niet 
per definitie tot goede resultaten. 
Het blijven hulpmiddelen. Echte 
samenwerking in het partijbelang 
moet je van binnenuit willen en 
vergt vertrouwen in elkaar. Dat is 
in ieder geval uitgesproken. Nu 
hopen dat we elkaar daar ook aan 
houden. 

G. A. P. Schellekens, 
Maastricht. 

Behandeling rapport 
Commissie-Nord 
Zodra wij klaar zijn met de com
missie-Hoofdlijnen zal de partij 
ons produkt moeten behandelen. 
Enkele kamercentrales in het 
noorden van het land hebben 
daarover de vrees geuit dat dit op 
een zodanige manier zal gebeu
ren - bijvoorbeeld door een stort
vloed aan amendementen - dat het 
rapport slechts vermorzeld zou 
kunnen worden. 
Die vrees lijkt mij terecht. Van
daar de gedachte om aan de partij 
te vragen uitsluitend op hoofdlij
nen te discussiëren en eerder mo
ties dan amendementen in te die
nen. De communicatie tussen de 
partij en de commissie zal op die 
wijze goed kunnen verlopen. Ook 
de commissie heeft immers 
(slechts) de taak om hoofdlijnen te 
formuleren. 
in de kc-Haarlem is ter voorberei
ding van de discussies het volgen
de model gepland: aan de besturen 
van zowel de ondercentrales als de 
afdelingen is gevraagd om por
tefeuillehouders politiek te benoe
men. De kc heeft al zo'n functio
naris. Zij organiseren en leiden 
ieder in hun gebied politieke 
werkgroepen. Meestal zijn zij 
daarvan zelf de voorzitter. In de 
afdelingen worden allen die dat 
wensen (of daartoe gemotiveerd 
kunnen worden) lid van zo'n 
werkgroep. 
Iedere afdeling vaardigt een lid af 
naar de werkgroep politiek van de 
oe en alle portefeuillehouders te 
zamen vormen een overleggroep in 
kc-verband. Leden van de com
missie zijn vervolgens beschikbaar 
om aan alle groepen tezamen een 
toelichting te geven en met hen in 
debat te gaan. Op deze wijze kan 
de algemene vergadering van 6 
april aanstaande goed worden 
voorbereid. 

Bij het voorbereiden van dit model 
bleek dat onze reglementen wel een 
voorzitter, een penningmeester, 
een propagandist en een bestuurs
lid vorming & scholing voor
schrijven, maar geen bestuurslid 
politiek. Opmerkelijk daar po
litiek het voornaamste produkt 
van onze partij is. 

Het is niet de bedoeling dat de 
werkgroepen na 6 april worden 
ontboden. Er zijn op ieder niveau 
immers onderwerpen te over om op 
dezelfde wijze te worden behan
deld. Daarbij is het zelfs denkbaar 
dat de top van de partij zodra zij 
daaraan behoefte heeft, een po
litieke vraag aan de achterbani
werkgroepen stelt die in bovenge
noemd model binnen afzienbare 
tijd beantwoord kan worden. Dat 
zal de communicatie van boven 
naar beneden, en omgekeerd, be
vorderen en zal een bijdrage kun
nen leveren aan de meningsvor
ming en de te nemen stappen van 
de top. 
Het voert overigens te ver om 
daarover nu nader uit te wijden 
omdat wij allereerst staan voor de 
behandeling van het rapport. 
Tenslotte: de oe is een instituut 
met zeer veel mogelijkheden en 
moet in elk geval blijven. 

A. Steinz, 
Vrz. oe Gooi- en Vechtstreek. 

Confederatie Europa 
In V&D van september 1990 be
pleit Dr. I. J. Boagendam "Eén 
Europa, één stem". Die ene stem 
zou dan het Engels moeten zijn, de 
taal van een land dat o.a. door 
vele oorlogen een groot deel van de 
aarde beheerste. Dit zou finan
cieel-economisch voordeel mee
brengen, omdat vertalen niet meer 
nodig is. 
Als voorbeeld wordt de Sovjet
Unie genoemd. Het Russisch, de 
officiële taal in alle deelrepublie
ken aldaar, zou niet de lokale cul
turele identiteit in gevaar brengen. 
Dat is evenwel niet juist. De vol
keren aldaar werden en worden 
door de russificatie onderdrukt. 
De emancipatie geschiedt nu met 
hevige spanningen en geweld. De 
Sovjet-Unie is het enige nog over
gebleven rijk met koloniale aspec
ten, zegt ook Ir. Voorhoeve. 
Dr. Boagendam zegt ook dat En
gels als algemene voertaal erkend 
zou zijn, en niet tot een culturele 
eenheidsworst zou leiden. Het En
gels, the American way of life, 
voert weldegelijk hier, zoals ieder
een dagelijks kan constateren, 
naar een culturele eenheidsworst. 
Het volkslied, expressie mogelijk
heid, cultuurgoed van Nederland, 
wordt reeds niet meer op de 
scholen onderwezen. Onterecht. 
Nationaliteitsgevoelens, o.a. in 
stand gehouden door de verschil
lende talen, acht hij helaas on
wenselijk. Inderdaad durft men 
zich tegenwoordig niet meer na
tionalist te noemen, terwijl er meer 
dan ooit over de Nederlandse 
identiteit wordt geschreven. Na
tionalisme is de geestesgesteld
heid, waarbij het individu aan de 
eigen natie een hoge waarde toe
kent. Een nationaal staatsverband 
met een historische lotsgemeen
schap, zekere homogeniteit in taal, 
cultuur en afstamming, moet niet 
worden verworpen. 
Een economische eenwording van 
West-Europa betekent een groot 
gevaar voor de Nederlandse cul-
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tuur en de andere nationale cul
turen. In dit verband zou het dus 
zeer goed zijn, dat Nederland en 
Vlaanderen geheel zouden inte
greren. Met stemrecht over en 
weer. Onderling verbonden, een 
volk van 21 miljoen inwoners, wo
nend op een belangrijke geogra
fische plaats in Europa. Een
dracht maakt macht! Een con
federatie van (West) Europese vol
keren is een betere oplossing dan 
één Europa. De aantasting van 
een kleinere eenheid, het gezin, de 
familie, hebben we al eerder moe
ten verwerken. Het nationaliteits
beginsel moet gehandhaafd blij-
ven. 

Ir. P. M. Vrijlandt, 
Hilversum. 

De Golfcrisis 
Terecht merkt Frits Bolkestein in 
zijn artikel "De Golfcrisis" (V &D 
van september) op dat de vlucht 
naar voren van Saddam Hoessein 
alleen gestopt kan worden met 
militair machtsvertoon. Daaren
tegen ligt de "ware" oplossing van 
de Golfcrisis niet op militaire 
maar op het humanitaire vlak. 
Voor de creatie van die mens
waardige oplossing zal onze we
reld evenwel eerst moeten worden 
omgebouwd van een internatio
nale staten-anarchie waarin het 
recht van de sterkste heerst (het 
gedrag van Saddam Hoessein 
evenals het Westerse wapenie
kletter spreken wat dat betreft voor 
zich) tot een mondiale rechtsstaat 
onder auspiciën van de Verenigde 
Naties. Een wereld waarin de 
mondiaal-juridische belangen het 
van de nationaal-economische be
langen (die de "gewelddadige" 
drijfveer vormen van de Golf
crisis) hebben gewonnen, als re
sultaat van een algemene con
ferentie van VN-lidstaten ter her
ziening van het Handvest. Een 
conferentie die redelijkerwijs ge
sproken zal leiden tot het schrap
pen van het ondemocratische ve
torecht dat de vijf permanente Ze-
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den van de veiligheidsraad dic
tatoriale macht verschaft, 
waardoor onze volkerenorganisa
tie het noodzakelijk gezag ontbeert 
om haar "vredestaak" naar be
horen te vervullen. 
Volgens artikel 109 van het 
Handvest had die conferentie of
ficieel al in 1955 (!) moeten 
plaatsvinden, maar is zij destijds 
uitgesteld "tot een daartoe ge
schikt tijdstip". Door het optreden 
van Saddam Hoessein en de reac
tie daarop van de (nagenoeg ge
hele) wereld, is dat "geschikt tijd
stip" aangebroken. Het mag toch 
duidelijk zijn dat de patstelling 
die is ontstaan niet vraagt om het 
manhaftig wapengeweld waartoe 
Margaret Thatcher oproept, maar 
om een effectief geweldloos ant
woord waaruit de vredeswil van 
de totale wereldbevolking (ook die 
van miljoenen Irakezen!) spreekt. 
Dit broodnodige mondiale ant
woord op de mondiale Golfcrisis 
is alleen te verwachten van een VN 
die haar machteloosheid en daar
mee haar ongeloofwaardigheid 
heeft overwonnen als gevolg van 
een fundamentele reorganisatie 
die de machtsverhoudingen in de 
wereld definitief teniet doet en 
daarmee de kans op een oorlog 
voor immer uitsluit. Voor de rea
lisatie daarvan is het geboden dat 
onze regering de twee fregatten te
rugroept en zij zich volledig gaat 
richten op de versterking van de 
VN. Een versterking die in tegen
stelling tot de versterking van de 
troepenmacht in en rond de Per
zische Golf, het enige passende 
antwoord is op de Golfcrisis en 
niet te vergeten "alle andere we
reldnoden". Het behoeft immers 

A 
In deze rubriek worden. alleen 
aankondigingen opg(=momen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

ARNHEM/VROUWEN IN DE 
VVD - 31 oktober. Mevr. Mr. J. E. 
S. Larive. Hotel Haarhuis, tegen
over station, Arnhem. Aanvang 
9.30 uur. 

BLEISWIJK/AFD. VVD & 
VVD-JONGEREN - 5 november. 
R. L. 0. Linschoten. "De Rank", 
Kerkstraat 15, Bleiswijk. Aan
vang 20.00 uur. Met de VVD naar 
het jaar 2000. 

BLOEMENDAAL- 14 november. 
J. D. Blaauw. Restaurant "Iepen
hoeve", Hartenlust 4, Bloemen
daal. Aanvang 20.15 uur. Liberale 
inbreng in Oost-Europa. 

BRUSSEL - 29 oktober. H. F. 
DijkstaL Nederlandse Vereni
ging, Gallierslaan. Lunchbijeen
komst. Aanvang 13.00 uur. Voor-
aanmelding nodig: tel. · 
09.3222359824 (tijdens kantoor
uren). 

BUNNIK - 5 november. H. F. 
DijkstaL Partycentrum "De 
Beeste", Kammingalaan 30, Bun
nik. Aanvang 20.30 uur. Toelich
ting op de algemene beschouwin
gen. 

HEEMSTEDENROUWEN IN 
DE VVD - 29 oktober. R. L. 0. 
Linschoten. "Het kerkelijk cen
trum", Ramplaan 108, Haarlem. 
Aanvang 10.00 uur. De demo
grafische ontwikkeling en de in
vloed ervan op onze samenleving. 
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geen betoog dat alleen een VN die 
is uitgegroeid tot een mondiaal 
beleidsorgaan met bovennatuur
lijke bevoegdheden bij machte is 
om de wereldproblemen (waarvan 
de Golfcrisis momenteel het meest 
urgent is) op humane, dus redelij
ke wijze het hoofd te bieden. Een 
wijze waarin naar mijn mening 

. onze uiteindelijke politieke be
stemming ligt, ofwel de menswor
ding haar bekroning vindt. Waar
door begrippen als vrede, vrijheid, 
gelijkheid, broederschap, rechts
of heilstaat, rentmeesterschap e.d. 
op simpele wijze zichtbaar kunnen 
worden gemaakt. 

Wouter ter Heide, 
Langenholte. 

Mgevaardigden 
Uit de tekst van een (verworpen) 
amendement van de afdeling 
Leidschendam (zie beschrijvings
brief 84e A V) blijkt dat het moge
lijk is dat een afdelingsreglement 
bepaalt dat het afdelingsbestuur 
de afdelingsafgevaardigden kan 
benoemen. Dit is in strijd met art. 
20.5 van de statuten van de WD: 
"De afgevaardigden van een afde
ling worden benoemd door de le
denvergadering van die afdeling." 
Ik vind dat, zoals in artikel 29.3 
van het modelreglement voor 
WD-afdelingen het voorschrijft, 
het hoofdbestuur haar taak niet 
goed uitvoert door haar goedkeu
ring te verlenen aan een afde
lingsregelement dat in strijd LS 

met de statuten van de WD. 

L. Nelen, 
Kruis land. 

LELYSTAD/JOVD - 29 oktober. 
Mr. H. E. Koning. Café rest. "De 
Meerkoet", Polderdreef 13, Lely
stad. Aanvang 20.00 uur. Actuele 
politiek. 

MONNICKENDAM/KC DEN 
HELDER - 5 november. Mr. Drs. 
F. Bolkestein. Hotel "Lake Land", 
Jachthaven 1, Monnickendam. 
Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek. 

OISTERWIJK/MOERGESTEL-
9 november. Mevr. S. van Heems
kerck Pillis-Duvekot. Partycen
trum "De Gulle Ark", Gemul
lehoekenweg 54, Oisterwijk. 
Aanvang 20.00 uur. 

OLTERTERP/AFD. SMAL
LINGERLAND/OPSTERLAND 
- 29 oktober. Mevr. A. Jorritsma
Lebbink. "Het Witte Huis", 01-
terterp. Aanvang 20.00 uur. Uit 
de Tweede Kamer geklapt. 

SCHAGEN - 5 november. P. M. 
Blauw. Hotel café Rest. "De roode 
Leeuw". Markt 15, Schagen. 

TIEVONDERCENTRALE 
WEST BETUWE - 8 november. 
De heer J. D. Blaauw. "Cecilien
hof', Kerkstraat, Tiel (tegenover 
schouwburg). Aanvang 20.00 uur. 
Buitenlands beleid, in het bijzon
der de Golfcrisis. 

ZOETERMEER - 12 november. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. So
ciëteit "De Instuif', Dorpsstraat 
18, Zoetermeer. Aanvang 20.00 
uur. Het verkeers- en openbaar 
vervoer beleid. 

ZOUTKAMP/AFD.MARNE - 26 
oktober. Mevr. A. Jorritsma-Leb
bink. "De Zeearend". Dorpsplein 
1, Zoutkamp. Aanvang 20.00 uur. 
Visserij problematiek. 

ZWOLLE/KC OVERIJSSEL -
29 oktober. H. F. Heijmans. Rest. 
"Borrel", Badhuiswal 9, Zwolle. 
Aanvang 20.00 uur. Actuele po
litiek heroverwogen. • 
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Bolkestein huiverig over 
resultaten 
tussenbalans 
LUNTEREN- Politiek leiderFrits Bolkestein heeft tijdens het 
jaarcongres van de Vereniging van Staten- en Raadsleden op 2 
november jl. zijn vrees geuit over de komende tussenbalans van 
dit kabinet. Hij vraagt zich af of de regering dan eindelijk 
knopen gaat doorhakken. 
"Het kabinet zal belangrijke keuzes moeten maken om een 
problematiek van ongeveer 15 miljard te lijf te gaan. De miljoe
nennota 1991 schoof al die problemen voor zich uit. Toen de 
VVD daar wat van zei werd er lacherig gereageerd. 'Dat hoort 
bij het politieke spel,' zou je nog kunnen zeggen. Maar toen 
daarna de president van de Nederlandse Bank het uitgeefbeleid 
van de regering aan de kaak stelde, werd ook hij met een geintje 
het bos ingestuurd." 

de jaren tachtig .. Daarom was voor 
de CDA-VVD-kabinetten de be
strijding van het begrotingstekort 

,, " nummer een. 

Zelfkastijding Frits Bo/kestein 

Bolkestein ging nader in op de 
speech van premier Lubbers die 
door hem tijdens de CDA-ju
bileumviering was uitgesproken .. 
"Lubbers zei daarin de aanzwel
lende staatsschuld de kernvraag 
voor de jaren negentig te vinden .. 
Hiermee ben ik het van harte 
eens .. We wisten dat immers al in 

"Lubbers," vervolgt Frits Bol
kestein, "zei persoonlijk gebukt te 

gaan onder die staatsschuld van I 
meer dan 300 miljard gulden .. Ik 
hoop dat deze zelfkastijding niet (vervolg op pagina 2) 

Wijzigingen VVD-fractiebestuur: 
Hans Dijkstal vice-fractievoorzitter 
DEN HAAG- De VVD Tweede-Kamerfractie heeft Hans Dijkstal 
gekozen als vice-fractievoorzitter. Dijkstal volgde daarmee 
Loek Hermans op na diens vertrek naar Zwolle. Hans Dijkstal 
was al lid van het fractiebestuur. Zijn vrijgekomen plaats wordt 
ingenomen door Erica Terpstra. 

Vice-fractievoorzitter Hans Dijkstal 

een beetje beschouwen als trait 
d'ûnion tussen partij en fractie .. " 

Portefeuille 
Hans Dijkstal kwam in 1982 in 

de Tweede Kamer .. Voordien was 
hij wethouder te Was senaar en 
daarvoor had hij 12 jaar in de ge
meenteraad gezeten .. Aan het In
stituut voor Sociale Wetenschap
pen gaf hij managementtrainin
gen .. Door die kennis beschikt hij 

Deze nieuwe functie betekent 
een aanzienlijke verschuiving in 
de werkzaamheden van Hans 
Dijkstal, die zijn taak als vice
fractievoorzitter kort en bondig 
samenvat met: "Voor mij be
tekent het vice-fractievoorzitter
schap het vervangen van Frits 
Bolkestein waar hij dat nodig 
acht .. Daarnaast valt nu in mijn 
takenpakket het nadrukkelijk 
bemoeien met de interne organi
satie van de fractie en de politieke 
interne discussie .. " 

beurten kan of naar het hoofdbe
stuur.. Bij grote debatten, zoals 
bijvoorbeeld de Algemene Be
schouwingen, scherm ik af en 
coördineer ik.. Samen met Erica 
houden wij daarnaast de contac
ten met onze voedingsbodem, de 
partij zelf.. Eigenlijk kan je dat 
vice-fractievoorzitterschap ook (foto: Theo Meijer) (vervolg op pagina 2) 

Teamverband 
Nuchter merkt de nieuwe vice

fractievoorzitter op dat het optre
den als koppel alleen maar werkt 
als er een goed teamverband is .. 
"En dat is er! We houden regel
matig overleg om te zorgen dat 
onze uitspraken gelijk zijn .. Na
tuurlijk zijn wij het ook niet altijd 
eens, maar die discussies voer je 
als goede liberalen intern en niet 
extern.. Ik val voor Frits Bolke
stein in als hij door zijn werk
zaamheden niet naar spreek-

Ongebroken lijnen 
- rapport co:nnnissie-Nord-
De commissie-Hoofdlijnen, in de wandeling de commissie-Nord 
genaamd, heeft haar taak beëindigd. Het produkt ligt vóór u! 
HansNordover de titel: "Ongebroken Lijnen": "We hebben met 
opzet deze naam gekozen, omdat we daarmee de historische 
continuïteit van het liberalisme wilden aangeven. 

Het liberalisme bestaat niet uit 
starre dogmatiek, maar uit een 
gedachtengoed dat al eeuwenoud 
is, maar dat steeds weer - ook in 
veranderende omstandigheden -

zijn actualiteit vertoont .. Daarmee 
hangt ook de stijl en de opstelling 
van het stuk samen.. Daaruit 
blijkt heel duidelijk dat wij de 
VVD niet zien als een gewone Ne-

derlandse politieke partij te mid
den van andere politieke partijen, 
maar als een speerpunt in ons 
land van een grote politieke stro
ming die wereldwijd is, óók Eu
ropees en eeuwenoud .. We zijn 
uitgegaan van bepaalde gedach
ten die je dan moet toepassen op 
de omstandigheden van vandaag .. 

(vervolg op pagina 6) 

INHOUDSOPGAVE 

Bij dit exemplaar van 
Vrijheid & Democratie treft u 
twee bijlagen .. De een is de ac

ceptgiro voor de contributie 
voor het jaar 1991.. De daarbij 
ingesloten brief spreekt voor 

zich .. 
De tweede bijlage is het rap

port van de commissie-Hoofd
lijnen. Hierover heeft u in de 

laatste twee ledenbladen 
kunnen lezen .. Dit rapport zal 
een gang maken door de hele 
partij: van afdelingsvergade
ringen tot partijraad om ten-

slotte volgend jaar april 
plenair op een algemene ver
gadering te worden bespro
ken .. Voor interview en be

handeling zie pagina 1 
en 11.. 

Hans Dijkstal volgde Loek 
Hermans op als vice-voorzit
ter van de VVD Tweede-Ka

merfractie .. 
pagina 1 

Volgende week worden de re
geringsbeslissingen over het 

Tweede Structuurschema 
Verkeer en Vervoer in de 

Tweede Kamer behandeld. 
Een interview met onze 

deskundige, het 
VVD-Tweede-Kamerlid 
Annemarie Jorritsmä .. 

pagina 3 

Terugblik op de Algemene en 
Financiële Beschouwingen 

door Frits Bolkestein. 
pagina 4 

Op 1 november presenteerde 
Frits Bolkestein "De Engel 

en het Beest", een bundel po
litieke opstellen .. Meer hier

over op pagina 5 

Door het vertrek van een 
aantal VVD-Tweede Kamer
leden hebben zich de nodige 
verschuivingen in de por

tefeuilles voorgedaan.. Daar
om treft u in dit blad een 
complete opsomming van 

welk Kamerlid waarvoor ver-
antwoordelijk is .. 

pagina 10 

Cherchez la Femme, schrijft 
Len Rempt. Hoe krijg je 

vrouwen in het topmanage
ment van bedrijven? Len ging 

zelf aan de slag. 
pagina 11 

Voorzitterscolumn, 
pag.3 

De Statenverkiezingen, 
pag.9 

Van A totZ, 
pag.l2 
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Zw-aar w-eer op til 
Wijzigingen VVD
fractiebestuur: Hans Dijkstal 
vice-fractievoorzitter 
(vervolg van pagina 1) 

voor 
DEN HAAG - Het VVD Twee
de-Kamerlid Broos van Erp 
verwacht "zwaar weer" voor 
het bedrijfsleven in 1991. "De 
stijging van de olieprijs van 22 
naar 30 dollar zalll.OOO banen 
kosten. Het vasthouden van de 
koppeling zal op termijn lei
den tot lastenverzwaring voor 
zowel de burgers als voor het 
bedrijfsleven." 

Als tijdens de regerings-tus
senbalans begin volgend jaar 
blijkt dat 10 tot 15 miljard moet 
worden bezuinigd, zal minister 
Alldriessen (EZ) de belangen van 
het bedrijfsleven moeten verde
digen, zodat geen herhaling ont
staat van de zeventiger jaren. In 
die periode heeft het bedrijfsleven 
zware financiële klappen gekre
gen. Broos van Erp herinnerde 
minister Alldriessen aan diens 
uitspraak dat hij "vreselijk graag 
wil dat het departement van EZ 
een echt departement voor het 
bedrijfsleven gaat worden". Van 
Erp: "Na de midterm-review zul
len wij beoordelen of hem dat is 
gelukt". 

Lijfrente 
Van Erp benadrukte dat kleine 

wijzigingen in bepaalde beleids
sectoren vooral voor het MKB 
grote gevolgen kunnen hebben. 
Het terugbrengen van de lijfrente
aftrek tot f 10.000,- dupeert 
vooral de zelfstandigen in hun 
pensioenopbouw. 

(Het kabinet heeft in zijn 
daarop volgende Ministerraads
vergadering de voorwaarden van 
de aftrek van de lijfrentepremies 
wat versoepeld. Voor 1990 blijft 
de maximale aftreksom van circa 
17.000 gulden gelden. Vanaf 1 ja
nuari 1991 wordt dat f 10.000,
voor iedereen. Daarnaast geldt 
voor mensen die aannemelijk 

kunnen maken dat zij geen pen
sioenopbouw of pensioenbreuken 
hebben een hoger bedrag. Die af
trekbare som hangt samen met 
inkomen en winsten. Red.) 

Vacatures 
Hoewel officieel 400.000 werk

lozen geregistreerd staan, kampt 
het bedrijfsleven met 150.000 
openstaande vacatures. 

De VVD-woordvoerder Broos 
van Erp: "Ondernemers moeten 
stunts gaan uithalen om aan be
kwaam personeel te komen. Een 
installatiebedrijfin Veghel haalde 
de publiciteit met zijn actie om 
personeel te werven waarbij een 
'romantisch en luxueus diner voor 
twee' wordt aangeboden aan de
gene die een goede elektromon
teur werft. Een horeca-onderne
mer bood alle medewerkers een 
premie van duizend gulden aan 
als ze het hele seizoen bij zijn be
drijf in dienst zouden blijven. De 
situatie doet zich weer voor dat 
bedrijven bij elkaar personeel 
wegkopen." 

Volgens Van Erp zal dat pro
bleem in de toekomst alleen nog 
maar groter worden. 

Leerlingwezen 

De komende jaren zullen 
steeds minder jongeren de scholen 
verlaten. En terwijl het bedrijfs
leven zit te springen om goed op
geleide krachten wordt door de 
overheid een zware aanslag op het 
leerlingwezen gedaan. Van Erp: 
"De overheid neemt een onver
antwoord risico door 150 miljoen 
te bezuinigen op deze vorm van 
onderwijs. Daardoor zal het leer
lingwezen zijn taak niet meer 
naar behoren kunnen uitoefenen. 
Het gaat om taken die vastgesteld 
zijn in de wet en in het nog te 
behandelen wetsvoorstel op het 

De WD-Tweede Kamerfractie roept ter vervulling van een 
vacature sollicitanten op voor de functie van 

VOORLICHTER (m/v) 
voor 40 uur per week 

De Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek heeft 
op dit moment 16 stafmedewerkers in dienst. De ondersteu
ning van de individuele leden van de fractie wordt verzorgd 
door 22 persoonlijk medewerkers. 

Tot de primaire taken van de voorlichter behoren: 
- het adviseren en begeleiden van de leden van de fractie bij 

hun optreden in en buiten de Tweede Kamer; 
- het uitdragen en toelichten van fractiestandpunten aan de 

media; 
- het schrijven en redigeren van persberichten, documentatie 

en fractienota's. 

Wij vragen: 
- academisch denk- en werkniveau; 
- journalistieke ervaring; 
- sympathiserend met de WD; 
- teamgeest. 

Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. 
Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij Clemens 
Cornielje, hoofd van de afdeling Voorlichting. 
Telefoon 070-3182872. 

Sollicitaties kunt u voor 6 december 1990 richten aan Hans 
Dijkstal, vice-fractievoorzitter van de WO-fractie, Postbus 
20018, 2500 EA Den Haag. 

Broos van Erp 

Cursorisch Beroepsonderwijs. 
1000 arbeidsplaatsen staan op de 
tocht. Hoe denkt de minister dit 
gat in het beroepsonderwijs in te 
vullen?" 

Ook wil het VVD Tweede-Ka
merlid van minister Andriessen 
weten hoe hij het initiatief van 
het KNOV denkt te steunen. Het 
KNOV is bereid afspraken te ma
ken over aantallen te scholen 
werklozen die de komende jaren 
in het midden- en kleinbedrijf 
kunnen instromen. Het gaat dan 
om een bedrijfstakgewijze aanpak 
die regionaal wordt uitgevoerd. • 

over kwaliteiten die hem ook in 
zijn huidige functie goed van pas 
komen. Hij was en blijft lid van 
de Stuurgroep van de Haya van 
Somerenstichting. Daarnaast 
houdt hij als Kamerlid de por
tefeuilles: politie-justitie, welzijn
cultuur en het minderheden
beleid. Enkele taken heeft hij 
moeten afstoten. "Hard werken is 
helemaal niet erg als je er plezier 
in hebt. Dan merkje het niet eens. 
Alleen... een dag heeft maar 24 
uur!" 

Ook Frits Bolkestein werkt 
volgens strakke planningen. 
"Eerlijk gezegd voorzie ik daar
door ook niet veel onverwachte si
tuaties. Frits is een goed geor
ganiseerd man. Ik ook. Dat maakt 
het opereren in teamverband 
overzichtelijk. Vanuit mijn man
agementachtergrond zie ik heel 
duidelijk dat onze partij met een 
aantal cultuurproblemen kampt 
en daar moeten we gezamenlijk 
zien uit te groeien." In het directe 
verlengde daarvan ligt ook de 
communicatie en de marketing. In 
die sector zit Dijkstal in de ge
combineerde hoofdbestuurs- en 
fractiecluster die zich hiermee 
bezig houdt. 

Kracht 
Hans Dijkstal ziet de toekomst 

van de VVD-fractie met vertrou-

Bolkestein huiverig over 
resultaten tussenbalans 
(vervolg van pagina 1) 

zal leiden tot moedeloosheid. Het 
kabinet heeft de bestrijding van 
de staatsschuld immers in eigen 
hand." 

Bolkestein betreurde het dat 
de regering "steunend op een 
riante positie van 103 zetels en 12 
buitenleden" er niet in is geslaagd 
dit eerste jaar flink op te treden. 

Tussenbalans 
Hij noemde de tussenbalans 

een uitgelezen moment voor de 
PvdA om af te rekenen met zijn 
imago van uitgeven en lastenver
zwaring. "Ik betwijfel echter of 
dat ook zal gebeuren. Voor de 
PvdA is 'Gij zult geen lasten ver
lichten' nog steeds het eerste fis
cale gebod. De liefde voor de col
lectieve sector is bij de PvdA nog 
steeds groter dan het vertrouwen 
in het vermogen van de burger om 
zelf geld te besteden. Dat bleek 
weer uit de speech van de heer 
Kok van 31 oktober waarin hij met 
lastenverzwaring dreigde. 

Ook zei de heer Kok dat het 
allemaal een stuk minder zou 
worden in de komende jaren. Dat 
was ons natuurlijk reeds bekend. 
Verder vertelde hij evenmin veel 
nieuws. Die hele overheid moet 
eens wat efficiënter gaan opere
ren, vond Kok. Helemaal mee 
eens, maar daar haal je geen 15 
miljard mee binnen. De minister 
van Financiën deed geen enkele 
hint in de richting van concrete 
bezuinigingen. De tijden waarin 
de heer Ruding nog eens zijn nek 
durfde uitsteken zijn duidelijk 
voorbij." 

Frits Bolkestein vertrouwde de 
zaal toe dat hij er lang niet zeker 
van is dat in de Tussenbalans 

knopen zullen worden door
gehakt. "Dat zou namelijk veel 
spanning veroorzaken in de coali
tie en dat is natuurlijk niet goed 
zo vlak voor de Statenverkiezin
gen." 

Opstelling VVD 
De VVD-fractie zal zich tijdens 

die debatten niet eenzijdig tegen 
of het CDA of de PvdA richten. 
Beide partijen zijn gelijkelijk ver
antwoordelijk voor het regerings
beleid. "Het CDA mag qua econo
misch beleid wat dichter bij ons 
staan dan de PvdA; waar het om 
gaat is dat de Christen-Demo
craten op het moment veel dichter 
bij de PvdA staan dan bij ons. Wat 
de toekomst zal brengen kan nie
mand zeggen. Maar als oppositie
partij heb je een groot voordeel: 
je hebt de handen vrij. De VVD
fractie wil die handen vrij houden. 
Het feit dat het CDA zo verkrampt 
op deze opstelling reageert is voor 
mij het bewijs dat deze opstelling 
de juiste is." 

Statenverkiezingen 

Bolkestein sloot af met de be
lofte dat de VVD vanuit het Bin
nenhof haar best zal doen de ko
mende verkiezingscampagne te
gen een levendige nationale ach
tergrond te laten plaatshebben. 
"Wij zullen ons daar voor 100 % 
voor inzetten. Daar kunt u van op 
aan. Maar meer dan achter
grondmuziek kunnen wij u niet 
leveren. Bij de Statenverkiezin
gen speelt u de eerste viool. Het is 
aan u om de provinciale issues 
over het voetlicht te krijgen. Ik 
heb er het volste vertrouwen in 
dat u daarin zult slagen." • 

wen tegemoet. "De kracht van 
Frits Bolkestein is dat hij zich 
openstelt voor mensen en voor 
kritiek. Dat siert de manager. 
Door die openstelling - ook voor 
mij - kunnen we datgene wat onze 
groep bindt in de gaten houden. 
De fractie moet een collectief zijn. 
Als we als team opereren krijg je 
een andere rekensom dan 22 Ka
merleden x 1; dan krijg je de toe
gevoegde waarde van het collec
tief. Daar zit de kracht in! Na
tuurlijk zullen we allemaal fouten 
blijven maken. Foutloos wordt het 
nooit. Maar het gaat om het ver
mogen om als totaal al die fouten 
op te tellen en er lering uit te 
trekken. En die houding bestaat 
wel degelijk binnen deze fractie. 
Dat stemt hoopvol." 

Hans Dijkstal besluit met: "De 
fractie zal met groot genoegen de 
statencampagile ondersteunen. 
Daarbij is het de kunst om be
langrijke provinciale problemen 
centraal te stellen met voor ons de 
taak daaraan verbonden ook de 
positieve uitstraling van het VVD 
Tweede-Kamerbeleid naar de 
kiezers over te brengen." • 
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4.nnemarie Jorritsma-Lebbink over 

Tweede Structuur-
schem.a Verkeer en 
\'ervoer 
I 
,Volgende week zal in de Tweede Kamer het regeringsbesluit 
over het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer worden 
behandeld. Dat is twee jaar nadat de toenmalige liberale minis
'ters Smit-Kroes en Nijpels tekenden voor deel A: de beleids
voornemens. Deel B en C bevatten respectievelijk de reacties 

•

1 

en adviezen, waarop thans deel D als regeringsbeslissing in de 
Tweede Kamer ter discussie staat. · 
Wij spraken daarover met de VVD-deskundige Verkeer en Wa
terstaat, Annemarie Jorritsma. 

De meest voor de hand liggen
de vraag is natuurlijk of er veel 
aan dat structuurschema is ver
anderd nadat iedereen zijn zegje 
heeft mogen doen. "Ja en nee," 
zegt Annemarie spontaan in een 
adem. "In deel A werd de afwe
ging gemaakt tussen enerzijds 
bereikbaarheid en economie en 
anderzijds de leefbaarheid of het 
milieu. Nu is in deel D de duur
zame samenleving sterk bena
drukt. Daar moet je die ontwikke
lingen onder verstaan die nu no
dig zijn om generaties na ons niet 
op te zadelen met de problemen 
die we zelf kunnen en moeten 
oplossen. 

Er wordt nu wel een wat ande
re lijn getrokken. Zo is er ten aan
zien van het woon-werkverkeer 
een veel groter investeringspro
gramma ten behoeve van het 
openbaar vervoer opgenomen en 
is het budget voor de uitbreiding 
en aanpassing van ons wegennet 
nog verder ingekrompen." 

Problemen 
Annemarie Jorritsma, zelf 

woonachtig in Bolsward en dus 
werkzaam op het Haagse Bin
nenhof, is wel degelijk op haar 
auto aangewezen voor het woon
werkverkeer. "En dan heb ik het 
nog niet over de vele spreekbeur
ten in alle hoeken van het land." 
Maar die zaken wil ze duidelijk 
scheiden van de problemen die zij 
met de uitvoering van het schema 
voorziet. 

"Het is natuurlijk prachtig dat 
meer geld voor het openbaar ver
voer wordt uitgetrokken. Dat de 
oorspronkelijk geplande 12 mil
jard voor de komende 20 jaar nu 
20 miljard is geworden. Maar het 
autoverkeer moet een sterke veer 
laten. Die investeringen worden 
teruggeschroefd van 16,5 miljard 
naar 13. En dat is naar onze me
ning, als wij praten over Neder
land-Distributieland in het Eu
ropees kader, veel te weinig. Veel 
achterlandverbindingen onder
ling, maar ook verbindingen 
randstad-achterland en noodza
kelijke wegen tussen landsdelen 
onderling zijn weggeschrapt. En 
dan hebben we het echt over ver
keersaders die van vitaal belang 
zijn om die distributiefunctie te 
kunnen vervullen." 

Verkiezingsprogramma 
Natuurlijk is ook zij tevreden 

over de opvoering van het inves
teringsbudget voor het openbaar 
vervoer. "Daar hebben wij ook in 
ons verkiezingsprogramma voor 
gepleit." 

Het budget voor de wegen vond 
de VVD echter al minimaal. "Nu 

is het gewoon te weinig," con
stateert Annemarie Jorritsma. 
"Men is door de ondergrens heen
gezakt. 

De overheid zou er meer reke
ning mee moeten houden dat die 
autosnelwegen er juist zijn om de 
verkeersveiligheid te vergroten, 
het sluipverkeer te bestrijden en 
daardoor de natuur en het leef
milieu te ontzien. Alleen met die 
snelwegen kun je het verkeer 
bundelen. Als daar de komende 
jaren te weinig in wordt geïn
vesteerd dan ontstaan al die 
mankementen opnieuw of ze wor
den alleen nog maar groter. Trou
wens, het meest merkwaardige is c 

dat in deze planning schakels die 
nog moeten worden afgemaakt, 
compleet ontbreken. 

Neem de Rijksweg · 50. Die 
snelweg is half aangelegd. Die 
loopt van Eindhoven tot Kampen, 
houdt daar op en begint weer circa 
30 kilometer verder bij Eromel
oord tot Joure. Dat stuk is door de 
minister van Verkeer en Water
staat gewoon weggestreept. 

Bij prioriteitsstellingen zou je 
toch moeten verwachten dat de 
grootste problemen worden opge
lost en dat gebeurt niet. Overigens 
is het capaciteitsprobleem niet het 
enige criterium; ook de economi
sche potenties tellen, zoals bij
voorbeeld het toeristisch verkeer. 
We kunnen alle mooie plannen 
van de wereld maken ten aanzien 
van het openbaar vervoer, maar 
die slechte verbindingen van zo
wel het openbaar vervoer als per 
auto leiden tot grote bevolkings
concentraties in de Randstad. Dat 
komt de leefbaarheid noch daar 
noch in de rest van het land ten 
goede." 

Schadelijke uitstoot 
Zit de VVD nu niet erg op de 

we1mg milieuvriendelijke ge
dachte "Blij dat ik rij" in plaats 

van het zo gepropageerde "Fijn in 
de trein"? 

Annemarie Jorritsma ontkent 
dat ten stelligste. "Naar ons ge
voel haalt men enige zaken door 
elkaar. We hebben te maken met 
de effecten van de schadelijke uit
stoot van het autoverkeer en de 
fileproblemen. Ons inziens moet 

je de schadelijke uitstoot nog ver
der proberen terug te dringen via 
de techniek. Mijn collega Jan te 
Veldhuis heeft een motie inge
diend bij de behandeling van het 
Milieuplusplan waarin wordt ge
pleit voor strengere Europese 
normen wat die uitstoot betreft. 
Als die gerealiseerd wordt, snijdt 
het mes aan twee kanten. Dan 
kost het de overheid geen cent en 
wordt het milieuprobleem gelijk 
internationaal aangepakt. Ieder-. 
een weet zo zoetjes aan dat vuile 
lucht en zure regen zich van 
landsgrenzen niets aantrekken. 

Natuurlijk is het prachtig als 
wat meer mensen de auto laten 
staan, maar laten we realistisch 
blijven: heel wat plekken zijn 
zonder auto niet of heel slecht be
reikbaar. We komen dan weer op 
het oude pijnpunt. Moeten men
sen die de steden zijn uitgejaagd 
bij gebrek aan goede woningen of 
doordat de overheid zelf slaap
steden creëerde als enigen de prijs 
betalen voor de inconsequentie 
van diezelfde overheid? De VVD 
vindt van niet." 

Goede aansluitingen 
Wel is Annemarie voorstander 

van het zo maximaal mogelijk la
ten functioneren van het open
baar vervoer. "Je stimuleert 
mensen de trein, tram of bus te 
pakken als er rechtstreeks van 
plaatsen waar veel mensen wonen 
naar plaatsen waar veel mensen 
werken verbindingen worden 
aangelegd. En natuurlijk ook door 
te zorgen dat er goede overstap
voorzieningen en aansluitingen 
zijn." 

De realiteit gebiedt echter ook 
onder ogen te zien dat de mensen 
die fervent van het openbaar ver
voer gebruik maken dat vervoer 
en het wachten erop in de late 
avonduren vaak als onbehagelijk 
ervaren. Zeker in de randstad! 

Prijsinstrument 
Annemarie Jorritsma vindt het 

van slecht beleid getuigen dat de 
overheid het prijsinstrument als 
belangrijkste middel wenst te 
hanteren om het leven van men
sen in de door haar gewenste ba
nen te leiden. "Daar bedoel ik de 

Annemarie Jorritsma 

steeds weer opduikende voor
nemens mee als het duurder ma
ken van drukke trajecten,· zowel 
voor de auto als voor het openbaar 
vervoer (spitsvignetten, prijsver
hogingen openbaar vervoer op 
spitsuren). Daar wordt weer die 
ene categorie forenzen de dupe 
van die geen enkel ander alter
natief heeft. De overheid kan met · 
die onsympathieke matregelen de 
groei van dat vervoer hoogstens 
een beetje afdempen. Maar die 
groei gaat wel door! 

Na tuurlijk is het wel aan te 
bevelen om in ons Ruimtelijke 
Ordeningsbeleid het wonen en 
werken dichter bij elkaar te bren
gen. En waar dat mogelijk is be
drijven met veel werknemers zo 
dicht mogelijk bij het openbaar 
vervoer te plannen. Ook moeten 
nieuwe te bouwen woonwijken 
gelijk van openbaar. vervoer wor
den voorzien. 

In de bestaande bedrijven in 
afgelegen industriegebieden zou 
men best eens de koppen bij el
kaar kunnen steken om te praten 
over bedrijfsvervoer en carpool
ing." 

Als ander middel om het ge
bruik van het openbaar vervoer te 
stimuleren wijst het VVD Twee
de-Kamer lid op de mogelijkheid in 
stedelijke gebieden het parkeer
beleid te combineren met goede 
aansluitingen op het openbaar 
vervoer. 

"We willen niet uitgaan van 
straffen, maar van belonen," zegt 
Annemarie tot slot. "Ook veel 
VVD-fractieleden pakken zoveel 
mogelijk de trein. Kijk maar naar 
Frits Bolkestein (Amsterdam) en 
Jan te Veldhuis (Zeeland). Het 
moet echter wel mogelijk zijn en 
een reëel alternatief bieden voor 
de auto." • 

Van de 
voorzitter 

3 

W
. e hadden dan toch maar 

gelijk! 

In de herfst vallen de bladeren 
van de bomen en dan krijg je dit 
soort sombere geluiden. Zo rea
geerde minister:president Lub
bers op de waarschuwingen van 
de President van de Nederlandse . 
Bank, Duisenberg. Eerder had 
echter een PvdA-Kamerlid al op
gemerkt - na de Algemene Be
schouwingen! ·- dat hij best een 
problematiek van 10 miljard wilde 
accepteren. En vervolgens draai
de Lubbers 180 graden en liet de 
minister van Financiën de meest 
sombere geluiden horen. 

En dat terwijl tijdens de Alge
mene Beschouwingen dergelijke 
waarschuwingen van Bolkestein 
en De Korte waren weggehoond 
door Lubbers, Kok, de regerings
coalitie-fracties plus gedoger D66. 

Beschamend, een ander woord 
is er niet. Ook dit soort zaken 
draagt bij tot het democratisch 
tekort, door Bolkestein naar voren 
gebracht. 

De VVD daarentegen geeft een 
duidelijke, consistente lijn aan, 
ongebroken. Dit wordt nog eens 
duidelijk gemaakt door de com
missie-Nord, waarvan u het rap
port bijgesloten vindt. 

Een rapport, ·bedoeld om de 
hoofdlijnen voor de negentiger ja
ren uit te zetten. Niet een verkie
zingsprogramma, wel een discus
siestuk. 

Hoofdlijnen van een zichzelf 
vernieuwend liberalisme, erf
genaam van een gedachtengoed 
dat steeds weer juiste antwoorden 
heeft voor de toekomst, ook en 
vooral voor een toekomst in een 
veranderend Europa. 

Hoofdlijnen die dan_ vervolgens 
onderwerp van een uitgebreide 
discussie in de partij dienen te 
zijn. Het einde van deze discussie 
komt dan op de buitengewone al
gemene vergadering van 5 en 6 
april aanstaande. 

Het hoofdbestuur meent dat de 
commissie uitstekend jn haar 
taak is geslaagd. Het woord is nu 
aan u, de leden. 

7 
Giften aan de 
partij 
In verband met het feit dat veel 
leden vragen om, hoewel er 
geen landelijke financiële ac
ties meer zijn, toch een gift aan 
de partij te mogen ovennaken 
wordt hierbij het speciale 
postbanknummer van de VVD 
gepubliceerd: 
4000716 
t.n.v. VVD-financiële acties 
te 's-Gravenhage. 

Giften aan politieke partijen 
zijn evenals giften aan overige 
daartoe door de overheid er
kende instellingen aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting, 
mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden. 
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·Terugblik op Algemene Beschouwingen 

Frits Bolkestein: 
CDA is geen auto:matis:me 
door RENY DIJKMAN 

DEN HAAG - De Algemene en Financiële Beschouwingen heb
ben reacties uitgelokt van onze leden en kiezers. Dat is niet 
verwonderlijk doordat u het voornamelijk moest doen met de 
flarden die op televisie en radio werden uitgezonden en met de 
samenvattingen die in de dag- en weekbladen hebben gestaan. 
Daarna ontstond wat rumoer over de positie van Rudolf de 
Korte. 
De redactie kon in het oktobernummer tegen de sluitingstijd 
van het blad slechts inhoudelijk op de inbreng van de VVD 
ingaan. Daarom nu nog een kort interview met Frits Bolkestein 
waarin hij op bepaalde zaken terugblikt. 

Toeverlaat 
R: Is de relatie tussen WD en 

CDA veranderd? 

Bolkestein: "Niet essentieel. Ik 
heb duidelijk laten uitkomen dat 
er belangrijke verschilpunten be
staan zowel tussen VVD en PvdA 
als tussen VVD en CDA Wat be
treft de PvdA zijn dat de bekende 
socüial-economische punten, in 
het bijzonder het financierings
tekort van het Rijk. 

het CDA zich in het verleden op 
ons leek te verlaten, bestaat niet. 
Vroeger was dat ook al het geval, 
maar ik heb het nu nog eens dui
delijk gezegd." 

Uitstekend verhaal 
R: Daarna ging het gerucht dat 

financieel woordvoerder Rudolf de 
Korte binnen de WD-fractie zou 
worden vervangen ... 

Bolkestein: "Daar is geen 

sprake van! Rudolfheeft bij de Fi
nanciële Beschouwingen een uit
stekend verhaal gehouden. Daar 
viel geen speld tussen te krijgen. 
Tot mijn spijt werd daar door de 
Minister-President en Kok wat 
lacherig op gereageerd. Sindsdien 
heeft de President van de Neder
landse Bank, Dr. W. Duisenberg, 
soortgelijke opmerkingen ge
maakt als Rudolf de Korte. En ook 
daarop heeft de Minister-Pres i
dent laatdunkend gereageerd 
door op te merken dat Duisen
bergs uitspraken altijd kwamen 
met het najaarsweer als de blade
ren van de bomen vallen. Ik vind 
dat ongepast. 

Serieuze argumenten zoals die 
van De Korte en Duisenberg moe
ten op serieuze wijze worden 
beantwoord en niet met dooddoe
ners. Als we die kant opgaan be
gint het parlementair debat pot
sierlijke trekken te krijgen. We 
staan sterk genoeg in onze schoe-

Begroting Binnenlandse Zaken 
Frits Korthals Altes: 

nen om kritiek te kunnen hebben, 
maar die moet wel zakelijk zijn." 

Tegenbegroting 
R: Waarom heeft de WD geen 

tegenbegroting ingediend bij de 
Algemene Beschouwingen? 

Frits Bolkestein: "Dat hebben 
we niet gedaan omdat wij wilden 
voorkomen dat het debat over die 
tegenbegroting zou gaan en niet 
over de echte begroting. Verwijten 
over het ontbreken van onze te
genbegroting zijn natuurlijk ab
surd. De regering is zelf niet bij 
machte een deugdelijke begroting 
op tafel te leggen. Zij erkent zelf 
dat alle sommen begin volgend 
jaar overnieuw moeten worden 
gemaakt. Dat gebeurt voor die 
befaamde tussenbalans. Het is 
natuurlijk bespottelijk dat de re
gering de VVD verwijt niet dat
gene te doen waartoe zij zelf niet 
in staat is." 

Ten aanzien van het CDA zijn 
dat zaken zoals de verschillende 
wijzen waarop zij en wij aankijken 
tegen het maatschappelijk mid
denveld, de individualisering die 
wij op lange termijn nastreven en 
de 'gezinsvriendelijkheid' van 
CAO-bepalingen, die het CDA 
wenst en wij niet. Die 'gezins
vriendelijke' bepalingen vormen 
namelijk een drempel voor ge

. trouwde vrouwen om te gaan 
werken. 

Grenzen zijn heilige koeien 

Wij houden dus de deur naar 
zowel het CDA als naar de PvdA 
open. Het is bepaald niet zo dat 
de VVD toenadering zoekt naar de 
PvdA ten koste van onze verhou
ding ten opzichte van het CDA 
Maar ook het omgekeerde is niet 
het geval. 

Het CDA maakte in het verle
den vaak de indruk vast te kun
nen rekenen ·op de VVD als toe
verlaat in donkere tijden, maar 
die bijwagenfunctie verwerpen 
wij. Het automatisme waarmee 

De VVD wil van de regering 
weten of er een keuze is ge
maakt ten aanzien van de be
stuursstructuur voor de 
stedelijke agglomeraties. De 
VVD kiest voor intergemeen
telijke samenwerking, waar
bij men zelf de meest geëigen
de vorm bedenkt. De liberalen 
wijzen bovengemeentelijke 
bestuursmodellen af, omdat 
die leiden tot mislukkingen à · 
la Rijnmond. 

VVD-woordvoerder Frits 
Korthals Altes bepleitte een open 
discussie over de provinciegren
zen. Hij complimenteerde de 
staatssecretaris van Binnenland
se Zaken, mevrouw De Graaff
Nauta, met het feit dat zij die dis
cussie zelf open stelt, "want gren
zen zijn heilige koeien". 

Frits Korthals Altes 

"Wanneer nu echter gemeen
ten uit verschillende provincies 
tot samenwerking in regiover
band besluiten dan ligt opneming 
van de hele regio in de ene of an
dere provincie voor de hand," al-

dus Korthals Altes. "Grenzen zijn 
in onze democratische eenheids
staat een hulpmiddel bij goed en 
efficiënt bestuur." 

"We moeten de rijpheid op
brengen om een discussie te voe
ren over de vraag of ons land in 
een verenigd Europa en met 
groeiende agglomeraties met ei
gen bestuurlijke behoeften moet 
vasthouden aan historisch ge
groeide grenzen. Het gaat niet om 
een beslissing van vandaag op 
morgen. Die beslissingen zijn van 
verstrekkende aard gezien de 
veelheid van taken." 

Korthals Altes is van mening 
dat er minder tijd is overgebleven 
om nog na te denken over be
stuurlijke vernieuwingen voor de 
stedelijke agglomeraties. "Daar
voor is de spreektijd langzamer-

Publiciteit 
Tot slot over de vele publiciteit. 

"Als politicus moet je je niet wei
gerachtig opstellen ten aanzien. 
van wie dan ook. Ik vind het van 
groot belang om in principe alle 
mogelijkheden te benutten die mij 
worden geboden om de VVD en 
haar ideeën over het voetlicht te 
brengen. Ieder onderdeel van de 
massamedia is bij mij welkom. Zo 
verschijnt er bijvoorbeeld in het 
decembernummer van Playboy 
een interview met mij. Daarin ben 
ik niet de eerste politicus, want 
oud-Kamervoorzitter Dolman is 
mij daar jaren geleden in voor ge-
weest. · 

Voor zover mijn tijd dat toelaat 
werk ik ook graag mee aan ar
tikelen en symposia. Onze ideeën 
zijn goed, maar daar heb je niets 
aan als je ze binnenskamers houdt 
of slechts in beperkte kring be
kend maakt. De VVD is gediend 
bij maximale openheid." • 

hand voorbij en slaat het uur in 
de beslissingen snel." 

Volumebeheersing 
personeelsomvang 

De andere heilige koe die Frits 
Korthals Altes bij de horens pakte 
was de volumebeheersing en de 
efficiency bij de overheid. "Deze 
blijken te zijn overgelaten aan de 
vindingrijkheid van de secre
tarissen-generaal. Met een woord 
van mijn fractievoorzitter: alweer 
besloot de regering met de kal
koen over het kerstmaal te pratèn. 
De discussie moet tegen kerstmis 
beëindigd zijn. Kalkoenen plegen 
tegen die tijd juist dik en rond 
gegeten te zijn en dan gaat het 
mes erin. Dat moet de regering 
zelf doen, maar wel met beleid." 

Frits Korthals Altes memo
reerde dat de vorige afslankings
operatie op veel departementen 
niet had opgeleverd wat de Kamer 
ervan verlangde. "De kaas
schaafmethode heeft nog nooit tot 
kwaliteitsverbetering geleid." Hij 
bood voor de afslankingsoperatie 
een andere procedure. • 

Vallée 
du 

Trient Relais du Silence 
Clemens Cornielje hoofd voorlichting 

Y{,u:< Miffvcttmfes 
Gezellig en comfortabel 

familiehotel aan de voet van fijn 
skigebied. 

Overdekt zwembad (30°), sauna, sport- en 
verblijfsruimtcn, bibliotheek, kindcr

speelkamcr. Aangenaam klimaat. 8 km van r 

aytoweg, uitrit Martigny. 

SKIWEEK 
vanaf Fr. 735,- (incl. halfpension 

en skiliften) 
Korting voor kinderen. 

ldeale overnachtingsgelegenheid op weg naar 
het zuiden. 

Voor inlichtingen: 
Elly en Jan Mol- CH-1923 Les Marécottes 

VVD Tweede-Kamerfractie 
Clemens Cornielje (32) is bij 

aanvang van dit parlementaire 
jaar Marcel Kummel opgevolgd 
als hoofd van de afdeling voor
lichting van de VVD Tweede
Kamerfractie. 

Nadat Clemens zijn studie 
Biologie en Wiskunde aan de 
Nieuwe Leraren Opleiding te 
Nijmegen had voltooid, heeft 
hij twee. jaar voor .de klas ge
staan. Toen trok de politiek. In 
1983 werd Clemens beleids
medewerker bij de VVD Twee
de-Kamerfractie. Deze baan 
werd gevolgd door het politiek 
adviseurschap van de vice-mi
nister-president. Tezelfdertijd 

volgde hij de opleiding: Man
agement in overheidsorgani
saties. 

Naast zijn Haagse activi
teiten was hij in het verleden 
o.a. voorzitter van de Nieuwe 
Kiezers Werkgroep, lid van de 
landelijke propagandacom
missie (LPC) en lid van de 
commissie J ongerenbeleid. 

Clemens Cornielje is lid van 
het schoolbestuur Haagland 
(MBO) voor de sectoren econo
mie, techniek, dienstver
lenings- en gezondheidsonder
wijs. Dat· blijft hij ook. "Bestu
ren vind ik leuk. Bovendien is 

dat een heel andere branch en 
dat stimuleert je creativiteit," 
aldus Clemens. 

De afdeling voorlichting 
wordt verder nog "bevrouwd" 
door Andrea N ederlof, wier 
hoofdtaak de vervaardiging 
van de wekelijkse VVD-Ex
presse is, en Nanny Haan, die 
in wisseldiensten met Sandra 
Boot de secretariaatswerk
zaamheden voor voorlichting 
verrichten. 

Nog een plaats is on
bemand. Er wordt nog gezocht 
naar een voorlichter. 

• Clemens Cornielje. (foto: Theo Meijer) 



NOVEMBER 1990 5 

De Engel en het Beest 
Ruimte voor 
Liberalisme - opstellen over politiek -

door RENY DIJKMAN, foto: THEO MEIJER 

Op 29 november heeft in de Nolenszaal van het Binnenhofcom
plex de presentatie plaatsgehad van de bundel politieke opstel
len van Frits Bolkestein onder de titel: "De Engel en het Beest". 
De bloemlezing bevat essays die, op drie artikelen na, eind 
jaren tachtig zijn gepubliceerd in verschillende culturele tijd
schriften, dagbladen of door de Teldersstichting. 
Frits Bolkestein heeft zijn bundel opgedragen aan Koos Riet
kerk en Annelien Kappeyne van de Coppello, die respectievelijk 
fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter van de VVD waren 
toen hij in januari 1978 Kamerlid werd. 

Bolkestein toont zich in zijn 
'artikelen een gedreven analyticus 
die met grote belezenheid en fi
losofische achtergrond de politie
·ke arena betreedt. Hij doet dat 
vanuit irritatie over de vader
landse politiek tijdens het ka
binet-Den Uyl. Daarvoor zet hij 
alles op het spel. Vier maanden 
voordat de kandidaatstellings
procedure in 1976 begon, zegt hij 
zijn topfunctie bij SHELL op en 
kandideert hij bij de VVD. Met 
veel gevoel voor relativisme en 
met de nodige humor beschrijft hij 
zijn persoonlijke - Amerikaans 
aandoende - campagne. Het werd 
een spoedcursus "Ken uw eigen 
land". "Ik kende Swahili, maar 
wist niet wat een tosti was." In 
vier maanden moest hij niet al
leen zijn zestien jaar afwezigheid 
zien te overbruggen (standplaat
sen: Oost-Afrika, Latijns-Ameri
ka, Indonesië en Parijs), maar ook 
genoeg bekendheid zien te verga
ren om verkiesbaar op de kan
didatenlijst te komen. 

Hij eindigt als nummer 34 en 
een halfjaar ziet het er dan naar 
uit dat hij een verloren race heeft 
gelopen. Frits Bolkestein zoekt, 
hangende de informatie van het 
tweede kabinet-Den Uyl, nieuwe 
bezigheden. Voor een bedrijf reist 
hij af naar Mexico-stad om de 
markt naar petrochemische inge
nieurs te onderzoeken. 

"Dus ging ik in de herfst van 
dat jaar naar Mexico. Ik was wel 
geen ingenieur maar ik had mij 
een jaar of vier met petrochemie 
bezig gehouden en ik had dus al
thans een klok horen luiden, ook 
al wist ik niet hoeveel klepels er 
waren... Ik moest een markton
derzoek doen naar een beroep 
waaraan ik alleen maar had ge
snuffeld. En ik had maar een mid
del: de beroepenlijst van het te
lefoonboek. Ik zie me daar nog 
zitten, op mijn bed in mijn hotel
kamer in de Calle Hamburgo, met 
de telefoongids in mijn hand, den
kende: waar ben ik in Godsnaam 
aan begonnen? Een boeiende, in
teressante en goed betaalde car
rière van zestienjaar afgebroken
plezierige collega's uit het oog 
verloren - om op duizenden ki
lometers afstand van land, vrouw 
en kinderen op de rand van een 
bed de beroepenlijst van een vol
maakt onbekende miljoenenstad 
te bestuderen ... " 

Kamerlid 
Het geluk is met hem. Terwijl 

hij daar slaagde met zijn opdracht 
en met hetzelfde doel doorreisde 
naar Ecuador kwam het bericht 
uit Nederland dat hij zou worden 
beëdigd als Kamerlid. Van Agt 
had, getergd door de formatie-on
derhandelingen met de PvdA, de 
VVD "niet melaats" genoemd. De 
illusies bij links over een tweede 
kabinet-Den Uyl waren vervlogen 
en Bolkestein kon zijn politieke 
carrière beginnen. Zijn drijfveer 
tot deze sprong in het duister was 
zijn onvrede over de vaderlandse 

politiek. Ten tijde van het kabinet
Den Uyl was ondernemen iets 
vies, stonden multinationals in 
het verdomhoekje en toonden veel 
_linkse mensen een te groot begrip 
voor communistische regimes. 
Drie zaken die Bolkestein tot in 
zijn ziel raakten. Zijn oordeel over 
de toenmalige progressieve intel
lectuelen in Nederland was ver
nietigend. "Veel progressieve in
tellectuelen - de Wereldraad van 
Kerken voorop - gingen zich te 
buiten aan een onzin die schade
lijk was voor de landen in de Der
de Wereld en beledigend voor de 
Nederlanders die daar hadden 
gewerkt." 

Maatstaf 
De titel van de bundel is ont

leend aan Blaise Pascal: "L'hom
me n'est ni ange ni bête, et le mal
heur veut que qui veut faire l'ange 
fait la bête." (pensée 358) (De 
mens is noch een engel noch een 
beest en het ongeluk wil dat de
gene die wil optreden als engel 
met dat optreden vaak het effect 
heeft van het beest. Red.) Een 
thema dat door Sartre werd ge
bruikt in "Le diabie et le bon dieu" 
en Frits Bolkestein dient als 
hoofdmotief van een essay in 
Maatstaf. 

In verschillende hoofdstukken 
brengt hij de politiek van Neder
land in kaart. Maar zijn bereisd
heid en interesse in politiek, cul
tuur, dichters en denkers voeren 
de lezer ook over de hele wereld. 
Van deze geestelijke bagage 
maakt hij de geïnteresseerde 
deelgenoot in soms prachtig pro
za. 

Een voorbeeld. In het hoofd
stuk "nineteen sixty-eight and all 
that", waarin hij de doorgeslagen 
democratiseringsgolf vanuit de 
Verenigde Staten en Engeland 
kraakt, o.a. vanwege de nadelige 
gevolgen voor het onderwijs, staat 
dan opeens de zin: "De swinging 
sixties waren de tijd waarin de 
kinderen van de bourgeoisie met 
elkaar speelden tot de wind het 
spel wegblies ... " 

Standpunt 
Hoewel Bolkestein in zijn 

voorwoord vermeldt dat menin
gen in de artikelen niet noodza
kelijk het standpunt van de VVD 
weerspiegelen, zal niemand ook 
geneigd zijn het partijprogram 
erbij te halen. Men kan gefas
cineerd de gebeurtenissen in de 
communistische landen volgen of 
zijn visie op het nieuwe Europa 
lezen of het sober gestelde essay 
over Mario Vargas Lloso. Geboeid 
door de gigantische feitenkennis 
of door de eigenzinnigheid van het 
eigen onderbouwde oordeel. 

Wie iets meer van de nieuwe 
leider van de VVD wil weten, doet 
er goed aan dit boek te kopen. 
Vervelen zal men zich niet. 
Uitgeverij Prometheus . 
ISBN 90 5333 016 X f 29,90. • 

Frits Bolkestein biedt het eerste exemplaar aan Ed van Thijn, burgemeester van 
Amsterdam, aan. Bolkestein lichtte die keuze toe met: "We zijn beiden stadsge
noten, jaargenoten (universiteit) en auteurs." Het "Dagboek van een onderhan
delaar" door Ed van Thijn geschreven over de informatie van 1977 markeert een 
episode die cruciaal is geweest voor de omslag van Bolkesteins carrière naar de 
politiek. "Als die formatie was gelukt, was ik vermoedelijk nooit in de politiek 
gekomen en was dit boek niet geschreven. " 
"Politiek," zei Ed van Thijn, "is een uiterst eerzaam beroep. Ik was verheugd dat je 
in 1975 na jarenlange afwezigheid in het buitenland mij in House of Lords een 
advies vroeg over hoe je de politiek ingaat. Toen heb ik je aangeraden: 'Begin met 
een artikel te schrijven'. Twee maanden later stond dat in Vrijheid & Democratie." 
De discussie tussen beide heren ging voorts over de rol van intellectuelen in de 
politiek en daarover liepen de meningen uiteen. 

Liberale Internationale te Helsinki 
Jan te Veldhuis wenst: 

Op 22 oktober heeft een kleine 
delegatie van de commissie 
"Ruimte voor Liberalisme" het 
rapport aangeboden aan VVD
voorzitter Ginjaar met het 
verzoek dit te behandelen op 
een van de komende algemene 
vergaderingen in 1991. 
De partijvoorzitter, die waar
dering toonde voor de inzet van 
de commissie, zegde toe dit 
verzoek aan het hoofdbestuur 
voor te leggen. 

Frits Bolkestein prees het ini
tiatief. "Het is buitengewoon te 
waarderen dat acht leden van 
de VVD de moeite hebben ge
nomen een dergelijk document 
samen te stellen, dat niet al
leen gaat over de wijze van 
functioneren van onze partij, 
maar ook inhoudelijk op een 
aantal punten ingaat. Hieruit 
blijkt dat de betrokkenheid van 
het kader groot is en dat er veel 
creativiteit aanwezig is. Dat 
kan niet anders dan tot een 
versterking van de VVD lei
den." 

Het rapport is inmiddels door 
de commissie naar alle afde
lingen, kc's en statenfracties 
gezonden. 

Milieu-Veiligheidsraad VN 
en Amnesty International 
Milieu 
HELSINKI - De Liberale In
ternationale heeft begin ok
tober unaniem een voorstel 
aanvaard van de Nederlandse 
delegatie dat werd verwoord 
door het VVD Tweede-Kamer
lid Jan te Veldhuis. Om de or
ganisatie van het milieu
vraagstuk op wereldniveau 
beter te structureren bepleit
te hij een Milieu-Veiligheids
raad Verenigde Naties. 

"Net als voormalig minister 
Nijpels heb ik verzocht om de op
richting van een lichaam dat ver
gelijkbaar is met de Veiligheids
raad bij de VN qua politieke in
vloed, prestige en plaats. Een vei
ligheidsraad dus voor het milieu. 
Want waarom hebben wij alleen 
een veiligheidsraad voor bedrei
gingen door geweld en wapens? 
En niet een veiligheidsraad voor 
stille en vaak onzichtbare bedrei
gingen zoals vervuiling? Die be
dreigingen zouden de mensheid 
zelfs wel eens grotere schade 
kunnen gaan berokkenen dan be
dreigingen door wapengeweld. Ik 
wijs op het broeikaseffect; maar 
ook op de vervuiling van zeeën, 
wateren, bodems en grondwater; 
of op de verzurings- en verdro
gingsproblemen." 

AM voor Milieu 
Tijdens diezelfde bijeenkomst 

lanceerde hij het idee om ook een 
Amnesty International voor het 
Milieu op te richten. Daarbij staat 

Jan te Veldhuis een burgerbewe
ging voor ogen die in de hele we
reld een positieve milieumentali
teit kan propageren. Een burger
beweging die kan opstaan tegen 
de schending van het recht van 
de mens op schone lucht, schoon 
water en een schone bodem. 

Te Veldhuis: "In feite is dat 
een nieuw mensenrecht. Maar het 
moet geen nieuwe milieu-actie
groep worden. Die hebben name
lijk naast voorstanders meestal 
ook tegenstanders. Ik streef naar 
een milieubeweging die bij nie
mand controversieel is, die dus bij 
(bijna) niemand weerstand 
oproept. Een beweging waarin 
zowel milieugroepen als directeu
ren van bedrijven zich kunnen 
vinden. Die vanuit het hart van de 
maatschappij op vreedzame wijze 
de milieumentaliteit positief 
beïnvloedt." 

Samenwerking 
Ook dit voorstel werd door de 

Liberale Internationale unaniem 
aanvaard. Maar het reikt verder 
dan de macht van de liberalen. 
Daarom zal vanuit de Liberale 
Internationale dit idee worden 
besproken met de Socialistische 
Internationale en met de Chris" 
ten-Democratische. Alleen geza
menlijk is zo'n project van de 
grond te tillen en kan het daarna 
verder zelfstandig opereren. 

Jan te Veldhuis: "Als dat zou 
lukken dan zal blijken dat het mi
lieuvraagstuk politieke partijen 
ook kan binden, in plaats van 
scheiden. Dat gebeurt internatio
naal helaas nog te vaak." • 

Verhuizing??? 
Jaarlijks gaan vele partijge
noten de mist in doordat zij bij 
verhuizing dit vergeten te 
melden aan de ledenadmini
stratie van de VVD. Dat is 
jammer! In de meeste gevallen 
is men dan niet meer op. te 
sporen. 
Stuur daarom bij verhuizing 
ook even een adreswijziging 
naar onze ledenadministratie, 
postbus 30836, 
2500 GV 's-Gravenhage. 
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De Vlaa~ns-Nederlandse 
betre geninhet *** 
Europa van na 
door JESSICA LARIVE-GROENENDAAL, 
ELD-parlementariër 

De discussie over de Vlaams-Nederlandse betrekkingen duurt 
al zeer lang en verloopt niet geheel zonder incidenten. Dat is 
in april jl. weer eens gebleken bij de opening van het 40ste 
Algemeen Nederlands Congres toen de Nederlandse minister 
van WVC, Hedy d' Ancona, een ambtenaar naar Brussel stuurde 
om in haar plaats de Belgen duidelijk te maken dat er niet meer 
in zat dan hooguit samenwerking en dan alleen op taalgebied. 

Zij sloot enigerlei vorm van in
tegratie uitdrukkelijk uit. Een 
koude douche voor de Vlamingen, 
die juist wèl naar een gezamenlij
ke strategie streven. Vlaamse 
verontwaardiging en een rel in de 
media waren het resultaat. Eind 
september kwam het Algemeen 
Nederlands Congres weer bijeen. 
Ditmaal was Hedy d'Ancona pre
sent en kreeg een herkansing. Zij 
sprak over "de saamhorigheid, 
berustend op het besef dat de 
Vlaamse en Nederlandse culturen 
wortelen in een gemeenschappe
lijke cultuur van de lage landen." 
Zaken waar je lang en interessant 
over kunt filosoferen. Met concre
te voorstellen kwam ze echter 
niet. En daar gaat het mij nu juist 
om. Immers zoals E. H. Kossmann 
in de NRC van 18 september 1990 
stelde: "wat anders dan admini
stratieve complicaties en de ver
warring van historische interpre
taties met historische realiteiten 
verhinderen de politici krachtig, 
nuchter, zonder romantische vi
sioenen, de ontwikkeling van deze 
culturen die zich van hetzelfde 
instrument bedienen, gezamen
lijk te steunen, eenvoudig omdat 
dit beide, en beide gemeenschap
pelijk versterkt?" 

Eenheid in 
verscheidenheid 

Ook ik was op het congres uit
genodigd om mijn visie te geven 
op "buitenlands cultuurbeleid". 
In de 1e plaats wees ik erop dat 
bij de komende onderhandelingen 
tijdens de Intergouvernementele 
Conferenties in december ook over 
toevoeging van een cultuurpara
graaf aan het verdrag van Rome 
zou moeten worden gesproken. 
Immers: steeds meer bevoegd
heden worden aan "Brussel" 
overgedragen. De economische 
integratie is bijna een feit. Ook 
steeds nauwere monetaire en po
litieke samenwerking ligt in een 
nabij verschiet. De EG-regel
geving raakt steeds meer terrei
nen. Ook de cultuur, gezien vanuit 
puur economisch perspectief, is 
daar steeds meer bij betrokken. 
Maar liberalen vinden een uit
sluitend economische visie op cul
tuur te eenzijdig. 

De kracht van Europa is haar 
verscheidenheid. Nationaal en 
regionaal cultuurbeleid moeten 
naast Europees beleid onbelem
merd mogelijk blijven. Wij willen 
geen Europese culturele een
heidsworst. Daarom moeten na
tionale en Europese bevoegd
heden duidelijk worden afge
bakend in het Verdrag. 

Actie 
"1992" brengt de discussie over 

grensoverschrijdend cultuur-

beleid in een stroomversnelling. 
Wat betekent het opheffen van de 
binnengrenzen voor onze natio
nale culturen en talen? Betekent 

Jessica Larive-Groenendaal 

"1992" het begin van het einde 
van de kleinere talen en culturen 
ofbetekent "1992" enkel het begin 
van het einde van de nationale 
staten en juist een nieuwe toe
komst voor de verschillende, ook 
grensoverschrijdende, cultuur
gebieden? Mijns inziens is het 
verstandig als de kleinere cul
tuurgebieden in het grote Europa 
de krachten bundelen. In dat ver
band lijkt het belangrijk een 
nauwere samenwerking na te 
streven met Vlaanderen. Ook om 
de Nederlandse taal "boven water 
te houden". In feite zijn in Europa 
alle talen minderheidstalen, maar 
de onze staat wel erg onder druk 
van het Franse en Angelsaksische 
taalimperialisme, bijvoorbeeld op 
de T.V. Ook het gewicht van de 
Duitse taal neemt natuurlijk toe, 
na de Duitse hereniging en gezien 
de ontwikkelingen in Midden- en 
Oost-Europa. Dan moet toch ten
minste de Nederlandse overheid 
onze taal stimuleren. En waarom 
niet in samenwerking met België? 

De Nederlandse en Vlaamse 
Europarlementariërs hebben zich 
in juni ferm uitgesproken voor 
deze lijn. In een door alle 36 (25 
Nederlanders en 11 Vlamingen) 
ondertekende gemeenschappelij
ke verklaring zijn daartoe concre
te voorstellen gedaan. Gezamen
lijk staan we immers sterker in 
Europa. Niet alleen in Vlaan
deren maar ook in Nederland 
moet meer belang worden gehecht 
aan de culturele samenwerking. 
Deze moet niet langer in wollige 
verklaringen op één lijn worden 
gesteld met culturele samenwer
kingsafspraken met allerlei an
dere landen, maar een speciale 
prioritaire behandeling krijgen. 

Samen in Europa 
sterker 

Wij vinden dat het Belgisch
Nederlands cultureel samenwer
kingsverdrag dat dateert uit 1948 
hard aan herziening toe is. De fe
deralisering van België biedt 
nieuwe mogelijkheden voor een 
NederlandsMaams cultureel 
verdrag, waarin zowel de taalunie 
als culturele samenwerking kun
nen worden ondergebracht. Dit is 
een goede gelegenheid voor de 
Nederlandse regering om haar 
toewijding te illustreren door een 
meer afgestemde cultuurpolitiek 
van onze twee "subculturen", zo
als Minister d'Ancona achteraf zq 
prachtig formuleerde. Een in juli 
ingesteld comité moet nagaan of 
en hoe de samenwerking verbe
terd kan worden. Daarbij zal ook 
de rol van de Taalunie onder de 
loep worden genomen. Tot nu toe 
blinkt Nederland echter uit in 
halfslachtig beleid en weigert bij
voorbeeld de afspraak na te ko
men een Nederlands cultureel 
centrum te vestigen in Vlaan
deren. Terwijl wij al geruime tijd 
genieten van het Vlaams cultureel 
centrum in de Brakke Grond in 
Amsterdam. Ook andere EG-lan
den mogen zich trouwens niet 
verheugen in bovenmatige be
langstelling van Nederlandse zij
de. Het Institut Neerlandais in 
Parijs kon maar ternauwernood 
worden gered, dankzij het ingrij
pen van de Tweede Kamer, het 
Instituto Olandese in Rome moet 
zich zien te redden met een fooi. 
Dit alles is in schrille tegenstel
ling tot bijvoorbeeld de activitei
ten van de Alliance Française of 
het Goethe Instituut. Ook uit zich 
de Nederlandse kneuterigheid bij 
de bezuinigingen op het Belgisch
Nederlands project voor het 
Woordenboek der Nederlandse 
taal. Een breed samenwerkings
verdrag biedt de mogelijkheid het 
beleid betèr op elkaar af te stem
men en gezamenlijke initiatieven 
te ontplooien op het gebied van 

ONDER AUSPICIËNVAN DE LIB.-DEM. FRACTIE 

taal en cultuur. Nederland en 
Vlaanderen zouden zich ten op
zichte van de internationale ge
meenschap nadrukkelijker samen 
kunnen opstellen. Een hechtere 
samenwerking tussen de culture
le attachés in het buitenland en 
betere samenwerking tussen de 
Nederlandse en Vlaamse verte
genwoordigers binnen de inter
nationale instellingen vergroot 
onze invloed. De eerste stap in het 
Europees Parlement is gezet met 
het genoemde samenwerkingsak
koord, waaruit nauw overleg 
voortvloeit tussen de Vlaamse en 
Nederlandse Europarlemen
tariërs. Zo kunnen wij acties die 
invloed hebben op ons gezamen
lijk taal- en cultuurgebied beter 
op elkaar afstemmen. 

Ook dringen wij erop aan ons 
bij culturele manifestaties in het 
buitenland meer gezamenlijk te 
manifesteren. Nog te vaak wordt 
er langs elkaar heen georgani
seerd. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan mediabeleid, de film, pers en 
het Nederlandstalige boek. Op het 
gebied van film en boek kunnen 
gezamenlijke initiatieven de pro
motie van het Nederlandstalige 
boek en filmprodukt bevorderen. 
Het co-produktiefonds tussen 
Nederland en Vlaanderen moet 
actiever worden gebruikt. Helaas 
denken wij nog te vaak dat alleen 
bij ons in Nederland kwaliteits
produkten worden geproduceerd. 
Wanneer de binnengrenzen weg
vallen in 1992, zullen de regio's 
belangrijk worden. Ook de Ne-

derlandstalige: dus Nederland en 
Vlaanderen. Samen vertegen
woordigen wij een gebied van 20 
miljoen mensen, de 6e groep in 
kwantiteit. Om over de kwaliteit 
maar niet te spreken. Hemieuwde 
samenwerking zal onze cultuur en 
taal een sterkere positie geven in 
het Europa na 1992. 

Eén potnat? 
Toch zijn we zeker niet één pot 

nat. Nederlanders en Vlamingen 
zijn verschillend. Dat weten we 
ook zonder de Belgenmoppen. 
Maar we hebben wèl een geza
menlijke taal en in zekere zin ook 
een gemeenschappelijke cultuur. 
Gemeenschappelijker in ieder ge
val dan met anderen. In het grote 
Europa van de 12 zijn Nederlan
ders en Vlamingen immers door 
de gemeenschappelijke taal, door 
de nabijheid, door de historie het 
meest verwant aan elkaar. "Let's 
stick together", in goed Neder
lands. 

Het is verstandig onze contac
ten zorgvuldig te onderhouden. 
Het zou buitengewoon onver
standig en kwalijk zijn als de Ne
derlandse regering, vertegen
woordigd door haar Ministerie 
van WVC, deze wederzijdse cul
turele betrekkingen die uit ge
meenschappelijke wortels voort
komen en die ver uitgaan boven 
verdragen en wetsstelsels, zou 
negeren. Beter ten halve gekeerd, 
dan ten hele gedwaald. • 

Ongebroken lijnen -rapport commissie-Nord-
(vervolg van pagina 1) 
Daarom hebben we in de meeste 
hoofdstukken de zaken gefor
muleerd op basis van wat er ook 
van buitenaf op ons afkomt. Dat 
is niet zozeer geredeneerd vanuit 
de politieke actualiteit van het 
Nederland van vandaag, maar 
vanuit wat te verwachten valt. En 
dat komt vaak van buiten de 
grenzen. Zo zijn we gekomen -
eenparig - tot de Nederlandse li
berale positie zoals wij die zien. 

Verder hebben we op een groot 
aantal punten specifieke aanbe
velingen gedaan over de richting 
die naar onze mening zou moeten 
worden gekozen. Sommige for
muleringen zijn zo dat de lezer 
daaraan kan zien dat wij op die 
punten in feite nadere discussies 
verwachten en wij de mensen 
daartoe ook willen prikkelen. Ei-

genlijk is dat de toonzetting van 
het hele stuk. Dit is niet een po
ging om de mensen de wet voor te 
schrijven en te zeggen: 'Zo is het 

Hans Nord 

en zo moeten jullie erover den
ken'. Dit rapport wil vooral het 
debat binnen de partij stimuleren 
over zaken waarvan wij denken 
dat zij de komende jaren essen
tieel voor onze samenleving zullen 
zijn. Ook zijn er punten bij waar
van uit de formulering blijkt dat 
wijzelf vinden dat wij daar geen 
categorische uitspraak over kun
nen doen, maar dat wij de discus
sie daarover willen stimuleren." 

Het rapport werd op 20 no
vember in Nieuwspoort gepre
senteerd aan de media. De dis
cussie in de partij kan nu van 
start. Na debatten in afdelingen, 
ondercentrales en kamercentrales 
buigt op 12 januari de partijraad 
zich erover en op 6 april is het 
woord aan de algemene verga
dering. • 
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Opnieuw Praag: 
dem.ocratie in snelle 

door TINEKE TANGEL 

eling***** *EP* 
De liberale partij in Tsjechoslowakije maakt zich op voor de 
gemeenteraadsverkiezingen die gehouden zullen worden op 24 

1 
november a.s.; de eerste in 40 jaar. In het kader van de activitei-

1 ten van de Dettmeijerstichting hebben Henriëtte de Ruiter van 
deze stichting en ondergetekende medio oktober een kort maar 

*PE* 
*** 

maand of twee de contacten in
tensiveren om, waar er behoefte 
bestaat, steun te geven aan het 
democratisch politiek functio
neren op gemeenteniveau, een 
voor hen geheel nieuwe ervaring. 
Wij wensen de LDS zeer veel suc
ces. 

intensief werkbezoek gebracht aan de LDS, de Liberálne De
mokraticka Strana. 

De positie van de LDS is een 
buitengewoon moeilijke. Namen 
zij aan de nationale verkiezingen 
nog deel onder de paraplu van 
Obcauske Forum, het Burger
forum, begin dit jaar besloten zij 
uit onvrede met het weinig ge
structureerde karakter van die 
beweging en de alternatieve visie 
op democratie daarvan als zelf
standige partij aan de gemeen
teraadsverkiezingen deel te ne
men. Een niet gemakkelijke be
slissing. Daaraan lag mede ten 
grondslag dat de partij zich nog 
vóór de zgn. "fluwelen resolutie" 
op 11 november 1989 al als (il
legale) politieke partij manifes
teerde. Het is een belangrijke stap 
ter versterking van de identiteit. 

Bij onze eerste ontmoeting 
waren o.a. partijvoorzitter Mand
Ier, vice-voorzitter Donezal en 
parlementariër Stindler aanwe
zig. We voerden lange gesprekken 
in een van de twee kleine kamers 
waar het secretariaat gevestigd is. 
De aanwezigheid van Jan Bulva, 
VVD-gemeenteraadslid in Vlaar
dingen, bleek van grote waarde. 
Als Tsjech van geboorte spreekt 
hij de taal vloeiend en daarmee 
loste hij het niet geringe taalpro
bleem op. 

Eigen 
verantwoordelijkheid 

Op de tweede dag brachten wij 
met Ilja Storozenko een bezoek 
aan de afdeling Budejovic (Bud
weis), zo'n 120 km ten zuiden van 
Praag. Ilja rijdt in zijn vrije tijd 
stad en land af in zijn 14jaar oude 
Skoda om behulpzaam te zijn bij 
het oprichten van nieuwe afdelin
gen. In Budejovic gaat de LDS de 
verkiezingen in samen met de so
cialistische partij. In deze zo jonge 
democratie betekent dat niet dat 
met een gezamenlijk programma 
aan de verkiezingen wordt deel
genomen: elke gekozene blijft te
genover de kiezer verantwoorde
lijk voor het eigen programma. 
Ook hier een grote inzet van en
thousiast partijkader, grote 
waardering voor onze komst, en 
na een wat aarzelende start we
gens de taalbarrière, heel veel 
vragen. Over de stemprocedures, 
de politieke compromissen op ge
meenteniveau, de kandidaten
lijsten, politieke samenwerking, 
het benaderen van de kiezer e.d. 
Organisatorisch beschikt men 
over veel know-how maar in het 
politieke handwerk komt men nog 
vaak voor verrassingen te staan. 
De partij heeft nu de taak om de 
vrijheidsgedachte te concretise
ren die aan de "fluwelen revolu
tie" ten grondslag lag. En met 
stug volhouden, soms vallen en 
weer opstaan, kan dat heel goed 
lukken. 

Onbekendheid 
Het waren een paar vermoei

ende dagen in Praag. Maar we 
konden een groep zeer enthou
siaste partijmensen van de LDS 
behulpzaam zijn bij hun inspan
ningen om aan de liberale ge
meentepolitiek gestalte te geven; 
vaak optornend tegen de relatieve 
onbekendheid van de partij. Op 24 
november zijn er gemeenteraads
verkiezingen. Met de gekozen 
raadsleden zullen we dan over een 

Nadere informatie over de 
contacten van de Dettmeijer
stichting is verkrijgbaar bij Hen
riëtte de Ruiter, tel.: 070-3613006. 

• 

*** *EP* 
* PE * 
***** 

Begroting Algemene Zaken 
Henk Koning: 

Beleidsnitspraken coördineren 
Tijdens de begroting van Al
gemene Zaken heeft het VVD 
Tweede-Kamerlid Henk Ko
ning premier Lubbers ver
zocht wat nader in te gaan op 
diens coördinerende rol. "Wat 
is precies de positie van de 
Minister-President en hoe ziet 
de huidige Minister-President 
de invulling daarvan? Dat 
vraag ik mede in verband met 
publikaties in de pers, dat de 
Minister-President, althans 
volgens journalisten, niet al
tijd tot volledig genoegen van 
collega-bewindslieden zou 
willen 'meedenken' met zijn 
ambtsgenoten." 

Ook vroeg het VVD Tweede
Kamerlid om een betere coör-

dinatie op de departementen van 
beleidsnitspraken door hoge(re) 
ambtenaren, die soms haaks 
staan op het voorgenomen of hui
dige beleid. Als voorbeeld noemde 
hij de beroemde Nieuwsjaarsar
tikelen van oud-secretaris-ge
neraal Rutten in het ESB-blad. 

"Zou het niet wenselijk zijn dat 
een herbezinning plaats vindt op 
de coördinatie?" vroeg Henk Ko
ning. Hij huldigt daarbij het 
standpunt: "Hoe hoger gezeten, 
hoe voorzichtiger en behoedzamer 
opgetreden, opdat de eenheid van 
beleid wordt gewaarborgd, hel
dere verantwoordingsplicht aan 
de Staten-Generaal wordt ge
garandeerd en de burger niet in 
verwarring wordt gebracht." • Henk Koning 

EEN VULKAAN VAN INGEHOUDEN TOORN. In 
1906 werd op Java bij A. Bisschop een brochure 
gedrukt: Christelijke Eisch en Calvinistische Prak
tijk. Auteur was de gepensioneerde N.I.L.-Officier 
Fanoy. Voor die tijd was de kritiek rauw, mogelijk 
vrijheidsbedreigend: "Waar wij ons wel bevreesd 
maar ook gehaat maken tot in de uiterste hoeken 
van de archipel en er als op een vulkaan van inge
houden toorn wonen". (Kon. Bib i.) Zo'n 70 jaar later 
toont de afbeelding de kleurenomslag van deel 1, 
periode 1941 - 1943 met informatieve, onthullende 
terugblikken; tussen de tekst 8 situatiekaartjes, 292 
blz. Het aansluitend vervolg HERRIJZENIS NIET 
GEWENST toont wajangfiguren op de omslag, pe
riode 1943 - 1946, 9 kaartjes, 340 blz. 

HET VOORSPEL TOT DE INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEID en de vernietigende aanvallen van de Geallieerden op 
verdedigingswerken van Duitsland en Japan, belichting van de Nederlandse illegale Pers. De degelijk gebonden boeken 
vormen een HISTORISCH TWEESPAN, dat voor weetgrage gravers naar waarheid waardevol zal zijn. Minder omvangrijke, 
genlustreerde uitgaven zijn SPITSROEDEN LOPEN, vroeger een militaire strafmaatregel; in figuurlijke zin loopt ieder mens 
spitsroeden. De drie boekjes à 64 blz. moderne gedachtenkristallen, zijn zowel geschikt voor discussiegroepen als voor 
zelfden kers. Enkele titels: Winzucht, gemakzucht en slikzucht Houd je jaloezie aan de lijn. Is alleenzijn zielig of zaaalig? Begin 
een 2e huwelijk niet met een kapmes. KONING GOUDDWERG 58 pag. aandoenlijk ouderwetse verhalen. UITGEVER EIGEN 
WERK: LEONORE GEORGE DEN HAAG, 070-3664706, postbankgiro 457123. 

HISTORISCH TWEESPAN 
SPITSROEDEN LOPEN 
KONING GOUDDWERG 

afgehaald 
(Meppelweg) 

f32,-
f 14,-
f 10,-

verzonden 
f 42,
/20,
f 15,-

Bij combinering, lagere kosten. 
Na ontvangst van uw girokaart heeft u 
het pakket zó in huis. 

KINDERTEHUIZEN kunnen Koning Gouddwerg cadeau krijgen. ONDERWIJS- EN VERENIGINGSBIBLIOTHEKEN krijgen een 
forse korting. INTELLIGENTE REACTIES op briefkaarten kunnen leiden tot een gebundelde uitgave. ALLE VOORGAANDE 
MEDEDELINGEN ZIJN HIERMEE VERVALLEN. 

Statenver
kiezingen 
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D
oor de jaarwisseling lijkt 
het nog zover weg, maar. in 
werkelijkheid is het al zeer 

nabij: de Statenverkiezingen! Op 
6 maart gaan we weer naar de 
stembus en daaraan vooraf zal 
weer druk campagne worden ge
voerd. 

_ Statenverkiezingen zijn moei
lijke verkiezingen. Dat komt 
doordat provinciale besturen 
minder de gelegenheid krijgen 
aan de weg te timmeren dan hun 
collega's in Den Haag en in de 
steden. Voor het provinciaal werk 
bestaat in de media minder be
langstelling. En dat is onterecht. 
Gedeputeerden en statenleden 
doen hun uiterste best voor hun 
gebied. Zij trachten de werkgele
genheid te stimuleren door goede 
bedrijven aan te trekken. Zij heb
ben voor een groot deel de zeggen
schap over de provinciale infra
structuur. Zij hebben ook te ma
ken met gemeentelijke herin
delingen en de lokaties van 
ziekenhuizen en andere regionale 
voorzieningen. En elke maand 
vergaderen de 12 Commissarissen 
der Koningin met de minister van 
Binnenlandse Zaken over de pro
vincies. 

Dat is de ene kant van de me
daille. De uitslag van die Staten
verkiezingen is echter ook beslis
send voor de samenstelling van de 
Eerste Kamer. Het zeteltal in de 
senaat wordt voor de politieke 
partijen door het stemgedrag van 
de kiezers bij de Statenverkiezin
gen bepaald. De nieuwgekozen 
statenleden kiezen namelijk de 
Eerste-Kamerleden. En het hoeft 
geen betoog dat de· samenstelling 
van de Eerste Kamer buiten
gewoon belangrijk is voor de po
litieke machtsverhoudingen op 
het Binnenhof. 

De provinciale kandidatenlijs
ten, waaraan door alle kamer
centrales .: vaak gezamenlijk -
maandenlang hard is gewerkt, 
zijn in december gereed. Medio 
januari zullen de provinciale 
lijstaanvoerders van de VVD aan 
de pers en kiezers worden voorge
steld. En dan begint de campagne. 
Een verkiezingstoernee die hard 
nodig is, want in het verleden 
bleek de belangstelling van de 
kiezers voor de Tweede-Kamer
veikiezingen aanzienlijk groter 
dan voor de Provinciale Staten
verkiezingen. Het wordt dus weer 
"alle hens aan dek"! 

De VVD-statencampagne zal 
kunnen rekenen op een sterke 
ondersteuning van onze liberale 
Kamerleden. En natuurlijk ook 
van een maximale inzet van onze 
Landelijke Propagandacommis
sie, die weer wordt gesteund door 
kamer- en ondercentralebesturen 
en door de afdelingsbesturen. In 
de komende nummers van 
Vrijheid & Democratie zal veel 
aandacht aan de provincies wor
den besteed en aan de campagne; 
Help straks mee waar u kunt om 
onze VVD goed uit de strijd te la-
ten komen. · 

RENY DIJKMAN • 
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Sociale vernieuwing in Rotterdam: 

,,Burgers van de 
vierde in derde 
naamval brengen" 
door HANS DE BIE 

Sociale vernieuwing op lokaal niveau. Hoe wordt dit eigentijdse 
fenomeen aangepakt in plaatsen als grote steden, als Rotter
dam. 
Op het symposium, onlangs in Rotterdam ter gelegenheid van 
de viering van het 15-jarig bestaan van de Haya van Someren
stichting, kwamen hierover lokale bestuurders van liberale 
huize aan het woord. Zoals voormalig wethouder Nel van der 
Pol van Rotterdam, die benadrukte dat de gedachte van de 
sociale vernieuwing in haar stad is geboren toen in 1985 het 
besef doordrong, dat Rotterdam nauwelijks een toekomstper
spectief had. 

"Het was de zogeheten 'Brink
mankorting', die een jaar later de 
aanleiding werd dat in politiek 
Rotterdam een gedachtenwis
seling ontstond over de verzor
gingsstaat, de (on)haalbaarheid 
van de toen door de WVC-minister 
aangekondigde bezuinigingen op 
het welzijnswerk en in het alge
meen over de maakbaarheid van 
de samenleving," aldus mevrouw 
Van der Pol. Zij maakte deel uit 
van de onafhankelijke commissie, 
onder voorzitterschap van prof. 
Idenburg, die het Rotterdamse 
bestuurscollege adviseerde over 
datgene, dat nu sociale vernieu
wing wordt genoemd. Nel van der 
Pol nu over het rapport dat haar 
commissie toen ·uitgaf: "Dit rap
port gaf aan wat Rotterdam in so
ciaal perspectiefbetekende en zou 
kunnen doen. 

Verschillende eisen 

dan elders. Waardoor flink wat 
mensen hun relatie met de sa
menleving verloren en zelfs be
wust verbraken. Uitgangspunten 
van destijds waren, aldus ons 
rapport, achterhaald. Voorbeel
den: volledige werkgelegenheid, 
sociale zekerheid en in relatie 
daartoe dat de hoogte van de uit
kering gerelateerd is aan het ge
zinsinkomen van een kostwinner 
van een gezin met t\Vee of drie 
kinderen." 

taalde arbeid nog steeds de meest 
complete vorm van participatie in 
de samenleving is." 

In haar toespraak tijdens de 
viering van het Haya van So
merenjubileum beklemtoonde 
mevrouw Van der Pol tenslotte, 
dat door de verzorging van de wieg 
tot het graf het accent te zeer is 
komen te liggen op de rechten van 
de burgers, dat de overheid hier
door te zeer doorgedrongen is in 
de privé-sfeer van de burgers en 
dat hun afhankelijkheid van die 
overheid te groot is geworden. 
"En niet te vergeten het ontmoe
digende effect van het fraudege
voelige sociale zekerheidsstelsel 
op mensen met een inkomen uit 
arbeid." Nel van der Pol tot slot: 
"Sociale vernieuwing kan doel
gericht op gang worden gebracht, 
als we er in slagen burgers van 
de vierde naamval in de derde te 
brengen." • 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 
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Sociale vernieuwing in Nieuwegein: 

Complete wijk 
weer bewoonbaar 
door HANS DE BIE 

In de middelgrote gemeente Nieuwegein was het de VVD die de 
eerste aanzet gaf tot discussie over sociale vernieuwing. "Dat 
gebeurde door een notitie die bij de PvdA lichte paniek veroor
zaakte, omdat men vond dat wij met 'hun onderwerp' aan de 
haal gingen," aldus wethouder H. F. ldema. Op een aantal be
leidsvelden van Nieuwegein werd al in de vorige raadsperiode 
inhoud gegeven aan de liberale ideeën. Met name op de beleids
velden die tot de portefeuilles Openbare Werken en W erkgele
genheid vallen, waarvoor de VVD-er Idema verantwoordelijk 
was. Sociale vernieuwing werd daar in de praktijk gebracht bij 
de woonomgeving, de sociale veiligheid, werkgelegenheid en 
scholing en bij sociale participatie. 

Wijkoverleg 
Nieuwegein startte al zo'n tien 

jaar geleden met wijkwerkover
leg. Een overleg dus met bewoners 
van een wijk, die zich voor de be
langen van hun mede-wijkbewo
ners willen inzetten. Bij belang
rijke onderwerpen wordt ook de 
wethouder, geassisteerd door en
kele ambtenaren, bij het overleg 
betrokken. Als voorbeeld van 
wijkvernieuwing geldt de wijk 
Fokkesteeg. Een kale, onherberg
zame wijk met weinig groenvoor
zieningen, die aan het verpau
peren was. Wethouder Idema 
hierover: "Men was bang om daar 
's avonds over straat te gaan, vele 
woningen werden maar tijdelijk 
gebruikt, er was geen saamhorig
heid met buren en de tuinen wer
den niet onderhouden. Er ont
stond gezamenlijke actie met be
woners, woningbouwverenigin
gen, het gezondheidscentrum, 
politie en de gemeente. Een werk
groep heeft straat voor straat be
keken wat er te verbeteren viel. 

Er kwamen schuttingen en 
groenvoorzieningen. Het tuinon
derhoud werd aangepakt, de be
strating werd verbeterd, op het 
centrale winkelplein kwamen 
kunstwerken. Er kwam een re
gelmatige controle door wijk
agenten en er werden initiatieven 
genomen om de bewoners met el
kaar in contact te brengen. Fok
kesteeg werd hierdoor weer een 
bewoonbare wijk." 

Banenpools 
Nieuwegein verwacht door be

zuinigingen op het politie-budget 
de wijkagent binnen afzienbare 
tijd kwijt te raken. Men hoopt op 
de realisering van stadswachten 
in het kader van banenpools. Over 
sociale participatie vertelt libera
le stadsbestuurder Idema nog: 

Geconstateerd werd dat in 
grote steden, zoals Rotterdam, de 
ontkerkelijking, de emancipatie, 
de individualisering en de inter
nationalisering harder toeslaan 

Nel van der Pol weet zich met 
name te herinneren, dat het rap
port aangaf dat kenmerkend voor 
onze samenleving is dat ieder zijn 
eigen eisen aan het leven stelt en 
dat dit ook algemeen als gerecht
vaardigd wordt gezien. Zij vertelt 
er over: "Daardoor zijn tal van 
voorzieningen ontstaan, bestemd 
voor bepaalde groepen en catego
rieën. Waarbij er natuurlijk gren
zen zijn aan het vermogen van de 
overheid om aan die verscheiden
heid van noden en wensen recht 
te doen. Het rapport laat er overi
gens geen misverstand over be
staan, dat het verrichten van be-

"Het Kasteel van Rhoon" b.v. 

"De VVD vond het onbespreek
baar om over het zogeheten mi
nima-beleid te praten. Dat beleid 
houdt in dat de gemeente aan 
mensen, die door rijkskortingen in 
de financiële problemen zijn ge
komen, van die gemeenten een 
financiële compensatie krijgen. 
De VVD heeft daartegenover een 
voorstel gedaan om bewoners, die 
hiervoor in aanmerking komen, 
honderd gulden per jaar per ge
zinslid te laten declareren als bij
drage in contributies van clubs ~n 
bezoek theater." Meer activiteiten 
in Nieuwegein verdienen het 
etiket sociale vernieuwing. • 

Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

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

Sociale vernieuwing in Echteld: Zojuist verschenen: 

Rijk moet meer aan 
gemeenten overlaten 

LIBERAAL REVEIL 5 
Van Agt heeft de staatssecretaris eens omschreven als "een 

deerniswekkend figuur". In het oktobernummer van Liberaal Reveil 
stellen K. Groenveld en G. A. van der List aan enkele oud-VVD
bewindslieden de vraag of Van Agts omschrijving van een staatsse
cretaris juist is. door HANS DE BIE 

Burgemeester H. J. Zomerdijk van de kleine gemeente Echteld 
pleit ervoor dat het rijk veel meer decentralisatie-stappen zal 
gaan zetten, wil de sociale vernieuwing echt goed van de grond 
komen. Zomerdijk hierover waarschuwend: "De convenanten 
die het rijk met de gemeenten wil afsluiten, bevestigen alleen 
maar de afhankelijkheid van de gemeenten van de hogere over
heden. Ze zijn zelfs in strijd met het streven van gemeenten als 
mede-overheden. Een te enge rijksbenadering kan een samen
hangend lokaal beleid onmogelijk maken." 

Burgemeester Zomerdijk toont 
zich echter blij met de evenwich
tige aandacht voor stad en platte
land waarvoor ons VVD-kamerlid 
Jan Kees Wiebenga onlangs 
pleitte op de studiedag over 
grootstedelijke problemen. Wie
benga zei toen dat een eenzijdige 
gerichtheid van de rijksoverheid 
op de grote steden verpaupering 
van het landelijke gebied zou 
kunnen veroorzaken. 

In Echteld blijkt dat zelfbeheer 
en zelfredzaamheid vaak meer 
ingeburgerd is dan in de grote 

stad. Zomerdijk hierover: "Ou
dere mensen in verzorgingshui
zen en ook thuis hebben op het 
platteland meestal niet te klagen 
over aandacht. Vrijwilligers vul
len, ook in onze gemeente, graag 
professionele hulpverleners aan." 
Echteld bevordert al jaren een ac
tieve participatie van burgers en 
groepen burgers bij het bestuur 
en beheer van gemeenschaps
voorzieningen. Juist in een kleine 
gemeente kan het maatschappe
lijke isolement in een heel directe 
relatie tussen gemeente en bur
gers aangepakt worden. Burge-

meester Zomerdijk kan talloze 
voorbeelden noemen. 

Hij vertelt: "Als Dirk Derksen, 
84 jaar oud, en alleenwonend in 
het buitengebied, met de bejaar
dentaxi naar het zwembad in Tiel 
wil, wordt er van alles gedaan om 
dat te regelen. Ook al is Derksen 
op dat moment de enige bejaarde 
in het dorp Echteld, die zwemmen 
wil." De eerste burger van Echteld 
is diep doordrongen van de nood
zaak van sociale vernieuwing. 
Maar tegenover de rechten staan 
ook de plichten. Zomerdijk hier
over: "Ik vind dat de overheid op 
haar beurt een inspanning van de 
werklozen mag verwachten. Als 
een werkloze meer keren een pas
sende baan of opleiding weigert, 
mag de gemeente, wat mij betreft, 
aanzienlijk hogere kortingen op 
de uitkering toepassen dan de 
huidige tien procent." 

• 

Verder constateert A. D. H. Huysman în dit nummer enkele 
sleetse plekken in het liberale gedachtengoed en vraagt P. M. van 
Nieuwenhuyzen zich af of de politieke partijen wel voldoende aan
dacht besteden aan het midden- en kleinbedrijf. B. Schim van der 
Loeff doet enkelevoorstellen om de pensioenleeftijd en -opbouw te 
dereguleren en K. Groenveld geeft een impressie van de internatio
nale conferentie "The GulfCrisis and NATO''; 

U kunt dit nummer van Liberaal Reveil bestellen door f 9,50 
over te maken op girorekening 240200 t.n.v. de Stichting Liberaal 
Reveil te Voorschoten, onder vermelding van "1990, nr. 5". 

Voorts is het mogelijk u te abonneren op Liberaal Reveil. Een 
abonnement kost f 42,50 (voor jongeren tot 27 jaar f 30,00) per jaar. 
U kunt zich als abonnee aanmelden bij de abonnementenadmini
stratie van Liberaal Reveil, mevrouw M. P. Moene, Abel Tasman
plantsoen 20, 2253 KA Voorschoten, tel. 071-768365. • 
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Gelre's "Swingend Cultureel Leven" 
vergenoegt gedeputeerde 

In kader van de komende pro
vinciale verkiezingen starten 
wij een serie gesprekken met 
gedeputeerden en statenleden. 
Vandaag is het woord aan de 
Gelderse gedeputeerde Nicoli
ne van den Broek-Laman Trip. 

Van den Broek 
ldoor HARRY KUIPER; foto: PETER DRENT 
' 
i 
IARNHEM - "Cultuur is altijd een wat moeilijke portefeuille, 
want op provinciaal niveau heeft cultuur geen voorrang. Toch 
mag ik zeggen dat het ons aardig is gelukt om voorwaarden te 
scheppen die· door kunstenaars konden worden opgepikt. In 
Gelderland hebben wij nu een vrij swingend cultureel leven," 
zegt de Gelderse Gedeputeerde mevrouw N. H. van den Broek
[Laman Trip. 

f Haar portefeuille omvat cul
tuur, volksgezondheid, stads- en 
dorpsvernieuwing, emancipatie 
en welzijn. In het perspectief van 
,de komende Statenverkiezingen 
:blikt zij terug en ziet zij verder. 
In 1974 kwam mevrouw Van den 
Broek in de Gelderse Staten, tot 
1982 als lid en toen al twee jaar 
als voorzitter van de VVD-fractie. 
In die jaren hadden milieu, na
tuur, landschap, cultuur, maat
' schappelijk welzijn en volks
gezondheid haar aandacht. Nu, 
·als Gedeputeerde, is zij tweede 
portefeuillehouder voor Ruimte
lijke ordening, bestuurlijke orga
·nisatie, wegen, en toezicht op de 
gemeentefinanciën. 

:Verwant hieraan binnen de VVD 
is haar lidmaatschap van de par-

,' tij-commissies voor energie, mi
lieu, cultuur, welzijn en volks
gezondheid, en haar lidmaatschap 
van de partijraad. Zij was mede
opsteller van publikaties van de 
Teldersstichting, van provinciale 
en gemeente-programma's. Zij 
hecht echter sterk aan haar lid
maatschap van het Curatorium 
voor Interprovinciaal Overleg- en 
haar voorzitterschap van het In
terprovinciaal Overleg Welzijn. 

dacht verdient in een samen
leving die vele jaren lang de ou
deren opborg in speciale oorden 
en tehuizen, maar stilaan tot het 
inzicht is gekomen dat deze 
scheiding van generaties niet de 
plezierigste is voor een bevolking 
die steeds fitter aan zijn zogehe
ten "levensavond" begint. Die 
wellicht ook een langere levens
avond in het vooruitzicht heeft. 

"Samen met mijn fractie heb 
ik mij er lang voor ingezet," zegt 
mevrouw Van den Broek, "zodat 
de ouderen in alle opzichten meer 
ruimte krijgen om te leven. Ik 
denk dat wij wat dat betreft de 
tijd mee hebben, dat de mentali
teit ten goede is veranderd. Het is 
toch terecht wanneer· wij emaar 
streven dat mensen zo lang moge
lijk thuis kunnen blijven, en dat 
hulp pas binnen handbereik moet 
komen wanneer de gezondheid 
van ouderen dat nodig maakt." 

Waarna Nicoline van den 
Broek van het ouderenbeleid voor 
mensen terugkomt op cultureel 
"ouderen" -beleid, instandhouding 
van monumenten, stads- en 
dorpskernen. 

Ook is zij mede-opsteller van het Onderhoud 
VVD-verkiezingsprogramma 
1990. 

Volksgezondheid 

Met volksgezondheid, zegt zij, 
liggen de zaken anders dan met 
cultuur. Hier gaat het om meer 
dan alleen voorwaarden schep
pen, want "als liberaal vind ik dat 
de overheid op het gebied van 
volksgezondheid een eigen en 
zware taak heeft. In marktme
chanismen geloof ik hier niet zo, 
vooral wanneer we denken aan 
psychiatrie-, zwakzinnigenzorg
en verpleeghuispatiënten. Ik heb 
er veel tijd aan besteed om dat in 
goede banen te leiden. Ik denk dat 
we in Gelderland wat dit betreft 
heel wat hebben kunnen bewerk
stelligen en daar ben ik trots op." 
Verwant aan volksgezondheid is 
het ouderenbeleid. Ook dit, vindt 
mevrouw Van den Broek, is een 
onderwerp dat bijzondere aan-

monumenten 
Gelderland heeft nogal wat van 

deze culturele monumenten. Het 
aantal kastelen en wat daarmee 
op een lijn kan worden gesteld is 
in Gelderland groot, zo niet het 
grootste in het land. Na Zuid-Hol
land telt Gelderland bovendien de 
meeste (koren-)molens en voorts 
is er nog een flink aantal stads- en 
dorpskernen. dat vanuit culturele 
optiek bijzondere aandacht ver
dient. Gedacht kan worden aan 
Bronkhorst, Elburg en Buren, 
maar zo zijn er meer. 

"Met de invoering van nieuwe 
provinciale regelingen voor rijks
en gemeentemonumenten waren 
we de eerste in Nederland; re
gelingen die inhouden dat met het 
onderhoud op het goede moment 
een begin wordt gemaakt, waar
door veel omvangrijker ingrepen 
kunnen worden vermeden door 
toedoen van niet verantwoord 
uitstel," aldus mevrouw Van den 
Broek-Laman Trip. 

Samenwerking "steeds 
politieker" 

Zij noemt verder de actuele 
problematiek van samenwerking 
binnen het College van Gelderse 
Gedeputeerden, waarin zij als 
enige VVD-er zitting heeft. Wat 
haar het meest in het oog springt 
is dat "het spel binnen het college 
steeds politieker" wordt. "Je moet 
steeds harder vechten voor je op
vattingen en hoe dat nu komt, kan 
ik eerlijk gezegd niet erg goed 
verklaren. Een ding is zeker, 
twaalf jaar geleden was dat an
ders." 

Waarmee zij overigens niet wil 
zeggen dat de samenwerking te 
moeilijk of haast onmogelijk 

wordt gemaakt. "Ik vind vaak dat 
je met de PvdA goed kunt samen
werken. Hun lijn is helder, je weet 
wat ze willen. Tegelijk is het zo 
dat de lijn van het CDA dichter 
bij onze VVD-opvattingen ligt. En 
daar zit dan ook vaak een tweede 
moeilijkheid, de ondoorzichtig
heid van de politiek voor buiten
staanders, voor burgers buiten de 
deur. Maar ja, wat wil je - het 
hoort erbij." 

Rivaliteit 

Onderwerpen waarin dit alles 
een rol speelt zijn in Gelderland 
tegenwoordig haast aan de orde 
van de dag, met name nu voor 
Arnhem en Nijmegen oplossingen 
op het gebied van ruimtelijke or
dening moeten worden gevonden, 
waarbij op de beide steden een 
bijzonder beroep wordt gedaan. 
Van (verbale) concurrentie is tus
sen Arnhem en Nijmegen nooit zo 
sterk sprake geweest als bijvoor
beeld tussen Amsterdam en· Rot
terdam, maar hij was er wel. Me
vrouw Van den Broek: "Er is tus
sen die twee nog veel rivaliteit." 

Nijmegen heeft veel industrie 
en heeft, als een van de noorde
lijkste steden van het Zuiden, de 
blik vooral op dat Zuiden gericht. 
Arnhem daarentegen kijkt naar 
het Westen. De provinciehoofd
stad hecht grote waarde aan cul
tuur en huisvest veel bedrijven in 
de dienstensector, ofschoon ook 
Akzo er produktie en zijn hoofd
kantoor heeft. Niet zelden lijkt het 
alsof vanuit Arnhem gezien voor
bij het halverwege gelegen Elst 
het onbekende Zuiden begint, en 
alsof voor Nijmegen voorbij Elst 
het onbekende Noorden aan
vangt. 

Redactie 

zen, riolering, straten, bruggen en 
wat dies meer zij, maar ook om 
verplaatsing van alle nu aanwe
zige kassen in dat gebied. 

"Zulk een verplaatsing moge
lijk te maken is een voorwaarde 
van de meerderheid in de Gelder
se Staten, maar zoals gezegd,- dat 
is nu juist een van de verlangens 
die ons van de onhaalbaarheid 
overtuigt." 

"Misschien wordt Nijmegen
Noord een soort Buitenveldert. 
Maar ik zou het veel beter vinden 
als Nijmegen naar zijn Westen en 
Zuidwesten keek, de kant op van 
Beuningen en Wychen. Tegelijk 
bieden ook Overbetuwse plaatsen 
als Elst en Bemmel ruimte genoeg 
voor uitbreiding die zij zelf wen
sen, en die de mensen daar op 
prijs stellen." 

Er is op dit punt nog veel te 
doen en mevrouw Van den Broek 
is graag bereid haar aandeel 
daarin als gt.deputeerde na de ko
mende Statenverkiezingen voort 
te zetten. Wederom ziet zij terug 
op wat zij tot stand heeft kunnen 
brengen en wat nog onder handen 
is. "Het ambtelijk apparaat is niet 
~itgebreid, ondanks toeneming 
van provinciale taken, met name 
in de volksgezondheid." 

"Wij zijn bezig met ontwikke
ling·van een aantal·speerpunten 
op het gebied van emancipatie en 
ruimtelijke ordening. We werken 
aan een beleid voor opvang en be-

Nicotine van den Broek-Laman Trip geleiding van jonge meisjes in het 
arbeidsproces." 

Waalsprong "niet 
haalbaar" 

Dat KAN nu echter niet meer 
nu het Knooppunt Arnhem-Nij
megen (KAN) in aantócht is en 
beide steden alle aandacht moe
ten richten op goed nabuurschap. 
Voor Nijmegen impliceert dat een 
mogelijke Waalsprong: huizen
bouw aan de noordzijde van de 
Waal en bouw van meer vaste oe
ververbindingen. De bevolking 
van dat deel van de Over-Betuwe 
is daar allesbehalve blij mee en 
staat in die opvatting niet alleen. 

Mevrouw Van den Broek: "Ik 
geloof niet in die W aalsprong. De 
VVD neemt hier een minder
heidsstandpunt in, want in onze 
ogen is dèze Waalsprong voor het 
Rijk financieel niet haalbaar. Het 
gaat niet alleen om bouw van hui-
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Maar sprekend over de 
Statenverkiezingen - wat zijn 
haar verwachtingen? "Ik maak 
mij daar wat Gelderland en de 
VVD betreft niet zoveel zorgen 
over. Wel vind ik het van groot 
belang dat de kiezer naar de 
stembus gaat. Een opkomst zoals 
bij de laatste gemeenteraadsver
kiezingen, daar heeft niemand 
baat bij. Ook de thuisblijvers heb
ben daar geen enkel voordeel 
van." 

"Integendeel, thuisblijvers 
zouden moeten beseffen dat elk 
bestuursniveau anders wordt sa
mengesteld, anders in elkaar zit 
en dus ook tot andere besluiten 
komt wanneer de verkiezingsuit-. 
slagen zijn beïnvloed door grote 
of lage opkomst." • 
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Cherchez la feiDDle 
Een vrouwelijke manager, waarom eigenlijk niet? 

door LEN REMPT-HALMMANS DE JONGH, lid Tweede Kamer 

Een mens had zo tegen de kamerverkiezingen van vorig jaar 
niet al te veel politiek gevoel nodig om te kunnen bevroeden 
dat mijn plaats 26 op de lijst alles behalve een verkiesbare 
was. Aangezien ik niet van plan was mijn leven al kniezend in 
ledigheid door te brengen vroeg ik mij dan ook voor de grote 
datum al af waar ik mij nu eens op zou kunnen storten. 

Wat mij al geruime tijd bezig
hield was de vraag op welke ma
nier we aan de top van een bedrijf 
duidelijk zouden kunnen maken 
waarom zo weinig vrouwen tot het 
management zijn doorgedrongen. 
Het nogal eens gehanteerde ant
woord dat er geen capabele vrou
wen zijn is natuurlijk lariekoek. 
Het opleidingsniveau van vrou
wen neemt immers hand over 
hand toe; ook uit onderzoeken 
blijkt dat juist hoog opgeleide 
vrouwen met kinderen graag wil
len blijven werken. Als ze de kans 
maar krijgen. 

Weinig succes 

Len Rempt-Halmmans de Jongh 

zaken, waarbij een emancipatie
werkster meestal maar het voor
touw moet nemen. Als die top zich 
niet bewust is van de echte voet
angels en klemmen die vrouwen 
op weg naar de top tegenkomen 
en zich niet actief opstelt om deze 
drempels te slechten, komt er 
maar weinig van terecht. Anders 
gezegd: er is een mentaliteits
verandering, een verandering in 
de bedrijfscultuur nodig om suc
ces te boeken. Je zou het karwei 
ook kunnen vergelijken met de 
aandacht die het top-manage
ment moet hebben voor het ver
schil in cultuur van 2 bedrijven 
die met elkaar fuseren. 

Zou het daarom geen goed idee 
zijn al deze factoren eens over
zichtelijk voor dat topmanage
ment op papier te zetten? 

Een telefoontje naar Dr. Wim 
de Ridder, directeur van de Stich
ting Maatschappij en Onderne
ming (SMO), was voldoende om 
hem daarvoor warm te laten 
lopen. Na het inleveren van het 
onvermijdelijke A-viertje ging hij 
snel akkoord. Volgende punt: het 
opsnorren van een voorzitter van 
de Stuurgroep die een dergelijk 
project bij SMO pleegt te begelei
den. En te financieren! Drs. Jan 
de Koning, toen nog minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegen
heid, was enthousiast. Toen dat 
(belangrijke) schaap over de dam 
was, volgde alras een aantal 
"captains of industry". Het be
nodigde geld had wat meer voeten 
in de aarde. 

De werkgroep, bestaande uit 
fractiegenoot Drs. Margreet 
Kamp, Drs. Monique Brummans, 
organisatie-adviseur, toevallig 
eveneens van liberale huize en 
mijzelve, zwoegde stapels litera
tuur door. Voerde vele gesprekken 
met deskundigen en/of vrouwen 
die al wat hoger op de maatschap
pelijke ladder waren geklommen. 
Bezocht seminars over dit onder
werp tot het de neus uit kwam. 

Het eerste concept voor de 
SMO-publikatie veroorzaakte 
buitengewoon boeiende discussies 
tussen "onze" mannen van de 
Stuurgroep. Maar op den duur zat 
iedereen toch wel op dezelfde 
golflengte. 

Het resultaat is de SMO-pu
blikatie: 
"CHERCHEZ LA FEMME"; 

"een vrouwelijke manager, waar
om eigenlijk niet?", die op 7 no
vember 1990 uitkomt. Deze pu
blikatie bestaat uit twee losse de
len: 
- het eerste deel: een analyse van 

de oorzaken van het vrijwel 
ontbreken van vrouwen in 
management-functies, met 
daaraan toegevoegd een weten
schappelijke reflectie. Voor de 
manager die zich afvraagt of 
capabele vrouwen eigenlijk wel 
voorhanden zijn wordt inzicht 
verschaft in de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. 

- het tweede deel is een checklist 
voor ondernemingen die ernst 
willen maken met de integratie 
van vrouwen; anders gezegd: 
het "woman resource manage
ment" krachtig ter hand willen 
nemen. 

Wie graag wil weten hoe de 
vork zo ongeveer in de steel zit 
moet zich maar tot SMO wenden: 
Badhuisweg 91, Scheveningen, 
telefoon 070-3500721. De prijs is 
laag. De doelstelling mooi! 

Ik kan inmiddels de theorie ook 
in praktijk brengen omdat ik als 
adviseur verbonden ben aan Die
men & van Gestel Select, een 
werving- en selectiebureau dat 
een accent legt op het werven en 
selecteren van vrouwen voor ho
gere beleids- en management
functies. De belangstelling groeit. 
"Slowly, slowly catchy monkey" is 
het devies. Als het voor de econo
mie maar niet te langzaam gaat. •• 

In de praktijk probeert men 
hier en daar verbetering in de si
tuatie te brengen door het voeren 
van positieve actie. Maar om nu 
te stellen, gunst wat is dat een 
succes, moeten we toch zeggèn: 
nee, het lukt nog niet zo erg. En 
dat terwijl een tekort aan goed 
geschoold kader dreigt. Wat is 
daarvan dan de oorzaak? Laten 
wij eens kijken hoe b.v. Professor 
Rutten, oud-SG van EZ en nu 
voorzitter van de WRR daarover 
denkt. Hij meent dat het niet zo 
vrouwvriendelijke belasting- en 
zekerheidsstelsel geleidelijk moet 
worden omgebouwd om (gehuw
de) vrouwen te bewegen aan het 
arbeidsproces deel te nemen. Met 
daarbij dan nog wat meer om-, 
her- en bijscholing, ouderschaps
verlof en kinderopvang en de zaak 
is gepiept. Met drommen tegelijk 
zouden die (gehuwde) vrouwen 
dan wel de arbeidsmarkt komen 
bevolken. Mededelingen van het hoofdbestuur 
Vooroordeel 

Al hoewel menigeen zijn ziens
wij ze zal delen, ligt het niet zo 
eenvoudig. De weerstanden bij 
zowel mannen als vrouwen zitten 
veel dieper. Een voorbeeld? CDA
fractievoorzitter Brinkman stelde 
voor om kostwinners via CAO's 
voorrang te geven bij het verwer
ven van betaalde arbeid, omdat 
zij nu eenmaal meer monden dan 
tweeverdieners moeten voeden. 

Nog afgezien van het feit dat 
zulks wettelijk al verboden is, is 
het een heldere weergave van de 
visie op de natuurlijke taken van 
mannen en vrouwen die onze 
maatschappij nog beheerst. En 
die, met de daaruit voortvloeien
de, aan mannen en vrouwen toe
geschreven, eigenschappen en ta
lenten (oftewel vooroordelen) de 
oorzaak zijn van het feit dat zo 
weinig vrouwen in leidinggevende 
posities te vinden zijn. Om zo'n 
vooroordeel maar eens bij de kop 
te nemen: vrouwen kunnen geen 
leiding geven, vinden zowel man
nen als vrouwen. Sterker, ze laten 
de leiding liever over aan een 
man. 

Mentaliteits
verandering 

Niet alleen Professor Rutten is 
zich niet of nauwelijks daarvan 
bewust. Ook het top-management 
realiseert zich meestal niet dat 
men er niet is met wat maatre
gelen die moeten worden uitge
voerd door de afdeling personele 

1. Commissie Hoofdlijnen 
(de commissie-Nord) 

Het hoofdbestuur heeft op 5 no
vember jl., conform de opdracht, 
de nota getoetst aan de Beginsel
verklaring van de partij. Daarbij 
heeft het geconstateerd dat de 
nota spoort met voornoemde ver
klaring. Het hoofdbestuur heeft 
voorts vastgelegd, mede n.a.v. een 
verzoek daartoe van de zijde van 
zes kamercentrales, dat de nota 
eveneens op hoofdlijnen dient te 
worden behandeld, waarbij afde
lingen en centrales t.b.v. de bui
tengewone algemene vergadering 
van 5 en 6 april a.s. (in de Flint te 
Amersfoort) resoluties per hoofd
stuk vóór 1 februari kunnen in
dienen. Op de tekst zelf zijn geen 
amendementen mogelijk! 
Het hoofdbestuur meent namelijk 
dat de tekst zich niet leent voor 
een behandeling per regel daar 
deze methode zowel het taalge
bruik en het karakter als de in
nerlijke samenhang tussen de on
derwerpen aantast. 

De door de algemene vergadering 
behandelde resoluties worden 
t.z.t. aan de nota toegevoegd en 
zij zijn mede uitgangspunten voor 
toekomstig beleid. 
De resoluties worden na 31 janu
ari a.s. van commentaar voorzien 
door de commissie zelf waarna 
publikatie van deze resoluties met 
de commentaren volgt in het 
maartnummer van Vrijheid en 
Democratie. 

Mdelingen en centrales hebben op 
die wijze nog enige weken demo
gelijkheid zich op alle resoluties 
met de commentaren te beraden 
voordat de BA V van 5 en 6 april 
wordt gehouden. 

2. Eerste kamer 1991 

Conform artikel 5.1 EK heeft de 
algemee~ secretaris de zittende 
leden gevraagd hem vóór 1 no
vember jl. te berichten of zij bereid 
zijn een kandidatuur voor een 
verkiesbare plaats in overweging 
te nemen. 
Thans kan worden meegedeeld 
dat de zittende leden (in alfabeti
sche volgorde) drs. T. C. Braak
man te Rijswijk, mevr. mr. E. Ve
der-Smit te Leeuwarden en mevr. 
L. Vonhoff-Luijendijk te Gronin-

gen niet voor herkandidering in 
aanmerking willen komen, terwijl 
de overige zittende leden de alge
meen secretaris hebben bericht 
met een herkandidering in te 
stemmen. 
De afdelingen behoeven de namen 
van deze zittende leden niet op te 
geven voor de groslijst, daar deze 
leden conform artikel 12.1 onder 
1 EK bij voorbaat reeds in voor
noemde lijst zijn opgenomen. 

3. Campagneleiding 
Statenverkiezingen 

Het hoofdbestuur heeft in zijn 
vergadering van 5 november 1990 
tot campagneleider benoemd de 
staffunctionaris voor campagnes 
en public relations, Dick van Kal
keren. 
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Geschrift 73 van de Teldersstichting: 

Onrustig Ontslagrecht 
Tijdens een persconferentie in perscentrum "Nieuwspoort" 
werd op 15 november jl. het nieuwste geschrift van de Prof. Mr. 
B. M. Teldersstichting gepresenteerd. 
In dit geschrift "Onrustig Ontslagrecht" geeft de auteu:r;, mr. R. 
Hansma, commentaar op wetsontwerp 21479, "Herziening van 
het ontslagrecht". 

In Nederland werken we met 
een "dubbel" ontslagrecht: het 
ene gedeelte is geregeld in het 
Burgerlijk Wetboek, het andere in 
het Buitengewoon Besluit Ar
beidsverhoudingen 1945. Het zeer 
gecompliceerde ontslagrecht is 
regelmatig aangepast aan veran
derende sociale normen, maat
schappelijke en politieke ontwik
kelingen en aan de economische 
situatie. Door deze vele, partiële 
wijzigingen is er in het ontslag
recht een wirwar van wettelijke 
bepalingen ontstaan waardoor 
door de bomen het bos niet meer 
te zien is. Het ontslagrecht is dus 
zeker aan een grote, systemati
sche schoonmaakbeurt toe. In 
wetsontwerp 214 79 heeft de re
gering, aldus Hansma, de kans 
laten liggen om eens flink de be
zem door het ontslagrecht te ha
len. Het leunt daarvoor te sterk 
op een unaniem advies van de So
ciaal-Economische Raad (SER). 
Dit advies is in een drie en een 
half jaar zwaar bevochten com
promis. 

In "Onrustig Ontslagrecht" 
geeft Hansma een liberale visie op 
het ontslagrecht, geeft hij com
mentaar op het betreffende wets
ontwerp en doet hij een aantal 
voorstellen om het ontwerp te 
wijzigen en te verbeteren. 

De auteur stelt onder meer 
voor om het verbod voor de werk
gever het dienstverband op te 
zeggen zonder ontslagvergunning 

van de directeur GAB af te schaf
fen en geeft aan op welke wijze 
een ontslagprocedure dient te 
verlopen. 

Verder is Hansma van mening 
dat een verzoek tot ontbinding 
van een arbeidsovereenkomst niet 
meer behandeld dient te worden 
door een alleensprekende rechter, 
maar door een meervoudige ka
mer van de rechtbank. Slechts de 
"wijziging van omstandigheden" 
kan grond zijn voor ontbinding. 

U kunt het geschrift "Onrustig 
Ontslagrecht; commentaar op 
wetsontwerp 21479" bestellen 
door f 20,00 over te maken op gi
rorekening 33.49. 769 t.n.v. de 
Teldersstichting te 's-Graven
hage, onder vermelding van "ge
schrift 73". 

U kunt zich ook abonneren op 
de geschriften van de Telders
stichting. Voor f 50,00 (voor jon
geren tot 27 jaar: f 40,00) krijgt u 
alle nieuwe publikaties toegezon
den. U kunt zich als abonnee aan
melden bij de Teldersstichting, 
tel. 070-3631948. • 

Ons standpunt is heel duidelijk: 

wij kiezen uw partij. Dat is 

voor u een veilig gevoel. 

~ ..r-
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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. 

VVD-karwei door 
Lubbers afgebroken 
Tijdens de Financiële Beschou
wingen werd de eerste door minis
ter Kok opgestelde begroting be
handeld. De Miljoenennota, ge
maakt door een persoon waarover 
maar 40 % van de ondernemers 
tevreden is, werd slechts door 22 % 
van de ondernemers met enthou
siasme onthaald. En dat is weinig, 
want in 1988 was dat nog 80 %. 
Die uiterst magere score is, zoals 
Bolkestein het al zei, te wijten aan 
een begroting die op drijfzand is 
gebouwd. En wat voor een drijf
zand. 
Zo gaat het kabinet ervan uit dat 
volgendjaar de rente met zo'n 3 % 
is gedaald. Je hoeft geen econoom 
te zijn om vast te stellen dat een 
daling van 3 % onrealistisch is. 
Zeker nu de olieprijzen zijn geste
gen, waardoor inflatie, dus hoge 
rente, wordt veroorzaakt. Het ziet 
er ook niet naar uit dat de olie
prijzen weer tot het niveau vanjuli 
dit jaar zullen dalen. Bovendien 
moet de overheid aanzienlijke be
dragen lenen, wat de rente ook 
hoog houdt. 
De koppeling is ook zo'n sterke pij
ler waarop de begroting is ge
bouwd. De blanco cheque is terug 

A 
In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

AMSTERDAM - 26 november. R. 
L. 0. Linschoten. Café "Hoog
houdt", Reguliersgracht 11, Am
sterdam. Aanvang 20.00 uur. Act. 
politiek. 

AMSTERDAM - 17 december. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. Café 
"Hooghoudt", Reguliersgracht 11, 
Amsterdam. Aanvang 20.00 uur. 
Een jaar Oppositie. 

ASSEN- 3 december. Dr. R. W. de 
Korte. "De Stadsherberg", Oude 
Molenstraat 79, Assen. Aanvang 
20.00 uur. Act. politiek. 

BODEGRAVEN- 23 november. 
P. M. Blauw. "Het Evertshuis", 
Spoorstraat, Bodegraven. Aan
vang 20.00 uur. Boerenbelangen 
in milieu en landbouw. 

BOLSWARD 13 december. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. Ho
tel "De Wijnberg'', Marktplein 5, 
Bolsward. Aanvang 20.00 uur. 
Algemene politiek. 

BREDA- 23 november. Mr. A. H. 
Korthals. Beeksestraat 89a, t.h.v. 
dhr. Gadet v.a. 20.30 uur. VVD/ 

in Den Haag. En dan Lubbers' 
karwei. Begin jaren tachtig begon 
het kabinet CDA/VVD met het no
nonsens-beleid. Nederland kreeg 
weer een goede concurrentiepositie 
en zeker met het oog op 1992 kwam 
dat goed van pas. De belasting, 
bijna de hoogste in Europa, ging 
omlaag. De BTW daalde. En, heel 
belangrijk, de werkloosheid nam 
af Kortom, het ging weer de goede 
kant op. Anno 1990 is Lubbers nog 
steeds eerste-minister. Alleen het 
beleid van zijn kabinet is geen no
nonsens-beleid meer. Wist hij in 
vorige kabinetten nog dat loon
matiging essentieel is, nu is hij dat 
volkomen vergeten. 
Het huidig beleid stamt vooral af 
van de PvdA, die wel wat realis
tischer is geworden dan zij vier 
jaar geleden was, maar nog steeds 
de grote pleitbezorger blijft van de 
koppeling. Het CDA hoor je wel 
eens over de koppeling mompelen, 
maar men staat wel mooi achter 
dat beleid. Je kunt daarom een 
duidelijke conclusie trekken. Het 
vrij succesvolle beleid van de ka
binetten Lubbers I en IJ was 
hoofdzakelijk VVD-beleid. Er was 
dus geen sprake van Lubbers' kar
wei. Welnee, het was het VVD
karwei en dat wordt nu door Lub
bers afgebroken. 

Ron Hogenboom, 
Kennemerland. 

De affaire Braks 
Voor Nederland en de Nederland
se landbouw is het betreurens
waardig dat Braks het veld heeft 
moeten ruimen omdat hij de Ka
mer niet volledig en op tijd zou 
hebben ingelicht over onregel
matigheden waar geen mens wat 
aan kan doen omdat de EG-rege
ling als onwerkbaar wordt er
varen en in alle landen die bij deze 
regeling zijn betrokken ontdui
kingen aan de orde van de dag 
zijn. Ook de huidige minister - die 
waarschijnlijk niet in de schaduw 
van zijn voorganger zal kunnen 
staan -zal met dezelfde problemen 
te maken krijgen. Komt er straks 

JOVD-bijeenkomst. Actuele po
litiek. 

DELFT- 10 december. Mr. Drs. 
F. Bolkestein. Hotel "Central", 
Wijnhaven 6, Delft. Aanvang 
20.00 uur. Act. politiek. 

ECHT - 27 november. A. A. M. E. 
van Erp. "Theater Royal", Peyer
straat, Echt. Aanvang 20.00 uur. 
Herindelingspolitiek. 

EINDHOVEN- 3 december. R. L. 
0. Linschoten. "Het Stadspavil
joen", Alberdinck Thymlaan 1, 
Eindhoven. Aanvang 20.00 uur. 
Act. politiek. 

ETTEN-LEUR - 3 december. 
Mevr. E. G. Terpstra. "De Turf
hoeve", Baai 27, Etten-Leur. 
Aanvang 20.45 uur. Over ont
groening en vergrijzing. 

LEIDERDORP - 27 november. 
H. F. DijkstaL "Het Partycen
trum", Hoofdstraat 12, Leider
dorp. Aanvang 21.00 uur. Sociale 
vernieuwing en act. politiek. 

KAMERCENTRALE OVER
IJSSEL- 17 december. Drs. F. W. 
Weisglas. Rest. "Savernije", 
Dorpsstraat 149, Lonneker. Aan
vang 20.00 uur. Act. buitenlandse 
politiek. 

OEGSTGEEST - 12 december. 
Mr. ir. H. Heyne-Makkreel. Café
rest. "De Roode Leeuw", Dorps
straat 55. Aanvang 20.30 uur. De 
Eerste Kamer. 

ONDERCENTRALEOMMEN-
26 november. Mr. A. H. Korthals. 
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een herhaling van de affaire 
Braks? 
Wanneer Lubbers werkelijk heeft 
gemeend dat zijn interventie 
Braks zou hebben kunnen helpen 
dan heeft deze minister-president 
of zijn hand overspeeld of is hij 
een minder goed politiek dier c.q. 
psycholoog dan algemeen wordt 
aangenomen. 
Werkelijk een blunder was de 
aankondiging dat Van der Linden 
staatssecretaris op Landbouw zou 
moeten worden. "Van der Linden 
is niet melaats," aldus Lubbers. 
Wellicht ten overvloede mag ik er 
op wijzen dat niemand dat had 
beweerd. Wel dreigde Van der 
Linden door de Tweede Kamer 
weggestuurd te worden - al heeft 
hij op het laatste moment de eer 
aan zichzelf gehouden door zelf 
ontslag te nemen - toen hij als 
staatssecretaris geen dan wel on
juiste informatie aan de Kamer 
had gegeven m.b.t. het fraudege
voelige paspoort. 
Daaruit heeft hij weinig lering ge
trokken, want daarna stortte hij 
zich in de race om het gouverneur
schap van Limburg. Hierin is hij 
volledig afgegaan, hetgeen hem 
echter niet tot enige bescheiden
heid heeft kunnen bewegen. Ne
derland zal benieuwd uitzien naar 
de volgende functie waar Van der 
Linden voor in is ... 
Trouwens, waarom moest er be
slist een staatssecretaris op Land
bouw komen? Omdat door de be
noeming van Bukman tot minister 
de - kennelijk zeer gevoelig lig
gende- verhoudingen in de CDA
ministersploeg zijn scheefgetrok
ken. Van Velzen kan ons nog meer 
vertellen! Bukman is protestant en 
Braks is katholiek. In alle gemoe
de: wat hebben andere politieke 
partijen en het Nederlandse volk 
te maken met een bloedgroepen
strijd, die na tien jaar in het CDA 
nog altijd bestaat? Overigens gaat 
ook de PvdA niet vrij uit, zij heeft 
de benoeming van een extra 
staatssecretaris niet tegengehou
den. 

H. A. H. Toornvliet, 
Son en Breugel. 

Rest. "De Hongerige Wolf', Coe
vorderweg 27B, Ommen. Aan
vang 20.00 uur. Justitie. 

ROERMOND- 21 november. Mr. 
Drs. F. Bolkestein. Café "De 
Ster", Raadhuisstraat 13, Roer
mond. Aanvang 20.00 uur. Act. 
politiek en herindelingszaken. 

ROTTERDAM- 26 november. Ir. 
D. Luteijn. Café Rest. "Engels", 
Rotterdam. Aanvang 20.00 uur. 
Act. politiek. 

ROTTERDAM- 29 november. H. 
F. DijkstaL Rustenburg, Rotter
dam. Aanvang 20.00 uur. Libera
lisme gericht op de toekomst. 

WINTERSWIJK - Mevr. E. G. 
Terpstra. "De Herberg", Groen
loseweg 60, Winterswijk. Aan
vang 20.00 uur. Ouderenbeleid en 
act. politiek. 

ZEVENHUIZEN - 26 november. 
Mr. Drs. F. Bolkestein. Dorpshuis 
"Swania", Burg. Klinkhamerweg 
86, Zevenhuizen. Aanvang 20.00 
uur. Act. politiek en herin
delingszaken. 

ZIERIKZEE - 11 december. J. 
Franssen. Rest. "Mondragon", 
Oude Haven, Zierikzee. Aanvang 
20.00 uur. Act. zaken en onder
wijsbeleid t.a.v. kleine kernen. 

ZOETERMEER - 8 december. 
Vereniging van Staten- en 
Raadsleden. H. F. DijkstaL "Ba
ron Hotel", Zoetermeer. Aanvang 
10.00 uur. Verstedelijking van 
Zuid-Holland. • 
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"Ongebroken lijnen" 
startsein tot discussie 
door RENY DIJKMAN, fow's THEO MEIJER 

DEN HAAG - "Twee ontwik
kelingen staan voor de com
missie-Hoofdlijnen centraal. 
Dat zijn: 
a: de ineenstorting van het 

marxistisch-leninistisch 
staatsbestel, waarvan we 
nog maar aan het begin van 
de ontwikkelingen staan; 

b: de grote invloed van de 
voortschrijdende Europese 
integratie, van het Europa 
zonder grenzen, plus de 
opening van de Oosteu
ropese landen en de 
hereniging van beide 
Duitslanden. 

Deze thema's komen in prak
tisch alle hoofdstukken te
rug." 

l'viet deze \voorden gaf Hans Nord 
de uitgangspunten aan van de 
commissie-Hoofdlijnen. In het 
bomvolle perscentrum Nieuws
poort overhandigde commissie 
voorzitter-Norel het eerste exem
plaar van: "Ongebroken lijnen, 
een liberaal perspectief' aan par- De persconferentie over de nota Commissie-Hoofdlijnen 
tijvoorzitter Ginjaar. 

Driehoeksrelatie 

In zijn toelichting op het dis
cussiestuk schetste N ord nog eens 
duidelijk de plaats van het libera
lisme in Nederland, waarvan de 
VVD het verenigingspunt is. "Ons 
hedendaagse partijwezen wordt 
in hoofdzaak bepaald door drie 
grote democratische stromingen: 
de christen-democratische, de so-

ciaal-democratische en de li
beraal-democratische." 

Nord wees het veelvuldig ge
bruikte beeld af waarin de po
litieke partijen middels een recht 
getekende lijn hun plaats krijgen 
toebedeeld van uiterst links tot 
extreem rechts. "Wij menen dat 
die beeldvorming te veel op het 
verleden is geënt en niet meer 
goed bij de huidige omstandighe
den past. Wij geven de voorkeur 

Politiek leider Bolkestein over 
"Ongebroken lijnen" 

_l-

Het is zeer verheugend dat de 
commissie-Hoofdlijnen tot een 
unaniem rapport is gekomen. De 
VVD-fractie kan zich nagenoeg 
geheel in het rapport vinden. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de onder
delen die betrekking hebben op de 
regelgeving, de defensie, de Eu
ropese politiek, het milieubeheer, 
de energiepolitiek, de immi
gratiestromen, de criminaliteit en 
de openbare financiën. 

Op een aantal punten heeft de 
commissie conclusies getrokken 
die nauw aansluiten bij wat ik na
mens de fractie bij de Algemene 
Beschouwingen en daarna naar 
voren heb gebracht. Voorbeelden 
daarvan zijn: het liberalisme als 
emancipatiebeweging; het open
baar gezag en zijn verantwoor
delijkheden; de deelname van 
vrouwen aan het arbeidsproces; 
een fundamentele herziening van 
de sociale zekerheid; individua
lisering van het sociaal zeker
heidssstelsel en de fiscale wet-

geving; het verlies aan betekenis 
van de termen "links", "rechts" en 
"midden"; en de coalitiestrategie. 
Op een enkel punt gaat de com
missie verder dan de fractie op het 
ogenblik bereid is te gaan. Zo staat 
de commissie rechtstreeks verko
zen agglomeratiebesturen voor. De 
fractie wil eerst de nadere discus
sie binnen de partij afwachten al
vorens definitieve besluiten ter
zake te vormen. 
In afwachting van een nadere 
standpuntbepaling door de alge
mene vergadering blijft het ver
kiezingsprogramma 1989-1993, 
dat werd opgesteld door de com
missie-Toxopeus, leidraad voor de 
fractie. 
Nu is de partij aan zet. In januari 
zal een partijraad aan dit rapport 
worden gewijd. In april een alge
mene vergadering. "Ongebroken 
lijnen - een liberaal perspectief' 
zal aldus een kernelement zijn in 
de gedachtenvorming binnen de 
VVD: verandering binnen de con
tinuïteit. 

aan het beeld van de driehoeks
relatie die de grote politieke stro
mingen onderling vertonen. Zij 
zijn de drie politieke elementen 
die het krachtenveld beheersen." 
De mens is door de commissie in 
haar rapport centraal gesteld. 
"Voor ons is de overheid de die
nares van de burger en niet om
gekeerd. Dat betekent niet dat die 
overheid geen taak zou hebben, 
maar die taak ligt in het belang 
van de mensen zelf," aldus Hans 
Nord. 

Geen blauwdruk 
Het resultaat van drie maan

den vergaderen door de commis-

sie-Hoofdlijnen mocht beslist geen 
blauwdruk voor een verkiezings
programma opleveren. Het doel 
van deze nota is de discussie in de 
partij over de liberale koers in de 
jaren negentig op gang te bren
gen: "Doordat wij geen opdracht 
hadden tot het schrijven van een 
verkiezingsprogramma hebben 
wij samenhangen kunnen maken 
die in een verkiezingsprogramma 
veel moeilijker te leggen zijn. Wij 
geven richtingen aan en het is aan 
de partij daar verder invulling 
aan te geven," zo vatte Hans Nord 
de taak van de commissie samen. 

(vervolg op pagina 2) 

Hans Nord overhandigt de eerste notg,aan partijvoorzitter Ginjaar, rechts partij
voorlichter Dick van Kalkeren. 
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Het rapport van de Commis
sie-Hoofdlijnen kreeg veel 

aandacht bij de presentatie. 
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PARLEMENT 

"Ongebroken lijnen" startsein 
tot discussie (vervolg van pagina 1) 

Waardering 

VVD-voorzitter Ginjaar sprak 
zijn waardering uit voor de wijze 
waarop de commissie-Nord haar 
taak had opgevat. "De leden zijn 
ingegaan op de vraag om in de 
commissie zitting te nemen. De 
taakomschrijving was een rede
lijk vage. Het rapport plus de uit 
de discussie voortvloeiende re
soluties zullen na de buitengewo
ne algemene vergadering van 5 en 
6 april 1991 de uitgangspunten 
moeten zijn voor het verkiezings
programma 1993-1997". Ginjaar 
was lovend over het feit dat de 
commissie haar taak in een uit
zonderlijk korte tijd had verricht 
en dat het stuk duidelijk was ge
schreven. "Niets is wollig en dat 
is ontzettend belangrijk." 

V oor de media schetste hij in 
het kort nog eens de wordingsge
schiedenis van de commissie
Hoofdlijnen. "Het hoofdbestuur 
had in zijn verenigingsplan ook 
lijnen ontwikkeld voor inhoude
lijke discussies. Deze zouden 
plaatsvinden aan de hand van 
themadagen, waarvan de som der 

conclusies zou uitmonden in een 
algemeen stuk. De jongste alge
mene vergadering in Zwolle was 
het daar niet mee eens. De leden 
wensten eerst een algemeen stuk. 
Met die verstandige suggestie het 
proces om te draaien is het hoofd
bestuur meegegaan. "Ongebro
ken lijnen" is een rapport waarin 
de liberale lijnen naar de toe
komst duidelijk zijn weergegeven. 
Nu is het woord aan de leden." 

Tijdpad 

Ter behandeling van "Onge
broken lijnen" heeft het hoofdbe
stuur de volgende procedure 
vastgesteld. Afdelingen en cen
trales kunnen tot 1 februari 1991 
resoluties per hoofdstuk indienen. 
Op de tekst zelf zijn geen amen
dementen mogelijk. Deze resolu
ties zullen met het commentaar 
van de commissie-N ord worden 
gepubliceerd in het maartnum
mer van Vrijheid & Democratie. 
De buitengewone algemene ver
gadering over de nota zal op 5 en 
6 april in De Flint in Amersfoort 
worden gehouden. • 

DECEMBER 1990 

De commissie: v.l.n.r. Ton Steinz, voorzitter Hans Nord, Jan van Heukelum, Klaas Groenveld, Henk Vonhoff, Jessica Larive, 
Ans van den Berg, Wim van den Berg, Jan Verbeek, Anne Lize van der Stoel, Frits Korthals Altes, Jet de Bruijn-Scheepens, 
Gijs van Aardenne en Herman Wilmer. 

Begroting onderwijs 1991: 
maakt andere 

door HENK VAN GINKEL 

Sommige onderwijsvakbladen schreven dat de eerste onder
wijsbegroting van de bewindslieden Ritzen en Wallage zich 
tamelijk mat heeft gemanifesteerd. 
Aan Nell Ginjaar heeft het echter niet gelegen. Met de energie 
die PSP-kamerlid André van Es ontbeerde om haar kamerlid
maatschap voort te zetten stelde zij zich teweer tegen de voor
genomen bezuinigingen op het beroepsonderwijs, met name 
het leerlingwezen, de TS-21 plus regeling en het vormingswerk. 

Het debat begon echter met een 
principiële discussie over de di
verse akkoorden welke de socia
listische bewindslieden inmiddels 
met de verschillende sectoren van 
het onderwijs hadden gesloten. 
Nell Ginjaar liet duidelijk blijken 
daar grote moeite mee te hebben 
omdat zij vreesde dat de Tweede 
Kamer daarmee het budgetrecht 
verspeelt. Ook over de inhoud van 
de akkoorden was Nell Ginjaar 
niet te spreken. Haar fractie had 
het juister gevonden wanneer er 
meer geld was uitgetrokken voor 
de verbetering van alle leraren
salarissen, in plaats van een klei
nigheidje voor uitsluitend de be
ginners. Verder sprak zij de vrees 
uit dat wanneer de akkoorden ten 
gevolge van een verslechterde 
financieel-economische situatie 
onder druk zouden komen te 
staan, de dan te nemen bezui
nigingen verhaald zouden worden 
op die onderwijssectoren waar 
geen convenant mee is gesloten: 
de sector van het beroepsonder
wijs. 

Beroepsonderwijs 
Het was dezelfde sector van het 

beroepsonderwijs welke centraal 
stond in het Kamerdebat. Minis
ter Ritzen wilde een bedrag van 
niet minder dan tweehonderd
twintig miljoen bezuinigen op het 

leerlingwezen*. Zeventig miljoen 
daarvan zou voor rekening van 
het leerlingwezen zelf moeten ko
men, 150 miljoen zou door het be
drijfsleven moeten worden be
taald. 

Afgezien van het feit dat deze 
laatste rekening zonder overleg 
vooraf bij de sociale partners was 
gedeponeerd, zou deze bezui
niging ernstige schade toebrengen 
aan de kwaliteit van het leerling
wezen. Hetgeen negatieve gevol
gen zou hebben voor onze natio
nale economie. We leven immers 
in een tijd waar het bedrijfsleven 
kampt met grote tekorten aan 
mensen met een beroepsoplei
ding. Uit recente cijfers blijkt het 
aantal vacatures, waarvoor me
rendeels vakbekwame mensen 
nodig zijn, reeds 125.000 te be
dragen. 

Brute manier 
Het afbreken van met name de 

opzet en opbouw van het leerling
wezen zouden het verlies van ar
beidsplaaten, het verloren gaan 
van expertise en een enorme ka
pitaalsvernietiging betekenen. 
Daardoor zouden de belangen van 
tienduizenden leerlingen worden 
geschaad. Nell Ginjaar: "Het is 
voor ons onbegrijpelijk dat socia
listische bewindslieden, die de 
mond vol hebben over iedereen bij 

de les houden, op een dergelijke 
brute manier snijden in voorzie
ningen die bij uitstek ten goede 
komen aan jongeren en ouderen 
die van huis uit geen of weinig 
kansen hebben meegekregen. Als 
de 220 miljoen bezuinigingen op 
het beroepsonderwijs geëffec
tueerd zouden worden, betekent 
dat naar onze inschatting dat 
binnen enkele jaren er geen leer
lingwezenopleidingen meer zou
den zijn en dat daardoor grote 
aantallen jongeren in de kou ko
men te staan." 

Woordbreuk 
Ook een andere bezuiniging op 

het beroepsonderwijs was het on
derwerp van een felle discussie. 
De oud-staatssecretaris verweet 
de nieuwe staatssecretaris 
"woordbreuk" omdat hij zich niet 
hield aan de een jaar geleden ge
maakte afspraken met betrekking 
tot de zogenaamde innovatiebud
getten voor beroepsonderwijs. De 
socialistische bewindsman wilde 
daar nu maar liefst 10 miljoen op 
bezuinigen terwijl de scholen dat 
bedrag voor dit jaar al hadden in
gecalculeerd. Uiteindelijk moest 
de staatssecretaris de toezegging 
doen deze voorziening in ieder ge
val voor 1992 in de begroting op 
te nemen. 

Laatste kans 
Veel is er ook te doen geweest 

over het plan van de socialistische 
bewindslieden om te bezuinigen 
op de tegemoetkoming in de 
studiekosten voor mensen die ou
der zijn dan 21 jaar, in de wan
deling de TS 21 +-regeling ge
noemd. Nell Ginjaar vond het niet 
juist dat de minister de tegemoet-

koming in de studiekosten naar 
de Bijzondere Bijstand van het 
ministerie van sociale zaken wilde 
overhevelen. Zij was ervoor de be
staande regeling te handhaven. 

Een felle Nell Ginjaar: "Ook 
deze maatregel treft vooral de 
zwaksten in onze samenleving en 
naar wij vrezen ook vrouwen en 
allochtonen. Hoe hebben de be
windslieden het kunnen beden
ken, hoe hebben ze het in hun 
hoofd gehaald een dergelijk voor
stel te doen." "Te velen hebben 
in hun jeugd te weinig algemeen 
voortgezet onderwijs gehad om nu 
met succes in deeltijd een be
roepsopleiding te kunnen volgen. 
Zij zijn gedoemd hun levenlang 
afhankelijk te zijn van ofwel bij
stand ofwel een partner of echt
genoot, tenzij ze alsnog een kans 
krijgen, ook op de algemene ont
wikkeling, wat immers een basis 
is voor vervolgonderwijs." 

Vormingswerk 

Tot slot had Nell Ginjaar kri-

Nel/ Ginjaar-Maas 

tiek op de bezuinigingen op het 
vormingswerk. "Het vormings
werk is van essentieel belang voor 
al die jongeren die maatschappe
lijk, sociaal of op school buiten de 
boot dreigen te vallen. V oor vele 
jongeren die letterlijk aan de kant 
staan, door welke oorzaak dan 
ook, betekent het vormingswerk 
de laatste reddingsboei." 

Nee, als het aan Nell Ginjaar 
had gelegen dan waren er andere 
keuzes gemaakt. Wanneer zij in 
de luxe situatie zou hebben ver
keerd om op grond van een 
regeerakkoord 500 miljoen gulden 
extra te besteden, zoals deze be
windslieden, zou zij geen oude be
zuinigingen ongedaan hebben ge
maakt maar een reeks nieuwe 
uitdagingen zijn aangegaan. 
Daarvoor had zij energie genoeg 
gehad! • 

* Het leerlingwezen is een beroepsop
leiding welke vijf dagen duurt en zowel 
een theoriedeel als een praktijkdeel 
kent. Voor de theorie gaat men 1 dag in 
de week naar school. 

De 85ste algemene 
vergadering 
Ondanks de brand in de Flint te Amersfoort gaat de 85ste alge
mene vergadering van 5 en 6 april 1991 gewoon door in voor
noemd zalencomplex. 
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Wegstapel in Lelystad: 
,,Positie zeehavens en 
Schiphol versterken" 
door VICTOR HAFKAMP 

LELYSTAD- Nederland hoort nog tot de economische zwaar
tepunten in Europa. Maar om die positie te behouden, respec
tievelijk uit te bouwen, moet de regering op korte termijn de 
maatregelen uitvoeren die in de vierde nota Ruimtelijke Or
dening in het vooruitzicht zijn gesteld. Ook aan de maatregelen 
die men wil nemen in het structuurschema Verkeer en Vervoer 
en het tweede structuurschema Zeehavens moet uitvoering 
worden gegeven. "En niet langer leuteren" - Dat was een van 
de boodschappen die de oud-directeur van de N.V. Luchthaven 
Schiphol, J. W. Wegstapel, zijn gehoor meegaftijdens de thema
dag "Ruimtelijke Ordening", die 24 november in het "Agora-

1 theater" in Lelystad werd georganiseerd. 

Wegsta pel, de derde inleider op 
deze themadag, wees er op dat 
Nederland tot dusverre een voor
aanstaande plaats inneemt in het 
internationale goederentransport 
in Europa. Maar hij ziet een 
steeds duidelijker verschuiving 
van het zwaartepunt op dit gebied 
in zuidelijke richting en meent dat 
de positie van Nederland als dis
tributieland kwetsbaar geworden 
is. Vandaar dat de nationale ecó
nomische speerpunten, de Rot
terdamse zeehaven en de lucht
haven Schiphol bij Amsterdam 
alle kansen moeten hebben zich 
binnen aanvaardbare milieunor
men te ontwikkelen. 

Wegstapel wees ook op de 
noodzaak van een goede bereik
baarheid en een onbelemmerde 
aansluiting met het achterland 
zowel over de weg, de rail, het wa
ter en door de lucht. "Voor wat 
betreft weg en rail bestaat inmid
dels een grote achterstand die 
versneld moet worden ingehaald," 
zei hij. 

De oud-directeur van de lucht
haven Schiphol verzette zich fel 
tegen eventuele plannen van de 
overheid vignetten of een elektro
nische tolheffing in te voeren. 
Naar zijn mening zal de overheid 
nauwer met het bedrijfsleven 
moeten gaan samenwerken om 
Nederland ook in het Europa van 
de jaren negentig een rol van be
tekenis te kunnen laten spelen. 
De overheid moet de voorwaarden 
scheppen voor verbetering of uit
breiding van de nodige infra
structuur en voor een vestigings
klimaat dat aan de internationale 
normen voldoet, zoals een hoog
waardige kwaliteit van het woon-, 
werk- en leefmilieu. 

Schiphol 

Vanzelfsprekend kreeg de 
luchthaven Schiphol tijdens zijn 
inleiding extra aandacht. V oor 
wat betreft de toekomst van de 
luchthaven is er de keuze tussen 
de ontwikkeling tot "mainport" of 
een spiraal naar beneden die leidt 
tot een regionale luchthaven bin
nen het nieuwe Europa. Weg
stapel rekende voor dat dit wat 
werkgelegenheid aangaat kan 
worden vertaald in een groei van 
140.000 arbeidsplaatsen nu naar 
230.000 of een terugloop van de 
werkgelegenheid naar 85.000. 
Een verschil van 145.000 ar
beidsplaatsen. Het milieu speelt 
bij die afwegingen een belangrijke 
rol. Maar de problemen van de 
uitstoot van gassen door vliegtui
gen en de geluidshinder worden 
z.i. wat overtrokken. De uitstoot 
is maar 15 procent van die van het 

Themadag-voorzitter Gijs van Aardenne 

wegverkeer. De geluidshinder is 
een belangrijker probleem "maar 
niet onoplosbaar". Het gebruik 
van de Kaagbaan in de nacht en 
de aanleg van de vijfde baan, de 
"milieubaan" zou volgens Weg
stapel een belangrijke oplossing 
zijn. "Maar we zullen wel moeten 
durven kiezen en aan besluit
vaardigheid ontbreekt het he
laas," aldus WegstapeL Hij wees 
er ook op dat zonder een goede 
economie een verbetering van het 
milieu niet betaalbaar zal zijn. 

De aanpak van het filepro
bleem vormde ook een onderdeel 
van zijn inleiding. Bevordering 
van het openbaar vervoer ziet ook 
Wegstapel als een belangrijke 
stap in de goede richting, maar 
"bevordering van het gebruik er
van moet niet gebeuren door 
voortdurend het vingertje op te 
heffen en te bestraffen, maar door 
het gebruik van het openbaar 
vervoer te belonen. · Dus voor 
woon-/werkverkeer op abonne
menten bijvoorbeeld een flinke 
reductie te geven in plaats van 
een prijsverhoging, zoals nu wordt 
voorgesteld. Want die werkt al
leen maar averechts." Andere op
lossingen voor verlichting van de 
probleme):l: 
- Een deel van de exploitatiekos

ten van parkeerplaatsen voor 
bedrijven premiëren. 

- Het belonen van het dichter bij 
het werk wonen door fiscale 
voordelen bij het kopen of ver
kopen van een huis. 

- Voortzetting van het carpool
systeem op een interessantere 
basis. 

Negatief 
Drs. H. B. Eenhoorn, burge-

meester van Voorburg, wees in 
zijn inleiding onder de titel "Is 
een liberaal ecologisch beleid mo
gelijk?'' op de wonderlijk negatie
ve beoordeling van de VVD in re
latie tot het milieu. De partij is al 
even bezig met milieubeleid en 
-beheer en loopt zelfs politiek-be
stuurlijk voorop als men de op
eenvolging van VVD-milieu-be
windslieden bekijkt en de rappor
ten die de Teldersstichting daar
over heeft uitgebracht. 

Aan de stellingen die op de 
themadag aan de deelnemers ter 
discussie waren voorgelegd, 
voegde hij er nog aan toe: "De 
VVD staat voor een stimulerende 
overheid die de burger de eigen 
verantwoordelijkheid laat en de 
ontplooiing van de mens bevor
dert door zijn keuzevrijheid te 
vergroten, door een schone leef
en werkomgeving die geen be
lemmeringen voor het menselijk 
handelen in zich houdt. Het mid
del is marktconform handelen 
met een stelsel van de betalende 
vervuiler, van heffingen en vooral 
van consistent overheidsbeleid 
met duidelijke normen en doel
einden, zodat de burger weet 
waaraan hij toe is." 

Vraagtekens 
Dr. Luigi van Leeuwen, burge

meester van Zoetermeer, zette in 
zijn inleiding "Een liberale visie 
op stedelijke ontwikkeling" 
vraagtekens bij het effect van de 
diverse nota's ruimtelijke or
dening die in de loop der tijden 
zijn verschenen. "Staat in de 
vierde nota en de vierde nota plus 
nu wel de lijn die we 'unverfroren' 
en met oogkleppen op moeten vol
gen?" Aanleg van een hoogwaar
dig spoorwegnet zou onze zorgen 
van dit moment over verkeer en 
milieu naar zijn mening aanzien
lijk hebben verminderd. Hij wees 
op de "verschrikkelijke uitspra
ken van milieuminister Alders en 
van minister Maij van Verkeer. 
"Uitspraken die later weer wor
den ingetrokken en die veel on
rust veroorzaken." Hij verzette 
zich tegen de gedachte dat "de 
schaal, waarop we denken in de 
sfeer van verstedelijking, niet 
verder reikt dan de randstad." Het 
rendement van investeringen in 
de randstad wordt volgens hem 
schromelijk overschat. De econo
mische kracht ligt niet zomaar 
zonder meer in de stedelijke ge
bieden, was een van zijn conclu
sies. 

Stellingen 
Zoals gebruikelijk op thema

dagen discussieerden de deelne
mers in groepjes over de stellin
gen van de dag. Een van de 
groepsleiders, mr. E. M. Nikkels, 
stelde overigens bij zijn rappor
tage dat hij zich minder had laten 
inspireren. door de stellingen dan 
door de woorden van inleider 
W egstapel. Hij onderschreef 
Wegstapel's opvatting dat belonen 
beter is dan bestraffen bij de po
gingen meer passagiers in het 
openbaar vervoer te krijgen. Hij 

bepleitte ook een premie voor be
drijven die minder parkeerplaat
sen aanleggen. Vanzelfsprekend 
kwam ook de ruimte in de nieuwe 
provincie Flevoland ter sprake. 
"Er is hier nog een groot, leeg stuk 
land. Een vliegveld bij Lelystad 
zou taken van Schiphol kunnen 
overnemen," was zijn suggestie. 
De deelnemers aan de discussie
groep van mr. Nikkels veronder
stelden dat de burger bereid is 
meer belasting te betalen, als 
daarvoor een schoner milieu kan 
worden gegarandeerd. 

Mevrouw ir. Groosman merkte 
op dat haar discussiegroep de 
randstad als een bestuurlijke fic
tie beschouwde. "Er is immers 
maar weinig overeenkomst tussen 
de vier steden," zei ze. Ze bepleitte 
voor wat betreft de woningbouw 
binnen de steden meer differen
tiatie, zodat iedereen die in de 
stad wil wonen er ook een huis 
naar zijn smaak kan krijgen. 

Bij de eerst rapportage stemde 
mevrouw mr. Bierman namens 
haar discussiegroep in met de 
stelling dat "de overheid stimu
lansen moet laten uitgaan naar 
individuen en naar de samen
leving om op eigen niveau binnen 
de eigen invloedssfeer een sub
stantiële bijdrage te leveren aan 
de totstandkoming van de trend
breuk". Wel vroeg ze om invulling 
van dat begrip "trendbreuk". 

Mager 
Bij de plenaire discussie aan 

het slot van de themadag toonde 
dr. H. Frantzen zich weinig inge
nomen met de z.i. magere voor
publiciteit voor het congres in dit 
blad. Hij leverde kritiek op de for
mulering van de stellingen. Over 
de spanningen tussen landbouw 
en milieu: "Als mogelijke ontwik
kelingsrichting wordt gedacht 
aan het op termijn sterk vermin
deren van het gebruik van be
strijdingsmiddelen, kunstmest en 
gewasbescherming". "Verdomd, 
dat is alles," zei Frantzen. "Niet 
de vaststelling dat de boer inmid
dels de grootste vijand is gewor
den van natuur en milieu. Niets 
over beperking van de veestapel 
en het terugdringen van de bio
industrie. Het is niet te geloven. 
Moet de VVD dit echt aan de bui
tenwacht verkondigen?" 

De interessante themadag 
werd voorgezeten door oud-vice
premier Van Aardenne. Hij wees 
in zijn openingstoespraak op de 
vele modieuze tendensen in de 
discussie over het milieu naast de 
grote essentiële problemen die 
een gevaar voor de toekomst ople
veren. "Veel milieuproblemen 
zijn grensoverschrijdend," merkte 
hij op. "Veel komt uit Oost-Euro
pa. Wij moeten Oost-Europa aan 
een beter leefmilieu helpen. 
Daarnaast zijn er ook regionale 
zaken. Water- en bodemvervui
ling vragen onze aandacht. Wet
geving en controle zijn dringend 
nodig. Maar we moeten wel de 
rechtszekerheid in de gaten hou
den. Niet iemand vervolgen die 
iets deed in de tijd dat het nog 
mocht. Dat zou getuigen van on-

Van de 
voorzitter 

Daar de voorzitter met het 
hoofdbestuur bij het ter perse 
gaan van deze editie nog vol
op bezig is met zijn bezoeken 

aan de kamercentrales wil hij 
ditmaal volstaan met u heel 
harmonieuze feestdagen te 

wensen. 
In het januarinummer treft u 

zijn column weer aan. 

3 

behoorlijk bestuur," aldus drs. 
Van Aardenne. Ook hij bepleitte 
een beter openbaar vervoer en 
wees er op dat de auto wegwerken 
niet de oplossing is. En "de ver
vuiler betaalt" is een makkelijke 
uitspraak, vond hij. "Het is geen 
vrijbrief dan maar flink te vervui
len, als je ervoor betaalt." 

Lik op stuk 
Aan het einde van de dag riep 

hij de aanwezigen op alle critici 
van het milieubeleid van de VVD 
lik op stuk te geven. Zo wees hij 
op het commentaar van NRC
Handelsblad op "Ongebroken lij
nen". "Een zurig commentaar, 
maar dat zijn we van die krant 
wel gewend." 
Van Aardenne concludeerde dat 
de afgevaardigden op dit eerste 
themacongres in Flevoland be
langrijke conclusies hebben ge
trokken. "Nederland is een 
stedelijk gebied. Voor de steden 
komt men naar Nederland. Ze 
hebben culturele waarde. Dat mi
lieu moeten we koesteren. Het 
randstedelijke gebied hebben we 
nodig in verband met de ontwik
kelingen in Europa. Maar dat zal 
bestuurlijke eisen stellen." Naar 
zijn mening zou de provincie in de 
toekomst een aantal zaken van de 
stedelijke agglomeraties kunnen 
overnemen. 

Het congres vond het nodig dat 
er een aparte themadag "land
bouw" komt. En die komt er dan 
ook, naar drs. Van Aardenne be
vestigde. • 
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Joris V oorhoeve naar 
Clingendael 
Oud-politiek leider prof. dr. ir. Joris Voorhoeve verlaat de 
Tweede Kamer. Hij wordt de opvolger van HenkNeuman als 
directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Be
trekkingen "Clingendael" in januari 1991. 
De aanvraag van de redactie voor een interview wees hij af. 
"Het is nu aan Frits Bolkestein om de toekomst van de VVD in 
te vullen." 

Gevraagd 
Voorhoeve heeft binnen de 

VVD een komeetachtige carrière 
gemaakt, waaraan dit jaar op zijn 
eigen verzoek een einde kwam. 
Hij kwam - na enkele jaren direc
teur van het liberaal wetenschap
pelijk bureau De Teldersstichting 
te zijn geweest - in 1982 in de 
Tweede Kamer. Zijn hoofdpor
tefeuilles waren Buitenlandse 
Zaken, Internationale Samen
werking en Defensie. 

In 1986 - nadat de fractie het 
vertrouwen in Nijpels had opge
zegd - werd hij door een groep 
VVD-Kamerleden gevraagd het 
fractievoorzitterschap op zich te 

nemen: Door de beruchte nacht 
van Verkeer en Waterstaat, 
waarin Rudolf de Korte het vice
premierschap plus het politiek 
leiderschap wist te verwerven, 
was de invulling van dat fractie
voorzitterschap moeilijk. 

Al snel werkte het tandem 
"Voorhoeve-de Korte" - zoals 
V oorhoeve het uitdrukte - in een 
vorm van "duolisme". Pas drie 
maanden voor de laatste Kamer
verkiezingen, toen hij door de al
gemene vergadering unaniem tot 
nummer 1 van de VVD werd be
noemd, kreeg hij echt zijn handen 
vrij. 

door RENY DIJKMAN 

Voorhoeve heeft dag en nacht 
in de meest moeilijke tijd aan de 
partij besteed. Niets was hem te 
veel. De wonden binnen de VVD 
waren echter te diep geslagen om 
in de afgelopenjaren bij de raads
en Kamerverkiezingen electoraal 
succes te behalen. Op 30 april 
deelde hij de fractie mee dat hij 
het politiek leiderschap niet lan
ger wenste te vervullen. De fractie 
koos daarop Frits Bolkestein. 

Joris Voorhoeve bleef in de 
fractie als internationaal mi
lieuspecialist. In augustus werd 
hij benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar in Leiden. Het daar
navolgende aanbod om Clingen
dael te gaan leiden, was zo aan
trekkelijk voor hem dat hij ervoor 
koos de politiek te verlaten. Een 
keuze die door de partij is geres
pecteerd. Wij wensen hem veel 
succes in zijn verdere carrière! 

Joris Voorhoeve wordt in de 
Tweede Kamer opgevolgd door J os 
vanRey. • 
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Joris Voorhoeve 

Ziektekostenverzekering 
opnieuw- ter discussie doorDIGKDEES,WD-TweedeKamerlid 

De wijzing van het stelsel van 
ziektekostenverzekeringen 
staat deze maanden opnieuw 
hoog genoteerd op de agenda 
van de Tweede Kamer. Voor 
de VVD-fractie is het eigen 
verkiezingsprogramma 1989-
1993 leidraad bij de beoorde
ling van de kabinetsvoorstel
len. 

In dit verkiezingsprogramma 
kiest de VVD voor een verplichte 
verzekering voor iedereen met als 
pakket de inhoud v:an zieken
fondsverzekering en A.W.B.Z. De 
met lagere nominale premies, die 
men rechtstreeks aan de zelf ge-

kozen verzekeraar betaalt. Ver
zekerden kunnen bovendien in de 
eigen polis de wettelijke rechten 
in overleg met de verzekeraars 
zelf nader concretiseren. Die keu
zevrijheid vertaalt zich in hogere 
of lagere nominale premies. Om 
deze twee redenen moet de no
minale premie een grote band
breedte hebben. Een ruimte van 
30 % voor de nominale premies 
geeft dus meer financiële en zorg
inhoudelijke keuzevrijheid voor 
de verzekerden dan de 15 % zoals 
het CDA-PvdA-kabinet voorstelt. 

Voor de VVD is dit punt van 
essentiële betekenis. 

Tempo van invoering 
Verschil van inzicht tussen 

VVD en kabinet is er ook over het 
tempo van invoering van een 
nieuw stelsel. Het kabinet kiest 
voor 1995, de VVD geeft de voor
keur aan een geleidelijke hervor
ming over een periode van acht 
tot tien jaar. Het gaat immers om 
een gigantische reorganisatie, die 
bestuurlijk zeer zorgvuldig moet 
worden afgewikkeld. 

Overigens wijst de VVD een 
klassieke volksverzekering per
tinent van de hand. Het nieuwe 
stelsel zal tal van prikkels voor 

Dick Dees 

kostenbeheersing en keuze
vrijheden voor individuele verze
kerden moeten bevatten. Door het 
vorig kabinet was met dat doel 
reeds een wetsvoorstel aan de 
Raad van State voorgelegd, dat 
door het huidige kabinet ongewij
zigd is overgenomen. Ronduit 
verrassend is dat wel, omdat het 
hier om voorstellen gaat die in het 
verleden door de PvdA altijd wer
den afgewezen. Het gaat daarbij 
om de keuzemogelijkheid voor een 
eigen ns1co (ziekenfondsver
zekerden hebben die keuze nu 
niet), de opheffing van regionale 
monopolies van ziekenfondsen, de 
keuze tussen een restitutie of in
natura-verzekering en dergelijke. 

Ook dit zijn voor de VVD we
zenlijke randvoorwaarden. Stof 
genoeg dus voor fundamentele 
debatten in de Tweede Kamer. Op 
één punt staan VVD en kabinet 
niet ver van elkaar: een verplichte 
verzekering voor iedereen met een 
breed pakket. 

Op een ander punt staat de ba
rometer op wisselvallig: de VVD 
wenst geen klassieke volksver
zekering en het kabinet lijkt dat 
te volgen. Maar wat doet de PvdA? 
Op twee hoofdpunten is er een 
groot verschil van inzicht. Het 
tempo van invoering en de ver
houding procentuele - nominale 
premie. 

Er zijn nog heel wat concessies 
van het kabinet nodig om op de 
verschillende onderdelen me
dewerking van de VVD te krijgen. 
Voor de VVD gaat het daarbij om 
Commissie Dekker (1987) koos 
voor een kleinere verplichte ver
zekering. Geneesmiddelen, tand
heelkunde en fysiotherapie waren 
in dat plan opgenomen in een 
vrijwillig af te sluiten aanvullen
de verzekering. Volgens de VVD 

horen deze voorzieningen in de 
verplichte verzekering. Op dit 
punt is er geen verschil met het 
kabinetsvoorstel. 

Premiestructuur 
Een groot meningsverschil met 

het kabinet is er wel over de 
premiestructuur. Welk deel van 
de premies is inkomensafhanke
lijk (de procentuele premie) en 
welk deel nominaal (een vast be
drag per verzekerde)? 

Het CDA-PvdA-kabinet kiest 
voor een premie die voor 85 % in
komensafhankelijk is en voor 
slechts 15 % onafhankelijk van de 
inkomens. De VVD denkt hier 
volstrekt anders over: hoogstens 
70 % inkomensafhankelijke pre
mie en tenminste 30 % nominaal. 

Inkomenspolitiek 

Het kabinetsvoorstel voor hoge 
inkomensafhankelijke premies is 
ingegeven door de dogmatische 
wens van socialisten om ook via 
de ziektekostenpremies inko
menspolitiek te bedrijven. De 
VVD wijst dit af. 

Bovendien zijn nominale pre
mies van voldoende omvang van 
vitale betekenis voor de werking 
van het nieuwe stelsel. Het Dek
ker-stelsel is immers zo gecon
strueerd dat verzekeraars en ver
zekerden eigenlijk voor het eerst 
echt zelf een direct belang krijgen 
bij kostenbeheersing. Zuinigheid 
en doelmatigheid bij verzekeraars 
en verzekerden wordt beloond 
voldoende keuevrijheid voor ver
zekerden, garanties voor kosten
beheersing en tegengaan van mo
nopolieposities. 

Het licht voor de stelselwijzi
ging staat nog niet op groen. • 
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Ugemene Beschouwingen Eerste Kamer 

Luteijn: Kabinet W"erkt 
bard m.aar regeert niet 

· een studie die voortijdig moet 
worden afgebroken. Dat leidt tot 
verspilling van de schaarse mid
delen en tot onnodige verlaging 
van het niveau van ons onder
wijs." 

Milieu 
Van de VVD-fractievoorzitter 

kwam ook kritiek op de aanpak 
van het milieubeleid. Rapporten 
en discussiestukken stapelen zich 
op. Steeds weer nieuwe, onvol
dragen ideeën van verschillende 
kabinetsleden werken verwar
rend en demotiverend. Vooral nu 
blijkt dat van de noodzakelijke 
concrete aanpak van de milieu
problematiek weinig terecht 
komt. 

DEN HAAG - "Een Philipsachtige operatie is bijna onvermijde
lijk als het kabinet aan de eigen doelstellingen als de verlaging 
van het financieringstekort en de stabilisatie van de collectieve 
lastendruk wil blijven vasthouden. Zeker als wij onze concur
rentiepositie in het Europa zonder binnengrenzen willen be
houden. Te lang bleef het gezicht van dit kabinet verscholen 
achter een sluier van uitstel. Dit kabinet werkt hard, maar 
regeert niet." Dit was de afsluitende conclusie van VVD-fractie
voorzitter David Luteijn aan het einde van zijn eerste termijn. 

20 miljard tekort 
nodig. Door inkomenspolitieke 
overwegingen of in relatie tot de 
positie van de schatkist heeft zij 
het verband tussen premiehoogte 
en de doelstelling van de centrale 
fondsen steeds losser gemaakt. 
"Het uitgangspunt van ons stelsel 
van sociale verzekeringen, name
lijk dat mensen betalen om zich 
tegen bepaalde risico's te verze
keren, wordt daardoor steeds 
meer verlaten. Vanuit mijn fractie 
is - met name door de heer Heij
mans - herhaaldelijk gewaar
schuwd tegen deze vermenging 
van sociale verzekeringsgelden en 
algemene middelen. Mijns inziens 
zijn we daarmee bezig het fun
dament van ons zo hoog geprezen 

sociale verzekeringsstelsel aan te 
tasten." 

Tot slot bepleitte Luteijn een 
afschaffing of aanzienlijke verla
ging van de subsidiestromen, 
vooral die van Volkshuisvesting. 
Een dergelijke maatregel zou niet 
alleen kunnen bijdragen aan ver
mindering van de budgettaire 
problematiek van de overheid, 
maar ook het beeld kunnen ver
helderen hoe de echte verhoudin
gen liggen tussen lonen, salaris
sen en uitkeringen. 

Ziektekosten
verzekering 

De thans voorgenomen stel
selwijziging van de ziektekosten
verzekering kan op weinig genade 
bij de senaatsfractie van de VVD 
rekenen. De grote onduidelijkheid 
hierover roept veel vragen op. Lu
teijn zag daarin aanleiding om de 
klemmende vraag te stellen: 
moeten we wel besluiten tot een 
stelsel dat de collectieve lasten 
aanmerkelijk zal doen toenemen, 

terwijl we het stelsel zelf niet 
kennen en de noodzaak tot stel
selwijziging steeds minder duide
lijk wordt? 

Ook op Onderwijs stelt de VVD 
andere bezuinigingen voor. In ie
der geval niet - zoals het kabinet 
van plan was - op het beroepson
derwijs of het leerlingwezen. Veel 
liever ziet de VVD veel scherpere 
selectiecriteria om de ongebrei
delde instroom naar hoger en 
vooral wetenschappelijk onder
wijs van ten dele daarvoor minder 
gekwalificeerden in te dammen. 
Luteijn: "De lage drempels van 
dit moment verleiden velen tot 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 
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dat bedrijfstakken niet meer we
ten waar ze aan toe zijn en zij dus 
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Voordien onderbouwde hij deze 
visie met een reeks van feiten. De 
financiële proble:rren stapelen 
zich snel op. Het door Duisenberg 
aangegeven gat van circa 15 mil
jard zou wel eens dichter in de 
buurt van 20 miljard kunnen lig
gen. Zeker als men er van uitgaat 
dat het huidige renteniveau ge
handhaafd blijft; de belastingont
vangsten teruglopen en een ho
gere stijging van loonkosten dan 
3% valt te verwachten. "De drin
gende noodzaak om niet te ver uit 
de Europese pas te lopen maken 
forse ingrepen en beleidswijzigin
gen onvermijdelijk. Er zullen 
echte keuzes moeten worden ge
maakt in plaats van uitstelbewe
gingen waartoe deze coalitie zich 
tot nog toe heeft beperkt, want de 
rekening die we in de vorm van 
onze nationale schuld naar de 
volgende generatie doorschuiven 
groeit nog steeds aan." Luteijn 
drong er bij het kabinet op aan om 
nog vóór de tussenbalans begin 
volgend jaar met een aantal 
maatregelen te komen. 

Koppeling 

Politieke vernieu\Ving 
weer op de agenda 

Die maatregelen zouden on
dermeer kunnen behelzen dat de 
koppeling, die als een molensteen 
om de nek van het kabinet hangt, 
moet worden los gelaten. De kop
peling werkt nadelig op de werk
gelegenheid. "Veel beter zou het 
zijn een koopkrachtbevorderende 
lastenverlichting vanuit de over
heid te realiseren, waardoor de 
bruto-loonstijging veel lager kan 
uitvallen. Daardoor wordt de con
currentiepositie versterkt en 
neemt het aantal te scheppen ar
beidsplaatsen toe." 

David Luteijn wees erop dat 
het voor degenen die echt zijn 
aangewezen op een uitkering van 
vitaal belang is dat onze economie 
voldoende draagkracht behoudt 
om die uitkeringen ook in de toe
komst te kunnen blijven opbren
gen. 

Voorts zou moeten worden ge
werkt aan het terugdringen van 
het stijgend aantal WW- en AOW
uitkeringen. Maar ook de VUT 
moet niet worden onderschat. De 
VUT zorgt mede voor een stijgen
de lastendruk en ook wordt daarin 
een deel van de verborgen werk
loosheid weggemoffeld. 

Luteijn acht voor de WW en 
AOW een veel strakker regime 
noodzakelijk wat de instroom be
treft. Om mensen weer aan de 
slag te krijgen moeten veel meer 
prikkels worden ingebouwd. Zo 
zou een duidelijk verschil moeten 
bestaan tussen de uitkeringsni
veaus en de netto loon- en salaris
hoogten. 

Een mentaliteitsverandering 
is echter ook bij de overheid zelf 

door JAN KEES WIEBENGA, WO-Tweede-Kamerlid 

Sinds kort staat de politieke 
vernieuwing weer op de agen
da van de Tweede Kamer. On
langs bracht namelijk een 
commissie uit de Tweede Ka
mer haar nota uit met vraag
punten over dat onderwerp. 
Het betreft hier een unieke 
gang van zaken. 

Ten eerste was hier niet zo
maar een commissie aan het 
werk. De meeste fractievoorzit
ters maakten er deel van uit en zij 
werd voorgezeten door de Kamer
voorzitter zelf. Vandaar de naam 
commissie-Deetman. Dat geeft 
onmiskenbaar een zwaar gewicht 
aan de komende discussie over de 
nota. Maar ook de gevolgde pro
cedure is bijzonder. In het rapport 
worden geen kant en klare voor
stellen gedaan die het parlement 
kan aannemen of verwerpen. Er 
zijn vraagpunten opgesteld, die bij 
een positieve beantwoording 
kunnen worden gevolgd door ver
der onderzoek of door uitwerking 
in de vorm van tastbare voorstel
len. Zo wordt vermeden dat 
staatscommissies jarenlang broe
den op voorstellen die tenslotte 
toch onhaalbaar zijn. Tenslotte is 
de aanpak in die zin nieuw, dat 
niet de regering - zoals te doen 
gebruikelijk - het voortouw heeft. 
Het is de volksvertegenwoor
diging zelf, die de discussie over 
het belangrijke vraagstuk van het 
functioneren van ons politieke 
bestel nu ter hand neemt. 

Kiesstelsel 
De vraagpuntennota bevat een 

schat aan deelonderwerpen, die 
een groot deel van ons staatskun
dig leven omvatten. Zoals te ver
wachten was is er een aantal 
vraagpunten van puur-staats
rechtelijke aard. Zij betreffen be
kende zaken als de gekozen bur
gemeester, het referendum, de 
gekozen minister-president en zo 
meer. De commissie-vraagpunten 
wijst daarbij op de mogelijkheid 
om daarover andermaal studies te 
(doen) verrichten. De VVD-fractie 

Jan Kees Wiebenga 

zal zich beraden of zij dat zinvol 
en nuttig vindt, gegeven het feit 
dat de voor- en tegenargumenten 
van veel van deze punten reeds 
goed bekend zijn. 

Een staatsrechtelijk punt wil 
ik eruit pikken, en wel het kies
recht. Met instemming stelt de 
VVD-fractie vast, dat de commis
sie-vraagpunten vasthoudt aan 
het kiesstelsel van evenredige 
vertegenwoordiging. Een puur 
districtenstelsel naar Engelse snit 
is dus niet aan de orde. Binnen 
deze grenzen hebben wij geen be
zwaar tegen nadere studie naar 
het Duitse kiesstelsel, waarin de 
evenredige vertegenwoordiging 
als het ware wordt aangevuld met 
elementen van een districtenstel
sel. 

De kwaliteit van de 
overheid. 

Ik juich het toe, dat de com
missie zich niet heeft beperkt tot 
het - opnieuw - stellen van vraag
punten van staatsrechtelijke 
aard, betreffende de "vorm" van 
ons staatsbestel dus. Terecht 
heeft zij ook de verbetering van de 
kwaliteit van de overheid tot een 
hoofdpunt van haar beschouwin
gen gemaakt. Zij roert daarbij za
ken aan als de omvang van de 
overheidstaken, decentralisatie, 
ministeriële coördinatie, de orga
nisatie van de beleidscontrole, de 
kwaliteit van de wetgeving en 
dergelijke. Dit soort wezenlijke 
beleidsaangelegenheden dreigden 
langzamerhand te verzanden. De 
VVD-fractie heeft al vaker na-

drukkelijk gepleit voor een nieu
we impuls bij de bestrijding van 
de bureaucratie en hoopt op dit 
punt op een doorbraak. 

Positief is dat de commissie
vraagpunten niet geschroomd 
heeft om ook het functioneren van 
de Tweede Kamer zelf onder de 
loep te nemen. Het gaat daarbij 
over de werkwijze van de com
missies, het contact met amb
tenaren, de positie van adviesor
ganen en zo meer. Daarnaast be
vat de nota een hoofdstuk over de 
Europese ontwikkelingen. Daarin 
komt vooral de vormgeving van de 
Europese instellingen in het licht 
van de verdergaande eenwording 
aan de orde: zoals de verhouding 
tussen de Europese Commissie, 
het Europees parlement en de 
Raad van Ministers ( óm te vor
men tot een Europese senaat?). 

Terecht wordt gepleit om het "de
mocratische gat" te dichten en het 
Europese parlement volwaardige 
parlementaire rechten te geven. 
Ook over de verhouding Tweede 
Kamer-Europees parlement zijn 
vraagpunten opgenomen. 

Discussie 
Het is goed dat ons staatsbestel 

weer eens tegen het licht wordt 
gehouden. Want een democratie 
die niet in discussie is, kan ver
dorren. De VVD-fractie gaat zich 
de komende periode intensief op 
de vraagpuntennota bezinnen. 
Daarbij zijn handreikingen van
uit onze partij natuurlijk van 
harte welkom. • 
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schaaft aan haar*** 
door JOOP DE BOER, foto's: PETER DRENT 

Samen met de Haya van Somerenstichting organiseerden de 
VVD-ers in het Europese Parlement op 16 en 17 november de 
kadercursus "Europa". In zijn welkomstwoord tot de deelne
mers gaf Gijs de Vries de achtergrond van dit initiatief. Europa 
staat voor een uiterst belangrijke stap in de ontwikkeling naar 
de Europese Politieke Unie (EPU). 

De intergouvernementele con
ferentie die deze maand van start 
gaat kan een nieuwe fase inlui
den. Hij constateerde dat de VVD 
er klaar voor was. De Partijcom
missie Europese zaken is geïn
stalleerd, de meeste Kamercen
trales beschikken over een Eu
rospecialist en de ovèrweldigende 
belangstelling voor deze con
ferentie geeft een stevig fun
dament voor vertrouwen in de 
toekomst. 

De conferentie mocht er dan 
ook zijn. Topspecialisten als Van 
Beuge, directeur-generaal Eu
ropese Zaken op het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, prof. dr. 
C. J. Oort, u weet wel, voor de 
Europese Monetaire Unie (EMU) 
en M. J. Varekamp over Land
bouw onder leiding van prof. dr. 
C. P. M. van Schendelen als con
ferentie-voorzitter, gaven de 
deelnemers weinig kans tot ont-
spanning. 

Het democratisch gat 
De heer Ch. R. R. van Beuge 

zette in het begin van zijn betoog 
uiteen dat in december in feite 
twee conferenties van start gaan. 
Eén over de EMU en één over de 
aanpassing van de bestuurs
structuur van de Gemeenschap. 
Nog steeds is het zo dat de Raad 
van Ministers de dienst uitmaakt. 
De in 1986 door de nationale Par
lementen geratificeerde Europese 
Acte geeft wel is waar voor een 
aantal gebieden, ondermeer de 
"1992"-wetgeving, medebeslis
singsrecht aan het Europees Par
lement, maar het laatste woord is 
aan de Raad. Voor het werk in de 
Raad hebben de leden-ministers 
eigenlijk een Januskop nodig. Eén 
met de blik gericht op Com
munautaire belangen en één ge
richt op de eigen Lidstaat. 

Toch is er sprake van een 
machtsverschuiving naar Par
lement en Commissie. De inter
gouvernementele conferentie over 
de bestuursstructuur heeft vier 
onderwerpen op de agenda staan. 
Ten eerste de heroverweging van 
de doelstellingen van de gemeen
schap. Tegenkrachten van de Eu
ropese samenwerking verwijten 
de Gemeenschap een te eenzijdige 
aandacht voor het economisch be
leid. Vooral Socialisten en in iets 
mindere mate Christen-Demo
craten wensen een veel grotere rol 
van de Gemeenschap in het socia
le beleid. Liberalen achten hier
voor primair de lidstaten zelf ver
antwoordelijk. De voorgestelde 
definitie: "kwaliteit van het be
staan" is zo ruim dat vrijwel alles 
daaronder is te brengen. De dis
cussie over de verdeling van ver
antwoordelijkheden over de ver
schillende bestuurslagen zal in 
deze conferentie zeker niet de
finitief worden afgerond. 

Een tweede voor ons als li
beralen belangrijk agendapunt is 
dat van de democratische legiti
miteit. Veel van de regels en wet
ten waaronder wij leven onttrek
ken zich tegenwoordig aan de de-

mocratische controle van ons na
tionale parlement omdat er 
sprake is van Europese regel
geving. Herstel van de zeggen
schap van de nationale par
lementen zou echter de gemeen
schap degraderen tot een ordinai
re internationale samenwerking. 
Het doel, een Europese Politieke 
Unie met een federatief bestuur, 
zou daardoor ernstig in gevaar 
worden gebracht. Gelukkig is de 
meerderheid van de beslissers 
dezelfde mening toegedaan. Hoe- 1 

wel niet verwacht mag worden dat 
dit einddoel nu wordt bereikt is 
wel de voorspelling dat het recht 
van medebeslissing van het Eu
ropese Parlement zal worden uit
gebreid over een veel groter aan
tal onderwerpen. Bovendien mag 
worden verwacht dat het aantal 
onderwerpen waarvoor nu nog in 
het Verdrag unanimiteit van de 
Raad wordt vereist drastisch zal 
worden teruggebracht en vervan
gen door beslissing bij meerder
heid. Zelfs de nationalistische 
Europeanen hebben ontdekt dat 
unanimiteit een zeer slechte basis 
is voor het bereiken van een 
werkbaar compromis. 

Het derde agendapunt: verbe
tering van de doeltreffendheid en 
de doelmatigheid van de Europese 
Instellingen is feitelijk in strijd 
met de versterking van de demo
cratische procedures. Niets gaat 
sneller dan regeren bij decreet. 
Ervaringen van het Europese Hof 
van Justitie en de implementatie
problemen met Europese regels in , 
Nationale wetgeving vragen om 
corrigerende actie. Tenslotte zal 
de Conferentie zich als vierde 
agendapunt buigen over verster
king van de eenheid van Europa 
naar buiten. Op zich is dit onder
werp niet nieuw. Handels- en As
sociatie-akkoorden en verdragen 
over ontwikkelingssamenwerking 
zijn onderwerpen waarin alle In
stellingen, Raad, Commissie en 
Parlement al ruime ervaring heb
ben opgedaan. De ontwikkelingen 
in Oost-Europa, de forse rij landen 
die lidmaatschap van de EG wil
len aanvragen en de toenemende 
problemen in de GATT maken 
Verdrags-aanpassingen wense
lijk. De resultaten van deze con
ferentie, samen met die uit de 
EMU -onderhandelingen, zullen 
leiden tot aanpassing van het 
Verdrag van Rome - de "grond
wet" van de Europese Gemeen
schap. De nationale parlementen 
zullen dan worden gevraagd deze 
aanpassingen te ratificeren. 

De Europese 
Monetaire Unie 

Prof. dr. C. J. Oort beschouwt 
de EMU als één van de belang
rijkste, maar ook als één van de 
moeilijkste stappen op weg naar 
één Europa. Het einddoel van de 
EMU is één munt- de ECU-, één 
centrale bank, of stelsel van ban
ken, verantwoordelijk voor het 
monetaire beleid in de Gemeen
schap. Het gevolg hiervan is dan 
een uniform rentebeleid in Euro-

pa. Een eis voor een goed werken
de EMU is echter dat op nationaal 
niveau er geen of slechts door de 
EG gecontroleerde begrotingste
korten mogen bestaan. Immers 
wanneer de lidstaten geheel vrij 
hierin zouden zijn, zou dat bete
kenen dat nationaal wanbeheer 

· niet alleen op eigen kinderen en 
kleinkinderen wordt afgewenteld 
maar ook en vooral kan worden 
afgewenteld op de inwoners van 
de andere lidstaten, omdat met 
één munt, één renteniveau en één 
centrale bank de gehele Europese 
kapitaal- en geldmarkt voor ie
dereen open staat. Het is duide-

Aandachtige cursisten 

lijk, een EMU volgens deze lijnen 
is niet één twee drie gerealiseerd. 
En, stelde de heer Oort, wil de 
EMU echt werken zonder gewel
dige interne conflicten dan zal aan 
deze uitgangspunten voldaan 
moeten worden, met andere 
woorden, een EMU op een koopje 
is uitgesloten!!!" 

Vervolgens schetste de heer 
Oort de evidente voordelen van de 
EMU. Voor de burger in zijn 
privéleven is het wegvallen van 
de valuta-omwisselingskasten de 
meest sprekende besparing. Door 
de veel grotere omvang van de za
kentransacties, waar de transac
tiekosten bijna verwaarloosbaar 
zijn, is macro-economisch gezien 
dit voordeel van een tweede orde. 
Het doorslaggevende belang van 
de EMU is het wegvallen van de 
wisselkoersonzekerheid. Euro
pees zakendoen is voor velen na 
ruim 30 jaar Europese Economi
sche Gemeenschap nog steeds een 
extra risico. Veelbelovende win
sten op het moment van de order, 
blijken soms op het moment van 
de betaling door veranderde wis
selkoers als sneeuw voor de zon te 
zijn verdwenen. De EMU zal dan 
ook een geweldige stimulans voor 
het handelsverkeer betekenen. 

Als derde belang, door de heer 
Oort betiteld als dessert, be
schreef hij de mogelijke rol in de 
wereld van de ECU wanneer de 
EMU eenmaal gerealiseerd zal 
zijn. Nu hangt het van de per-

ONDER AUSPICIËNVAN DE LIB.-DEM. FRACTIE 

De inleiders achter de tafel, v.l.n.r. prof. dr. C. J. Oort, prof. dr. M. C. P. M. v. Schendelen 



JROPA 
>Onlijke appreciatie van een de
~rt af, maar een feit is dat op dit 
LOment de wereld wordt ge
~geerd door de dollar. Een dollar 
ie in waarde wordt bepaald door 
et intern economische beleid van 
e USA. Dat de USA onvoldoende 
e wereldeconomie in het oog 
oudt bewijzen de schommelingen 
1 de waarde, variaties van f 3,80 
>t dieptepunten van f 1,70 zijn 
en slecht fundament voor de we
~ldeconomie. Gezien de econo
üsche machtsverhoudingen op 
'e wereldkaart zou de ECU een 
mardevol alternatief en keu
ernagelijkheid zijn. 

Met de technische voorberei
iing van de EMU gaat het goed. 
Het statuut voor het beleid van de 
Europese Centrale Bank is ge
reed. Het hete hangijzer is de po
litieke bereidheid van de regerin- , 
gen zich te voegen naar Europese 
regels voor het nationale begro
tingsbeleid. Maar zien we echt 
onze minister van Financiën met 
de hoed in de hand naar Brussel 
gaan om te vragen of hij in Neder
land iets leuks voor de mensen 
mag doen ondanks dat hij het niet 
kan betalen? De heer Oort trok 
dan ook de conclusie: "Geen EMU 
zonder EPU". 

Europees 
Landbouwbeleid 
onder vuur in de GATT 

De heer M. J. Varekamp bena
drukte in zijn betoog het belang 
van de lopende GATT-onderhan
delingen voor de Nederlandse 
landbouw. De GATT - de alge
mene overeenkomst voor vervoer 
en handel - speelt een belangrijke 
rol in de wereldhandel. 98 aange
sloten en 30 geassocieerde landen 
onderhandelen nu voor de achtste 
keer over de internationale spel
regels, de zg. Uruguay-ronde. 

Doel van de GATT is verhoging 
van de welvaart door lagere doua
ne-tarieven, minder handels
belemmeringen en minder con
currentieverstoring. In tegen
stelling tot vorige onderhandelin
gen speelt nu de landbouw de 
hoofdrol. Vooral de EG en de USA 
hebben sterk verschillende op
vattingen. Een mislukken hier-

heer M. J. Varekamp 

door van de Uruguay-ronde is niet 
uitgesloten. De wereld-voedsel
markt zou daardoor nog sterker 
dan nu al het geval is worden ver
stoord. Het merkwaardige feit 
doet zich namelijk voor dat de 
rijkste landen, die het minst af
hankelijk zijn van de wereld
voedselmarkt, aan hun boeren de 
grootste steun en bescherming 
bieden. Japan voorop, gevolgd 
door de EG en door de USA. Door 
de toegenomen produktiviteit en 
gewijzigd consumptiepatroon 
ontstaan grote overschotten die 
tegen dumpprijzen op de wereld
markt verschijnen. De huidige 
EG-voorstellen tot verlaging van 
de steun en inkrimping van het 
produktievolume gaat de boeren 
veel te ver maar de andere GATT
onderhandelaars lang niet ver 
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genoeg. De boeren in de ontwik
kelingslanden kunnen zich tegen 
de dumpprijzen niet staande hou
den. Haast is geboden! Deze 
maand eindigen de onderhan
delingen en een handelsoorlog in 
voedsel is in de wereld van van
daag toch mensonterend. 

VVD onderhandelt op 
Europees niveau 

Het tweede deel van de kader
cursus was gewijd aan onderhan
delen door de deelnemers. De on
derwerpen waren door het insti
tuut Clingendael op voortreffelij
ke wijze voorbereid. Namens ieder 
land werd een groep gevormd die 
het standpunt van dat land mee
kreeg voor de onderhandelingen 
de volgende dag. Tot in de niet 
eens zo hele kleine uurtjes werden 
tactiek, argumenten en onder
handelingsstrategie voorbereid. 

Doel: een unaniem standpunt van 
de EG over de politieke samen
werking, maar vooral een meer 
communautair karakter van de 
Raad van Ministers; de Europese 
veiligheid en de rol van de EG 
daarip.; wanneer en hoe kan de 

De WO-Europarlementariërs: F/orus Wijsenbeék, Jessica Larive en Gijs de Vries 

Gemeenschap met nieuwe leden 
worden uitgebreid. 

De volgende dag gaf een ge
trouw beeld van onderhandelin
gen in EG-verband (al zal daar 
vermoedelijk minder worden ge
lachen). De evaluatie van de re
sultaten en gevolgde methoden 
door de heren Paul Meerts en Roel 
Gans van Clingendael was als een 
spiegel, dus verre van compli
menteus. Vooral op de cultuur
verschillen en daardoor verschil
lende probleembenadering was 
onvoldoende ingespeeld. Van de 
cultuur van het "spoorboekje" van 
de Duitsers, van "visionaire lange 
termijn" van de Fransen, van 
"goede vrienden" van de Italianen 
etc. kwam bij de "voorzichtige" 
Nederlanders niet genoeg uit de 
verf. Wel was de conclusie van de 
meeste deelnemers dat onder
handelen in EG-verband geen se
necure is. De vroegere uitspraak 
van de huidige directeur van 
Clingendael: "Voortgang in Eu
ropese samenwerking wordt niet 
geboekt met idealisme maar 
vooral met een welbegrepen ver
licht eigenbelang", heeft nog niets 
aan actualiteit verloren. • 
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EG leeft niet in Nederland 
"Het leeft niet in Nederland en onder de Nederlanders," was de 
veel gehoorde grief van de VVD-Europarlementariërs Jessica 
Larive en Gijs de Vries. 

Dit najaar hebben de Vrouwen in 
de VVD kc-Dordrecht een bezoek 
aan het Europees Parlement ge
bracht. Onderstaand verslag werd 
gemaakt door Welmoed Derks-van 
Ketel. 

Wij woonden een deel van een 
plenaire zitting bij in het He
micycle, de ronde zaal voor de 
plenaire vergaderingen. Door de 
Duitse eenwording gaat de DDR 
officieel deel uitmaken van de EG, 
hoewel de bestaande wetgeving op 
tal van punten niet aan de EG
normen voldoet. Met name de mi
lieuwetgeving vertoont ernstige 
tekortkomingen bij onze ooster
buren. Vooral op het gebied van 
water- en luchtverontreiniging. 
Daarom heeft de EG-commissie 
een pakket overgangsmaatre
gelen vastgesteld die juist werden 
behandeld toen wij het EP be
zochten. Nog tal van maatregelen 
zullen moeten worden getroffen 

om de oude DDR voldoende tijd 
te geven zich aan de EG aan te 
passen. 

Want wat te doen met produk
ten die niet aan de EG-normen 
voldoen? Moeten die na de Duitse 
eenwording volledig worden ver
boden of komt er een overgangs
regeling om die produkten "EG
conform" te maken? Het zijn alle
maal vraagstukken die moeten 
worden opgelost om te voorkomen 
dat na deze integratie een rechts
vacuüm ontstaat. Wij maakten de 
stemmingen mee over diverse 
maatregelen, die hiermee ver
band hielden. 

Rol EG-parlement 
Het Europees parlement heeft 

een adviserende rol. Het oefent 
toezicht uit op de besluitvorming 
die op Europees niveau plaats 
heeft. Het behandelt de begroting 
van de EG, maar het parlement 

heeft geen beslissings- of wet
gevende bevoegdheid. 

Tijdens de Intergouvernemen
tele Conferentie over de herzie
ning van het Verdrag van Rome, 
die nodig is om een Economische 
en Monetaire Unie tot stand te 
kunnen brengen, wil men op
nieuw sterke uitbreiding van de 
parlementaire bevoegdheden be
pleiten. 

Ten aanzien van de besluit
vormingen die te maken hebben 
met de economische eenwording 
van Europa in 1992 heeft het Eu
ropees Parlement meer greep ge
kregen. Gezien die uitgebreidere 
bevoegdheid zou men belangstel
ling van de Nederlandse pers 
kunnen verwachten bij dit onder
werp. Maar voornoemde Eu
roparlementariërs, waarmee we 
tijdens het diner van gedachten 
wisselden, merkten die afwezig
heid enigszins bitter op. Waarom 
werd men wel benaderd door de 
BBC en andere buitenlandse om
roepen? Hier had de NOS toch ook 
wel aandacht aan kunnen beste
den? 

Geld verslinder 
Zo is het Friso Endt,journalist, 

ook bekend dat de landelijke me
dia de afgelopen zes à zeven jaar 
nauwelijks aandacht aan het Eu
ropees Parlement heeft besteed. 
Als reden geeft hij: "De redacties 
zijn er niet in geïnteresseerd, 
omdat de lezers er niet in geïn
teresseerd zijn. En de lezers heb
ben geen belangstelling omdat het 
hier om een instituut gaat zonder 
macht en daarom een onbegrijpe
lijke geldverslinder van hun be
lastingcenten." 

Ook Constance van der Valk, 
die van 1981 tot 1986 maandelijks 
het Europees Parlement bezocht 
voor het Algemeen Dagblad 
beantwoordde mijn vraag. Zij 
vond eveneens dat er vroeger 
meer belangstelling was. Naar
mate de tijd verstreek, bleek die 
beperkte en slechts adviserende 
rol oninteressant. Te meer daar 
de adviezen in de praktijk niet of 
nauwelijks door de Europese 
Commissie worden overgenomen. 
Men heeft echter wel correspon
denten in Brussel zitten, waar de 

Indeling Kamercommissies- VVD
fractie 
Commissie Leden Plv.leden Coördinator Commissie Leden Plv. leden Coördinator 

Presidium De es Coördinatie FES-blok: 
Franssen 

Geloofsbrieven Te Veldhuis 
Financiën Koning Blaauw Koning 

De Korte Van Erp 
Rijksuitgaven Koning Van Erp De Korte Linschoten Weisglas 

De Korte Weisglas 
EZ Rempt De Korte Rempt Blaauw Linschoten 

Blaauw Te Veldhuis 
Verzoekschriften Kamp Korthals Altes Dijkstal Van Erp Korthals 

Dijkstal Koning 
Buiten!. Handel De Korte Weisglas 

Werkwijze Kamer Dees Wiebenga Franssen Blaauw Van Erp 
Koning Van Erp Weisglas Blauw 
Franssen Korthals 

MKB Ginjaar-Maas De Korte Van Erp Jorritsma 
Kamp Blauw 

Justitie Korthals Dijkstal Korthals Van Erp 
Wiebenga Koning 

SoZaW Rempt Franssen Linschoten Korthals Altes Rempt 
Linschoten Dijkstal 

Politie Blaauw Franssen Dijkstal Kamp De Korte 
Wiebenga Korthals 

Emanci2atiebeleid Rempt Kamp Jorritsma Dijkstal Korthals Altes 
Weisglas 

BiZa Koning Voorhoeve Wiebenga Jorritsma Linschoten 
Wiebenga Korthals 

Onderwijs Ginjaar-Maas Kamp Franssen Franssen Korthals Altes 
Franssen De es 

Nat. Ombudsman Kamp Korthals Altes Korthals Jorritsma Korthals 
Korthals Dijkstal 

Wetenscha2sbeleid Voorhoeve Rempt Ginjaar-Maas Wiebenga 
Ginjaar-Maas Franssen 

Inl.N eiligheid Bolkestein Korthals 

Ambtenarenzaken Wiebenga Franssen Linschoten Welzijn/Cultuur De es Wiebenga Dijkstal 
Linschoten De Korte Kamp Te rpstra 
Korthals Altes Korthals Dijkstal Van Heemskerck 

Minderhedenbeleid Ginjaar-Maas Linschoten Ginjaar-Maas Volksgezondheid Dees Rempt Dees 
Wiebenga Terpstra De Korte 
Dijkstal Te rpstra Kamp Franssen 

Coördinatie BOD-blok: Gehandica2tenbeleid Dees Koning Terpstra 
Terpstra Linschoten 

Ant. Arub. Zaken Terpstra Franssen Wiebenga Jorritsma Kamp 

Wiebenga Weisglas VRO De Korte Koning Jorritsma 
Korthals Altes Te Veldhuis Van Erp 

BuZa Voorhoeve Bolkestein Weisglas Jorritsma Korthals 

Weisglas Weisglas Milieubeheer De es Korthals Altes Te Veldhuis 
Van Heemskerck Dees Voorhoeve Blauw 

Blaauw Te Veldhuis Kamp 

Defensie Voorhoeve Linschoten Van Heemskerck V&W Blaauw Korthals Jorritsma 
Blaauw Korthals Blauw Van Erp 
Van Heemskerck Weisglas Jorritsma Te Veldhuis 

OnS a Terpstra Van Heemskerck Terpst ra Landbouw Blauw Franssen Blauw 
Voorhoeve Korthals Altes Te Veldhuis Jorritsma 
Weisglas Voorhoeve Linschoten 

EG-Zaken Voorhoeve Korthals Weisglas Visserij Blauw Jorritsma Te Veldhuis 
Blaauw Wiebenga Weisglas 
Weisglas Blauw Te Veldhuis Van Erp 

Te Veldhuis 

echte beslissingen vallen. V oor 
ons kleine Nederland wordt het te 
duur om dan ook nog een vaste 
ploeg naar Straatsburg te zenden; 
er worden andere prioriteiten ge
steld. 

Hier rijst de vraag van de kip 
en het ei. Haa1 e de pers als eer
ste af, waardoor het publiek niet 
meer werd geïnformeerd en dus 
ongeïnteresseerd raakte, of gaf 
de lezer te kennen geen prijs te 
stellen op informatie vanuit het 
Europees Parlement? 

Op dit moment ziet het er ech
ter naar uit dat de leden van het 
EP zelf de initiatieven moeten ne
men en behouden om - via welke 
weg dan ook - onder de aandacht 
van het Nederlands publiek te 
komen. Misschien levert dat in de 
toekomst meer stemmers op • 

*** *EP* * PE * 
***** 

Coödinatoren 
Blauw 
Landbouw 
Waddenzee!Noordzeebeleid 

Dees 
Volksgezondheid 

Dijkstal 
Verzoekschriften 
Welzijn en Cultuur 
Sociale Vernieuwing 
Jeugdwelzijn 

VanErp 
MKB 

Franssen 
Onderwijs 
Anti-discriminatie wetgeving 
Werkwijze der Kamer 

Ginjaar-Maas 
Minderhedenbeleid 
Wetenschapsbeleid 

Van Heemskerck 
Defensie 

Jorritsma 
Emancipatiebeleid 
Verkeer en Waterstaat 
VRO 

Koning 
ISMO 
Financié·n 
Oort 

De Korte 
Rijksuitgaven 

Korthals 
Justitie 
Nationale Ombudsman 

Linschoten 
Ambtenarenzaken 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
coördinatie FES-blok 

Rempt 
EZ 

Terpstra 
Ontwikkelingssamenwerking 
Gehandicaptenbeleid 

Te Veldhuis 
Milieubeheer 
Visserij 

Weisglas 
coördinatie BOD-blok 
Buitenlandse Zaken 
Buitenlandse Handel 
EG-Zaken 

Wiebenga 
Binnenlandse Zaken 
Ant. Arub. Zaken 
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Midden-Anterika, slachtoffer 
van het einde van de Koude 
Oorlog? 
Onlangs had ik het genoegen Midden-Amerika te kunnen be
zoeken als lid van een delegatie die op initiatief van het Hu
manistisch Overleg Mensenrechten (HOM) een rapport zal sa
menstellen over de mensenrechtensituatie aldaar en de betrok
kenheid van de VS. In Nicaragua, El Salvador, Guatamala en 
Honduras hebben wij contact gehad met tientallen personen 
en organisaties: regeringsleiders, ministers van buitenlandse 
zaken, politici die kandidaat staan voor belangrijke posten, 
vakbondsleiders, vrouwengroeperingen, mensenrechtenorga
nisaties, het leger, het verzet, kortom een zo breed mogelijk 
samengesteld programma. 

Naarmate de dagen vorderen 
kwam steeds het beeld duidelijker 
naar voren: respect voor mensen
rechten - waar begint dat? Hoe 
houd je het leger en de politie in 
de hand? Wie heeft nu precies de 
macht over de doodseskaders? 
Waarom werkt de democratie zo 
slecht als het om mensenrechten 
gaat? Steeds toonde men zich er
van bewust dat de mensenrech
tensituatie een belangrijke factor 
is voor de voortgang van het 
vredesproces. 

Nicaragua 

vrijwilligerslegertje, de brigades 
van nationale redding, dat zegt de 
nationale eenheid te beschermen 
ten behoeve van de overheid. Het 
zijn milities die niemand officieel 
kent of erkent, die niemand heeft 
opgericht, waarvoor niemand ver
antwoordelijkheid draagt maar 
die wel bestaan en voor een grote 
mate van willekeur zorgen. 

Alles wijst erop dat er op dit 
moment geen politieke gevan
genen meer zijn, hetgeen een dui
delijke vooruitgang betekent ten 
opzichte van de situatie tijdens 
het Sandinistische bewind. Ver
ontrustend waren wel berichten 
over een aantal gevallen van 
moorden met een politieke ach
tergrond. 

Chamorro streeft in het alge
meen een verzoening na met de 
Sandinisten; de vraag is of zij de 
Sandinisten niet teveel ruimte 
geeft. De liberaal Godoy, die deel 
uitmaakt van de nieuwe coalitie
regering, is erg kritisch over de 
samenwerking met de Sandinis
ten. Een aantal andere liberalen 
steunen evenwel de aanpak van 
Chamorro en hebben zich van Go
doy afgekeerd. 

Armland 
Veel optimisme valt ook niet te 

ontlenen aan de sociaal-econo-

Algemene Beschouwingen Eerste Kamer: 

door SARI VAN HEEMSKERCK, WO-Tweede-Kamerlid 

mische situatie. Ondanks de grote 
stromen financiële hulp aan de 
Sandinisten kent Nicaragua toch 
de hoogste buitenlandse schuld 
per capita ter wereld. De "schijn
welvaart" van de Sandinisten is 
nu doorgeprikt. Deze "schijnwel
vaart" stelde ook in voorgaande 
jaren weing voor, maar de San
dinisten en hun medestanders 
beweerden steeds dat de econo
mische malaise het gevolg was 
van de activiteiten van de con
tra's. Nu blijkt dat de economische 
problematiek veeleer een struc
tureel karakter draagt, vooral 
voortspruitend uit het slecht eco
nomisch beleid van de Sandinis
ten. Maar ook factoren als het 
handelsembargo, de koffieprijs die 
is gehalveerd en de katoenoogst 
die tweederde is gezakt hebben 
gemaakt dat Nicaragua nog 
steeds een arm land is. Na het 
einde van de oorlog bestond de 
verwachting dat er geld zou 
vrijkomen voor de economische en 
sociale opbouw. Maar daar is tot 
nu toe weinig van terecht geko
men. Ook de toegezegde 300 mln. 
dollar van de VS is tot nu toe ach
terwege gebleven. Nicaragua lijkt 

het slachtoffer van het einde van 
de koude oorlog te zijn geworden, 
zowel Oost (Sovjet-Unie en Cuba) 
als West (VS en Europa) hebben 
hun handen van het land afge
trokken. 

Minder betrokkenheid 

Nicaragua is een van die Mid
denamerikaanse landen die - na 
jarenlange gewapende conflicten -
thans dienen te worden onder
steund bij hun pogingen om een 
meer vreedzame en welvarende 
samenleving op te bouwen. De be
trokkenheid van de VS bij heel 
Midden-Amerika wordt snel min
der. Dat moet natuurlijk ook in 
verband worden gebracht met de 
enorme begrotingsproblemen in 
de VS zelf. Des te meer is het van 
belang dat ook de Westeuropese 
landen de noden van Midden
Amerika onderkennen. Zij dienen 
bereid te zijn om nieuwe demo
cratische regeringen te onder
steunen, politiek en economisch, 
ook al is de internationale be
langstelling voor wat zich in Mid
den-Amerika afspeelt sterk ver
minderd. • 

Nicaragua was het eerste land 
dat we bezochten. De politieke si
tuatie in Nicaragua gaf de Neder
landse pers jarenlang aanleiding 
om uitgebreid aandacht aan dat 
land te besteden. Nu de nieuwe 
democratische regering veel min
der het engagement van Neder
landse wereldverbeteraars lijkt op 
te wekken, is de belangstelling 
sterk teruggelopen. Des te meer 
reden voor mij om hier nog eens 
aandacht te vragen voor dit veel 
geplaagde land. 

In Nicaragua werden afgelo
pen februari, na ruim 10 jaar 
Sandinistische oorlog en dic
tatuur, vrije verkiezingen gehou
den waarbij 55 % van de kiezers 
stemde voor Violeta Barrios de 
Chamorro, kandidaat van de 
Union Nacional Opositora (UNO), 
een alliantie van oppositiepartijen 
tegen de Sandinisten. Nu is het 
land duidelijk in een overgangs
fase met tal van spanningen en 
een grote politieke polarisatie. 
Men "reageert" als het ware op 
het verleden, wat het moeilijk 
maakt om compromissen te slui
ten en de situatie van vrede te 
stabiliseren. Dezelfde zwart-wit 
discussie die jarenlang de politie
ke agenda in Nederland beheerste 
als het om Nicaragua ging, wordt 
ook daar ter plaatse gevoerd. 

VVD-fractievoorzitter David Luteijn 
bepleit noodhulpprogramma EG 

Nicaragua is een land waar nog 
steeds grote voorraden wapens 
aanwezig zijn, waar de juridische 
structuren dubieus zijn, waar het 
onderwijsniveau zelfs voor La
tijnsamerikaanse begrippen 
schrikbarend laag is en waar, last 
but not least, geweldige grote so
ciaal-economische problemen be
staan. 

Sandinisten 

De handhaving van het gezag 
in Nicaragua is een onderwerp dat 
grote zorg baart. Het leger en de 
politie zijn nog steeds in handen 
van de Sandinisten en nemen 

'i· daarom vaak geen orders aan van 
d~ civiele regering, bij voorbeeld 

. hiJ stakingen en demonstraties. 

1
: Het vacuüm dat zo is ontstaan 

1 wordt opgevuld door een soort 

L 

voor So\1jet-Unie doorRENYDIJKMAN,foto:THEOMEIJER 

DEN HAAG - Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste 
Kamer sprak VVD-fractievoorzitter David Luteijn zijn tevre
denheid uit over de ondertekening van het "Handvest van Pa
rijs voor een/nieuw Europa" op 21 november jl. "De recente 
omwenteling van het Oostblok heeft aan de verklaring van de 
34 C.V.S.E.-landen echt inhoud gegeven. Vooral doordat ook de 
Oosteuropese landen daarmee uitgangspunten als parlemen
taire democratie en de vrije markt-economie onderschrijven." 

Luteijn wilde echter niet blij
ven steken in de euforie. Het 
Westen zal zich moeten richten op 
het zo goed mogelijk helegeiden 
van de eerste wankele stappen die 
in Oost-Europa en de Sovjet-Unie 
worden gezet op weg naar echte 
vrijheid en onafhankelijkheid. 
"Het volslagen fiasco van de com
munistische versie van het socia
listisch denken heeft geleid tot 
een economische rampspoed zon
der weerga voor honderden mil
joenen mensen. De beste onder
steuning van het democrati
seringsproces is nu te zorgen dat 
een hongerwinter in de Sovjet
Unie wordt voorkomen. Ik vind 
dat Nederland maximale steun 
moet geven aan de opzet van een 
noodhulpprogramma vanuit de 
EG." 

Marshall-plan 
Zoals West-Europa na de 

Tweede Wereldoorlog economisch 
kon herrijzen door het Marshall
plan - geboren uit een combinatie 
van offervaardigheid en welbe
grepen eigenbelang van de VS - zo 

zou Oost-Europa thans door West
Euro pa moeten worden geholpen. 
"Ook nu is immers een zo even
wichtig mogelijk herstelproces in 
Oost-Europa voor West-Europa 
een groot welbegrepen eigen
belang." 

Luteijn voorziet dat de komen
de tien jaar het Nederlands over
heidsbudget met miljarden gul
dens belast zal moeten worden 
voor dit herstelbeleid. "Een her
stelbeleid dat niet alleen de ont
plooiing van de nog broze demo
cratieën kan ondersteunen, maar 
dat ook van grote betekenis kan 
zijn voor de verhoudingen met de 
Derde Wereld en voor een 
adequate aanpak van de milieu
vervuiling vanuit het Oostblok." 

Het kabinet zal daartoe een 
herverdeling van de te besteden 
gelden moeten maken. Daarbij gaf 
Luteijn als suggestie om opnieuw 
naar de besteding van het geld 
voor Ontwikkelingssamenwer
king te kijken en naast de bespa
ringen op Defensie ook Milieu te 
betrekken bij een economisch 
hulpplan voor het Oostblok. 

Hij waarschuwde voor een te 
snelle inkrimping van onze De
fensie, zowel nationaal als in 
NA V O-verhand. Daarvoor blijft 
de situatie in het Oostblok nog te 
onstabiel. 

Golfcrisis 
De VVD-fractievoorzitter wilde 

van de regering weten of in de 
steeds verder escalerende Golf
crisis Nederland bereid is tot ex
tra militaire of financiële onder
steuning indien in VN-verband de 
mogelijkheid tot militair ingrijpen 
dreigt te ontstaan. "Voorlopig zijn 
het wel de Verenigde Staten die 
vooral de kastanjes uit het vuur 
mogen halen," was zijn constate
ring. "Het sadistisch gesol van 
Sadam Hoessein met de gijzelaars 
is het beeld vanuit Irak gaan 
overheersen. Zoals in elke situatie 
waarin regeringen worden ge
chanteerd is een bevredigende 
oplossing nauwelijks mogelijk." 

Europese 
Gemeenschap 

De regering en de oppositie zijn 
het eens over het streven naar een 
Europese Unie op federale grond
slag. Luteijn: "Daartoe acht mijn 
fractie de totstandkoming van de 
Europese Politieke Unie en de 
Europese Monetaire Unie tijdens 
de komende intergouvernemen
tele Conferentie in Rome van het 

David Luteijn 

grootste belang." Maar hij wenst 
ook een aantal structuurhervor
mingen binnen de EG, want de 
gemeenschap is "te ondoorzichtig, 
te onevenwichtig, te weinig slag
vaardig en te weinig demo
cratisch." Luteijn staat voor ogen: 
a. versterking van de rol van de 

Europese Commissie als be
sturend orgaan; 

b. een beter geaccentueerde ver
antwoording van de Commis
sie aan een versterkt Europees 
Parlement; 

c. een verschuiving van de rol van 
de Raad van Ministers naar 
die van een parlementair or
gaan. Bijvoorbeeld een Eu
ropese Senaat waarin de lid
staten op voet van gelijkheid 
zijn vertegenwoordigd. • 
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Frieda van Diepen en Frans Tielrooy: 

Noordhollandse Gedeputeer-
den m.et grote liberaal-politieke 

door HANS DE BIE, foto: LUUK GOSEWEHR 

Als op woensdagavond 4 maart volgendjaar de VVD intrek heeft 
genomen in het Provinciehuis van Haarlem om de uitslagen van 
de Provinciale Statenverkiezingen af te wachten, zullen Frieda 
van Diepen en Frans Tielrooy hun gasten graag verwelkomen. 
Beiden zijn Noordhollandse gedeputeerden. Zij zijn er wel een 
beetje trots op, dat de VVD hun werkplek in Haarlem heeft 
gekozen als landelijk liberaal bastion op de avond, dat tallozen 
naar de televisie kijken en naar de radio luisteren om de ver
kiezingsuitslagen te volgen. Frieda van Diepen en Frans Tiel
rooy functioneren nog pas een paar jaar in het GS van Noord
Holland, maar kunnen daarbij bogen op een leerzame politieke 
carrière voordat zij het Provinciehuis aan de Haarlemse Dreef 
binnenstapten. 

Voor Frieda van Diepen begon 
het gedeputeerdeschap een jaar 
nadat zij in de VVD-fractie van 
de N oordhollarrdse Provinciale 
Staten gekozen was. Doordat Rob 
Groothoff kwam te overlijden 
werd zij gevraagd hem op te vol
gen. In haar portefeuille kreeg zij 
onderwijs, cultuur, sport- en 
jeugdzaken en personeel en orga
nisatie. Daarbij, en dat juicht 
Frieda toe, beheerst zij als secun
dair taakveld het milieu. Zij begon 
met daadwerkelijke invulling van 
haar politieke belangstelling in de 
jaren zestig in Amstelveen, waar 
zij propagandawerk voor de li
berale afdeling deed. Later in het 
Groningse Haren werd Frieda 
achtereenvolgens gemeente
raadslid, fractievoorzitter, wet
houder en ook nam zij als loco
burgemeester enige tijd het voor
zitterschap van de raad over. De 
benoeming van haar echtgenoot 
Otto van Diepen tot burgemeester 
van Slochteren betekende een 
voorlopige punt achter haar po
litieke werk. In 1984 verhuisde 
het echtpaar Van Diepen naar 
Amstelveen, omdat Otto daar 
burgemeester werd. 

Gescheiden zaken 
"Politiek blijft trekken," zegt 

Frieda van Diepen. "Voor 'teerst 
in mijn leven meldde ik mij zelf 
aan voor een kandidatenlijst. In 
dit geval de lijst voor de Provin
ciale Statenverkiezingen. Tot 
mijn verrassing werd ik als vierde 
geplaatst. In 1987 kwam ik in de 
Staten en een jaar later dus in 
GS." Over haar nauwe verwant
schap met de burgemeester van 
Amstelveen meent Frieda: "Ik 
bemoei mij niet met de Amstel
veense zaken en mijn man houdt 
zich verre van de zaken van de 
provincie. Als ik eens een zaak op 
mijn bureau krijg, waarbij Am
stelveense belangen in het geding 
zijn, dan schuif ik die zaak door 
naar een collega." 

Grotere provincies 
Actuele zaken voor de eerst

komende verkiezingen? Frieda 
van Diepen noemt als een van de 
belangrijkste ontwikkelingen het 
binnenlands bestuur en de agglo
meratieproblematiek Volgens 
haar komen er in het Europa van 
de toekomst grotere provincies. 
Zij zegt: "Omdat de gemeenten 
meer en meer moeten samenwer
ken, door de toenemende grens-

overschrijdende problemen, zal 
een grotere bundeling van ge
meenten onontkoombaar zijn. 
Schaalvergroting op provincie
niveau." Dat de milieuzorg Frieda 
aan het hart gebakken zit, bewijst 
zij met haar waarschuwende 
woorden aan het adres van de 
verbruikers, zowel de bedrijven 
als de particulier. "Noord-Hol
land is een van de provincies met 
de grootste milieu-problematiek. 
Veel vervuild slib, omdat we nogal 
wat water in de provincie hebben. 
Veel vervuilde grond, zoals langs 
de Zaan, waar veel bedrijven 
stonden. Veel luchtvervuiling, 
omdat enorm veel mensen zich 
dagelijks met de auto verplaatsen. 
Veel vervuiling en geluidsoverlast 
door de luchthaven Schiphol. Aan 
de andere kant geeft Schiphol 
werkgelegenheid voor duizenden 
mensen. Schiphol staat centraal 
in onze verkiezingscampagne voor 
maart a.s. Zoals de aanleg van de 
vijfde baan, waardoor de geluids
overlast verminderd wordt." Ook 
de vervuiling door de Hoogovens 
maakt deel uit van het eerst
komende verkiezingsprogramma. 
Hoewel dat probleem volgens 
Frieda van Diepen een stuk min
der groot is. 

Landelijke problemen 

"Andere uitgangspunten voor 
de aanstaande verkiezingen. De 
verhouding tussen de landbouw 
en het landschap in onze provin
cie. De positie van de graanboe
ren, die erg zorgwekkend is. De 
komst van een tweede Coentunnel 
en nog meer tunnels, om de ver
plaatsbaarheid in Noord-Holland 
optimaal te maken. De aanleg van 
de Westrandweg, waardoor de 
luchthaven ook vanuit het gebied 
boven het Noordzeekanaal goed 
en snel te bereiken is," aldus 
Frieda. Maar ook het openbaar 
vervoer, met betere railverbin
dingen, de problematiek rond de 
allochtonen en hun werkgelegen
heid in de grote steden, en de te
rugdringing van de criminaliteit, 
wil Frieda van Diepen in het pro
vinciale verkiezingsprogramma 
hebben. "In feite," zegt zij, "zijn 
het ook de grote landelijke pro
blemen, die hier aan de orde ko
men." 

Intermediair 
Waarom het politieke werk op 

provincieniveau niet zo populair 
bij het publiek is, kan zij wel uit-

Frieda van Diepen en Frans van Tielrooy 

leggen. Ze vertelt: "Je hebt in ons 
geval weinig met de burgers te 
maken. Je neemt geen maatre
gelen die hen raken. Je bent in 
feite een intermediair tussen rijk 
en gemeente. Neem de milieu
maatregelen. De provincie maakt 
het plan en de gemeenten voeren 
het uit en komen dan met de bur
ger in contact. Ik herinner me 
eens een burger op mijn spreek
uur te hebben gehad. Die man 
kwam klagen over het tientje ex
tra bijdrage voor de regionale om
roep. Hoewel wij niet voor dat 
tientje waren, is dat toen zo beslo
ten. Wel, dat raakte die burger 
rechtstreeks in zijn portemonnee. 
Toen kwam hij dus opdraven!" 

Frieda van Diepen probeert het 
pure liberalisme in haar denken 
en doen te betrekken. Zij vindt dat 
dit inhoudt dat de zelfstandigheid 
van het individu moet worden be
vorderd, dat ieder mens recht 
heeft op maximale ontplooiing, 
dat mensen moeten worden gesti
muleerd om een bijdrage aan de 
maatschappij te leveren en dat de 
overheid zich daar in uitvoerende 
zin niet te veel mee moet be
moeien. De provincie Noord-Hol
land heeft in Frieda van Diepen 
een -gedeputeerde die haar po
litieke werk voortdurend aan het 
liberalisme toetst. 

Van mode naar 
politiek 

Voor gedeputeerde Frans Tiel
rooy verliep de opbouw van zijn 
politieke carrière vanuit Muiden. 
Voorzitter van de afdeling, daarna 
de raad in en later fractievoorzit
ter. Naast het raadswerk eerst al
gemeen bestuurslid van Gooi- en 
Vechtstreek, daarna gedelegeer
de, lid dus van het dagelijks be-

stuur, een full-time functie. Dat 
betekende voor Frans een omme
zwaai van het bedrijfsleven (da
mesmode) haar de politiek. Tiel
rooy werd uiteindelijk voorzitter 
van het dagelijks bestuur van 
Gooi- en Vechtstreek Totdat hij 
in 1987 op de kandidatenlijst voor 
de provinciale verkiezingen stond. 
Als nummer één. Hij sloeg de 
fractie over en werd gedeputeer
de. Hij herinnert zich: "Zo kwam 
ik tot mijn blije verrassing direct 
op het gedeputeerde-plûche te 
zitten. Ik kreeg financiën, provin
ciale ziekenhuizen en ook mo
numenten tot mijn portefeuille." 

Geen verhoging 

Als echte financiële man gaat 
Frans Tielrooy er wel een beetje 
prat op dat tijdens zijn periode 
geen verhoging van de provinciale 
belasting is gekomen. "Of dat 
blijft lukken, is de vraag, maar in 
ieder geval streef ik er naar het 
huidige beleid voort te zetten," 
zegt hij. "Wat de ziekenhuizen 
betreft hebben we nu het 
privatiseringsproces van het pro
vinciaal ziekenhuis in Santpoort 
afgerond en starten we met Duin 
en Bosch in Castricum." Tielrooy 
noemt wonen, werken, verkeer en 
milieu als headlines voor het pro
vinciale verkiezingsprogramma. 
Wonen met een evenwichtig wo
ningaanbod met niet teveel 
bouwen in de sociale sector. Bij 
werken denkt hij aan de economi
sche impuls, die gelijkwaardig 
moet zijn aan de zorg voor het mi
lieu. "Zo moet het economische 
klimaat van onze nationale lucht
haven veel aandacht krijgen. La
ten we de eerste signalen van een 
kenterende economie, die zich al 
aftekenen, niet verwaarlozen," 
aldus Tielrooy. 

Bereikbaarheid 

"Waar de zorg voor het milieu 
in feite aangezwengeld is vanuit 
het liberalisme, mede door een 
aantal elkaar opeenvolgende 
VVD-ministers op het ministerie 
van VROM, besteedt ons verkie
zingsprogramma zonder twijfel 
hieraan de nodige aandacht," zegt 
Frans Tielrooy. Over verkeer 
meent hij dat de bereikbaarheid 
van een ieder onlosmakelijk ver
bonden is met wonen en recreë
ren. "Als we er niet in slagen de 
verbinding onder het Noordzee
kanaal optimaal te laten zijn, zal 
Noord-Holland-Noord sterk ach
terblijven." 

Aandacht voor groen 
Tielrooy pleit voor alle aan

dacht voor het groen bij de verste
delijking van het Noordhoilands 
gebied. Waardoor grote grijze 
steengebieden als Parijs en 
Frankfurt in Nederland niet mo
gen voorkomen. Hij is een tegen
stander van de bordreclame langs 
de wegen, zoals die in Amerika 
veel voorkomt, maar die zich ook 
in zijn eigen provincie helaas al 
manifesteert. Hij is een voorstan
der van overdacht monumenten
beheer. Een voorbeeld: "Nu de 
watertorens verdwijnen, omdat 
alles gecomputeriseerd wordt, is 
het zinvol om een paar van die 
torens voor het nageslacht te be
waren". Dat de provincies in de 
komende decennia groter zullen 
worden, om een goed antwoord te 
hebben richting Brussel, staat 
voor Tielrooy als een paal boven 
water. 

Frans Tielrooy benadrukt dat 
de positie van de Provinciale 
Staten zich enorm aan het ont-



wikkelen is. Hij zegt: "De proble
men, maar laten we niet vergeten, 
ook de genoegens, komen in het 
nieuwe Europa op ons af in een 
schaalvergroting. De gemeenten 
zullen al die problemen niet zelf 
kunnen oplossen. Daarom werkt 
het 'drielagensysteem' zo goed. 
Het is goed dat er tussen Rijk en 
gemeenten een democratisch ge
kozen orgaan bestaat." Frans 
Tielrooy voorziet de vestiging van 
vele Amerikaanse, Japanse en 
andere bedrijven, die zich op Oost-

Europa richten vanuit Nederland. 
Hij meent: "Daar moeten we als 
provincies tijdig bij zijn! In Oost
Europa ontstaat een afzetgebied 
van ongekende grootte." 

Frans Tielrooy vindt dat hij 
een "dijk van een job" heeft. Met 
een breed scala van contacten. De 
oude waarden van het liberalisme 
staan hem na aan hart en ver
stand. Hij pleit tenslotte voor een 
liberaal reveil aan de vooravond 
van de provinciale Statenverkie
zingen in maart volgend jaar. ' 
Over nut en onnut van het po
litieke werk op provinciaal ni
veau: "Gezwam in de ruimte! 
Mensen, die daaraan twijfelen, 
moeten nog maar eens goed uit 
hun ogen kijken en nadenken." • 

GASTRUBRIEK DECEMBER 1990 11 

,,Het zieke Nederland 
nog zieker" 

Onlangs heeft onze geachte 
minister-president gezegd dat 
Nederland ziek is. Wat hij er ech
ter niet bij vertelde is dat dit ziek 
zijn voor een belangrijk deel te 
wijten is aan de vele mentaliteit 
verlagende, soms fraudegevoe
lige, sociale wetten. Verwacht zou 
mogen worden dat de centrale 
overheid zelf hier iets van heeft 
geleerd en dientengevolge het 
voorbeeld moet geven voor een 
gezondere samenleving. Niets is 
echter minder waar. Den Haag 
gaat gewoon door met het voor
stellen van maatregelen waardoor 
uiteindelijk iedere Nederlander, 
nu nog gezond maar staks onher
roepelijk ook eens ziek, de dupe 
zal worden. 

Beste opleiding 
Wat is namelijk het geval? De 

medisch specialistische opleiding 
in Nederland is van oudsher 
privaat-rechtelijk georganiseerd. 
Via strakke regelgeving door het 
Centraal College voor de erken
ning en registratie van medische 
specialisten (C.C.) worden eisen 
gesteld aan de opleidingsinrich
tingen (ziekenhuizen), de oplei
ders (medisch specialisten) en de 
duur van de opleiding. Regelmatig 
wordt de kwaliteit van de oplei
dingen getoetst middels visitaties 
door de wetenschappelijke ver
enigingen, die hun rapport uit
brengen aan de Specialisten Re
gistratie Commissie (S.R.C.) Door 
dit systeem van kwaliteitscontro
le is de opleiding van medisch 
specialisten in Nederland één der 
beste ter wereld. 

De arts-assistenten in oplei
ding, bijvoorbeeld tot chirurg, 
dienen zich te bekwamen in 
handvaardigheid: van kleine 
kortdurende poliklinische opera
ties tot en met grote uren durende 
operaties. Zij dienen te leren zelf
standig spreekuur te houden, da-
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gelijks zaalvisite te maken, deel 
te nemen aan multi-disciplinaire 
besprekingen, zoals besprekingen 
over opgetreden complicaties c.q. 
overleden patiënten om lering te 
trekken uit gemaakte fouten. Al 
deze facetten vallen onder de zo
genaamde patiënt-gebonden ac
tiviteiten. Daarboven komen nog 
de niet-patiënt-gebonden activi
teiten zoals theoretische scholing 
nodig voor de verplichte examens, 
refereeravonden enz. 

Lange arbeidstijden 
Al deze activiteiten worden in 

Nederland voor de opleiding tot 
chirurg in een werkdag van 10 
uur, 5 dagen per week gedurende 
6 jaar samengeperst. In de andere 
lidstaten van de Europese ge
meenschap duurt de opleiding tot 
chirurg eveneens 6 jaar. Tot voor 
kort maakten de arts-assistenten 
in opleiding soms lange arbeids
tijden, namelijk 70 tot 80 uur per 
week. Dit werd veroorzaakt door 
de noodzakelijke nacht- en week
enddiensten nodig voor de acute 
opvang van patiënten. Dit aspect 
van de opleiding is uitermate be
langrijk daar ongeveer éénderde 
van het patiëntenbestand in de 
chirurgie uit acute gevallen be
staat. 

Er bestaat heden ten dage een 
maatschappelijke tendens de ar
beidstijd te verkorten, ook in de 
sector volksgezondheid. Zo zijn 
door efficiëntere werkwijzen, ver
roostering van diensten, compen
satie vrije dagen na een week
enddienst de werkweken van de 
arts-assistenten inmiddels terug
gebracht tot om en nabij de 60 uur 
per week. Op zich lange arbeids
tijden, waarbij men echter niet 
rrioet vergeten dat de arts-assis
tenten voor een functie worden 
opgeleid waarin verwacht mag 
worden dat zij actief zullen zijn 
en plezier zullen hebben in hun 
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werk. Behalve dit facet dient ver
meld te worden dat de jaarlijkse 
vakantieperiode in de loop der ja
ren is uitgebreid tot 6 à 7 weken. 
Hierbij komen zeker nog 1 à 2 we
ken voor studie met bezoek aan 
congressen en symposia. 

Zowel de opleiders als de arts-as
sistenten in opleiding zijn van 
mening dat 60 uur per week 
noodzakelijk zijn om de kennis en 
kunde van de chirurg op het hui
dige hoge peil te handhaven. 

Ploegendiensten 
Wat hangt ons nu echter weer 

boven het hoofd? In een brief d.d. 
april1989, gericht aan de Tweede 
Kamer der Staten Generaal, stel
den de staatssecretarissen van 
W.V.C. en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor de ar
beidstijden van arts-assistenten 
onder te brengen onder de Ar
beidswet 1919. Zij dachten hierbij 
aan een gefaseerde invoering: een 
eerste stap met een maximale 
werkweek van 55 uur per januari 
1990 en een tweede stap met een 
maximale werkweek van 48 uur 
per januari 1992. Deze voorstellen 
zijn slechts te verwezenlijken door 
onder andere het instellen van 
ploegendiensten en verlenging 
van de opleidingsduur om respec
tievelijk de patiëntenzorg en de 
kwaliteit van de opleiding veilig 
te stellen. 

Het eerste levert het nadeel op 
van meerdere patiënten-over
drachten per 24 uur. Zoals ge
noegzaam bekend zal zijn gaat bij 
iedere overdracht van gegevens 
over het wel en wee van patiënten, 
hoe zorgvuldig ook voorbereid, in
formatie verloren. Voor de patiënt 
komt daarbij dat hij of zij, nu al 
geconfronteerd met meerdere 
artsen aan zijn of haar ziekbed, 
tengevolge van schaalvergroting, 
door fusie van ziekenhuizen en 
multidisciplinaire behandeling, 
nauwelijks meer zijn oorspronke
lijke behandelende arts zal her
kennen. 

Verlenging van de duur van de 
opleiding tot bijvoorbeeld 7% 
jaar is maatschappelijk voor de 
arts-assistenten nauwelijks aan
vaardbaar, terwijl Nederland dan 
bovendien duidelijk uit de pas 
gaat lopen met de andere Europe
se landen. 

Handhaven dan maar van een 
totale opleidingstijd van 6 jaar 
met werkweken van 48 uur in 
plaats van 60 uur (20 % arbeids
tijdopleidingsverkorting)? Het zal 
u duidelijk zijn dat dan de huidige 
kwaliteit van zorg en de attitude 
van de specialist voor zijn patiënt 
niet op het huidige niveau ge
handhaafd kunnen blijven. Iedere 
Nederlander, ook de bewindsman, 
de politicus, de vakbondsleider of 
de ambtenaar zal te zijner tijd met 
ziekte geconfronteerd worden. 
Dan zijn opeens alle "idealen" 
vergeten en dient de eigen arts de 
meest ervarene te zijn en 24 uur 
per dag beschikbaar te zijn. 

Principiële kwestie 
Hoewel dit commentaar aan de 

late kant geschreven is (het ka
binet heeft deze kwestie reeds 
voorgelegd aan de Commisie Ar
beidswetgeving van de S.E.R. en 
aan de Raad van State) lijkt het 
mij voor de VVD een principiële 
kwestie. Laten deskundigen zoals 
opleiders en op te leiden arts-as
sistenten samen bepalen, des
noods met een derde partij, maar 
niet alleen door die niet-deskun
dige derde partij, wat de inhoud 
en de duur van de opleiding dient 
te zijn om een optimale kennis, 
kunde en houding ten behoeve 
van de Nederlandse patiënt te 
waarborgen. In het omgekeerde 
gevallijkt mij de tijd aangebroken 
dat ook wij ons eens gaan be
moeien met de arbeidstijden van 
bewindslieden, politici en hogere 
ambtenaren. • 

Dr. I. J. Hoogendam, chirurg-op
leider, 
lid Concilium Chirurgicum, 
onder-voorzitter Dagelijks Be
stuur Kamercentrale Overijssel. 
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Diemen tegen 
"Siibplan" 

AMSTELVEEN - Op zater
dagmorgen 17 november in alle 
vroegte, ontving de VVD-fractie 
van Provinciale Staten de leden 
en bestuurders uit de KC-Haar
lem op het prachtige gemeen
tehuis te Amstelveen met koffie 
en cake. Dit in het kader van be
tere communicatie met de afde
lingen en met oog op de komende 
Provinciale Staten-verkiezingen. 

Uiteraard, de kiezers moeten 
gestimuleerd worden voor GS te 
kiezen, maar het blijft altijd 
moeilijk uit te leggen van welk 
belang het Provinciebestuur is. Zo 
maken we in Diemen ons vaker 
"sores" over wat Amsterdam nu 
weer beraamd heeft! 

Wij, van de afdeling Diemen, 
waren gekomen vanwege Ruim
telijke Ordening en dat waren ook 
de andere afdelingen... Aan de 
orde kwamen o.m. het Provinciale 
"Slibplan" en de situatie rond 
Schiphol. Diemen, later gesteund 
door Nederhorst den Berg, kreeg 
de kans te vragen naar de on
beantwoorde brief aan de staten
fractie waarin haar zorg over het 
verloop van de inspraakprocedure 
rond de slibstort op het nabij ge
legen (niet gemeentelijk-inge
deelde) PEN-eiland aan de orde 
werd gesteld. 

·Diemen kon vervolgens duide
lijk maken dat a) de afspraken 
tussen gemeente en provincie 
eenzijdig geschonden zijn t.a.v. de 
recreatieve bestemming voor het 
PEN-eiland en dat b) de gemeente 
al met de f 270 miljoen kostende, 

zeven jaar durende, oprmmmg 
van de Diemer Zeedijk op haar 
stoep geconfronteerd is (afgezien 
van de dioxine in de zgn. Duphar
stort, waarbij opruimers in 
"maantenue" gehuld zullen zijn; 
wat overigens mooie futuristische 
plaatjes zal opleveren. Dit in te
genstelling tot nevenstaande foto 
uit de zestiger jaren): "Chemische 
vuilverbranding op de Diemer 
Zeedijk". Daar geschoten ko
nijnen zijn dan ook niet geschikt 
voor 't kerstdiner! 

Zo kon dus ook de fractie ge
confronteerd worden met o.m. de 
vraag hoe deze lokatie "preferent" 
geworden is voor slibstort. Op 
haar beurt legde de P.S.-fractie 
uit dat dit gekomen is door het 
volgen van een zgn. "technisch 
advies", en dat elke gemeente zich 
eerst solidair moet verklaren met 
het Slibplan van de provincie. De 
fracties van de grote partijen 
hadden dit immers ook gedaan ... 
Bemoedigend was het om te ver
nemen dat nog geen uiteindelijke 
beslissing is genomen over de lo
katie van de stort, en dat de frac
tie zich uitdrukkelijk bereid ver
klaarde bij de Provincie het niet 
nakomen van afspraken aan de 
orde te willen stellen. De fractie 
heeft toen te horen gekregen dat 
voor een Diemenaar de keuze on
begrijpelijk is. Illustratief de op
merking in de Diemer Courant na 
afloop van een milieu-voorlich
tingsbijeenkomst: "Als je dit alles 
zo hoort (over de bestaande vuil
storten, red.) is het onbegrijpelijk 
dat de Provincie uitgerekend hier 
haar slib kwijt wil". 

Behalve het "laag-bij-de
grondse" enerzijds speelde ander
zijds, in hoger sferen, bij Aalsmeer 
het probleem van (door vliegtui
gen gelanceerde) dakpannen die 
opnieuw vastgemetseld moesten 
worden door de brandweer van 
Schiphol. Kortom een geanimeer
de discussie waarvan er meer
dere, ook buiten verkiezingstijd, 
gewenst zijn! 

J. N. MULDER • 
Voorzitter afd. Diemen 

WD Hengelo 
put ideeën uit de 
storm 

Op 17 november stormden in 
Hengelo de herfstige regenbuien 
tegen de ramen van het ontspan
ningscentrum "De Waarbeek", 
precies het weer om binnen te zit
ten bij een verwarmende discus
sie. Binnen stormde het ook en, 
wel "brain", bij de voltallige leden 
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van de gemeenteraadsfractie, het 
bestuur en de steunfractie. 

Hengelo ziet zich geconfron
teerd met enkele bijzondere uit
dagingen na de jongste verkiezin
gen, waarop de VVD een passend 
antwoord wil geven ondanks het 
verlies van een VVD-wethouder. 
In de gemeente is er een stag
nerende groei, verlies aan· grote 
industrie en de komst van de dub
belstad Hengelo-Enschede. Het 
bestuur wilde ideeën genereren 
voor een creatieve aanpak en alle 
betrokkenen meteen motiveren 
voor de vele taken die wachten. 

ZoiY·sloten deze braihstormc 
groep· van twaalf en een ge
spreksleider zich een gehele za
terdag hermetisch af van de bui
tenwereld om de gedachten de 
vrije loop te laten. Via een sterkte
zwakte analyse en een opsom
ming van kansen en bedreigingen · 
ontstonden een ambitieus plan 
voor het eerstkomendejaar en een 
koersbepaling voor een langere 
periode. Belangrijke conclusies 
daarbij waren, dat afdelingen 
meer dan ooit zelf hun politieke 
doelen moeten vaststellen nu 
"Den Haag" zo veel andere pro
blemen heeft. 

Als een soort politiek credo 
heeft de afdeling zich tot doel ge
steld te werken voor allen die zèlf 
denken, doen en durven. De frac
tie, helaas zonder wethouder, 

opereert daarbij zelfstandig, 
kritisch en creatief. Geestver
wanten in de gemeente zullen 
steeds meer bij het werk en bij de 
meningsvorming worden betrok
ken. Zoals een van de deelnemers 
opmerkte: "Onze eerste taak is nu 
het bevorderen van het 'WIJ-ge
voel'." 

Hierin passen precies enkele 
acties, die uit het brainstormpro
ces opdoken, zoals het vaststellen 
van een uitgangsdocument met 

wervende kracht en intensieve 
communicatie met het publiek om 
ook de daar levende ideeën te le
ren kennen. De brainstormers 
gingen vermoeid maar voldaan 
naar huis. Meer van dit soort bij
eenkomsten liggen in het ver
schiet, maar dan ook met de leden 
van de afdeling. Wat deze eerste 
groep betreft mag het blijven 
stormen. 

ERNST L. HOZEE • 

De drie betekenissen van het 
woord archief 

GRONINGEN - Kent u de drie 
betekenissen van het woord ar
chief? In het huidige taalgebruik 
betekent archief vaak de prullen
bak, ook wel aangeduid met de 
term "het ronde archief'. Een 
meer klassiekere betekenis van 
het woord is een opslagplaats voor 
in de regel ongeordende stapels 
papier die vaak op een zelden be
zochte plaats in het huis liggen. 
In beide betekenissen van het 
woord is het vooral statisch be
doeld. 

Het Liberaal Archief Gronin
gen- de Mr. H.S. Siebers en Ir. A. 
Voet-stichting - daarentegen geeft 
inhoud aan de derde betekenis 
van het woord: een archief als 
vindplaats voor informatie uit het 
eigen (liberale) verleden, ordelijk 
gerangschikt en voor weten
schappelijk onderzoek toeganke
lijk gemaakt. 

Het Archief stelt zich, volgens 
artikel 2 van haar statuten, tot 
doel, 
"het verzamelen van en bewaren 
van goederen in de ruimste zin van 
het woord met betrekkking tot het 
liberale erfgoed in Nederland in 
het algemeen en in de provincie 
Groningen in het bijzonder (. . .)." 

Echter, dit archief in deze be
tekenis van het woord is niets 
zonder archieven, UW archieven. 
Daarom doet het bestuur van de 

stichting hierbij een beroep op alle 
VVD-leden om eventueel in hun 
bezit zijnde archieven, al dan niet 
met betrekking tot de provincie 
Groningen, af te staan aan de 
stichting. UW archieven zijn bij 
de stichting in goede handen. Se
lectie, beschrijving en het maken 
van plaatsingslijsten geschiedt 
met medewerking van het Do
cumentatiecentrum voor Neder
landse Politieke Partijen (DNPP) 
te Groningen, een onderdeel van 
de Rijks Universiteit Groningen. 

Wilt u het archief steunen, bij
voorbeeld met archieven, dan 
kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de stichting, Drs. 
L. H. M. Osterholt, G. Borgesius
laan 493, 9722 VN Groningen. 

Wij zien uw reactie met be
langstelling tegemoet! 

Het stichtingsbestuur: 
Ir. L. G. Oldenbanning, o.a. oud 
lid Hoofdbestuur VVD 
Drs. L. H. M. Osterholt, historicus 
Dhr. W. Plaizier, o.a. oud lid Ka
mercentralebestuur Groningen. 
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ïouden speld 
liOOr 
Els Veder-Smit 

FRIESLAND - Het VVD-Eer
ste-Kamerlid mr. Els Veder-Smit 
heeft in haar provincie Friesland 
op 19 november jl. "De Gouden 
Speld" mogen ontvangen. Zij 
kreeg deze Friese onderscheiding 
uit handen van kamercentra
Ievoorzitter Foppe de Haan. 

JOVD najaarscongres: 
politiek m.et een knipoog 

De keuze voor "De Gouden 
Speld" kandidate was gemaakt 
door de laureaten, die de laatste 
drie jaren deze onderscheiding 
ontvingen. Een van hen, de heer 
F. J. de Vries, beschreef die avond 
waarom de keuze op mevrouw 
Veder-Smit was gevallen. 

"Jarenlang is zij op velerlei ni
veaus actief geweest in de politiek 
en in deze activiteiten heeft zij 
aan de liberale beginselen prakti
sche uitvoering gegeven. In de kc
Friesland was (is) z1j altijd bereid 
spreekbeurten te houden voor af
delingen, ondercentrales of ka
mercentrale. Hierdoor konden de 
VVD-leden een kijkje nemen ach
ter de schermen van de dagelijkse 
politiek en bovendien uitgelegd 
krijgen hoe de liberale beginselen 
in de praktijk zoveel mogelijk 
worden verwezenlijkt. 

Deze houding van zich onbaat
zuchtig inzetten voor onze VVD 
moet toch een voorbeeld zijn voor 
de komende activisten in onze 
partij. Daarom vindt onze com
missie het een goede zaak dat voor 
deze puur liberale houding als 
blijk van waardering "De Gouden 
Speld" kan worden uitgereikt aan · 
mevrouw Veder-Smit." 

De keuze van de commissie 
was unaniem. 

Els Veder-Smit 

Els Veder-Smit dankte niet al
leen voor haar onderscheiding 
maar ook voor het vertrouwen in 
haar gesteld, waardoor zij 23 jaar 
een schitterende tijd in haar be
roepsleven heeft gehad. 

M. BROUWER-VAN WIJK B 
Secretaris kc-Friesland 

door EDUARD A. H. VAN DER BIEZEN 

"Lubbers zelf is de personificatie geworden van de politiek van 
de stilstand." Met deze scherpe aanval op het kabinetsbeleid 
opende JOVD-voorzitter Mark Rutte zijn voorzittersrede tij
dens het najaar_~~ongres van de JOVD op 17 & 18 november jl. 
in Dordrecht. Hij hekelde het kabinet vanwege het inhoudsloze 
beleid en riep de liberale oppositie op zich hard op te stellen 
tegen de arrogantie van het kabinet. VVD en D66 zouden het 
kabinet desnoods moeten boycotten, wanneer het kabinet zulke 
nietszeggende stukken als de miljoenennota blijft presenteren. 

NOVIB 
Na Rutte was het de beurt aan 

de minister van Ontwikkelings
samenwerking Jan Pronk om het 
JOVD-publiek toe te spreken. Hij 
had voor zijn heldere beschouwing 
over de vormgeving van het Ne
derlands beleid met betrekking 
tot ontwikkelingssamenwerking 
oplettende toehoorders getroffen. 
De jonge liberalen hadden immers 
al de gehele zaterdag over de tij
dens het congres centraal staande 
resolutie ontwikkelingssamen
werking gediscussieerd. De vraag 
is of de uitkomsten van deze dis
cussie de minister zouden hebben 
opgevrolijkt. Eén van de aange
nomen standpunten hield name
lijk in dat de subsidies aan de zgn. 
medefinancieringsorganisaties 
(zoals bijv. de NOVIB) zouden 
moeten worden beëindigd. Dit om 
de gesubsidieerde verzuiling in 
deze tak van ontwikkelingssa
menwerking te stoppen. Projecten 
zouden voortaan moeten worden 
aanbesteed, zodat meerdere or
ganisaties er op zouden kunnen 
intekenen. Op deze manier zou
den er ook mogelijkheden worden 
geschapen voor het bedrijfsleven 
en de vakbonden. 

Weggestemd 

De toespraak van Pronk werd 
gevolgd door een debat "nieuwe 
stijl". Twee debaters konden met 
behulp van een in de zaal opge
stelde interruptiemicrofoon on
derbroken worden wanneer ie
mand in de zaal het niet eens was 
met de naar voren gebrachte 
standpunten. Slachtoffers van dit 
experiment waren mevrouw M. A. 
Zoutendijk-Meijs (lid VVD-bui
tenlandcommissie) en Sietse Bos
gra (namens het Komité Zuidelijk 
Afrika). Zij lagen met elkaar (en 
de zaal) in de clinch over het al 
dan niet opheffen van de boycot 
tegen Zuid-Afrika. Het werd een 
zeer levendig debat, niet in het 
minst door de veelvuldige inter
rupties die gepleegd werden. Een 
echte uitkomst van het debat was 
er niet, omdat zowel een motie 
voor handhaving van de sancties 
als een motie voor opheffing van 

Eduard van der Biezen 

de sancties werden weggestemd. 
Zaterdag overdag ging het er 

een stuk rustiger aan toe. In de 
informele ambiance van de "fi
losofische werkgroep" werd met 
en onder aanvoering van het 
Tweede-Kamerlid Jan-Kees Wie
benga gediscussieerd over het 
thema: "Taken voor het liberalis
me". Aanleiding voor dit discus
sieonderwerp was het door Voor
hoeve gelanceerde concept van de 
Stimulerende Staat. Daarbij 
kwam natuurlijk ook het JOVD
stokpaardje van het Maatschap
pelijk Middenveld aan de orde. 
Taken voor het liberalisme kon 
men in de werkgroep voldoende 
aanwijzen. Maar men kon het er 
niet over eens worden of liberalen 
nu moesten deelnemen aan het 
Maatschappelijk Middenveld om 
het zodoende van binnenuit uit te 
hollen, of dat liberalen het mid
denveld principieel moesten blij
ven afwijzen en het van buitenaf 
aanvallen. 

Vluchtelingen 

Moderne 
voortplantingstechnologie, 
grenzeloos begrensd? 

In een andere werkgroep kon 
men het gelukkig wel met elkaar 
eens worden over een groot aantal 
politieke moties. Zo werd in een 
motie uitgesproken dat het een 
schande is dat een grote groep 
vluchtelingen al meer dan drie 
jaar op een verblijfsvergunning 
wacht. Als het aan de JOVD ligt 
moeten vluchtelingen die mo
menteel langer dan drie jaar op 
een verblijfsvergunning in Ne
derland wachten, deze om hu
manitaire redenen met onmidd
dellijke ingang krijgen. Ook over 
het begrip passende arbeid werd 
een uitspraak gedaan. De Neder
landse regering werd per motie 
opgeroepen harder op te treden 
tegen langdurig werklozen, die 
niet mee willen werken aan ar
beidsprojecten. 

Congres Vrouwen in de VVD: 22 en 23 februari 1991 

Een uitgebreid programma en een reserveringsbon treft u aan in 
het volgend nummer van Vrijheid & Democratie. 

Afscheid 

Helaas is het zo dat je in een 
politieke jongerenorganisatie op 
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I 
bijna elk congres met bestuurs
wisselingen te maken krijgt. Ook 
in Dordrecht ontkwam het 
Hoofdbestuur er weer niet aan om 
afscheid te nemen van twee van 
haar leden. Na emotionele af
scheidsspeeches mochten "nes
tor" politiek secretaris Mark Aal
clers en rondborstig vice-voorzit
ter organisatie Joost Otterloo de 
traditionele HE-pennen in ont
vangst nemen. Gelukkkig stonden 
twee capabele opvolgers klaar om 
hun taken over te nemen. 

Na het ontbijt (brunch voor 
sommigen) op zondag ging de Al
gemene Vergadering gewoon ver
der, zij het dat de vermoeide con
gresgangers ook een wat luchtiger 
programma aangeboden werd: de 
slechte kanten van het politiek 
bedrijf werden op video getoond 
in een aantal afleveringen van de 
Britse tv-serie "Yes, Minister". 
Het congres werd zondagmiddag 
afgesloten met de traditionele 
uitgebreide rondvraag aan het 
hoofdbestuur. Deze vragen heb
ben veelal een ludiek karakter (al 
dan niet opzettelijk). De ':ice
voorzitter politiek werd gevraagd 
uit te leggen wat "Freudiaans 
Marxisme" betekent, waarmee 
nog maar eens aangetoond wordt 
dat JOVD-ers van alle markten 
thuis zijn. 

Na de rondvraag en de borrel 
werden de JOVD-leden weer ge
sterkt met politieke inspiratie en 
ideeën huiswaarts gezonden. 

Wie ook eens een JOVD-con
gres bij wil wonen om die typische 
JOVD-sfeer te proeven, krijgt 
daar pas volgend jaar weer de 
kans voor. Op 16 en 17 maart 1991 
vindt het voorjaarscongres plaats 
in Lelystad. Misschien tot ziens? 

Alle tijdens het najaarscongres 
aangenomen JOVD-standpunten 
zijn op te vragen op het Algemeen 
Secretariaat van de JOVD in Am
sterdam, 020-242000.) • 

lle Jaarboek 
en Vademecum 
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bestuurders 
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VVD-Gedeputeerde Johan Remkes: 

kc-Groningen heeft haar 
statenprogranrma rond 
door RENY DIJKMAN 

GRONINGEN - Acht jaar is Johan Remkes nu gedeputeerde in 
Groningen en ook bij de komende verkiezingen zal hij lijsttrek
ker zijn voor de meest noordelijke provincie. Dat zegt genoeg 
over de wijze waarop hij in die jaren als gedeputeerde aan de 
portefeuille Verkeer en Waterstaat invulling heeft gegeven. 

Maar zijn blik is op de toe
komst gericht, op dat Europa zon
der grenzen, waar Groningen als 
grensprovincie veel belang bij 
heeft. "Denk maar eens aan de 
grensoverschrijdende verbindin
gen, maar ook aan culturele sa
menwerking en op het gebied van 
onderwijs en recreatie. We hebben 
inmiddels besloten om samen met 
de provincie Drenthe onze belan
gen ook rechtstreeks in Brussel te 
behartigen. En daar komt na
tuurlijk de bestuurlijke com
ponent bij: hoe kunnen we vanuit 
Noord-Nederland aan die samen
werking met Noord-Duitsland 
verder gestalte geven? Die invul
ling stelt ook eisen aan de provin
ciale samenwerking in Noord
Nederland." 

De provincie Groningen heeft 
de ontwikkelingen niet afge
wacht. Samen met Drenthe is met 
het aanpalende deel van Noord
Duitsland de Eems-Dollard ge
vormd. Daarnaast heeft Gronin
gen incidentele contacten met 
Nedersaksen, Bremen en Ham
burg. "De Duitse Länder zijn 
aanzienlijk groter dan onze pro
vincies. Dat geeft wat beperkin
gen. Wel doen wij met de aan
grenzende gemeenten een aantal 
dingen samen, zoals onlangs op 
het gebied van het grensover
schrijdend vervoer." 

Te weinig aandacht 

- de realisering van de verdub
beling van de wegverbinding 
Groningen in de richting 
Bremen en Hamburg. "Dat is 
een unieke samenwerkingscon
structie tussen verschillende 
overheden en het bedrijfsleven, 
waarin de provincie Groningen 
het voortouw heeft genomen om 
te bereiken dat dit project in 
1992 klaar is." 

- het convenant (werkakkoord, 
red.) dat onlangs met de minis
ter van Verkeer & Waterstaat is 
afgesloten over de vaarwegen
problematiek, zodat verbe
teringen de komende jaren 
kunnen worden aangebracht. 
"Ik wil wel kwijt dat ik de afge
lopen jaren met de liberale mi
nister Neelie Smit-Kroes uit
stekend zaken heb kunnen 
doen. Daar denk ik met het 
grootste plezier aan terug." 

- de reorganisatie van het water
schapsbestel in Groningen. "Ik 
begon met ruim 100 water
schappen. Nu zijn er nog 6 over. 
Dat rnaakte de belangenbehar
tiging en taakuitvoering veel 
overzichtelijker. Parallel daar
aan hebben we besloten om een 
aantal provinciale taken - vol
gens goed liberaal systeem -
naar de waterschappen toe te 
schuiven. Ook hebben we beslo
ten het bestuur op een andere 
leest te schoeien." 

Samenwerking college 

De samenwerking in het col
lege van gedeputeerden verloopt 
in Groningen prima. Johan Rem
kes: "De vorige periode hadden 
we een college bestaande uit 
PvdA, VVD en D66; nu zonder 
D66 en met het CDA. Zowel in 
de persoonlijke als politieke sfeer 

gaat het uitstekend. Maar één 
kanttekening. In het vorige col
lege zaten wij met twee VVD-ge
deputeerden en deden we wat 
rechtstreekser zaken met de 
PvdA. Dus was je invloed in het 
college groter. Maar, eerlijk
heidshalve, ik heb nooit te klagen 
gehad over armslag binnen mijn 
portefeuilles. Dat hangt natuur
lijk ook af van de wijze waarop je 
in de loop van de jaren zo'n sa
menwerking hebt opgebouwd en 
waarop je in de richting van de 
staten en je collega's weet te ope
reren." 

Weinig belangstelling 

Hoe komt het toch dat voor het 
provinciaal bestuur zo weinig be
langstelling bestaat bij de bevol
king. Remkes - licht corrigerend -
"Ik denk dat het fundimieren als 
gedeputeerde en het politiek 
functioneren in de provincie Gro
ningen wat meer geprofileerd is 
dan in de randstadprovincies. 
Maar er zijn duidelijke oorzaken 
te noemen. Het algemene pro
bleem van de lagere overheden -
of het nu gaat om raads- of 
Statenverkiezingen is dat het dat 
essentiële medium televisie mist 
om hun boodschappen bij de kie
zers over te brengen. De meeste 
burgers in (middel)grote gemeen
ten kennen hun gemeenteraad 
niet. En de meeste burgers in de 
provincie kennen evenmin hun 
statenled en. 

Het tweede probleem zit in de 
staatsrechtelijke structuur: het 
monisme waarbij op wat bredere 
basis wordt samengewerkt. De 
politieke verhoudingen zijn veel 
minder scherp tegenover elkaar 
afgebakend dan landelijk wel eens 
het geval is. Dat betekent minder 
conflicten. En conflicten halen de 
publiciteit. Het resultaat is dus 
duidelijk. 
Ee derde oorzaak geldt alleen voor 
de provincie. Het takenpakket 
van de provincie bestaat voor een 

groot deel uit planning en toezicht 
houden. Het is wat afstandelijk, 
die bestuurslaag tussen gemeen
ten en rijk in. De provincie stuurt 
op hoofdlijnen. Wij maken ons 
streekplan. De gemeentelijke be
stemmingsplannen die wij hebben 
goed te keuren, toetsen wij aan 
ons streekplan. Maar de burger 
ervaart de gevolgen niet recht
streeks door het streekplan doch 
door het bestemmingplan. Zijn 
betrokkenheid daarbij is vele ma
len groter." 

Verkiezingsprogramma 

Het verkiezingsprogramma 
voor de provinciale Statenverkie
zingen in Groningen is al rond. 
Johan Remkes somt vlot een aan
tal hoofdpunten op: 

1. "Het plattelands beleid. Het zal 
echt nodig zijn om met de hulp 
van de rijksoverheid en op initia
tief van de gemeentebesturen 
daar nader inhoud aan te geven. 
Delen van het Groninger platte
land dreigen te verloederen. Daar 
moet broodnodig iets aan gebeu
ren. 

2. De akkerbouw. De grote pro
blematiek waarmee de akkerbou
wers door het perspectiefloze 
Brusselse en Haagse beleid kam
pen zal de provincie veel meer tot 
haar verantwoordelijkheden 
moeten rekenen. We zullen daar-
voor nieuwe 
stimuleren. 

impulsen moeten 

3. De ouderensector. Tot dusver 
zijn er veel schotjes tussen bij
voorbeeld thuiszorg, de verpleeg
zorg en de specifieke ouderenzorg. 
In ons programma hebben wij een 
belangrijk punt gemaakt van de 
intensivering van de samenwer
king tussen die instanties. Wij 
willen naar een zorgcenturn per 
regio; zorg op maat met één loket 
voor de burger. Het uitgangspunt 
is de mensen zo lang mogelijk in 

Johan Remkes 

hun vertrouwde omgeving te la
ten. 

4. Bestuurlijke vernieuwing. In 
ons programma hebben wij dat in 
een aantal richtingen uitgewerkt. 
Eén gaat over de grenzen heen; 
één betreft de samenwerking tus
sen de drie Noordelijke provin
cies. Misschien op den duur ook 
met Overijssel en Gelderland. Dit 
lijkt ons essentieel omdat bepaal
de problemen niet stoppen bij de 
provinciegrenzen, die al sinds 
1848 in de grondwet vastliggen. 
Bestaande provincies zouden wat 
efficiënter kunnen functioneren 
als bepaalde taken gemeenschap
pelijk kunnen worden uitgeoe
fend. Bovendien maken de Eu
ropese ontwikkelingen het steeds 
belangrijker om te denken in de 
richting van Europese regiovor
ming. De essentiële vraag voor de 
komende jaren is of in Nederland 
deze bestuurlijke tussenlaag nog 
toekomst heeft of niet. Willen de 
provincies daar positief antwoord 
op geven dan zullen zij bereid 
moeten zijn hun eigen grenzen ter 
discussie te stellen. 

5. Economische structuurverster
king, inclusief alles wat daarbij 
hoort zoals onderwijs, infrastruc
tuur, culturele zaken ... etc. 

6. Gezonde provinciale financiën 
zonder veellastenverzwaring voor 
de burger." • 

Wat Remkes zorgen baart is 
dat "Den Haag" met haar nota's 
over Verkeer en Waterstaat en 
Ruimtelijke Ordening te weinig 
oog heeft voor de belangen van 
hetNoorden des lands. "Ik begrijp 
best dat de randstad centraal 
staat. Ook wij zijn gebaat bij op
lossingen van de problemen waar 
men daar mee kampt. Maar men 
zou bijvoorbeeld meer oog moeten 
hebben voor de 'achterlandver
bindingen': Randstad - Gronin
gen- Noord-Duitsland. Je begrijpt 
dat ik dat woord niet heb uit
gevonden. 

Daarnaast is het duidelijk dat 
de rijksoverheid in de afgelopen 
twintig jaar veel te weinig heeft 
gedaan aan haar infrastructuur. 
Dat geldt voor heel Nederland. 
Daar plukken we nu de wrange 
vruchten van. In het Noorden loop 
je daarbij altijd tegen een gigan
tisch probleem. Qua intensiteit, 
dus naarmate er gebruik van 
wordt gemaakt, scoor je relatief 
laag. Bij ons zie je dat aan de hand 
van heel concrete projecten. Vaak 
zijn we gedwongen om met eigen 
forse financiële bijdragen mee te 
werken aan een infrastructuur, 
die eigenlijk onder de verant
woordelijkheid van het rijk valt. 
Ik heb het dan over het vaar
wegennet en de weginfrastruc
tuur. 

Gedeputeerde Lodewijks: ,,Limburg 
verdient van Den Haag meer 

Zijn werk geeft hem veel vol
doening. Als Johan Remkes op 
verzoek even terug kijkt, weet hij 
zo een aantal hoogtepunten te 
noemen: 

aandacht" door HARRY KUIPER, foto: PAUL MELLAART BV 

ROERMOND- Ooit, toen Hans Gruyters minister van "Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening" was, zoals het departe
ment in de jaren '70 heette, was Limburgs huidige VVD-gedepu
teerde ir. M. H. C. Lodewijks 's lands jongste directeur van 
het Kadaster. Gruyters droeg hem op om de vijf Limburgse 
kadastervestigingen samen te voegen. Dat heeft hij goed ge
daan. Van dat nieuwe kadaster in Roermond, werd Lodewijks 
de eerste directeur. 

In 1974 kwam hij voor de VVD 
in Provinciale Staten van Lim
burg en sinds 1978 is hij gedepu
teerde. Lodewijks heeft in die ja
ren de omvang van de fractie 
stevig op en neer zien gaan. "In 
1974 10 zetels, van 1978 tot 1982 
had de VVD acht zetels, bij de vol
gende verkiezingen steeg ons 

aandeel tot 11 zetels en waren wij 
na het CDA zelfs tweede partij. En 
nu zitten wij weer op zes zetels." 

Arbeidsmarktbeleid 

De portefeuilles van gedepu
teerde Lodewijks waren eerder 
dan van o.m. milieu, "natte" wa-

terstaat, volksgezondheid, natuur 
en landschap, maar nu economi
sche zaken en arbeidsmarkt
beleid. Dat wil in Limburg heel 
wat zeggen. Lodewijks: "Met een 
jaarlijkse economische groei van 
drie procent behoort Limburg tot 
de top van de Nederlandse pro
vincies." Dat legt bijzondere druk 
op Limburg. Het betekent dat 
Limburg grotere behoefte heeft 
aan aanbod van gekwalificeerd 
personeel op de arbeidsmarkt dan 
menig andere provincie. 

Bijgevolg had Limburg al vroeg 
een Sociaal Economische Advies
raad; een instelling bestaande uit 

vertegenwoordigers van de sociale 
partners, de Kamers van Koop
handel, de LOZO en het LIOF. 
Lodewijks: "Deze raad adviseert 
ons over de hele sociaal-economi
sche situatie en doet aanbevelin
gen. Zo ondervindt het arbeids
marktbeleid duidelijke invloeden 
van het omringende buitenland 
(in- en uitgaande pendel, uiteen
lopende sociale zekerheidsrege
lingen)." 

Buitenlandse 
bedrijven 

Lodewijks erkent dat de situa
tie in Limburg lang veel slechter 
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! geweest. Maar "in de laatste 
tren hebben wij 20 à 30 miljoen 
ulden per jaar vrijgemaakt voor 
ntwikkeling van economische 
,rojecten in de voorwaarden
cheppende sfeer" en dat heeft 
roed gewerkt. Meer dan enige an
dere provincie is Limburg erin 
geslaagd bedrijfsvestigingen van 
buiten Nederland aan te trekken. 
Waardoor mede de druk op de ar
beidsmarkt wordt verklaard. 

(Benzine) 
prijsverschillen 

Limburgs bijzondere ligging 
heeft echter ook andere con
sequenties. Het gemakkelijke en 
daarmee intensieve grensverkeer 
heeft fiscale gevolgen wanneer 
prijsverschillen tussen Nederland 
en de twee buurlanden erg groot 
zijn. De prijs van autobrandstof 
springt daarbij wel het meest in 
het oog. Benzineprijzen tussen 
1,30 en 1,40 Mark zijn in Duits
land heel gewoon. De accijns is er 
veellager en de Duitse BTW is 14 
procent. De Duitse tankstations 
liggen vaak even dicht bij de grens 
als de Nederlandse - omdat de 
brandstof in Nederland lang ge
leden goedkoper was dan in 
Duitsland. Nu kan het prijsver
schil de Nederlandse autorijder al 
snel een voordeel opleveren van 
15 tot 20 gulden per volle tank 
benzine. 

Over dat grote verschil wordt 
in Den Haag nog wel eens gezegd 
dat het zal verdwijnen met de Eu
ropese eenwording in 1993. Maar 
zouden Duitsers in het Ruhr
gebied en verder bereid zijn zoveel 
meer voor hun brandstof te be
talen omwille van gelijktrekking 
met de zeer hoge Nederlandse 
prijzen en accijnzen? Dat valt toch 
wel te betwijfelen. 

Intussen hebben pomphouders 
van Nieuweschans tot Vaals al 
sinds het begin van de jaren tach
tig meer te lijden onder deze bui
tengewone lasten dan wellicht re
delijk is. Vele tientallen die hun 
brandstof alleen nog aan de 
straatstenen kwijt konden, heb
ben hun bedrijfsvoering voorgoed 
moeten beëindigen. 

Pendelverkoop 

Nu is het wel zo dat tegelijk 
veel Duitsers en Belgen juist naar 
Nederland komen om inkopen te 
doen die hier aantrekkelijker zijn. 
Lodewijks: "Er is een enorme 
pendelverkoop, die in het bijzon
der voor het midden- en kleinbe
drijf zowel voordelig als nadelig is. 
De nadelen schuilen, zoals gezegd 
het meest opvallend in de duur
dere autobrandstof, maar ook in 

Ir. M. H. C. Lodewijks 

de bouw en in de dienstverlening. 
Wij hebben onze bezorgdheid 

daarover meer dan eens onder de 
aandacht gebracht van Economi
sche Zaken en Verkeer & Water
staat. Ik moet zeggen, er gloort nu 
enige hoop. Ik begin te geloven 
dat wij in onze bevindingen niet 
langer alleen staan." 

Weg- en 
treinverbindingen 

Sprekend over Verkeer & Wa
terstaat heeft Limburg, aldus Lo
dewijks, ook andere zorgen. Het 
geldt met name de volstrekt on
toereikende weg- en treinverbin
dingen over de volle lengte van de 
provincie. 

"De aanleg van de autosnelweg 
tussen Venlo en Roermond was al 
eens naar achter geschoven, maar 
nu hebben wij in de Rijksbegro
ting voor 1991 moeten vaststellen 
dat die aanleg nog eens 5 jaar ex
tra is uitgesteld. Het argument 
daarvoor is afremmen van het 
autoverkeer. Ik laat nu in het 
midden of dat een steekhoudend 
argument is. Maar tegelijk rijdt 
de trein over enkel spoor met een 
gemiddelde snelheid van nog geen 
60 km per uur." 

"Wij vinden," zegt Lodewijks, 
"dat dat niet kan. Wij hebben 
daar veel zorgen over en zullen 
ook het nodige doen om daarin 
verbetering te brengen, want op 
die manier wordt Limburg econo
misch benadeeld." 

Kandidatuur 

In het perspectief van het vele 
dat in Limburg nog onder handen 
moet worden genomen, is ir. ~o
dewijks gaarne bereid zijn kan
didatuur te verlengen. "Ja, ik ben 
opnieuw beschikbaar," zegt hij. 
"Bovendien ziet het ernaar uit dat 
drie zittende statenleden de pro
vinciale staten zullen verlaten. Ik 
ben al ruim 12 jaar de enige VVD
gedeputeerde; continuïteit in 
het bestuur is toch het minste dat 
wij onze kiezers moeten kunnen 
bieden." 

Zal de kiezer daarop reageren? 
Lodewijks: "Wij houden rekening 
met versterking van onze fractie 
bij de verkiezingen in maart vol
gend jaar en dat is ook onze ver
wachting, want onze inbreng 
blijkt door de kiezer te worden ge
waardeerd. En wat naar mijn me
ning ook de VVD in Limburg ten 
goede zal komen, is goed en aan
sprekend oppositie voeren in Den 
Haag. Een consequente en een
drachtige opstelling van de Twee
de-Kamerfractie zal ons hier in 
Limburg zeker ook voordeel bren
gen. • 
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Statencmnpagne 
1991 
door DICK VAN KALKEREN, 
campagnemanager 

De campagne-machinerie 
draait weer volop! Er ligt een 
degelijk campagneplan. Pro
pagandisten in het gehele land 
hebben plannen gemaakt. De 
Landelijke Propaganda Com
missie (LPC) heeft al zijn ken
nis in het geweer gesteld, 
kortom alles en iedereen staat 
op scherp om met kracht en 
enthousiasme de campagne 
voor de provinciale staten in 
te gaan! 

Waarom is deze 
campagne zo 
belangrijk? 

Als nooit tevoren zal de VVD 
moeten knokken voor goede 
stembusuitslagen. 6 maart 1991 
zal voor de VVD daarom een bij
zonder belangrijke datum wor
den. Want niet alleen zullen door 
de media de stembusuitslagen 
worden vertaald naar Tweede
Kamerzetels, maar ook zullen de 
statenleden straks de Eerste-Ka
merleden moeten kiezen. Dus de 
grootte en de kwaliteit van de 
Eerste-Kamerfractie is een direct 
gevolg van het aantal sta tenleden 
dat verkozen zal worden! Evenwel 
is de eensgezindheid, het enthou
siasme en de vakkennis die nodig 
is om de campagne in te gaan, 
uitdrukkelijk aanwezig. 

Hoe houden we u op de 
hoogte? 

In de maanden december, ja
nuari en februari zullen we u als 
leden van de VVD door middel van 
Vrijheid en Democratie infor
meren over alle belangrijke ont
wikkelingen en activiteiten in de 
campagne. Niet alleen om u te en
thousiasmeren, maar ook en 
vooral om u te vragen erbij te zijn. 
Want waar de VVD is in de ko
mende campagne, dáár is uw 
aanwezigheid noodzakelijk! 

Uit welke elementen 
zal de campagne 
bestaan? 

Het campagneplan dat onlangs 
is vastgesteld bevat een aantal 
belangrijke onderdelen. 

1. In het voortraject naar de 
campagne zal de Tweede-Ka
merfractie een constructieve 
oppositie voeren tegen het 
kabinet. Het hoogtepunt zal 
daarbij liggen rond februari 
1991 tijdens het grote mid
term-review -debat. 

2. Waar en zoveel als mogelijk 
zullen kandidaat-statenleden 
en kamerleden zich in het 
land "laten zien". Dus niet 
alleen spreekbeurten maar 
ook op fora, werkbezoeken, 
etc. 

3. In het februari-nummer van 
Vrijheid en Democratie zal 
een VVD-affiche met lijst
nummer 3 worden gevoegd. U 
kunt aan de campagne mede 
bijdragen door dit affiche voor 
het raam te hangen! 

4. In de periode 7 tot en met 19 
januari 1991 zullen er pep
talk- en info-avonden voor 
alle propagandisten plaats
vinden. ledereen die propa
ganda voert, op welk niveau 
dan ook, is hier welkom! Uw 
LPC-propagandist is op de 
hoogte van plaats en datum. 

5. Er zal een verkiezingskrant 
worden aangemaakt met een 
nationale en een provinciale 
component. Daarnaast zal er 
het gebruikelijke, maar ook 
nieuw propagandamateriaal 
beschikbaar komen. 

6. De nieuwe provinciale lijst
aanvoerders van de VVD zul
len medio januari in Nieuws
poort aan de pers worden ge
presenteerd. 

7. Op 26 januari 1991 zal in de 
kamercentrale Utrecht de of
ficiële campagnestart plaats
vinden. Naast Frits Bolke
stein en zo mogelijk alle pro
vinciale lijsttrekkers hopen 
we dat hier veel VVD-leden 
bij aanwezig zullen zijn. 

8. In iedere provinciecentrale 
zal een "Grote Avond" wor
den georganiseerd, waar 

Dick van Kalkeren 

naast de provinciale lijst
trekker Frits Bolkestein of 
een der andere Tweede-Ka
merleden zullen spreken. In 
het januari-nummer van 
Vrijheid en Democratie zullen 
we u hierover nader infor
meren. 

9. Het slot van de campagne 
vindt plaats op mandagavond 
4 maart 1991 in de kamer
centrale Den Bosch. Ook 
hierover krijgt u nog nadere 
informatie, maar houdt u de 
datum alvast vrij in uw agen
da! 

10. De uitslagenavond op de 6e 
maart 1991 zal plaatsvinden 
in Haarlem in het Provincie
huis van Noord-Holland, een 
bijzonder sfeervolle lokatie 
waar we u ook graag zullen 
begroeten. Ook daarover 
volgt nog nadere informatie. 

11. Er zal een speciale campag
nevideo worden aangemaakt, 
alsmede zullen de uitzendin
gen van de VVD in de zendtijd 
voor politieke partijen speci
fiek op de provinciale-staten
campagne zijn gericht. 

12. In de grote landelijke dagbla
den zal een indringende me
dia-campagne worden ge
voerd. 

Wanneer u het bovenstaande 
gelezen hebt dan zult u het met 
ons eens moeten zijn: we zijn er 
weer helemaal klaar voor. Klaar 
om van de statencampagne 1991 
een groot succes te maken. Wel
licht ten overvloede: een goede 
campagne kan niet alleen door 
propagandisten worden gevoerd. 
U speelt daarin ook een zeer be
langrijke rol. Vooral dat "ge
sprekje over de heg" of na afloop 
van uw sportwedstrijd aan de bar 
of waar dan ook is het van essen
tieel belang om aan te geven en 
duidelijk te maken waar en waar
voor die VVD - uw VVD - staat. 
Wilt u die rol in de campagne ver
vullen? • 

Vacatures landelijk bestuur 
organisatie Vrouwen in de VVD 
Tussentijds aftreden mevrouw J. 
A. M. Robertsou-Olgers secre
taris-politiek per 1.1.91. 
Periodiek aftreden 1e termijn 
mevrouw J. M. de Vries, voorzit
ter, herkiesbaar. 
Aangeslatenen bij de Organisatie 
Vrouwen in de VVD kunnen zich, 
via de Adviesraadsleden in hun 
regio of via het Landelijk Bestuur, 
als voorlopig kandidaat voor deze 
vacatures aanmelden tot 1 fe
bruari 1991. Deze aanmelding 

dient vergezeld te gaan van een 
korte levensbeschrijving. 
Voor de verdere procedure ver
wijzen wij naar het huishoudelijk 
reglement. 

vrouwe~ 
C. A. Buursema-Kassel, ~ 
secretaris Organisatie 
Vrouwen in de VVD 



In verband met de discussies 
die gestart zijn in alle afdelin
gen over de nota "Ongebroken 
lijnen" zullen geen opiniëren
de brieven over deze nota in 
Vrijheid & Democratie wor
den opgenomen. De resoluties 
worden ingediend via de af
delingen en de centrales. 

Redactie. 

Eendracht maakt 
macht 

De openlijk beleden teleurstelling 
van de heer Bolkestein over de sa
menwerking tussen de kleinere 
WD en het grotere CDA in het 
vorig kabinet, die hij als minister 
daarin heeft ervaren, is begrijpe
lijk. Er is kennelijk een wat bittere 
nasmaak gebleven. De vraag is of 
dit nu specifiek door het CDA komt 
of veeleer door de samenwerking 
groot/klein. Het CDA heeft - dat 
is welgebleken - iets overgenomen 
van de vroeger door de KVP be
leden pragmatische (machts)po
litiek in de zuidelijke provincies. 
Is deze teleurstelling ook wat 
overgeslagen naar de Tweede-Ka
merfractie van de WD? Ik moet 
immers constateren dat binnen 
twee jaar van de huidige periode 
meer dan een kwart van de WD
kamerleden voor een andere func-

tie heeft gekozen. Iedere vertrek
kende zal daar individueel best 
goede redenen voor hebben (ge
had), maar is het toch niet een 
zeker teken aan de wand? 
Zou een PudAIWD kabinet tot een 
zoetere nasmaak hebben geleid? Ik 
twijfel daar sterk aan, gezien de 
door de PvdA in het jongste verle
den uitgeoefende machtspolitiek 
in grote( re) steden. Is (enige) frus
tratie in de kern niet inherent aan 
een samenwerking kleinlgroot in 
de politiek, waar macht toch een 
duidelijke factor is. 
In het wapen van mijn woonland 
staat "Eendracht maakt macht" 
("Unité fait la force''). Dat klopt 
hier in de praktijk niet altijd, 
maar daarom is het niet minder 
waar. Helaas trekken ook libera
len nog steeds gescheiden op. Zou
den wij en ook andere liberalen 
ons de genoemde spreuk niet meer 
moeten aantrekken? Dan kan er 
geen frustratie kleinlgroot meer 
bestaan. Een wenkend perspectief! 
Vrees voor vleugelvorming in een 
dan ontstane grote liberale partij? 
Ach, bij het CDA zijn de politieke 
opvattingen van de heren Ruding 
en Van den Broek ook anders dan 
van Hofstede (CNV) en Koffeman 
(ex-politieuakbond). Bij de PvdA 
hebben de vleugels een grote span
wijdte. Ik noem slechts de namen 
van de heren Duisenberg en Van 
der Stoel tegenover de ministers 
Pronk en d'Ancona. 
Om bij huis te eindigen: ik kan 
mij evenmin erg vinden in de in
gezonden woorden van mijn 
geestverwant ir. W. Enklaar in 
V &D van oktober als hij pleit voor 
o.m. a) een elitaire partij, b) in
voering van de doodstraf en c) 
ontduiking van de EG-voorschrif
ten. Over ule(u)gels gesproken ... 

Drs. H. M. Dijkman, 
Lanaken (B). 

Graag klare taal, VVD! 

"Ruimte voor liberalisme" staat 
aan de kop van een artikel in de 

Bij ons zit u altijd in de 

'Eerste Kamer. Wij nodigen u 

uit om een 'zitting' bij te wonen. 
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gastrubriek. Een loffelijk streven 
is daarin verwoord, de items in 
het stuk de moeite van het lezen 
waard. Toch zal om de WD weer 
te laten gedijen, onze stellingname 
moeten worden aangescherpt. Zo 
niet dan blijft ons programma 
nauwelijks verschillen van dat 
van andere partijen met het gevolg 
dat de WD een bijwagenrol blijft 
spelen. 
De kiezers zullen blijven stemmen 
op die partijen die stemmen 
"kopen" bij de verkiezingen. CDA 
en PvdA zijn daar meesters in. 
Ons programma moet t.z.t. heel 
duidelijk andere inzichten dan de 
gangbare met kracht naar voren 
brengen. Ik denk hierbij aan een 
Bestek'Sl exercitie. Het voortreffe
lijke plan dat helaas door sabota
ge van Lubbers en dissidente 
CDA-ers alsmede hartelijke steun 
van Den Uyl de grond werd inge
boord. 
We hebben meer aan klare taal 
dan aan wollig woordgebruik; 
meer aan het dingen bij de naam 
noemen dan het strooien met eu
femismen. De problemen in ons 
land liegen er tenslotte niet om! 
Als wij onze nek niet durven uit
steken dan blijft niets anders over 
dan een fusie met een zachte partij 
als D66. 
Nederland zinkt nu weg in een 
wollige waas van woorden en geen 
daden. Wellicht kan de WD de 
weg wijzen uit het moeras van 
staatsschuld, criminaliteit ... etc. 

H. J. Baidenmann, 
H.I. Ambacht. 

Vermeende winst 

Of het inderdaad van wijsheid ge
tuigd heeft het peil van het weten
schappelijk onderwijs te verlagen 
om het aantal studenten te verho
gen blijue nu in het midden. Wan
neer de verdenking gewettigd 
mocht zijn dat de universiteiten 
hun op uier jaren per student be
meten onderwijs overladen hebben 
door bij de examens eisen te stellen 
die met die cursusduur niet over
eenstemmen en wanneer dit er
gerlijk gevonden wordt, dan is het 
aan de minister daar iets aan te 
doen, al dan niet op instigatie van 
(de vaste commissie van) de Twee
de Kamer. Het is echter welhaast 
rampzalig de eventuele urgentie 
hiervan te verwarren met die van 
het probleem van de in zwang ge
komen volledige benutting van de 
beschibkare zes studiejaren, ter
wijl daar bij de vaststelling van 
deze maximale studieduur niet op 
is gerekend. Aangezien de studie
beurs - terecht of ten onrechte -
lager is dan de voor minimum 
doorgaande werkloosheidsuitke
ring betekent deze vermeerdering 
van de financiële lasten bij het de
partement van onderwijs en we
tenschappen niet zonder meer ook 
een vermeerdering van de alge
mene uitgaven. Bovendien mag 
men in deze gevallen verwachten 
dat de studenten hun studie niet 
nodeloos zullen rekken. Evenmin 
is dit te urezen als de student na 
de voltooiing van zijn studie een 
redelijk bezoldigde functie mag 
verwachten. Een feit is dat, met 
het oog niet alleen op verbreding 
van kennis maar juist ook betere 
kwalificatie voor de arbeidsmarkt, 
velen in de resterende studietijd 
aanvullend onderwijs volgen dan 
wel zich in zelfstudie voor aanvul
lende tentamens en/of examens 
voorbereiden. Dit valt in beginsel 
toe te juichen i.p.v. te laken. Dat 
vrijheid zonder enige misbruik ook 
hier niet bestaat, zou te minder 
vermelding behoeven daar dit - om 
redenen als boven aangegeven -
betrekkelijk weinig gewicht in de 
schaal legt. Aanvullend beslag op 
onderwijsruimte valt immers door 
betrokkenen alleen te leggen voor
zover deze nog vrij is. Uiteraard 
zijn aanvullende claims voor de 
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Openbare 
partijraadsvergadering 
inzake bespreking 
ongebroken lijnen - een 
liberaal perspectief 
Datum: 
Aanvang: 

zaterdag 12 januari 1991 
10.30 uur 

Plaats: Congres en evenementencentrum America, 
Laan van Erica 50 te Apeldoorn. 

Agenda 

10.30-10.35 uur: Opening door de voorzitter, dr. L. Ginjaar 
10.35-10.50 uur: Rede door de voorzitter van de commissie

Hoofdlijnen, mr. H.R. Nord. 
10.50-12.45 uur: Hoofdstuksgewijze discussie in aanwezigheid 

van de leden van de commissie-Hoofdlijnen. 
12.45-14.00 uur: Lunch. 
14.00-15.30 uur: Voortzetting plenaire discussieen-indien de 

tijd dat toelaat- behandeling concept-reglement 
van orde. 

15.30-15.45 uur: Sluiting door de voorzitter. 

universiteiten denkbaar, maar 
deze blijven geheel ter beoordeling 
van de minister en zijn, indien hij 
dit wil, gemakkelijk af te wijzen. 
Dat niettemin volksvertegenwoor
digers van onze partij - die geacht 
mag worden vele leden te tellen die 
nostalgisch op hun geheel anders 
geaarde studietijd terugkijken - in 
de zucht tot betutteling van stude
rende medeburgers de door rede
loos activisme gedreven socialis
tische bewindsman voorbijstre
ven, is erger dan onbegrijpelijk. 

P. A. Deluaux, 
Utrecht. 

Themadag Lelystad 

Natuurlijk, het was leuk weer eens 
partijgenoten te ontmoeten. Maar 
hebben we een heldere kijk op de 
zaak gekregen? Misschien is het 
probleem van de ruimtelijke or
dening en milieu daarvoor ge
woonweg te moeilijk, te technisch 
en teveel omvattend. Maar moet 
men dan net doen of dit niet het 
geval is? Men vervalt dan gemak
kelijk in een zekere oppervlakkig
heid. Men omzeilt de klippen en 
doet hier en daar wat ongefun
deerde uitspraken. Zo gebeurt het 

In deze rubriek worden alleen 
aankondigingen opgenomen 
van openbare bijeenkomsten 
(voor. iedereen toegankelijk) 
waar landelijke VVD-politici 
en Europese kandidaten het 
woord voeren. 

ALMELO - 14 januari. Mevr. J. 
E. S. Larive. Postiljon Motel, Aal
derinksingel 1, Almelo. Aanvang 
20.00 uur. Nederland en Overijs
sel in Europa. 

AMSTERDAM - 17 december. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. Café 
"Hooghoudt", Reguliersgracht 11, 
Amsterdam. Aanvang 20.00 uur. 
Een jaar oppositie. 

BOLSWARD 13 december. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. Ho
tel "De Wijnberg", Marktplein 5, 
Bolsward. Aanvang 20.00 uur. 
Actuele politiek. 

AFDELING ENSCHEDE - 17 
december. Drs. F. W. Weisglas. 
Rest. "Savenije", Dorpsstraat 
149, Lonneker. Aanvang 20.00 
uur. Actuele politiek met name 
buitenlands. 

LEIDERDORP - 11 december. 

niet alleen in de WD, maar in alle 
politieke partijen. Van de WD 
wordt echter verwacht dat ze kwa
liteit levert. Dat ze de intellectuele 
capaciteit in huis heeft waar an
deren op kunnen vertrouwen. La
ten we blij zijn met dit handels
merk. 

Maar laten we ons daar dan ook 
voor inzetten. In marketing-ter
men gesproken: op straffe van on
dergang. De heer Fransen uit 
Limburg heeft op een waardige 
wijze uiting gegeven aan zijn ge
voelens. Met alle respect. Laten we 
er lering uit trekken. Met het 
sparen van de kool en de geit ko
men we er niet. Dit voorjaar zal er 
een themadag zijn over land
bouwpolitiek. Als lid van de land
bouwcommissie, die bezig is deze 
dag voor te bereiden, zeg ik u dat 
we opnieuw teleurgesteld zullen 
worden wegens hretologie en ge
brek aan analyse. Als u mij wilt 
helpen deze ontwikkeling nog zo
veel mogelijk te stuiten, verzoek ik 
u met mij contact op te nemen. Ik 
heb dringend hulp no~ 

D. T. Barlagen, : 
Provinciale weg 12, 

9944 TD Nieuwolda. 

Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. 
Vestzaktheater De Muzenhof, 
Leiderdorp. Aanvang 20.30 uur. 

OEGSTGEEST - 12 december. 
Mr. ir. H. Heijne Makkreel. Café 
rest. "De Roode Leeuw", Dorps
straat 55, Oegstgeest. Aanvang 
20.30 uur. De Eerste Kamer. 

ONDERCENTRALE SCHOU
WEN-DUIVELAND- 11 decem
ber. J. Franssen. Rest. "Mondra
gon", Oude haven, Zierikzee. 
Aanvang 20.00 uur. Onderwijs
beleid t.a.v. de kleine kernen. 

STEENWIJK, BREDERWIE
DE ENYSSELHAM -14januari. 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink. De 
Oosterzalen, Oasterstraat 71, 
Steenwijk. Aanvang 20.00 uur. 
Algemene Politiek. 

ZEIST- 13 december. Ir. D. Lu
teijn. Hotel Rest. "Figi", Het 
Rond, Zeist. Aanvang 20.30 uur. 
Eerste Kamer en actuele politiek. 
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