
Op 13 februari beginnen wij de 
campagne voor de Provinciale
Statenverkiezingen! 

Kom op voor uw 
provincie! 

2 Jan Kamminga, Commissaris der 

Koningin te Gelderland, vertelt over het 

nieuw elan van het provinciaal bestuur. 

In een potpourri geven de provinciale 

lijsttrekkers een kijkje in hun provin

cies. Fractievoorzitter Leendert Ginjaar 

gaat in op de rol van de Eerste Kamer. 

De VVD-fractie in de senaat wordt op 

25 mei door de statenleden gekozen. 

Thans heeft de VVD daar de grootste 

fractie. Dat willen wij graag zo houden. 

Uw stem voor de Provincie is dus 

tevens een stem voor de Eerste Kamer! 

Alle gegevens over de campagne plus de 

VVD-poster treft u in dit blad! Hangt u 

de poster tijdig op? 
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Een drukke periode is aangebroken 

omo ~ oruw 
rovincie! 

De kiezers zijn voor de verkiezing van de Provinciale Staten niet zo eenvoudig naar de stem

bus te lokken. In 1995 was de opkomst bij de Statenverkiezingen ongeveer 52%. De komende 

weken is het daarom zaak op overtuigende wijze uit te dragen dat stemmen voor een sterke 

VVD in de provincie van groot belang is. Een drukke periode is aangebroken! 

door Marita Smit 

0
·. p zaterdagmiddag 13 februari wordt in de Jaar

beurs te Utrecht het landelijke startsein gegeven 
voor een korte, zeer intensieve campagneperio

Dê strategie van de campagne is landelijk bepaald, 

maar voor de uitvoering wordt met name een beroep 

gedaan op de provincies zelf. Provinciale campagne

teams zijn, in nauw overleg met campagneleider Petra 
Ginjaar, al weken bezig met het uitwerken van hun cam

pagneplannen. De zalen voor vele geplande bijeenkom

sten zijn inmiddels vastgelegd, vrijwilligers zijn bena

derd, contacten met de regionale media gelegd en diver
se internetsites zijn 'online'. 

Een nieuwe reeks grote verkiezingsmanifestaties, ook wel 

de 'Grote A vonden' genoemd, loopt als een rode draad 

door de campagne. De inmiddels bekende infotainment
formule is bijgeschaafd en wordt in een nieuwe variant 

weer toegepast. Hans Dijkstal en Annemarie Jorritsma 
verlenen afwisselend hun medewerking aan deze bijeen

komsten. Daarnaast zullen andere landelijke politici acte 

de présence geven en uiteraard vervullen provinciale 

politici een prominente rol in het programma. 

Tevens worden vele andere bijeenkomsten en werkbe

zoeken georganiseerd. Zo gaan enkele Kamerleden bij

voorbeeld op de koffie bij ouderen in Friesland en Atzo 

Nicolaï zal op een Friese Scholengemeenschap uiteenzet
ten hoe hij denkt over 'Fries of Frysk in onderwijs, taal 

en cultuur'. Jan Rijpstra reikt medailles uit op de 'Spe

cial Olympics', de spelen voor verstandelijk gehandicap

ten, en Nellie Verbugt gaat een wandeling maken door 

een Limburgs natuurgebied. Dit is slechts een kleine, 
willekeurige greep uit het programma. Er zijn nog veel 

meer activiteiten gepland. 

Ambassadeurs 
Politici en bestuurders fungeren de komende weken als 

ambassadeurs van onze partij. Zij zijn het gezicht naar 
buiten toe en ze brengen onze liberale standpunten naar 

buiten. Durf, daadkracht en duidelijkheid zijn hierbij nog 

altijd zeer belangrijke uitgangspunten. Duidelijkheid is 
tevens het uitgangspunt voor de slogan die deze campag

ne wordt gebruikt: 'Zeg waar het op staat. Stem VVD'. 

De inzet van alleen de landelijke en regionale politici is 

echter niet voldoende om een goede campagne te voe
ren. De inzet van de leden is eveneens van groot belang. 

Dit kan op verschillende manieren. Door mee te helpen 

met het bezorgen van foldermateriaal bijvoorbeeld of 

door een promotiestand te bemannen. Maar ook sim

pelweg door te praten met niet-leden en aanwezig te zijn 

bij de grote èn kleinere bijeenkomsten. Kom op voor uw 
provincie! 

Uiteraard wordt ook door middel van foldermateriaal, 
radio- en televisiespots, posters en ander FR-materiaal 

de aandacht op de VVD gevestigd. Hoewel de invulling 

van de campagne per provincie verschillend is, zijn een

heid in stijl en inhoud erg belangrijk. De campagne

uitingen worden daarom in het hele land vormgegeven 
via de bekende professionele en aansprekende huisstijl. 

De standaard-poster is bij deze editie van Vrijheid en 

Democratie gevoegd. 

Internet 
Alle relevante informatie met betrekking tot de campag

ne is terug te vinden op internet. Niet alleen landelijk, 

maar ook per provincie kan informatie worden opge
vraagd op de campagne-site. De site wordt bovendien 
dagelijks bijgewerkt, zodat de informatie te allen tijde 

actueel is. Het adres is: http://www.vvd-campagne.nl. 

• 

Grote Avonden en Regiobijeenkomsten 
De bijeenkomsten hebben 's avonds plaats, aanvang 
19.30 uur, tenzij anders vermeld. 

Maandag 8 februari: Regiobijeenkomst Overijssel, 
Bills Bar te Markelo. 

Met o.a. Hans Dijkstal. Aanvang: 20.00 uur 

Woensdag 10 februari: Regiobijeenkomst Noord

Brabant, Hotel Bos en Ven te Oisterwijk. Met Anne
marie Jorritsma. Aanvang: 20.00 uur 

Zaterdag 13 februari: Landelijke start van de campag
ne 
Jaarbeurs te Utrecht, ca. 14.00- 17.00 uur 

Met Hans Dijkstal, Annemarie Jorritsma, lijsttrekker 

Cees van den Oosten en een groot aantal andere lan

delijke en provinciale.politici 

Maandag 15 februari: Grote Avond Noord-Holland, 

De Zandhorst te Heerhugowaard. 

Met o.a. Annemarie Jorritsma, Henk van Hoof, Hans 

Hoogervorst en lijsttrekker Henry Meijdam 

Dinsdag 16 februari: Grote Avond Groningen, Res

taurant Coendersborg te Groningen. 

Met o.a. Annemarie Jorritsma, Beuk Korthals, Jozias 
van Aartsen en lijsttrekker Alexander Sakkers 

Woensdag 17 februari: Grote Avond Zuid-Holland, 
Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk. 

Met o .. a. Annemarie Jorritsma, Hans Hoogervorst, 

Henk van Hoof, Loek Hermans en lijsttrekker Koos 
Nolten 

Donderdag 18 februari: Grote Avond Friesland, Har

monie te Leeuwarden. 

Met o.a. Hans Dijkstal, Johan Remkes, Loek Her
mans en lijsttrekker Gerard van Klaveren 

Vrijdag 19 februari: Grote Avond Flevoland, De 

Meerpaal te Dronten. 
Met o.a. Annemarie Jorritsma, Gerrit Zalm, Jozias 

van Aartsen en lijsttrekker Wubbo de Raad 

Vrijdag 19 februari: Regiobijeenkomst Limburg, 

Asteria te Venray. 
Met o.a. Hans Dijkstal 

Maandag 22 februari: Grote Avond Drenthe, Motel 

Assen te Assen. 
Met o.a. Hans Dijkstal, Johan Remkes, Hans Hooger

vorst en lijsttrekker Sipke Swierstra 

Maandag 22 februari: Regiobijeenkomst Overijssel, 

Restaurant Urbana te Zwolle. 
Met o.a. Gerrit Zalm.Aanvang: 20.00 uur 
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Maandag 22 februari: Regiobijeenkomst Zeeland, I 

Stenge te Heinkenszand. 

Met o.a. Annemarie Jorritsma 

Dinsdag 23 februari: Grote Avond Limburg, De 

Orangerie te Roermond. 

Met o.a. Annemarie Jorritsma, Frank de Grave, Ge: 

rit Zalm en lijsttrekker Jos van Rey 

Dinsdag 23 februari: Regiobijeenkomst Noord-Br3 

bant, Schouwburg te Cuyck. 

Met o.a. Monique de Vries. Aanvang: 20.00 uur 

Dinsdag 23 februari: Regiobijeenkomst Flevoland. 

Met o.a. Johan Remkes 

Dinsdag 23 februari: Regiobijeenkomst Noord-Hoi 

land, Restaurant van camping Het Rietbos Te Graft 
De Rijp. 
Met o.a. Henk van Hoof 

Woensdag 24 februari: Grote Avond Gelderland, 

Zalen-partycentrum De Vereniging te Eist. 
Met o.a. Hans Dijkstal, Johan Remkes, Gijs de Vriet 

en lijsttrekker Johan de Bondt 

Woensdag 24 februari: Regiobijeenkomst Limburg, 

Wilhelmina te Venlo 

Met o.a. Monique de Vries 



VVDjractievoorzitter in de Eerste Kamer dr L. Ginjaar: 

(Ik voel mij beslist 
volksvertegen
woordiger' 
door Mary Honor Kloeg en Christiaan van Eekhout 

Op 3 maart 1999 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. 

De nieuw gekozen Statenleden kiezen vervolgens op 25 mei 1999 de leden voor 

de Eerste Kamer. Welke is rol van deze "Chambre de Réjlection'; welke is de 

positie van de WD-fractie hierbij, en voelt deze fractie zich gebonden aan het 

bestaande regeerakkoord? Tijd voor een gesprek met de fractievoorzitter van 

de WD in de Eerste Kamer, Leendert Ginjaar. 

N
. · aast een succesvolle wetenschappelijke loop

!,aan heeft Leendert Ginjaar (70) een lange staat 

yan dienst binnen de VVD. In 1967 werd hij 
gekozeri tot voorzitter van de afdeling Rijswijk. Vervol

gens werd hij lid van de Provinciale Staten van Zuid

Holland. In het kabinet Van Agt-Wiegel was hij minister 

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Van 1986 tot 

1991 was hij partijvoorzitter. Sinds 1997leidt hij de 
VVD-fractie, waarvan hij sinds 1981 deel uit maakt en 

die thans met 23 personen de grootste fractie is in de 

Eerste Kamer. Afgelopen jaar is Ginjaar benoemd tot 
erelid van de VVD. 

Opvallend in zijn lange loopbaan is de combinatie van 
bestuurlijke functies en politieke functies. Ginjaar erkent 
dat de werkzaamheden zeer verschillen: 'Bij bestuurlijke 

functies ben je toch met name organisatorisch bezig. Als 

partijvoorzitter betekent dit dat je hoofdbestuursverga-

Woensdag 24 februari: Regiobijeenkomst Noord

Brabant, Marketplace te Uden. 
Met o.a. Annemarie Jorritsma. Aanvang: 20.00 uur 

Donderdag 25 februari: Grote Avond Zuid-Holland, 
Maastheater te Rotterdam. 

Met o.a. Hans Dijkstal, Jozias van Aartsen, Gerrit 

Zalm en lijsttrekker Koos Nolten 

Donderdag 25 februari: Regiobijeenkomst Friesland, 
Het Witte Huis te Donkerbroek 

Met o.a. Annemarie Jorritsma 

Vrijdag 26 februari: Grote Avond Noord-Hol-

land, Aviodome te Amsterdam (Schiphol). 

Met o.a. Hans Dijkstal, Frank de Grave, Jozias van 

Aartsen en lijsttrekker Henry Meijdam 

Vrijdag 26 februari: Regiobijeenkomst Noord-
Brabant, Ontmoetingscentrum 't Klooster te Waalre. 

Met o.a. Gerrit Zalm. Aanvang: 20.00 uur 

Maandag 1 maart: Grote Avond Overijssel, Schouw
burg te Enschede. 

Met o.a. Annemarie Jorritsma, Frank de Grave, Hans 
Boogervorst, Benk Korthals en lijsttrekker Jan Oos
terhof 

deringen, partijraden en ledenvergaderingen voorbe

reidt. Wij zijn destijds gestart met het opzetten van 
inhoudelijke discussies. Door het organiseren van them

adagen probeer je discussies over politieke onderwerpen 

aan te zwengelen binnen de partij. 
Maar aan bestuurlijke functies zit vaak een politieke 

component. In mijn tijd als afdelingsvoorzitter nam ik 
in mijn toenmalige column "Positief- Agressief' regel

matig de gemeenteraad op de korrel. En ook als partij

voorzitter ben je toch wel politiek betrokken. Als de 

VVD regeringsverantwoordelijkheid draagt, heb je als 
partijvoorzitter een adviserende functie bij het wekelijk
se bewindsliedenoverleg.' Aan het uitspreken van een 

voorkeur voor één van beide functies waagt Ginjaar zich 
niet. 'Ik denk, het geheel overziende, dat je niet kunt 
zeggen dat ik mij in de ene functie meer thuis voel dan 

in de andere. Toch geloof ik dat ik uiteindelijk meer als 
een bestuurder wordt ervaren dan als een politiek dier, 

Maandag 1 maart: Regiobijeenkomst Noord-Brabant, 
Restaurant Molenwijk te Boxtel. 
Met o.a. Hans Dijkstal en Monique de Vries. Aan

vang: 20.00 uur 

Maandag 1 maart: Regiobijeenkomst Noord-Hol

land, Sociëteit studentenvereniging LANX te Amster
dam; Met o.a. Loek Hermans 

Maandag 1 maart: Regiobijeenkomst Groningen, 

Restaurant De Twee Provinciën te Haren. 

Met o.a. Johan Remkes 

Dinsdag 2 maart: Landelijk slot van de campagne 

Noord-Brabant, Theater Salon 'de Avenue' te Breda. 

Met Hans Dijkstal, Annemarie Jorritsma en een groot 

aantallandelijke en provinciale politici 

Dinsdag 2 maart: Regiobijeenkomst Friesland, Café 

Wouters te Leeuwarden. 
Met o.a. Loek Hermans. Aanvang: 20.00 uur 

N.B. Na het ter perse gaan van dit nummer kunnen 
nog wijzigingen zijn doorgevoerd. 
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dr L. Gin jaar, VVD-fractievoorzitter Eerste Kamer 

Korthals Altes: voortreffelijk 

bij wie het politieke bloed door de aderen stroomt.' 

Over zijn rol als fractievoorzitter is hij duidelijk. Als 
fractievoorzitter zorgt hij dat de zaak goed loopt. "Dat 
betekent dat we proberen te komen tot goede politieke 
besluitvorming. Besluitvorming die consistent is. Con

sistent met eerder genomen besluiten, maar ook reke
ning houdend met overige onderwerpen. Zeker bij 

moeilijke onderwerpen gaat het er om de fractie zoveel 
mogelijk op één lijn te houden.' Lovend is hij over de 

EK-fractie: 'Een uitstekend team, met grote inzet.' Veel 

waardering ook voor Frits Korthals Altes als de huidige 
voorzitter van de Eerste Kamer. 'Hij doet dat op voor
treffelijke wijze.' Ginjaar is van mening dat Korthals 

Altes ook de komende periode als voorzitter moet aan

blijven. 'Het is gebruikelijk dat de voorzitters van de 
Eerste en van de Tweede Kamer afkomstig zijn van ver

schillende partijen. De PvdA levert de voorzitter van de 
Tweede Kamer, dus mocht de PvdA groter worden dan 

de VVD, dan nog zal de VVD het voorzitterschap van de 
Eerste Kamer claimen.' 
Over de positie van de Eerste Kamer wordt niet alleen in 
het buitenland, maar ook in Nederland al heellang 
gediscussieerd. Ginjaar is van mening dat dit onderdeel 
van de Staten Generaal wel degelijk een toegevoegde 
waarde heeft. Hij omschrijft de Eerste Kamer als een 
"Chambre de Réflection". Wetsontwerpen worden met 

een zekere "afstand" beoordeeld op doelmatigheid, 

rechtmatigheid en uitvoerbaarheid. De Eerste Kamer 

heeft geen recht van amendement en kan het wetsvoor
stel dus alleen aanvaarden of verwerpen. Ginjaar merkt 
op dat de discussies in de Tweede Kamer op een andere 
wijze worden gevoerd. 'Vaak is de uitkomst van een 

debat een politiek compromis. Bovendien kunnen Twee
de-Kamerleden wel amendementen indienen en dat heeft 

soms tot gevolg dat het product dat overblijft niet hele

maal in overeenstemming is met de innerlijke samen
hang binnen een wetsontwerp of met andere wetsant

werpen. De Eerste Kamer heeft tot taak dit te signaleren. 
En vaak houdt de regering ook rekening met de bezwa

ren die door de EK naar voren worden gebracht.' 

De politieke toon wordt 
in de Tweede Kamer gezet 



alleen wetsvoorstellen behandelt. Zij dis

,<;ussl.ërèn bijvoorbeeld niet over nota's die over het alge

'ineen dè basis vormen waarop wetsontwerpen zijn geba

'0,sèerd:De politieke trend wordt dus in de Tweede Kamer 

, b~paald. Dt:: Eerste-Kamerfractie is ook niet betrokken 
;bij de totstandkoming van een Regeerakkoord. Dat wil 
'niet teggen dat politieke aspecten bij Eerste kamerleden 

geen enkele rol spelen. Als het tot een beoordeling van 

een wetsvoorstel komt dan gebeurt dat in de politieke 
contextvan dat moment. Er wordt tekening gehouden 

methetfeit dat het wetsvoorstel voortkomt uit een kabi

net waarvan politieke geestverwanten deel uitmaken. 

Tijdens Paars I zijn er momenten geweest waarbij die 
, politieke context een rol heeft gespeeld. Dat was bijvoor

bèeld het geval bij de Nabestaandenwet. Hierop was veel 

kritiek. Uiteindelijk heeft de VVD-fractie in de Eerste 

Kamer metpijn in het hart voor het wetsvoorstel 
· gestèmd .. Achterafbleken de bezwaren die door de Eer

ste Kamer naar voren zijn gebracht niet ongegrond 

.·omdat reparaties aan deze wet nodig bleken.' 
Een tweede voorbeeld is de ecotax. 'Tijdens de kabinet

ten Lubbers I en II is men begonnen met de uitwerking 

van èen regulerende heffmg die het gebruik van energie 

moet terugdringen. Ook toen had de VVD bezwaren 

tègen een dergelijke heffing, omdat wij vonden dat het 

niet werkte.' Ginjaar is van mening dat bij het heffen van 
belasting geen milieu-argumenten moeten worden 

betrokken. 'Belasting is in principe een middel om 

inkomsten voor de staat te genereren. Maar de Eerste

Kamerfractie heeft zich uit politieke overweging bij de 
ecotax neergelegd. Daar komt bij dat de ecotax een 

onderdeel is van een groot pakket van maatregelen. 

Wanneer wij niet akkoord gaan met de ecotax moeten 

wij het hèle pakket verwerpen. Dat kan natuurlijk niet. 

Overigens hebben wij de regering verzocht niet meer 
met dit soort constructies te werken, maar op elk onder

deel afzonderlijke wetsvoorstellen in te dienen. In eerste 

instantie werd hieraan de hand gehouden. Helaas is de 

regering weer in de oude fouten teruggevallen. Dat is wel 
een onbevredigende situatie.' 

Ook in de toekomst wordt een aantal wetsvoorstellen 

verwacht die voor de VVD in de Eerste Kamer moeilijk 

zullen liggen. Het betreft bijvoorbeeld de afspraken met 
befrekking tot de gekozen burgemeester die in het 

Regeerakkoord zijn vastgelegd en een wettelijke vertaling 

moeten krijgen. 
'Dit soort voorstellen moeten niet geïsoleerd worden 

Wachten op de 
Staatscommissie 

bekeken. Tijdens de Algemene Beschouwingen heb ik de 

regering het dringende advies meegegeven in de besluit

vorming niet vooruit te lopen op het advies van de 

Staatscommissie die zich zal buigen over het dualisme 
bij de lokale overheid. Een rapport met voorstellen van 

deze commissie wordt eind volgend jaar verwacht. Deze 
commissie wordt niet voor niets ingesteld. Het zou niet 

wijs zijn al voor het advies van de Staatscommissie met 

wetsvoorstellen over de gekozen burgemeester en de 

wethouder buiten de raad te komen.' 

Ginjaar is van mening dat tijdens de verkiezingscampag

ne van de Provinciale Staten niet te veel gefocust moet 
worden op landelijke thema's. Het zijn immers de ver

kiezingen van de Staten. De Provincie heeft, naar zijn 
overtuiging, een belangrijke rol. Met zichtbaar enthou

siasme geeft hij een historische schets van de ontwikke

ling die de Provinciale Staten hebben doorgemaakt. 

Sinds de jaren zestig is de rol van de provincie groter 

geworden. En dat is ook terecht, vindt Gin jaar. 

Regisserende rol voor de 
Provincie 

'De provincie moet een regisserende rol spelen bij 

onderwerpen als plattelandsvernieuwing en zorgverle

ning. Het beleid van de gemeenten moet op elkaar wor

den afgestemd. Veel van de huidige problemen zouden 
beter kunnen worden opgelost door de provincies een 
meer geprononceerde rol te geven. 
Uiteraard komt nu de kwestie Haaglanden aan de orde. 

'De problemen. zijn een gevolg van een gebrek aan ruim

telijk-bestuurlijke visie over dat gebied,' is Ginjaar van 

mening. 'De stadsprovincie gaat niet door. Ook herinde

lingsvoorstellen zijn van de baan. Dit neemt niet weg dat 

IN·MEMORIAM 
WILLEM DEN TOOM 

grote problemen blijven bestaan, zoals 
ook in andere groot-stedelijke agglome

raties. Het kabinet moet hier duidelijk 
een beleid ontwikkelen in samenwer
king met de lokale overheden, en niet -

zoals bijvoorbeeld voor het Rijnmond-

Op 13 december 1998 isop 87-jarigeleeftijd VVD oud
minister Willem den Toom te Amersfoort overleden: Hij wàs 

Juitenant~generaal b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, 
Commandeur in de Orde van. Oranje Nassau en Ridder in de 

Orde val). de Nederlandsè Leeuw. Ook ontving hij het Oor
logsherinneringskruîs met gesp en hèt Ereteken voor Orde en 
Vrede. 

Willem den Toom was militair in hart en nieren. Hij gaf op verzoek van de VVD zijn schitteren
de carrière in de krijgsdienst op. Eerst om staatssecretm:is te worden in het kabinet Marijnen · 
(1963 ~ 1965) en vèrvolgens ministèr vanDefensie in het kabinet De Jong (1967- 1971). 

gebied- een evaluatie van de bestuurlij

ke situatie uitstellen tot het einde van de 

kabinetsperiode. 

Ondanks het feit dat de Eerste Kamer 
door middel van getrapte verkiezingen 

wordt samengesteld, voelt Ginjaar zich 
beslist volksvertegenwoordiger. 'Juist 

doordat de politieke rol van de Eerste 

Kamer kleiner is, kun je je meer concentreren op de 
inhoud van het wetsvoorstel en de positie van de burger 
die er mee te maken krijgt. Het bedrijfsleven en ook 

allerlei maatschappelijke organisaties lijken de weg naar 
de Eerste Kamer steeds beter te vinden. Helaas beseft 

men niet altijd dat de Eerste Kamer het wetsontwerp 
alleen kan aannemen of verwerpen. Het is niet mogelijk 
kleine facetten ervan te repareren. Dat is vaak moeilijk 

aan een burger uit te leggen die soms teleurgesteld is 

omdat de Eerste kamer toch met een bepaald voorstel 

heeft ingestemd. De bevoegdheden van Eerste Kamerle
den worden helaas nog wel eens overschat.' 

De VVD doet het nog 
steeds erg goed 

Bij de vorige verkiezingen in 1995 werd de VVD de 

grootste partij in de Eerste Kamer. Maar ook de komen

de verkie?:ingen gaat Ginjaar vol vertrouwen tegemoet. 
'Als we kijken naar de recente landelijke peilingen, dan 

doet de VVD het nog steeds erg goed. Vertaald naar de 

Tweede Kamer zitten we zo rond de veertig zetels. Toch 

moeten we ons thans niet rijk rekenen. Verkiezingen 

voor de Provinciale Staten zijn bijzonder en laten zich 
dus niet rechtstreeks vertalen naar een landelijke trend. 

Met name de invloed van lokale partijen mag niet wor

den onderschat. In mijn provincie Zeeland bijvoorbeeld, 
heb je te maken met "De Zeeuwse Volkspartij" en "Delta 

Anders." Deze partijen hebben hun eigen thema's en 

zullen een rol van betekenis gaan spelen. Desalniettemin 

verwacht ik wederom een goede score en denk dat we 

weer in de buurt komen van de huidige 23 zetels. 

Over de vraag of de VVD ooit de grootste partij zal wor
den, moet Ginjaar even nadenken. "Dat kan. Maar inte

ressanter is de vraag of een politieke partij nog wel toe

komst heeft. Dit heeft te maken met de teruglopende 

ledenaantallen waar veel partijen mee te maken hebben. 

Sommigen mensen beweren dat de belangstelling voor 

politieke partijen afneemt omdat ze te veel op elkaar 
gaan lijken. De VVD en de PvdA zijn echter principieel 

verschillend. Hoewel de scherpe kantjes er af zijn, den
ken deze partijen op het gebied vàn bijvoorbeeld onder

wijs, landbouw en buitenlandse zaken volstrekt verschil

lend. Mensen moeten zich goed realiseren dat de VVD 

en de PvdA, nu zij in één kabinet zitten, de verplichting 
hebben compromissen te sluiten en daardoor lijkt het er 

op dat de grenzen vervagen. Maar in wezen bestaan de 

verschillen wel degelijk. Die principiële stellingnames 

mogen best wat duidelijker over het voetlicht worden 

gebracht. Daar is een rol voor de partij weggelegd. Over 

belangrijke onderwerpen moet meer in de partij worden 
gediscussieerd, waarna het zijn bevestiging kan krijgen 

in de partijraad en algemene vergadering. In een derge
lijke benadering mag de aansluiting met andere partijen 

natuurlijk geen overweging vormen. Kiezers zullen altijd 
behoefte hebben aan duidelijke principes als het gaat om 

de inrichting van onze samenleving. Er zal dus altijd 
behoefte zijn aan partijen. En dan hoop je natuurlijk dat 
de VVD de grootste wordt. Ik voel me altijd sterk bij de 
uitspraak die Haya van Someren ooit deed: "Het libera

lisme is iets om je hele leven voor te vechten".' • 

Willem den Toom was geen partijman. Hij werd lid van de VVD kort nadat hij in zijn eerste 

politieke functie was benoemd. 
Als minister kreeg hij te maken met een sterk verminderd defensiebudget. Dat vereiste rlat hij· 

een grondige reorganisatie van onze defensie in gang moest zetten. Ook kreeg hetleger tijdens 
. zijn ministerschap een maatschappelijker gezicht. Onder druk van de stromingen Uit de zestiger 
jare!). werden tijderis zijn ministerschap in de krijgsmacht de groetplicht beperkt, het verplicht 

reizen met militairetreinen afgeschaft en werdtoegestaan dat buiten de dienstburgerkledij 
werd gedragen. Ook aan de haarlengte van dienstplichtigen werden mindèr stringente eisc;:n 

gesteld dan voorheen. 

In de voorjaarsvakantie nog enkele comfortabele 
VAKANTIEWONINGEN BESCHIKBAAR (4-8 PERS.) 

In het NIEUWE BUNGALOWPARK 

Willem den Toom was een aimabel mens, die niet de eer zocht maar datgene deed watohij als 
zijn plicht zag. Hij werd geboren in Rotterdam, volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Mili

taire Academie en de Hogere Krijgsschool en was tijdens de Tweede Wereldoorlog drie jaar in 

Duitse krijgsgevangenschap. 

Ons meeleven gaat uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en vrienden. 

Namens het hoofdbestuur: 

Willeril Hoekzema, voorzitter. 
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De Soeten Haert te Renesse (zeeland). 

• Voor ideale gezinsvakantie 
• 200 meter van het strand 
• rust en ruimte 
• kindvriendelijk 
• alle woningen voldoen aan de 

eisen van GEBODEN TOEGANG 

Woning voor 6 personen bij gebruik door 2 pers. 20% korting, 
met 3 pers. 15% korting, met 4 pers. 10% korting en met 
5 pers. 5% korting. 

Voor informatie en brochure 
Telefoon 0111-460606, telefax 0111-468600 

Adres: Rampweg 14, 4325 LH Renesse 



Commissaris der Koningin van Gelderland fan Kamminga: 

Provinciaal bestuur heeft aan kracht< 
gewonnen 

door Reny Dijkman, foto's: Peter Drent 

Arnhem - 'Tot nu toe zijn we er onvoldoende in geslaagd om de 

mensen duidelijk te maken dat de verkiezingen voor Provinciale Sta

ten veel belangrijker zijn geworden. Jarenlang hebben de provincies 

in het verdomhoekje gezeten en werden zij in zekere zin gemangeld 

tussen de rijksoverheid en de gemeentelijke besturen. De taak van 

Provinciale Staten was het concentratiepunt in de discussies over de 

bestuurlijke organisatie van ons land. Na tientallen jaren praten 

over vele varianten heeft het vorig kabinet uiteindelijk besloten om 

het te houden bij het Huis van Thorbecke: Rijk, Provincies en 

Gemeenten.' Jan Kamminga, sinds 7 januari 1998 Commissaris der 

Koningin van Gelderland, is gelukkig met deze beslissing. 

f!i H' 11 
et Huis van Thorbecke met zijn drie bestuurs

\:t~r1111 - -,~ lag~n moge in oude glorie ~ijn_her~teld, met het 
[;:: "__ 50 Jaar oude Gelderse ProvmCiehms moet dat 

,js:--"nO!Hl'éBeuren. Een uitvoerige restauratie staat op het 
programma. Voor de eigen behuizing is door de Provin

cie zeker niet met geld gesmeten. Zelfs de vloerbedek

king is in die halve eeuw nooit vernieuwd. 

Jan Kamminga, 
Commissaris der Koningin 

van Gelderland 

Ook hier geldt: sturen en handhaven.' 
Heel belangrijk is ook een ander nieuw provinciaal 

beleidsterrein, namelijk het vraagstuk van de mobiliteit 

Jan Kamminga, oud-voorzitter van de VVD en voorma
lig voorzitter van het MKB, houdt van zijn werk en 
houdt van Gelderland. Van de 78 Gelderse gemeenten 
heeft hij in zijn eerste jaar als Commissaris er al43 

samen met zijn vrouw bezocht. De andere volgen. Die 
bezoeken geven hun het beste beeld van het eigen karak

ter van al die gemeenten. Kamminga wil dicht bij de 

mensen staan. En Gelderland heeft in hem een goed 
pleitbezorger in het Haagse getroffen, waar hij de nood
zakelijke circuits kent als zijn broekzak. 

Provinciaal bestuur: 
vuist en handreiking 

Provincie is verantwoordelijk 
voor het openbaar vervoer 

Terugkomend op de vernieuwde rol van het Provinciaal 

Bestuur schetst hij kort de jarenlange strijd tussen de 

rijksoverheid, die taken afstootte naar de gemeenten en 

andere taken aan zich trok. Iedereen kent de langdurige 
discussie over de vorming van stadsprovincies, die onge
twijfeld zouden hebben geleid tot de vorming van een 

vierde bestuurslaag. Daar is de VVD altijd fel tegen 
geweest. De provincie zou daardoor meer en meer 
degraderen tot "doorgeefluik" en haar taken zouden 
worden uitgekleed. Nu Paars I dit tij heeft gekeerd, is 

een nieuw elan ontstaan. 
Jan Kamminga: 'Dit is het jaar waarin Provinciale Staten 
hun programma's zullen opstellen op basis waarvan de 

provincies hun beleid kunnen maken, sturen en kunnen 
handhaven. In de komende periode zullen de provincies 

optreden als regisseur en coördinator in de regio's. Het 

beeld daarbij is aan de ene kant de vuist van kiezen en 

besluiten en aan de andere kant de handreiking om het 

dienstverlenende karakter waar enigszins mogelijk te 

benadrukken.' 

Duidelijk voorbeeld hiervan vindt hij de taak van het 

provinciaal bestuur in de beleidsplanningen op het 

gebied van de Ruimtelijke Ordening. Kamminga: 'De 

provincies zullen er voor zorgen dat zij in de discussies 
over de se Nota Ruimtelijke Ordening een cruciale rol 

spelen. In Gelderland geldt dat in het bijzonder voor het 

streekplan waarover met de minister van VROM een 

conflict is. Daar wordt meer van verwacht dan een vage 
tekst waarover iedereen in de provincie het wel eens is. 

en in het bijzonder de positie van het openbaar vervoer 
daarin. 'Sinds één jaar is de provincie verantwoordelijk 

voor het openbaar vervoer in de regio. In de komende 
vier jaar zullen de provincies moeten bewijzen dat beter 

te kunnen organiseren dan Den Haag dat in de afgelo
pen decennia heeft gedaan. Voor Gelderland geldt dan 

in het bijzonder nog de mobiliteit van het goederenver

voer. In de komende vier jaar moet worden begonnen 
met de bouw van het MTC-centrum bij Valburg ( multi

modaal vervoer over weg, water en rail). Daar worden 
goederen overgeslagen, zodat goederen minder over de 

weg en meer over rail en water kunnen worden getrans
porteerd.' 

Een cruciale rol moet de provincie gaan spelen in het 

Plattelandsvernieuwing in 
het rivierengebied 

kader van de plattelandsvernieuwing in het rivierenge

bied. Jan Kamminga wijst op de enorme economische 
groeipotentie die daar nog bestaat. 'We mogen absoluut 
niet alles vol bouwen. Het platteland moet zich zo ont
wikkelen dat het unieke karakter niet alleen niet verlo

ren gaat, maar juist wordt versterkt. Dat geldt in het bij
zonder voor een van de mooiste gebieden van ons land: 
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de gelukkig nog tamelijk onbekende Achterhoek. Dat is 
een schitterend coulisselandschap met een permanent 
ansichtkaartenuitzicht en mede daardoor het probleem 
van de kleinschalige landbouw en veeteelt ( varkenshou~

derijen). Hier staan we voor een enorme uitdaging om 
samen met de kleinschalige industrie en de boeren een 

nieuwe economie op te bouwen, waarbij het waardevolle 
cultuurlandschap niet als een hindernis wordt gezien, 

maar als toegevoegde waarde. Daar zullen de grote 

industrieën plaats moeten maken voor kleine bedrijven.' 

Samenhang van 
beleid en brede visie 
Al deze zaken vragen om een deskundig provinciaal 
bestuur waarvan - zoals Kamminga het verwoordt

'inzicht wordt verwacht in een zeer brede problematiek, 

waarbij het zelden om details gaat maar om de samen
hang van een beleid dat om een brede visie vraagt.' Hij 

licht dat toe met: 'Het plan van de ruimtelijke ordening 

is gekoppeld aan een milieuplan en een waterhuishou

dingsplan. En volkshuisvesting heeft te maken met de 
mogelijkheden van ontsluiting en dus met de infrastruc
tuur. In dit alles moet samenhang zitten in een gebied 

van de Duitse grens tot in de Randstad en van 

Brabant/Limburg tot in de Noordelijke provincies. 
Daarbij moeten we ook nog rekening houden met de 

corridor tussen de twee mainports van Europa: Schiphol 
en de Rotterdamse haven, en Duitsland plus de erachter 

liggende landen. Gelderse Statenleden moeten dat kun
nen overzien en besluiten nemen die aansluiten op het 

rijksbeleid zodat de 78 gemeenten daarmee dagelijks uit 

de voeten kunnen.' • 
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"Kom op voor Uw provincie'; onder dit motto wordt vanaf 13 februari een intensieve campagne gevoerd onder lan

delijke regie, maar met daarin centraal gesteld de eigenheid van onze 12 provincies. Een korte, maar heel intensieve 

campagne. U heeft in de columns van Helmi Huijbregts-Schiedon kunnen lezen wat de rol is van het provinciaal 

bestuur. In het interview met Commissaris der Koningin fan Kamminga komt duidelijk naar voren dat de provincie 

als middelste bestuurslaag duidelijk aan bestuurlijke invloed heeft gewonnen sinds Paars I. In onderstaand artikel 

somt Miehiel Krom de accenten op die in provincies worden geplaatst. 

Helaas kregen wif niet van iedereen antwoord op onze vragen. Een dank voor hulp van Adreas Dijk en Eert van der 

Stoel van de Bestuurdersvereniging is hier op zijn plaats. 

Burgers moeten meer 
betrokken zijn bij hun 

• • provtncte 
Door Miehiel Krom, foto's Sidney Kok 

~·.·. u·. it de beantwoording van onze vragen blijkt dat 
i'; ~uimte voor verdere economisch.e ontwikkeling 
··; :· m de komende campagne met sttp op kop staat. 
.... J.nBriihant, zo laat lijsttrekker Helmi Huijbregts-Schiedon 

weten, is het motto van de campagne: "De VVD werkt 

door!" In de provincie moet de discussie over de ruimte 

worden gevoerd vanuit de samenhang en de dynamiek 
tussen economische en sociale processen. De "netwerk

economie" moet worden gestimuleerd en een kwaliteits

impuls met een nieuwe generatie bedrijfsterreinen staat 
hoog op de agenda als het gaat om "Economisch Bra

bant." Daarnaast zijn de items in deze provincie "Sociaal 
en cultureel Brabant" en "De ruimte in Brabant." 
Ook in Friesland zet de VVD zich in voor: 'Een krachtige 

economische ontwikkeling in een duurzame samenle
ving en met een hoge sociale kwaliteit.' Lijsttrekker Ger

ard van Klaveren: 'Daarin past de ontwikkeling van twee 

sterke economische zones (A7 -zone, langs de A7 van 
Sneek tot Drachten en de Westergo-zone nabij Leeuwar
den). Ook de leefbaarheid van het platteland met zijn 
vitale kernen vindt de VVD van groot belang. Friesland 
staat voor een actiefkleine kernenbeleid. Samen met de 

provincies Groningen en Drenthe zullen wij ons inspan
nen voor het verkrijgen van Europese subsidies voor de 

verdere ontwikkeling van het platteland.' 
Overigens zullen veel provincies ijveren voor het verkrij

gen van subsidies uit het Europees structuurfonds. Naast 
de verdere ontwikkeling van de economie neemt de ver

betering van de infrastructuur een hoge plaats in op de 

prioriteitenlijsten van de diverse VVD-programma's. 
Meestal in combinatie met het verbeteren van de econo

mie. Gerard van Klaveren: ' Een goede infrastructuur is 

natuurlijk voor iedere provincie van het grootste belang, 
dat geldt zeker ook voor Friesland. Onze provincie ont

beert nog een snelle railverbinding tussen het Noorden 

en de Randstad. Wij bepleiten dan ook de realisatie van 

de zogenaamde Zuiderzeespoorlijn en we zijn van 

De burger meer betrekken bij 
het Provinciaal bestuur 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

A. Jansen Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon, tel. 010-5018896, fax 010-5067259 

mening dat het tracé hiervoor in de periode 1999- 2003 

moet worden vastgelegd.' 
Wubbo de Raad, lijsttrekker van Flevoland waar een deel 

van deze lijn door heen loopt, pleit eveneens voor verbe
tering van de bereikbaarheid van zijn provincie over weg 

en rail. In ieder geval is hij tevreden over het feit dat 

voor zijn provincie de besluitvorming over belangrijke 
verbindingen van en naar Flevoland inmiddels rond is. 

Jaap Hennekeij, lijsttrekker voor Zeeland, laat weten dat 
het aanleggen van infrastructuur niet alleen van belang 

is als voorwaarde van de economie, maar ook om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Als actueel resultaat van 
provinciaal beleid wordt in deze provincie de Wester

scheldetunnel aangelegd. 

Bij de top tien van de WD-Limburgdraait het opnieuw 

om economie: "verbetering van de concurrentiekracht 
bedrijfsleven" en om de infrastructuur: "aanleg van 

diverse wegen (A68, A78, A 74, A2 passage Maastricht)" 
plus het verbeteren van de vervoerscapaciteit over water 

en spoor. VVD-lijsttrekker in Limburg !os van Rey zet 
een opvallend onderwerp op de eerste plaats in zijn "top 

tien" van belangrijkste items: 'De burger meer betrekken 

bij het provinciaal bestuur.' Dit onderwerp doet het ook 
in enkele andere provincies goed. Soms wil de provincie 

onder het kopje "participatie" weten wat bij de burgers 
leeft en hen ook betrekken bij het ontwikkelen van 
beleid. Henry Meijdam van Noord-Holland hierover: 
'Noord-Holland is een provincie nieuwe stijl. Dit bete

kent dat wij niet over burgers praten, maar met inwo

ners, bedrijfsleven en belanghebbenden samen proble
men willen oplossen. In het belang van Noord-Holland.' 

Cees van den Oosten, lijsttrekker voor Utrecht, stelt: 'De 
VVD kiest voor echte interactie door belanghebbenden 

in het vroegste stadium bij de beleidsvorming te betrek
ken ... Geen blauwdrukken of ideologische plaatjes, maar 
vanuit de realiteit van alledag werken aan Utrecht als 

kloppend hart van Nederland.' fan Oosterhof, lijsttrekker 
voor Overijssel: 'Onder VVD-leiding is een zeer ingrij

pende reorganisatie van de provinciale organisatie door

gevoerd. De organisatie wordt taakgericht en heeft oog 
voor de buitenwereld. Het motto van ons verkiezings
programma is verdeeld in twee hoofdstukken: "ver
nieuwd bestuur" en "werken aan Overijssel." De eerste 
drie punten van het VVD-verkiezingsprogamma in 

Overijssel op een rij: l. Een gezond financieel beleid, 
geen lastenverzwaring voor de burger. 2. Een klein, 
hoogwaardig, slagvaardig en flexibel inzetbaar bestuur 

en 3. Gunstige voorwaarden voor het bedrijfsleven. 

INTER 
cleanroom 

te 
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Durf te kiezen 
Alle inspanningen ten spijt zullen veel kiezers in hun 

eigen provincie slechts op een vluchtige manier worden 
geraakt door wat een politieke partij te bieden heeft. 
Enkele concrete resultaten, een juiste persoon zien zitten 
of gewoon principieel op de VVD stemmen zullen mede 

de uitslag bepalen. De tijd om de aandacht van de kiezer 

te trekken is kort. Maar de aanleiding kan bijvoorbeeld 

het motto van de campagne zijn. Zo gaat Koos Nolten in 
Zuid-Holland aan de slag met het motto: "Durf te kie
zen." Drenthe: "Kwaliteit van de samenleving en dyna

mische ontwikkeling van Drenthe verdragen geen 
behoudend en louter conserverend provinciebestuur." 

Groningen: "De VVD voor uw veiligheid, werk en leef
omgeving." Noord-Holland: "Werken voor de toe-

komst, voor wonen, werken, leven, genieten in de 21 e 

eeuw." Flevoland: "VVD: ongewoon inspirerend." 
Noord-Brabant: "De VVD werkt door!" Zeeland: "Kom 

op voor Zeeland. Stem VVD." en Limburg: "Ruim baan 

voor de toekomst. Ruim baan voor Limburg." 

Wat tot stand kwam 
Wat is er zoal tot stand gekomen in de afgelopen perio

de? Een greep uit hetgeen de lijsttrekkers aandragen. Fle

voland is op de Europese kaart gezet. Een Europees pro
gramma verloopt naar wens en heeft inmiddels 13.000 

extra banen opgeleverd. Bovendien heeft deze provincie 

de verkeersveiligheid in de zin van aanpassing van de 
infrastructuur, educatie en voorlichting en handhaving 

adequaat aangepakt. In Brabant is simpelweg het verkie

zingsprogramma uit 1995 waargemaakt. Het belangrijk
ste item was het herstel van evenwicht tussen economie 

en milieu. Helmi Huijbregts-Schiedon meldt: 'Een klei

ne bescheiden greep: economische g~oei plus 0,75% ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde en de werkloos

heid is gedaald met een half procent.' Verder is zij trots 

op de vele nieuwe VVD-burgemeesters! En 'Het door de 

VVD bepleite maatwerk in de ruimtelijke ordening is in 
een pilot gegoten: gemeenten mogen zonder verrekening 
binnen de bebouwde kom "uitbreidingslocaties" realise

ren.' Gerard van Klaveren uit Groningen roemt de colle
giale samenwerking in het bestuur tussen CDA, PvdA en 

VVD. In Drenthe is•de financiële huishouding op orde 

gebracht. Meer flexibiliteit in de begroting onder meer 

voor cofinanciering van ontwikkelingsprojecten in de 
provincie. Dit is gepaard gegaan met een reorganisatie 
en een forse afslanking van het (ambtelijk) apparaat. Jan 
Oasterhof (Overijssel): 'Ook in Overijssel is een zeer 

ingrijpende reorganisatie van de provinciale organisatie 

doorgevoerd. De organisatie wordt taakgericht en heeft 

oog voor de buitenwereld.' Limburg is trots op een 
afspraak met het kabinet over de wegeninfrastructuur; 

het hebben van één regionale televisiestation in plaats 
van twee, het stellen van een plafond aan de museum

subsidie, het verbeteren van het openbaar vervoer en het 

ontgrindingsbeleid (weghalen van grind) met een even
wicht tussen vraag, aanbod en maatschappelijke organi
satie.' Lijsttrekker Koos Nolten in Zuid Holland kijkt 

met voldoening terug op: 'Extra geld voor economische 
structuurverbetering, geen lastenverzwaring voor de 

burgers en het bevorderen van de infrastructuur.' 

Leefbaarheid en 
veiligheid zijn 

belangrijk 
Enkele andere onderwerpen waar de verschillende pro
vinciale fracties zich sterk voor willen maken. Sipke 



Swierstra in Drenthe laat weten dat een aantrekkelijk 
landschap, natuur en goede milieukwaliteit basis moeten 
blijven voor leefbaarheid als vestigingsfactor. Grote uit
daging hierbij is om beleid niet alleen conserverend en 
conservatief te laten zijn. Er moet juist worden inge-

. speeld op de dynamiek van de samenleving. Naast 
thema's als de ruimtelijke economische ontwikkeling 
van Drenthe, investeringen in vaarwegen en weginfrast

ructuur en marktwerking in het openbaar vervoer speelt 
de demografische ontwikkeling in deze provincie een 

belangrijke rol. Drenthe vergrijst en trekt zelfs ouderen 

aan die emigreren naar deze provincie. Jongeren trekken 

weg wegens een gebrek aan adequate werkgelegenheid. 
Ook in Zuid-Holland is leefbaarheid een belangrijk 

thema. Lijsttrekker Koos Nolten: 'Wij kiezen voor bevor

deringvan de leefbaarheid en staan voor een groen

blauwe dooradering, veiligheid in stad en platteland, en 

geen rigide groene hart beleid.' Alexander Sakkers in 
Groningen kiest ook voor een sterke leefomgeving: 'Het 

behoud en de versterking van waardevol en uniek Gro

nings landschap staat bij ons centraal.' Het bewijs dat 

Groningen de laatste watersnoodramp nog niet te boven 
is, blijkt wel uit het feit dat in het verkiezingsprogramma 

onder de kop "veiligheid" als eerste bescherming tegen 

wateroverlast wordt genoemd. V er der noemt Sakkers 

veiligheid in het verkeer en veiligheid door goede poli
tiezorg. Henry Meijdam uit Noord-Holland vindt dat 

Schiphol in Noord-Holland moet blijven: 'De VVD wil 

alles doen om, - in evenwichtige afweging van de econo

mie, veiligheid en milieu - de verdere groei van Schiphol 

mogelijk te maken. Op lange termijn kan een eiland in 
zee daarbij een interessante optie zijn.' Op zijn lijst van 

belangrijkste iteins staat ook het onderwerp "goede zorg, 

voorwie zonder zorg niet (meer) verder kan": 'Soms is 

professionele zorgverlening onmisbaar. Overheid en 
zorgverzekeraars gezamenlijk dienen daar naar de 

mening van de VVD borg voor te staan.' Overijssel sluit 

zich op het zorgonderwerp aan door te pleiten voor 

stellii aan regionale consumenten- en patiëntenplat

forms, en het bevorderen van zelfstandigwonen van 
ouderen. 

Opmerkelijke 
zaken 

Verder hebben wij de VVD-lijsttrekkers gevraagd naar 
enkele opvallende zaken in hun provincie. Opnieuw een 

greep uit de antwoorden. Drenthe: 'Feit is dat de PvdA 

(coalitiepartner van VVD, CDA en D66) een lijstverbin
. ding aangaat (voor het eerst) met Groen Links. Hoezo 
paars?' Zuid-Holland: 'Ruimtelijke ordening HSL is 

benut om tevens andere ruimtelijke knelpunten op te 
lossen.' Overijssel: 'Hoewel de gemeentelijke herindeling 

vèelcommentaar heeft opgeleverd, kwam de VVD bij de 
tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen te Deventer als 

de overwinnaar uit de bus.' Flevoland: 'Door de bijzon
dere inzet van verschillende VVD' ers uit Gelderland, 

Overijssel en Flevoland is het gelukt om voor de eerste 
maal in Nederland het "Europartenariaat" te organise
ren. Deze internationale "bedrijvenbeurs", die gesteund 
werd door de EU, was een groot succes.' Limburg: 'Frits 
Bolkestein treedt tijdens de komende verkiezingen maar 

een keerop: in Maastricht.' Tenslotte Noord-Brabant: 
'De huidige verhouding in onze provincie luidt: CDA 
25, VVD 22 en PvdA 11. Verwachting is dat deze verkie

zingen een nek-aan-nek race zullen worden. En daarmee 

wordt een zeer dringend stemadvies gegeven voor 3 

maart aanstaande. • 

Naschrift: 

De verkiezingen van Johan Bandt tot lijsttrekker voor Gel

derland vond plaats na sluiting van dit blad. Van hem dus 

geen bijdrage, maar Gelderland komt uitvoerig aan bod in 

het interview met fan Kammin ga. 

Redactie 

Wethouder zijn in 
Groningen is leuk 
Door Johan Hommes, foto: Koos Vos 

Sinds april vorig jaar is de WD weer vertegenwoordigd in het college van Burgemeester 

gen-stad. Op zichzelf geen opmerkelijk nieuws, ware het niet dat dit voor het eerst in 26.1fi!'n:;:Jtet 

heeft de WD onafgebroken in de oppositie gezeten. Nu is Koen Schuiling 

tefeuille-onderdelen Economische Zaken en Verkeer en Vervoer. 

Het is 

Ko~n Schuiling 
Wethouder in Groningen 

chuilhig verklaart de lange oppositie.tijd uit twee 

factoren. De PvdA had lange tijd bijna een absolu

te meerderheid in de gemeenteraad. Dit gaf de 
gelijkheid om met een kleine partij, meestal ter lin

kerzijde, een meerderheid te vormen. Gedachte daarbij 

was dat de invloed van de PvdA op die manier maximaal 

zou zijn. De tweede factor lag binnen de eigen VVD
fractie waar soms ook wel eens problemen waren. Die 

zorgden er dan voor dat de VVD minder aantrekkelijk 

werd als stabiele coalitiepartner. 'Vervolgens treedt er, 

als je zo lang buiten het dagelijks bestuur staat, een soort 

periode 1990 tot 

Remkes die naar 
!dè~J'~el~é!;~,l(;l:qi:l,ê;lfyvas.ve:rtnlkk:en In 1998 was hij lijst

thouder. De belangrijkste reden 

inhet college heeft plaatsgenomen 

methet bedrijfsleven. In de komende 
· 'nvesteringen gepleegd, zoals in de 

bedrijfstèrreinen en kantoorloca

voor het bedrijfsleven weg

als tweede partij van de 

partijen hebben dit 
de PvdA, het CDA en D66 

:: i;l;~l:tStJesltuttr te vergroten, 

"l-'''uull115 vindt het leuk ál~ wethouder. 'Ik heb het naar 
mijn zin. Het is wel evengiqeien in de nieuwè rol, waar
bij de VVD als bestuurspartij opereert. Oók voor de 
fractie was dat een overgang:,:Nu gaat alles echter prfrqa. 

Ik heb een interessante en uit~gende portefeuille, waar 
veel valt te doen.' 

Groningen is deel vah,eetfregi6~Jjèlangrijk voor de . 

komende periode isdè uit:VoeÎ'ingovan de regiovisie die 
' ' ' > ~, ' ' ~- ' 
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déQ.JJil~ilggt::ndle gemeenten. Die regiovisie geeft 
Er zijn afspraken gemaakt 

milieu, bedrijfsterrei-

"·''"'''"'-'\ 1a'"'·"'u•r. aangedrongen op betere samen-
geJ:neenlten en daarom is het volgens 

Schuiling zo jainmer dat, nu die samenwerking er is, 

Den Haag slechts zeer moeizaam finanéiële steun ter 

beschikking stelt 
Dat de regionale samenwerking goed is bet:ek,ent 

gens niet dat geen pittige discussies worden 

bijvoorbeeld de financiering van de 

over de woningbouwcontingenten. 

stad Groningen voor wat betreft de wo11i~ 
hand wel in eigen boezem steken. Ve~l'tltl 
dig gebouwd in de sociale sector. D .',,:,' 

den geklaagd over het vertrek van deÎiÓg~te iiik 
uit de stad. Gelukkig wordt er nu meergeoouwtnaar de 
vraag. 

Ook tussen de VVD~bestnt&<ftl:îS in de regio is de ver-
houding gqèd. Schuilin . ·,·.· . in qat verband twee 

bijeenkomsten ovei~e· 
meegemàakt !llet , 

schien moeten w~ 

overde infrast 

dat de stacl dç>1:n' i~. 

">' , :: ,:< 0 ,, : ,~ ::F,', , _ , ~,/,~' , 
~,:,~\ , ;: <o":ö,:,; ,''~~,,~ '''~s"':=;~:';~,:~:~;? 

hÓ~~:~~~t!f~i!j" 
voÓr w~tb~treft M ~teun uit.iP~~ f(a~&~ti:euft':~e wet~,, :'::~\1 

·.•11o.\iderdat 'qe aaril~g van d~,J:iogèsrlelheidslijÎlrl~~t het.'~~~':,,, 
. tiooré!;en vÓorlópig isuitg~st~hi O!è):ISL !syo~g~~~ he,x1i' , 

noodzl]:kelijk voor de Vtl:tbindingènmèt S:catidil}~Yie ,~n. 
Noord-Duitsland: Ook worden dà~(ip()Îbè:cfrjjveÏ!;~~n~ 
getrokken om zich in Noord-Nèd~riandteyèstfg~t}::D~t' 
zorgt voor ontlasting van het toch alpve~o~e~e~fèr;r 
van ons land. Schqiling zou ooknl:eer priorit~i{Winell.' 
geven aan de aanlegvànlightrailvérbindihgèll.;Ui~a:i······.. ,~ 
helaas zijn ook die door de IQi~ister vertraàg(i. T,ell.slótte <;~ 
maakt hij zich zorgen ave~ debaanverle~gihgvan het: . ,:~~i~ 
vliegveld Eelde. Die moet er kom én. J<:r moèteell.tota~I: .. 0,'!' 
aanbod zijn in de infrastructuur en daar h6ort eerr:v~eg:' 
veld bij. 'De uitspraken van ministe.r Pronkovèrd~ >: 

luchtvaart wekken bij mij twijfel op'. • 
>,;;_) 



De toekomst van de Waterschappen: 

~-~!1 functionele of een algemene 

.~. Ïijd(Hzs een door d~>~i~f-.j;ûiilE;ffvtli:itJ:dse Kamercentrales 

georganiseerde the1fiàd~~:~~a#~~~··de toekomst van de Waterschappen 

en de verkiezingen van,'q~/~~ter'iPHapsbesturen centraal. 

De titel van deze dagl~i4~~.4~t(o,Ók~De toekomst van de Water

schappen: een functionel~ ()/~~h ~lgeme:ne democratie? 

::~~~~jl!;~-
scfiar•vèn en de wijze waarop wate~~~bipsbestur~n wor
: den gekozen? Wat willen wij? En vv'af dient in de toe-

komst te worden veranderd? Ook werd aandacht aan de 
huidige reglementen besteed in verband met de komen
de waterschapsverkiezingen. 

Uiteindelijk behoren we er met elkaar zorg voor te dra

gen dat een redelijk aantal kwalitatief goede VVD-leden 

zullen worden verkozen tijdens de komende water
schapsverkiezingen. 

De themadag op 16 januari stond onde.r leiding van de 

dagvoorzitter de heer mr. C.W. Koog~~;;v!:!Q~~~~~er 
Kamercentrale Dordrecht en door onde;~t~!iri4t~r~:- }; 

)ers zijn inleidingen verzorgd: . . . . ' ' ' .. 
;;• mevrouw drs. J.M. de Vries,staatss~èretili:isvaÎlVer~ :' 

keer en Waterstaat · ,:•:: • · · j', . 

de heer ing. J. Wijnants, Iid Hooglf~erl1raadsch~p , 
' '"~"~ ' ' ' ' ' ' , 

Delfland 
de heer mr. R. Lucht~nveld, lid Tw~ede~IZámerfractie 

'0 '', ' ' ' ~ ,< ', ' , 

vvP : 
• deh~er mr. P.J.J;Mvan den Bo~ch; li<l,zltîyeringschap 

~ ' ' ' 

l,Je:rulltl1LHlO :aarlw,ezi:gen in ResÜnira~t'de SchàapslZO:oi 

lJeltt JileJg~n tijdens de inleidiljge~ iri:v!fgel~~~~~h~,'vèr: 
·o"~fUJ,'~"'"" aspecten van dit o49e~,~~ fo&rgt;si;:ftoteld; 

Sdlat>pe:n moge~:~~;~:e!:r:~!u:~::ii~;~t~a~r~~~ .•. 
wordt verondersteld. In dèlÎ\li~elijR:~:~ebiedé!J.':Î$ili~n ' 

::::;e~::~:~:::~~~~i!,~e~~à~~:~:~~f~~~~;~ 
schappen onlosmak~li].k'inêC::~è~gês~hiêa~nW~:N:e~#-

~::~~§k~ä~B~~r= 
~,,,",:::-:,~::-:~~~c<:,:,::'~ ~~,<'::,, ~, 

~ ,',:;( :"o,~,';,,:c: ~'~5,, 0 

democratisch gehalte van het waterschap. De besturen 

dienen immers een afspiegeling van de maatschappij te 
zijn. 

Belang, betaling en 
zeggenschap 

Monique de Vries is voorstander is van de huidige func

tionele democratische vorm van de waterschappen. De 

staatssecretaris deed de toezegging dat in het jaar 2000 

een evaluatie zal plaatsvinden van de wijze van verkie
zingen voor de waterschappen. 
Hoofdingeland van Delfland Joop Wijnants onder
streepte in zijn betoog de drie uitgangspunten die te zien 

zijn in het bestuur van het waterschap: belang, betaling 
en zeggenschap. Hij hield de zaal voor dat het aantal 

VVD' ers in de Verenigde Vergadering beduidend hoger 
kan worden dan nu het geval is. Ook legde hij de vinger 

op een gevoelige plek door de hoge kosten van de directe 
verkiezingen van het waterschapsbestuur in relatie te 

brengen met het presentiegeld van een waterschapsbe
stuurdeL 
De VVD-Tweede-Kamerfractie heeft, volgens Ruud 

Luchtenveld, besloten om in principe niet meer te bou

wen in de uiterwaarden. Voor reeds bestaande bedrijven 
in die gebieden zal naar maatwerk moeten worden 

gezocht. Voor (tijdelijke) wateropvang zullen meer ter
reinen beschikbaar moeten komen. De kracht van de 

waterschappen is dat zij functioneel bestuur zijn. Dat 
moet zo blijven. De kwaliteit van kandidaten voor het 

waterschap zal van doorslaggevend belang moeten zijn. 
Gemeenteraadslid en waterschapsbestuurder Peter van 
den Bosch onderbouwde in zijn betoog waarom hij 

voorstander is van een lijstenstelseL Volgens hem moe-

Het forum: de hêrerl, V:áii Bei! BÖsch, X,:uèhteriveiJ,.\Kooger - yóorzitter -, staatssecretaris Monique de Vries en de heer Wijnants 
~,~ ~,'c ',' ,,~ ~, ~' '',', , ', ,,' ',',,', , ,, ,'',, 
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Staatssecretaris De Vries in 
gesprek met de deelnemers 

ten politieke partijen medeverantwoordelijk worden voor 

de besluitvorming. De waterschappen worden steeds 

belangrijker en aan de toekomstige besturen zullen daarom 
zwaardere eisen worden gesteld. 

Duidelijk was hij met zijn standpunt dat de waterschappen 
functioneel democratisch organen met politieke invloed 

moeten zijn. De daaropvolgende discussie aan de hand van 

stellingen bracht de zaal in beweging. 
Over een verkiezing via een lijstenstelsel tegenover een ver

kiezing via een personenstelsel was niet iedereen het met 
elkaar eens. Duidelijk was wel het gevoel aanwezig dat de 

VVD zich voor de komende waterschapsverkiezingen sterk 

moet maken om een goede vertegenwoordiging .in het 
waterschap te verkrijgen. 

Terugkijkend op de themadag kon kc-voorzitter Kees 

Koog er constateren dat niet alleen de grote opkomst maar 
ook de discussies in de zaal, in de wandelgangen en bij de 
afsluitende uitstekend verzorgde lunch hebben laten zien 

dat dit onderwerp sterk bij de aanwezigen leeft. 

Wie en wat kiezen we 
eigenlijk? 

Alle inwoners van achttien jaar en ouder en de eigenaren 
van gronden en/ of opstallen in Noord- en Zuid Hollàna 

krijgen dit voorjaar (eind april) de mogelijkheid om ziCh 

met de verkiezing van de waterschapsbesturen te bemoei" . 
en. Tot op heden was de invloed van de partij hierbij 

beperkt. Enige sturing vond plaats bij het kiezen van de 
vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen door de 

gemeenteraden. Dit jaar zal ook deze categorie direct wor~ 
··den gekozen. Als de VVD werkelijk invloed wil hebben op 

de samenstelling van de nieuwe waterschapsbesturen is het 
vanbelang dat de partij nu actief deelneemt aan zowel de 

kandidaatstelling als aan de "verkiezingscampagne". Ande

re partijen en maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld: 
natuur- en milieuorganisaties en visclubs, woningbouw
verenigingen e.a.) zijn al hun steunacties aan het organise

ren. 

Bij de verkiezingen van de besturen voor de waterschappen 
wordt een direct personenstelsel gehanteerd. Dit houdt in 

dat men niet op een partij maar op een persoon zijn/haar 
stem uit moet brengen. Naast schriftelijk stemmen zal nu 

ook per post en of telefonisch stemmen worden ingevoerd. 
De kiezer kan zelfbepalen hoe men zijn stem zal gaan uit
brengen. 

De kandidaatstelling vindt plaats in de week van 25 tot en 
met 29 januari 1999 ten kantore van de Hoogheemraad
schappen. De verkiezingspedode duurt twee weken en ein-



digt op 27 april om 12.00 uur. De installatie van 
het nieuwe waterschapsbestuur is voorzien op 
29 juni 1999. 
Alleen een gerichte bundeling van VVD-stem
men kan VVD-kandidaten aan een zetel in het 
waterschapsbestuur helpen. Het streven is zoveel 
mogelijk "VVD-zetels" te realiseren. De bestu
ren van de vier Zuid-Hollandse kamercentrales 
hebben besloten om het voortouw te nemen, 
hetgeen een zware opgave is. De actieve bijdrage 
van besturen van ondercentrales en afdelingen is 
onmisbaar om een goede VVD-vertegenwoordi
ging te realiseren. Het gaat dan om onder andere 
om een aantal kandidaten met het gewenste pro

. fiel en de categorieën van kandidaten waarmee 
de VVD zich wenst te bemoeien plus de verkie-

Alle kiesgerechtigden ontvangen op 7 april een 
vooraankondiging over de verkiezingen. Het 
verkiezingspakket met stembiljetten volgt op 
14 april en zal bij alle kiezers worden bezorgd 
met een verkiezingskrant. BARTELS ADVOCATEN 

De profielschets van een waterschapsbestuurder 
wijkt niet af van die van politieke vertegenwoor
digers. Met name is het van belang dat bestuur
ders op een objectieve wijze de belangen van de 
verschillende categorieën op een juiste wijze 
weten af te wegen in plaats van deelbelangen te 
laten prevaleren. In vergelijking met het verle
den is hier juist een verandering waar te nemen. 
Specifieke kennis is aanwezig bij het 
technisch/ambtelijk apparaat van de waterschap

pen.• 

Bartels Advocaten is het enige gespecialiseerde middelgrote advocatenkantoor 
met vestigingen in de vier grote steden. De werkzaamheden concentreren zich 
op cliënten met vermogensrechtelijke belangen, met name in het 
bedrijfsleven. 

. zingscampagne. 
:Daarnaast zullen de waterschappen een publici
. teitscampagne gaan voeren via radio en tv. 

Specifieke aandachtsgebieden van het kantoor zijn: onroerendgoedrecht, 
huurrecht bedrijfsruimte, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso's en 
claims ("storingen nutsbedrijven, euro, millennium"). Een dertigtal 
medewerkers staat voor u klaar om u te adviseren en zonodig bij te staan in 
procedures. Desgewenst wordt op voormelde rechtsgebieden een second 
opinion afgegeven. 

Bartels Advocaten kent ook de mogelijkheid van detachering ("lease a real 
lawyer") en is tevens bereid om voor een vaste prijs bepaalde juridische 
werkzaamheden te verrichten ("tendering"). 

JOVD viert 50-jarig bestaan UTRECHT AMSTERDAM 
Smith Building 
Hogehilweg 10 D 

Op 26 februari 1949 besloot een dertigtal jonge
r.en in Pulchri Studio te Den Haag de JOVD op 
te richten, Vijftig jaarlater bestaat de JOVD nog 
steeds. 

kennis te maken. Goede gelegenheden zijn daar
voor de borrel/receptie op zaterdagmiddag vanaf 
16.00 uur of het aansluitende galadiner om 18.00 
uur. 

Het Hoogeland 
Museumlaan 2 
3581 HK Utrecht 
Postbus 64 
3500 AB Utrecht 
Telefoon: +31 (0)30- 2522577 
Fax: +31 (0)30- 2523943 

1101 CC Amsterdam Zuidoost 
Postbus 22723 
1100 DE Amsterdam Zuidoost 
Telefoon: +31 (0)20- 3113666 
Fax: +31 (0)20- 3113677 

Wij zullen dit heuglijke feit vieren van vrijdag
middag 26 februari tot en met zondagmiddag 
28 februari. 
Op die vrijdag beginnen we vanaf 14.00 uur op 
de pier in Scheveningen met een internationaal 
seminar, waarvoor ook onze internationale libe
rale zusterorganisaties zijn uitgenodigd. Het 
seminarzal duren tot ca. 22.30 uur. 

Als U meer over het programma wilt weten of als 
U zich wilt opgeven, dan staan daar de volgende 
mogelijkheden voor open: 

e-mail: info@bartels-advocaten.nl 
h ttp:/ /www.bartels-advocaten.nl 

Zaterdag en zondag vinden de activiteiten plaats 
in het Nederlands Congres Centrum te Den 
Haag. Op het programma staan dan bijvoor
beeld politieke werkgroepen met als gastsprekers 
onder meer de VVD-ministers Jorritsma, Zalm 
en van A artsen, een galadiner en uiteraard een 
groots feest. Op zaterdag om 11.00 uur beginnen 
de eerste werkgroepen. 

Het lustrum is natuurlijk een uitgelezen moge
lijkheid om weer oude bekenden van vroeger te 
ontmoeten of juist om nu eens met de JOVD 

Telefonisch/ per post: 
JOVD Algemeen Secretariaat 
t.a.v. de Lustrumcommissie 
Herengracht 38-a 
2511 EJ Den Haag 
Tel.: 070 - 362 24 33 
Fax: 070- 361 73 04 
E-mail: 
Internet: http://www.jovd.nl/lustrum 

i~ 
Wibo van Omroeren, 

voorzitter Xe Lustrumcommissie • 

H~~J et kan u niet zijn ontgaan: er komen weer 
t ;/verkiezingen! op 3 maart aanstaande. 
Voor de Provinciale staten, onze middelste 
bestuurslaag. 
Uit ervaring weet ik dat ons provinciaal bestuur 
niet iedereen even sterk aanspreekt. Dat is jam
mer, en ook onterecht Het provinciaal bestuur 
is wellicht minder zichtbaar dan gemeenteraad 
of Eerste Kamer, toch is het van zeer grote bete
kenis voor al die taken die de gemeentegrenzen 
overschrijden. 

In het huis van Thorbecke, met de drie (over
heids}verdiepingen, vormt deprovincie de mid
den laag. En voor het provinciaal bestuur geldt 
wat voor bewoners van de middelste etage ook 
geldt· je moet zorgen dat het boven je geen keet 
is, en met je benedenburen heb je de afspraak 
dat je niet loopt te stampen met de stereo 
voluit aan. 

DENHAAG 
Zeestraat 100 Kantoorgebouw 
Zeestraat 100 
2518 AD Den Haag 
Postbus 84151 
2508 AD Den Haag 
Telefoon: +31 (0)70- 3566543 
Fax: +31 (0)70- 3566544 

Die provincie heeft zijn stereo al lang afgezet, als 
die er al was. Integendeel: er wordt hard 
gewerkt zo knokt de provincie met de Rijksover
heid en de Europese Unie over subsidies uit het 
Rijks-en Structuur{onds. En bekijkt het provinci
aal bestuur of de begroting van uw gemeente 
niet de pan uit rijst En of er een goede spreiding 
is van de zorginstellingen 

Soms zijn het lastige taken, die de provincies 
moeten uitvoeren. Ik denk aan de belangrijke rol 
van de provincies bij de gemeentelijke herindelin
gen. Een onderwerp dat altijd veel emoties weet 
los te maken. voor de WD op affe bestuursni
veaus gelden daarbij als uitgangspunten de 
autonomie van de gemeenten én voldoende ster
ke gemeenten, die hun taken goed aankunnen. 

tn een aantal provincies komen zogenaamde 
onafhankelijke regionale partijen met een kandi
datenlijst uit Zij verkeren in de positie dat zij 
nog geen verantwoordelijkheid op die middene
tage van Thorbecke hebben hoeven te dragen. 
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ROTTERDAM 
Gebouw '200 Weena' 
Weena290 
3012 NJ Rotterdam 
Postbus 819 
3000 AV Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10- 2821402 
Fax: +31 (0)10- 2821357 

Ik doe niets af aan het democratische recht om 
als regionale partij aan de Statenverkiezingen 
mee te doen, zoals ook lokale partijen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat landelijk georganiseerde politieke 
partijen met gemeentelijke en regionale provin
ciale afdelingen beter in staat zijn de belangen 
van de burger te dienen. Zij zijn immers beter 
in staat integrale afwegingen door die drie 
bestuurslagen heen te maken. 
Daarnaast zijn er nog 'eendoefspartijen -. Daar 
heb ik eigenlijk nog meer bezwaren tegen. Daar 
vindt helemaal geen integrale afweging plaats. 
Die lopen door niemandsland naar nergens. 
Hoe het ook zij, de WD zal, zoals altijd, blijven 
uitgaan van de eigen kracht Dat wil zeggen 
van de eigen beginselen en de eigen ideeën. 

Werk mee aan onze campagne, die 73 februari 
start Kom op voor uw provincie! Kom op voor 
uw partijl 
Mijn fractie en ik zullen alles doen wat in ons 
vermogen ligt om deze campagne tot een libe
raal succes te voeren! 



Afdelings- en Regionieuws 
door Reny Dijkman, cartoons: Gerard Wiegel 

.. 1, r'J'J'""""Iing ging gep,"d mct een 
r~ ]~fote hoeveelheid afdelingsbladen, 
i'<: .t:'waarin werd terug gekeken op een suc-

"':JS1cesvO'lWD-jaar tijdens ontvangsten rond de 

kerst en de jaarwisseling. Afdelingen worden 

steeds inventiever op het gebied van ledenwer

ving en -behoud. Zo houdt Capelle a/d IJsseldit 
voorjaar een wijnproeverij voor haar leden, 

organiseerde Groningen-stad een "Pepernoten
borrel" in de sinterklaastijd en is het voor de 

Haagse leden mogelijk om in een van de komen

de maanden deel te nemen aan een galadiner. 
Het meest verrassend was de nieuwe lay-out van 

Almere. Het kwartaalblad heeft een twee-kleu

renomslag waaruit puur professionaliteit 
spreekt. Ook inhoudelijk - Almere maakt thema

nummers - biedt dit blad veel. 

In het Westland zetten de zeven gemeenten zich 
in om een hoofdstructuur op poten te zetten tot 

het jaar 2010 waardoor oplossingen worden 

gevonden voor de problemen waarmee de glas
tuinbouw heeft te kampen. 's-Gravenzande geeft 

de volgende knelpunten aan. ( Het Westland is 

economisch te sterk afhankelijk van de glastuin
bouw; (De Westlandse tuinbouw ondervindt in 

toenemende mate internationale concurrentie; ( 

De Westlandse tuinbouw speelt nog onvoldoen

de in op de wensen van de consument (overgang 
van aanbod naar een vraaggestuurde markt); ( 

De indeling van de ruimte in het Westland is 

versnipperd en van geringe kwaliteit. 

In Hilversum kijkt voorzitter Rients Wigboldus 

met misnoegen terug op een jaar waarin door 
een lokale partij de sfeer en het beleid verknoeid 
werd. 'Het is uniek als één partij kans ziet het 
klaar te spelen dat niet één van de andere partijen 
in de gemeenteraad samenwerking in het college 
van B&W met deze partij wil...' En secretaris 

Rudgers spreekt de hoop uit dat na de verkiezin

gen in 2002 er 'een college komt dat de afspiege
ling vormt van wat de kiezers willen. Daaraan zal 
ook de huidige (lokale) partij moeten deelne-
men ... ' 

Marco Mud, VVD-voorzitter Utrecht, uit in zijn 

hoofdartikel de klacht dat door de geringe ver

goeding en het vele werk het moeilijk is voor 
raadsleden hun taak naar behoren invulling te 

geven. Hij schetst de tegenstelling tussen het 

professioneel bewerktuigde parlement en de 
positie van de raadsleden. 'De laatste worden 

ALS JE Drt WE'RK CjOED 
WIL I roeJ KUN JE ER 
CiEE"N BAAN BIJ t\EBBE'N! 

eveneens geacht het beleid van B& W te toetsen en 
dat met een fractiebudget waarmee hoogwaardige 
praktische ondersteuning in onvoldoende mate kan 
worden geregeld; een laag inkomen - wat in feite 
betekent dat dit belangrijke werk alleen kan wor
den verricht naast een volledige baan, en onzeker
heid met betrekking tot carrièreverloop ... ' Mud 

vergelijkt het raadswerk 'met het graven van een 
kuil die tegelijkertijd wordt dichtgegooid.' 

Dordrecht heeft een formule gevonden om de 

rijpere jeugd aan de VVD te binden. De afdeling 
doet dat via koffiebijeenkomsten over politieke 

onderwerpen. Door deze activiteit is de Dordtse 
raadsfractie en ook het bestuur inmiddels met 

een aantal jongeren aangevuld. 

Voorzitter Ans Rijnsburger (Hillegom) roept op 
voor de komende verkiezingen: 'Hoe je het ook 
wendt of keert, met name de Provinciale Statenver
kiezingen worden als graadmeter gezien voor Paars 
II. .. ' 'Daarom: promotie voeren, aan de weg tim
meren, het blijft van betekenis, ook voor een plaat
selijke afdeling. Wij rekenen dan ook op u als lid 
om uw bijdrage te leveren al is het maar simpelweg 
reclame voeren door een WD-poster voor uw 
raam te hangen.' 

Assen is somber over de financiële lasten die na 
de provinciale herindeling van 1997 voor de bur

gers zijn gestegen. 'Voorlopig zullen de kosten 
alleen maar verder de pan uitrijzen. Nieuwe 
gemeentehuizen, ambtenaren, politici ... etc. reizen 
op kosten van onvermogen door hun oppervlakte
matige grote gemeenten; dienstverlening staat als 
gevolg van reorganisatie voorlopig op een laag 
pitje.' De redactie van VVD-Informeel vraagt zich 

af of Assen zich achteraf niet gelukkig moet prij
zen met de uitbreiding van haar grondgebied. 

Arnhem gaat dit jaar haar leden enquêteren over 
de te volgen VVD-koers. Zij kunnen dan ook 

aangeven wat hun mogelijke ambities zijn om in 
bestuurlijke zin actief te worden. 

Geheel tegen de landelijke trend in heeft Gorin

chem kans gezien haar ledental met 15 personen 

uit te breiden. Daardoor kon de afdeling tijdens 
de viering van haar 50-jarig bestaan het 150ste 

lid feestelijk verwelkomen. 

Peter Steenmeijer (Apeldoorn) geeft onder de 
kop "Ecologonomie" een heldere analyse over de 
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spanningsvelden tussen milieu en economische 

groei. Hij schrijft over de begrijpelijke emoties bij 
het verlies van kleine stukjes natuur in de directe 

omgeving. Daarnaast stelt hij: 'Met plezier vliegen 
we naar gebieden waar grote kaalslag heeft plaats
gevonden alvorens er vijfsterrenhotels verrezen. Die 
natuur kenden we niet en we zijn er dus ook niet 
emotioneel bij betrokken. Dat we ons voor die 
appartementen meer dan 1 000 kilometers moeten 
verplaatsen met alle mobiliteitsschade van dien, 
wordt niet belangrijk gevonden. Het bieden van 
recreatieruimte op een veel kleinere afstand heeft 
dus grote voordelen, mondiaal ecologische gezien ... ' 

In Amsterdam kampt men met het probleem dat 
goed opgeleide agenten vaak snel naar een rusti-

ger gemeente uitwijken. Fractievoorzitter Ferry 
Houterman heeft bij de slotbeschouwingen van 
de begroting dan ook een motie ingediend om te 
trachten dit tij te keren. Hij wil voor de dienders 

een extra hoofdstedelijke toelage en vraagt daar
naast om een speciale contractbonus voor die 
dienders die een tienjarig contract voor Amster
dam tekenen. 

Ondercentrales zijn nuttig, zo bewijst de oe Duin
en Bollenstreek. De tien afdelingen die onder 

deze ondercentrale vallen leverden maar liefst vijf 
kandidaten voor het provinciaal bestuur. Het 

gevolg was dat in de eerste ronde er geen öp een 
verkiesbare plaats terecht kwam. De ondercentra

le belegde daarop een ledenvergadering waarop 

het vijftal zich kon presenteren. Van de overgeble
ven kandidaten wist onderhandelaar Fred Vijse

laar er één op een verkiesbare plaats te krijgen. 

Venlo is op zoek naar het vaderschap. Onder de 
intrigerende kop: "Wie is de echte vader?'' ver

scheen het volgende bericht. 'Er zullen wel veel 
vaders opstaan om het resultaat te claimen voor 
het succesvolle offensief tegen minister Netelenbos 
om de drie hoognodige autowegen in Limburg (en 
vooral de A7 4 in Venlo) op tijd aangelegd te krij
gen. In elk geval dienen onze burgemeester, de heer 
]. Schrijen, en onze deputé, de heer M. Vestjens alle 
lof en wie van de twee de echte vader is? Dat vra
gen we volgend jaar aan Sinterklaas.' 

In Wageningen uit voorzitter Bert van Houten 
zijn ergernis over het gebrek aan terughoudend

heid bij het uitgeven van onze belastingpennin
gen. 'Een eenvoudige "cursus besef' op het gebied 
van geld uitgeven van onze samenleving zou op 
zijn plaats zijn. Als burgers hoeven wij natuurlijk 

niet tot in het oneindige alle geklungel en gekluns 
te accepteren. Want dat is het vaak. Niet de 
geringste prikkel om de zaken goedkoper te doen 
waar de marktkoopman juist wel de prikkel heeft 
om goedkoper zaken te doen. Daardoor overleeft 
die koopman. Anders wordt hij door anderen "uit. 
de markt" gedrukt. Maar voor monopolisten geldt 
dat allemaal niet. Dat zien we nu bij de vroegere · 
PTT-Telecom, maar ook bij de stroomproducenten · · 
of de Gasunie. Het kan niet zo zijn dat de overheid 
alleen moet uitblinken in het weer vinden· van 
nieuwe te belasten zaken, onroerend of niet. Het 
voor gezamenlijke rekening uitvoeren van dingen · 
moet niet alleen kostendekkend zijn maar ook kos
tenefficiënt.' 

De Kamercentrale Tilburg wachtte niet tot het 

nieuwe jaar om de geesten campagnerijp te 
maken. In een extra campagne editie wordt de 

strategie uiteen gezet. 'De campagne komt er aan. 
Met 22 zetels in Provinciale Staten hebben we eefr 
fort te verdedigen en uitzicht op de definitieve over
winning op de christen-democratische beweging. 
Dat gaat niet zo maar, daar moeten we dus wel wat 
voor doen: de liberale boodschap en de liberale kan-

WMR.OM WIL J'E" W'E"4., WILL'E"MS? 
IN DE" PR.OVINQ'E" VAL 'i" 'tOC\-\ NIKS 

i"'E" B'E"L'EVEN! 

didaten verkopen in Brabant. Dat doen we dus met 
z'n allen, zowel op provinciaal als op gemeentelijk 
niveau, want ook daar hebben we een hoop te win
nen. Met een kei van een lijsttrekker, een uitsteken"· 
de lijst en een geweldig programma mag dat eigen
lijk geen probleem zijn. We moeten gezamenlijk de 
uitleg verstrekken aan de kiezers dat een stem op de 
WD een stem voor Brabant is.' 
Deze oppepper is een mooie afsluiting. 

Blijf uw bladen sturen naar postbus 622, AP Rijs

wijk! 

(Deze rubriek werd op 10 januari afgesloten) • 

((Julimir?/loonluur 

~tdek het delicate 
raffinement en de exquise 

finesse van de originele 
Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaurant jSOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 12.00 tot 22.00 uur. 
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Nederland profiteert van verhoging Europees onderzoeksbudget. 

"Nulgroei-strategie niet in 
gevaar" 
Door Elly Plooij-van Gorsel, VVD-lid van het Europees Parlement 

Dit stelt Elly Plooij-van Gorsel nadat de Nederlandse regering 

akkoord is gegaan met een verhoging van de begroting voor het vijfde 

Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling 

(OTO). Na moeizame onderhandelingen, vaak tot diep in de nacht, 

werden Raad (regeringen van de 15 lidstaten) en Europees Parlement 

het eens over een bedrag van 33 miljard gulden (14,96 miljard ecu) 

voor de periode 1999-2003. Het programma is daarmee de op twee 

na grootste post op de begroting van de Europese Unie. Alleen de uit

gaven voor landbouw en structuurbeleid liggen hoger. 

A
ls woordvoerder namens de Liberale fractie 

(ELDR) nam ik deel aan de onderhandelingen 

en ik ben buitengewoon verheugd dat Neder

land geen veto heeft uitgesproken over het bereikte 

resultaat. 
In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, heeft 

Nederland door akkoord te gaan met 14,96 miljard ecu 

in de praktijk niet afgeweken van haar eigen nulgroei 
strategie. Nederland profiteert van de toename van 

Europese onderzoeksgelden, aangezien het 6% eraan 

bijdraagt, maar 8% ontvangt. Daarmee is Nederland, 
wat deze begrotingspost, betreft netto-ontvanger. Via de 
onderzoeksbegroting van de Unie lukt het ons een deel 

van onze afdrachten terug te halen uit Europa. En twee 

procent van f 33 miljard is een heel bedrag. Het bereikte 
compromis over het Kaderprogramma is daarom niet 

alleen voor het Nederlandse bedrijfsleven maar ook voor 

de schatkist van groot belang. 

Waarom is een Europees Onderzoeksprogramma 
noodzakelijk? 
Een van de doelstellingen van de Europese Gemeen

schap is het versterken van de wetenschappelijke en 

technologische grondslagen van de Europese industrie 
en de stimulering van haar internationale concurrentie

positie. Technologie is de sleutel tot economische groei, 

concurrentievermogen en werkgelegenheid. Nieuwe toe

passingen en nieuwe diensten die voortkomen uit nieu
we technologieën geven aan onze economie krachtige 

impulsen en laten de werkgelegenheid groeien. 

Niet alleen wens, 
maar noodzaak 
Het Europese Kaderprogramma speelt een essentiële rol 

bij het bundelen van kennis en het samenwerken van 
Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het sti
muleert kennisuitwisseling en samenwerking in Europa 
en dit is naar mijn mening de legitimatie en de belang
rijkste toegevoegde waarde van Europese onderzoeksgel
den. Een beleid gericht op synergie en samenwerking 

zorgt voor een goede wetenschappelijke en technologi
sche infrastructuur zodat innovatie kan bloeien op de 

akker van onderzoek en technologie. Dat is niet alleen 

een wens, maar een noodzaak. Europa moet de concur
rentie aangaan met de Verenigde Staten en de belang

rijkste handelsgrootmachten in Azië. Daarvoor is een 

stevig en stabiel ondernemersklimaat nodig. 

Prominente plaats 
voor biotechnologie 

Elly Plooij-van Gorsel, VVD
lid Europees Parlement 

Het Vijfde Kaderprogramma dat op 1 januari 1999 van 
start is gegaan bestrijkt vier grote onderzoeksthema's: 

Biowetenschappen (o.a biotechnologie); Informatie- en 

Communicatietechnologie; Productie en Transport; 
Energie en Milieu. Tussen Raad en Parlement bestaat 

algehele overeenstemming over de inhoud van de vier 

thematische programma's. Beiden kennen het meeste 
geld toe aan de eerste twee thema's: biotechnologie en 
informatie- en communicatietechnologie. Daarmee 
wordt onderkend dat Europa's toekomstige werkgele

genheid voor een groot deel afhangt van de succesvolle 

onhvikkeling van deze sectoren. 

Daarnaast hebben in het vijfde Kaderprogramma inno
vatie en de rol van het Midden- en Kleinbedrijf daarin 
een hoge prioriteit verworven. En met recht! Als we niet 

meegaan in de zee van mogelijkheden die bijvoorbeeld 
de informatiemaatschappij met zich brengt, dan missen 
we de boot. We moeten nu de technologische vooruit

gang vercommercialiseren, anders zijn we te laat. Nog te 
vaak wordt er gedacht dat, als er maar genoeg onderzoek 

wordt gedaan, de commerciële toepassing vanzelf wel 

komt. Het tegendeel is waar. Veel technologieën worden 
niet met succes op de markt geïntroduceerd. Commer
ciële toepassing gebeurt pas als er een goed kader is 

geschapen. Daar ligt een taak voor de overheid op natio

naal en op Europees niveau. 
Namens het Parlement ben ik aangewezen als rappor

teur voor het deelprogramma over innovatie en het 

MKB. In mijn rapport, dat op 15 december door het 
Parlement is aanvaard, benadruk ik dat maatregelen 
nodig zijn om kleinere bedrijven te betrekken bij het 
innovatieproces. Zij vallen te vaak tussen wal en schip. 
Er zijn veel subsidies, maar voor veel bedrijven is de stap 
naar Europa te groot. Het gevolg is dat de goedgevulde 
geldpotten niet altijd worden benut. 
Daarom is op initiatief van de Europese Liberale Fractie 
minimaallüo/o van het onderzoeksgeld binnen de vier 

grote onderzoeksgebieden (biotechnologie, ICT, pro

ductie en transport, energie en milieu) gereserveerd 
voor projecten waaraan het Midden- en Kleinbedrijf 

deelneemt. Dit komt overeen met ruim drie miljard gul

den voor vier jaar. Dit is positief voor het Nederlandse 

MKB want tot nu toe namen 1.100 Nederlandse bedrij
ven deel aan het Kaderprogramma , waarvan 800 MKB

bedrijven. Daarmee wordt erkend dat steun aan kleinere 

bedrijven hoge prioriteit heeft om de banengroei in 
Europa te stimuleren. Tot nu toe kreeg het MKB slechts 
een bescheiden So/o uit de subsidies voor onderzoek en 

technologische ontwikkeling. 

Voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland ziet het 
vijfde Kaderprogramma dan ook als "emancipatie voor 
het MKB in Europa". 
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Soms wordt maanden 
aan een 

compromis gewerkt 
Het Europees Parlement en de Raad besluiten samen in 
zogenaamde codecisie over het Kaderprogramma. Het 

parlement besluit bij meerderheid van stemmen, maar 

de Raad met unanimiteit. Dat laatste komt de kwaliteit 

van de besluitvorming niet altijd ten goede. Binnen de 
Raad wordt soms maanden aan een voor alle lidstaten 
aanvaardbaar compromis gewerkt, waarbij voorbij 

wordt gegaan aan het feit dat met het Parlement over

eenstemming moet worden bereikt. En dan begint het 
ritueel weer opnieuw. Gelukkig zal ook de Raad na 

inwerking treden van het Verdrag van Amsterdam met 

meerderheid van stemmen besluiten op dit terrein. 

Er is iets mis met 
de besluitvorming 

in de EU 
De moeizame besluitvorming rondom het budget voor 

het vijfde Kaderprogramma is een gevolg van de scheef

gegroeide verhoudingen in de afdrachten van de lidsta

ten aan de Europese Unie. Het Kaderprogramma was 
daarmee de gijzelaar van de financiële pretenties van een 
aantallidsta ten. Aan de ene kant de lidstaten, zoals 
Nederland en Duitsland die, zeer terecht, hun EU-bij

drage en dus hun nettobetalingspositie omlaag willen 
brengen. Aan de andere kant lidstaten, zoals Spanje, die 

hun netto-ontvangerspositie veilig willen stellen. Daar
uit concludeer ik dat er iets mis is met de besluitvorming 
in de Europese Unie. Een grondige discussie over het 
systeem van afdrachten aan de EU is noodzakelijk. Want 

de onvrede daarover dreigt de besluitvorming in de 
Europese Unie, niet alleen over het Kaderprogramma, te 

verlammen. • 



Oproep aan alle VVD-kiezers in 
het buitenland 

Wt:t:l U WAAR IK HIER MIJN 
Vt:RKIE'ZIN~SBt:SCt-\EDt:N I<AN 

? 

Correctie 
VVD-Raadslid R.J. Blom, Alphen aan de Rijn 

In ons vorig blad stond een artikel over liberale raadsleden in het t.v-programma "Het 

Lagerhuis". Hierin werd de indruk gewekt dat beide geïnterviewden de enige VVD' ers 
waren in het discussiegezelschap. De heer R.}. Blom, VVD-raadslid sinds 1982 in 

Alphen aan de Rijn, maakte echter ook deel uit van het discussiepaneL 

De redactie biedt aan de heer Blom haar excuus aan voor het feit dat hij in het artikel 
niet werd vermeld. 

Reny Dijkman, hoofdredacteur. • 

Vorig jaar bestond voor stemgerechtigde Nederlanders woonachtig in het buitenland de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni is 

het wederom mogelijk om vanuit het buitenland uw stem op de VVD uit te brengen. Heeft u zich voor de 

Tweede-Kamerverkiezingen van 6 mei 1998laten registreren als kiezer in het buitenland en woont u nog op 
hetzelfde adres, dan hoeft u niets te doen. De bescheiden worden u automatisch toegezonden. 

Spinoza-lezing door Sir Leon Brittan 
Brittan en Bolkestein in debat 

Heeft u niet deelgenomen aan de laatste verkiezingen of bent u sindsdien verhuisd naar een (ander) adres bui
ten Nederland, dan dient u zich opnieuw te laten registreren. Dit doet u door voor 28 april aanstaande een 

kiesregistratieformulier in te sturen naar de gemeente Den Haag. Dit formulier kunt u aanvragen bij het inter
nationaal secretariaat van de VVD, telefoon 0031 70 361 3006 of fax 0031 70 360 8276, maar u kunt het ook 

Is vrijhandel het recept om economische 
en financiële crises in Azië te bestrijden? 

Deze vraag zal worden beantwoord door 
de Europees Commissaris voor Buiten
landse Handel, Sir Leon Brittan, tijdens 

de derde Benedictus de Spinoza-lezing te 
Amsterdam. 

Aanvang: 15.00 uur, zaal open om 14.30 
uur 

De toegang is gratis voor donateurs van 
de Spinozastichting en voor anderen 

zelf downloaden van het internet, http:/ /www.minbuza.nl. Lees bij het invullen 
van het formulier zorgvuldig de bijbehorende toelichting. 

Laat uw stem niet verloren gaan, laat u registreren! Met vragen kunt u altijd 
terecht bij het internationaal secretariaat van de VVD, drs. R.G. van de Wete

ring of mevrouw drs. M. Kluen, tel: 0031 70 361 30 06, fax: 0031 70 360 82 76, 

Postbus 30836, 2500 GV Den Haag of e-mail: int.sec@vvd.nl. 

.·.·et landelijke startsein voor een korte en 
;/intensieve wo-campagne wordt gegeven 

op zaterdag 73 februari aanstaande te 
Utrecht. In de Jaarbeurs komen die middaç ve 
politieke kopstukken bijeen: bewindslieden, 
Kamerleden en provinciale lijsttrekkers. Daar
naast zullen leden en kiezers uit het hele land 
de start bijwonen. 

vanaf die startbijeenkomst wordt tot en met 
dinsdagavond 2 maart intensief campagne 
gevoerd. Politici verlenen hun medewerking 
aan een grote reeks afdelingsbijeenkomsten, 
regionale hijeenkomsten en werkbezoeken in 
het hele land. Tevens wordt een nieuwe serie 
grote verkiezingsmanifestaties, de zogenaamde 
Grote Avonden, georganiseerd. Medewerking 
hieraan wordt onder andere verleend door 

f 10,-. 
Aansluitend is er een borrel in de IJsbre
ker. 

Na de lezing zullen Frits Bolkestein en 
anderen reageren. Hierna volgt een dis

cussie. De voertaal is Engels. 
De plaatsen zijn beperkt. U kunt zich tot 
10 maart aanmelden via de Prof. Mr. 

B.M. Teldersstichting, Koninginnegracht 
55a, 2514 AE Den Haag. Datum: zaterdag 20 maart 1999 

Plaats: Muziekcentrum 'De IJsbreker' 

Weesperzijde 23, Amsterdam 
Tel: 070- 363 19 48; fax: 070- 363 19 51; 

e-mail: < telders@bart.nl> . • 

Hans Dijksta I, Annemarie jorritsma en de pro~ 
vindale lijsttrekkers. 

Provinciale bestuurders zijn de verbindende 
schakel tussen Rijk en gemeente. ze geven vorm 
aan beleid en hesluiten die de burgers direct 
raken. Voor zaken als bereikbaarheid, zorg 
voor de zwakkeren en een deugdelijk financieel 
beleid is de inzet van de provincie van groot 
belang. Uiteraard spelen per provincie nog spe
cifieke onderwerpen. In Groningen ondersteunt 
de WD bijvoorbeeld initiatieven tot behoud van 
basisvoorzieningen in unieke kleine dorpen en 
bevordert zij kleinschalige economische activi
teiten aldaar. De leefbaarheid van het platte
land moet behouden blijven. In de Randstad 
spelen uiteraard heel andere belangen. Een 
goede infrastructuur is daar bijvoorbeeld een 
belangrijk aandachtspunt. 
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Een sterke inbreng van de WD in de Provinciale 
Staten is belangrijk, dat bent u ongetwijfeld 
met mij eens. Op dit moment is de WD sterk 
vertegenwoordigd in de Provinciale staten. Het 
streven is het succes van vier jaar geleden te 
evenaren. Bovendien zal ook onze Eerste 
Kamerfractie groeien wanneer we nog sterker 
vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten. 
Laten we ons met elkaar sterk maken voor de 
WD. Kom op voor uw provincie! 

partijvoorzitter. 



s 
Korte agenda voor de I 02e Algemene Vergadering te Papendal 
Zaterdag 13 maart 1999 

(De volledige beschrijvingsbriefkan worden opgevraagd bij het algemeen secretariaat, tel: 070 - 361 30 61) 

. ·Kandidaatstelling voor leden van de Eerste 

Kamerperiode 1999-2003 en 

voor het Europees Parlement periode 1999-2004 

EK-fractie en de overige zittende leden inge

volge artikel6.4/6.5 reglement EK 

10. Toespraak door de lijsttrekker EP 

11. Sluiting door de partijvoorzitter. 

Hierbij meld ik mij aan voor de lunch tijdens 

de algemene vergadering in Papendal op zaterdag 

13 maart 1999 . 

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

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

(Alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigin

gen) 

De ontwerp-kandidatenlijst EK en EP vindt u 
in V&D nr. 1456. Voor de groslijst wordt ver

wezen naar V&D nr. 1455. 

4. Gelegenheid tot het geven van inlichtingen 

aan de vergadering door de voorzitter van de 

EP-fractie en de overige zittende leden inge

volge artikel6.2/6.3 reglement EP 

Voor de lunch kunt u zich via onderstaande bon 
tot 1 maart aanmelden bij Mathieu Borsboom, 

Algemeen Secretariaat VVD, Postbus 30836, 

2500 GV Den Haag of per fax 070- 360 82 76 

Postcode: ............ Plaats: ......................................... . 

De kosten bedragen f 27,50. Betaling geschiedt 
ter plaatse . 

Bij de vaststelling van de kandidatenlijst zal 

elektronisch worden gestemd. 

... zaterdag 13 maart 1999, 10.00 uur ... 

5. Beraadslaging en besluit over het technisch 

advies en de technische invulling EK (ingevol
ge artikel6.4 reglement EK) 

6. Beraadslaging en besluit over het technisch 

advies en de technische invulling EP (ingeval-

• 

ge artikel6.4 reglement EP) 

l. Opening door de voorzitter van de VVD, de 

heer drs. W.K. Hoekzema 7. Beraadslaging en besluit over de ontwerp-

kandidatenlijst EK 

Partijraadsvergadering 
2. Wijziging van het kandidaatstellingsregle-

ment 8. Toespraak door de lijsttrekker EK 

Op zaterdag 20 maart 1999 wordt een partijraadsvergadering gehouden in 't Spant te Bussum 

Aanvang: 10.00 uur 

3. Gelegenheid tot het geven van inlichtingen 9. Beraadslaging en besluit over de ontwerp- Tijdens deze vergadering zullen onder andere de uitkomsten van de themadag Sociale Zekerheid 

besproken worden. • aan de vergadering door de voorzitter van de kandidatenlijst EP 

Trots 

:j l' oor de meeste Nederlanders is de Europese Unie de 
ii/ "ver van mijn bedshow". De invoering van de euro 

mag dan weliswaar een tastbaar bewijs zijn van het 
bestaan van een organisatie die zich met ons schijnt te 
bemoeien, maar dat die bemoeienis al lang veel verder 
reikt realiseren we ons niet dagelijks. Maar als provin
ciebestuurder tel ik al lang in een Europese rekeneen
heid. Al zal het weer lastig worden het begrip "ecu" dat 
tot 7 januari gold te vervangen door het nieuwe euro. 
Provincies hebben namelijk veel met Europa en Europa 
veel met provincies. Zelf ben ik (nog) voorzitter van een 
aantal programma's die met (veel maar altijd te wei
nig!} Europees geld uitgevoerd worden. omdat ik geen 
ruzie wil met ministers of kamerleden zal ik niet bewe
ren dat "Den Haag" helemaal buiten deze relatie staat, 
maar in de vormgeving, uitvoering en verantwoordelijk
heid van die programma's spelen de provincies toch de 
eerste viool. Omdat het bij het binnenhalen en de verde
ling van Europees geld vaak om "regionale fondsen" 

gaat, geld dus dat in de regio's van de lidstaten moet 
worden besteed, vormen provinciebesturen hierin het 
scharnierpunt Het is duidelijk dat wanneer de provin
cies hierin niet actief opereren veel Europees geld voor 
Nederland op de plank zou blijven liggen. 
Eerlijk gezegd word ik er ondanks de beschikbare miljoe
nen ecu's en euro's toch niet altijd vrolijk van. Europa is 
groot en onmiskenbaar zijn er grote onderlinge bestuur
lijke en cultuurverschillen. Problemen die zichin Grieken
land zouden kunnen voordoen (of feitelijk al hebben 
gespeeld!} worden vertaald en ondervangen in regels 
die 7 op 7 gelden voor bijvoorbeeld Denemarken en 
Nederland. Dat brengt een hele papierwinkel met zich 
mee, waardoor de provincies zo langzamerhand ware 
deskundigen en service-organisaties zijn geworden om 
die programma's en dus dat geld toegankelijk te maken 
voor projecten, gemeenten, organisaties en bedrijven. 
Kortom in Europees perspectiefzijn de provincies een 
onmisbare schakel met de samenleving in de lidstaten. 
om nog beter in te kunnen spelen op de mogelijkheden 
die "Brussel" biedt voor de regio's wordt daar dan ook 
door de provincies druk gelobbyd. Binnenkort zal zelfs 
het hele Nederlandse provinciale lobbycircuit in een 

Brussels "provinciekantoor"(tje!!} onder dak worden 
gebracht. 

Nou kampt Europa zo'n beetje met hetzelfde probleem 
als de provincies: echt populair zijn zij geen van beide bij 
de burger. Los van een smaakmakend incident of poli
tiek gekrakeel 
zult u zelden in uw ochtendblad een enthousiast 
geschreven artikel over ons aantreffen. "Europa" heeft 
echter (naast alle andere regels) bij ieder met Europees 
geld gecofinancierd project verordonneerd dat die Euro
pese steun -hoe groot of klein dan ook- helder en her
kenbaar tot uitdrukking moet komen. En, hoewel het 
nou ook weer niet nodig was geweest om precies te 
omschrijven op welke manier dat moet gebeuren, dat is 
wel heel erg slim en een voorbeeld voor provincies. want 
dan zou het voor u ook herkenbaar zijn dat de provincie 
dichter bij u in de buurt is dan u dacht Daarom zullen 
provincies in de komende tijd hun bescheidenheid van 
zich af moeten werpen en "het ouderschap" moeten 
opeisen van hun gemeenten. 

vandaag was ik op werkbezoek bij een gemeente, waar 
de burgemeester onverschrokken -spontaan en vrijwil
lig!- in het openbaar verkondigde dat de alom geroem
de gemeentelijke prestatie slechts bereikt was door de 
stimulerende steun van de provincie. 
Ik voelde mij daarbij als kort geleden bij het huwelijk van 
mijn dochter en pinkte in gedachten vol dankbaarheid 
en trots een traantje weg. 
Hopelijk kan ik dat op de avond van 3 maart ook doen. 

He/mi Huijbregts-Schiedon 

• Stijlvolle huizen/villa's/ 
van 2 tot 30 personen AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND 

.... 040· 
2112208 

• In Frankrijk, Italië, Corsica en Sardinië 
t Binnenland en strand 
t Vele met PRIVÉ-ZWEMBAD en!of tennis 
t Ook in Nederland, België en Duitsland 
• Huizen voor een (korte) vakantie en 
t Accommodaties voor groepen 
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MASTERS OF DOWNUNDER, 
de overtreffende trap in kennis en persoonlijke werkwijze, vooral als 
het gaat om uw mooiste reis naar Downunder. Ons scenario voor 

reizen In groepsverband of Individueel zal u zeker aanspreken! 
Bel met hét AUS/NZ centrum te Nunspeet 0:341-260808. Dank u! 

MASTERS OF DOWNUNDER 
VELDWEG :3 8071 BD NUNSPEET 
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Teldersstich tingrapport: 

''Overheid en Industrie'' 

beleid veel meer is dan alleen het verlenen van 
financiële steun aan individuele bedrijven. 
Innovatief aanbesteden, makelen en schake
len, en clusterbeleid horen daar ook toe. In 
tegenstelling tot de auteurs ziet zij een belang
rijke rol voor de overheid in het stimuleren 
van netwerkvorming. De samenwerking tus
sen bedrijven en kennisinstellingen komt nog 

niet goed van de grond. Dat is jammer, omdat 

het rendement van Research en Develop
ment-inspanningen bij een goede samenwer

king toeneemt. Overigens waren de minister 
en de auteurs van "Overheid en Industrie" het 

er over eens daL de overheid vooral voor star

ters en het Midden- en Kleinbedrijf een facili

terende rol kan spelen. 

door Mary Ho nor Kloeg, foto: Theo Meijer 

Onder leiding van dr. Klaas Groenveld, directeur 
van de Teldersstichting, is op 18 januari in 

Nieuwspoort het nieuwste Geschrift gepresen

teerd van de Teldersstichting: "Overheid en 
Industrie." Het is een kritisch rapport waarin de 

vraag centraal staat of overheidssteun aan speci

fieke industriële bedrijven of industriële sectoren 

te rechtvaardigen vait. Dr. M.J.A.M. Aaiders, mr. 
R.E. Batten, dr. J.K. Martijn en ir. P.A. de Ruij

ter, de auteurs, hebben zich tot doel gesteld aan

bevelingen te doen over het voeren van een 
industriebeleid in Nederland. Zij beginnen met 

een overzicht van het industriebeleid dat de 

overheid de afgelopen vijftig jaar heeft gevoerd 

en de aandachtspunten waarop de verschillende 
ministers van Economische Zaken, waaronder 

Lubbers, Andriessen, De Korte en Wij ers, hun 

beleid hebben gebaseerd. 
In deze beschrijving komt een aantal motieven 

naar voren waarop politici de noodzaak van 

overheidsingrijpen hebben gebaseerd. De auteurs 
onderkennen dat ook niet-economische argu

menten zijn aan te voeren om bepaalde bedrijven 

of sectoren te ondersteunen, waaronder bijvoor
beeld nationale trots, het vermijden van massa

ontslagen en sociale rechtvaardigheid. Deze 

argumenten vallen echter buiten het analyseka

der van dit rapport. Deze studie behandelt met 
name de welvaart-economische kant bij het toet

sen van motieven die voor overheidsingrijpen 
worden gebruikt. Hierbij stellen de onderzoekers 

zich drie vragen: 

Is er sprake van marktfalen? 
Zijn ambtenaren in staat dit te repareren? 

En wegen de baten op tegen de kosten van de 

specifieke maatregelen? 

Op basis van het liberale en economische 

gedachtegoed komen de auteurs tot de conclusie 
dat vele motieven voor overheidsingrijpen, die in 
de loop der tijd ten behoeve van de industrie zijn 

aangevoerd, niet steekhoudend zijn. Het Neder

lands bedrijfsleven heeft vooral baat bij een goed 
macro-economisch beleid. Dat wil onder andere 

zeggen een gematigde loonkostenontwikkeling, 

reducties van het financieringstekort, stabiele 
wisselkoersen, vermindering van de overheidsre
gulering en matiging van de belastingdruk. 

Volgens de auteurs zijn twee argumenten aan te 

voeren die wel pleiten voor overheidsmaatrege

len, namelijk het stimuleren van innovaties en 

het zorg dragen voor collectieve goederen als 
infrastructuur, het milieu, scholing en funda

menteel onderzoek. Dat zou betekenen dat de 
overheid zich in het kader van een liberaal indus

triebeleid van een groot aantal beleidsonderdelen 

kan terugtrekken. 

Overheid 
alleen aan zet 

als markt faalt 
Het rapport werd aangeboden aan minister van 

Economische Zaken Annemarie Jorritsma. Zij 

gaf aan dat het boekje op een zeer goed moment 
uitkomt, omdat het ministerie van Economische 
Zaken druk bezig is het industrie- en dienstenbe
leid tegen het licht te houden. De Tweede Kamer 
zal over de uitkomsten van dit onderzoek nog dit 

jaar worden ingelicht. 
De minister was het geheel eens met het vertrek-

punt van de studie, namelijk dat de overheid 

alleen aan zet is als de markt faalt. Zij was het 

ook met de auteurs eens dat een goed macro

economisch beleid de basis van alles is en dat de 
regelingen en de activiteiten van het ministerie 

nog beter gestroomlijnd kunnen worden. Wel 

benadrukte Annemarie Jorritsma dat industrie-

Het rapport 'Ov~rheid en Industrie, in vijftig 
jaar van industriaiisatie naar kenniseconomie' 

is aan te vragen bij de Teldersstichting, 

Persoonlijk 
vervoer kan voortaan 

échtopmaat 

Efficiency, comfort en veiligheid. Exact volgens afspraak rijden we u 

Dát zijn de redenen waarom de top van kantoor naar zakenlunch naar 

van het bedrijfsleven steeds vaker partijbijeenkomst naar receptie en 

een beroep doet op de services van wanneer gewenst na afloop weer 

Brussaard Chauffeursdiensten. naar huis. Vervoer op maat dus, in 

Met een 'chauffeur op afroep', die uw wagen, voor één of meer perso-

het stuur van u overneemt, kunt u nen. Efficiënt omdat u kunt blijven 

zich volledig op uw werk coneen- werken. Comfortabel omdat u zich 

treren. Onderweg houdt u zodoende lekker kunt 'onthaasten' op de 

tijd over om zaken voor te bereiden, achterbank en omdat u na 

dossiers door te nemen, memo's te 

schrijven, de krant te lezen en drin

gende telefoontjes af te werken. 

alle vermoeienissen heerlijk 

ontspannen thuiskomt. 

En vooral ook veilig, want 

Minister Jorritsma tussen de auteurs van 
"Overheid en Industrie" 

/ 
/ j Koninginnegracht 55a, 2515 AB Den Haag, 
Tel. 070- 363 19 48, ISBN-90-73896-14-2. 

Het boek kost f 30,-. 8 

uw chauffeur zit fris en monter 

achter het stuur, met al zijn aan

dacht bij de weg. Kortom, als u uw 

kostbare tijd plezierig efficiënt wilt 

benutten, biedt Brussaard 

Chauffeursdiensten u de ideale 

oplossing ... één telefoontje naar 

(0346) 58 42 42 en het vervoer 

is geregeld. 

russaard 
CHAUFFEURSDIENSTEN 

Bisonspaar 3007, 3605 LV Maarssen. Tel. (0346) 58 42 42, Fax (0346) 58 42 45 

email: info@brussaard.ni internet: www.brussaard.nl 
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Cursussen Haya van Somerenstichting Hoofdredacteur: 

februari.& maart 1999 

Hieronder treft u aan een overzicht 
;àn de cursussen die bij de Haya van 

. Somerenstichting zijn aangevraagd. 
Voor opgave en/ of meerinformatie 
kunt u contact opnemen met de 
genoemde contactpersoon. 

KC Rotterdam 
Mevrouw S. Korbee-Yildiz 
Wilgensingel 184 

Liberalisme in de praktijk (Amstel
veen) 

Provinciale Staten Vervolg 
26 & 27 maart 

16 maart 
KC Tilburg 3053 CZ Rotterdam 

tel.:OI0-4611701 Regionale contactdag Bestuurders 
(Amstelveen) 

De heer H. Kamman 
Vlaggeschip 40 

Liberalisme I! 
23 maart, 30 maart en 6 april 

20 maart 4902 CL Oosterhout 
tel.: 0162- 43 79 25 h KC 's-Hertogenbosch 

Mevrouw I. Kloosterman 
Brouwersbos 88 Workshop verhouding bestuur/frac

tie 

Workshop verhouding bestuur/frac
tie (Haarlem-Velsen) Debatingtechniek 

6 februari 5432 BE Cuijk 20 maart 
tel.: 0485- 32 18 15 10 april 

Presentatietechniek I! 
26 & 27 februari 

KC Haarlem 
Presentatietechniek I (Haarlem-Vel
sen) 

Onderhandelen 
20 februari 

Liberalisme I 
25 maart 

Liberalisme ln de praktijk 
27 maart 

KC Amsterdam 
De heer L. Kamman 
Van Boshuizenstraat 617 
1082 A W Amsterdam 
tel.: 020 - 644 35 62 

Mevrouw P.). Noorduyn 
Houtwijkerveld 8 
2131 ME Hoofddorp 
tel.: 023- 561 61 92 

Discussietechniek I (Amstelveen) 
5 & 6 februari 

Liberalisme I (Gooi en Vechtstreek) 
13 februari 

Liberalisme I & Liberalisme in de 
praktijk (Haarlem-Velsen) 
13 februari 

26 & 27 maart 

KC Utrecht 
Mevrouw M. Buitelaar 
Paardenhoeve 7 
3992 PH Houten 
tel.: 030 - 63 7 43 58 

Presentatietechniek I 
19 & 20 februari 

Discussietechniek I 
19 & 20 maart 

Liberalisme 11 
17 maart 

Presentatietechniek I 
27 maart 

KC Leiden 
Mevrouw F. Scheffer- Teenwisse 
Vaartdreef37 
2724 GB Zoetermeer 
tel.: 079- 341 21 88 

PR cursus 
Presentatietechniek ll 
i2 & 13 februari Gemeentefinanciën (Gooi en Vecht

streek) 

Introductie avond nieuwe leden 
1 maart 

5 & 6 februari 

Introductiecursus 
18 maart 

13 maart 

Discussie I! (Amstelveen) 
5 &6 maart 

V ergadertechniek 
27 maart 

KC Limburg 
Mevrouw). de Blécourt - Maas 
Bungweg 14 
6374 RB Landgraaf 
tel.: 045 - 532 34 54 

Het algemeen secretariaat is het organisatorisch en administratief centrum 

van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Het secretariaat dat gevestigd 

is in het Thorbeckehuis te Den Haag, bestaat uit ca. 25 medewerkers die het 

hoofdbestuur dagelijks ondersteunen bij het voorbereiden en afhandelen van 

zijn beleid en de reglementaire, organisatorische en administratieve handelin

gen. Het werk kenmerkt zich door de grote verscheidenheid van taken, de 

onregelmatige piekbelasting (bijvoorbeeld voorafgaand aan verkiezingen) en 

de frequente contacten met de leden van de partij en de vele vrijwilligers die 

in en voor de WD actief zijn. 

Per 1 april 1999 is een functie vacant van: 

bestuursassistent pe>litiek <mtv> 

Wat mag u verwachten? 

• Werken in een jong team 

met hardwerkende collega's 

• Een zeer zelfstandige functie 

met uitdaging 

• Werken binnen een politie

ke en hectische omgeving 

• Lid van het stafteam van het 

algemeen secretariaat 

• Waardering vanuit de leden 

en collega's 

• Een psychologisch onder

zoek kan deel uitmaken van 

de procedure 

Dit zijn uw werkvelden! 

• Het geven van beleidsad

viezen aan het hoofdbe

stuur en het voorbereiden 

en afhandelen van beleid 

op het terrein van inhou

delijke discussie, kaderplan

ning en -begeleiding, 

positieve actiebeleid en 

ouderenbeleid 

• Inhoudelijke begeleiding 

van de partijcommissies 

• Coördinatie van het organi

satorisch jaarverslag van het 

hoofdbestuur 

met gevoel voor mens en partij . 

• De bewaking over het 

audiovisueel en conservatief 

(semi)statisch archief 

• Het in kaart brengen van 

eventuele conflicten binnen 

afdelingen en centrales en 

zoeken naar oplossingen 

Dit zijn uw kwaliteiten! 

• U heeft affiniteit met de 

liberale beginselen van de 

WD 

• U heeft een opleiding op 

universitair niveau (be

stuurskunde, politicologie, 

geschiedenis of rechten) 

• U heeft tenminste 7 jaar 

werkervaring 

• U bent op de hoogte van 

politieke vraagstukken in de 

maatschappij 

• U heeft vaardigheid in het 

zich bewegen in een poli

tiek krachtenveld en het 

voeren van overleg met 

diverse instanties 

• U bent mens- en resultaat

gericht 

• U vindt werken belangrijk 

• U bent flexibel qua werk

tijden (soms in het week

eind en in de avonduren) 

• U beschikt over organisa

torische kwaliteiten 

• U zet de zaken goed en dui

delijk op papier 

Bent u geïnteresseerd? 

De WD laat zich in deze pro

cedure ondersteunen door 

lmpressive Company Services. 

Reageer binnen 14 dagen en 

stuur uw curriculum vitae 

voorzien van een korte brief 

aan: 

lmpressive Company 

Services 

T.a.v. Robert F. Robinson 

Willem de Zwijgerlaan 1 

2581 AH 's-Gravenhage 

O.v.v. ref. 1299/NDZ 
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Vervolg Provinciale Staten 
6 februari 

Gemeentefinanciën 
18 maart 

KC Groningen/Friesland/Drenthe 
De heer C.C. van Essen (KC Gronin
gen) 
De Bongerd 40 
9801 AT Zuidhorn 
tel.: 0594- 50 44 49 

De heer G.). v.d. Scheer (KC Fries
land) 
l.oengasterlaan 356 
8604 ZZ Sneek 
tel.: 0515- 41 60 85 

De heer P.H. Snijders (KC Drenthe) 
De Brinken 15 
7751 AB Dalen 
tel.: 0524- 55 29 47 

Discussietechniek 11 
5 & 6 februari 

KC Den Helder 
Mevrouw Y.C. de Bont 
Sweelincklaan 22 
1817 KE Alkmaar 
tel.: 072- 512 23 15 

Regionale Kadertraining 
13 februari 

Liberalisme I & Liberalisme in de 
praktijk 
6 maart 

Workshop actiefbesturen 
13 maart 

Discussietechniek voor jongeren 
26 & 27 maart 

Indien u vragen heeft of meer infor
matie wenst over Vorming & Scholing 
kunt u contact opnemen met de Haya 
van Somerenstichting, tel: 070 - 361 
30 10. U wordt dan te woord gestaan 
door Carolien Slotboom, Vincent 
)anssen of Ellen van der Zwan 

Reny Dijkman 

Redactie: 

Christiaan van Eekhout 

Marcel Gerritsen 

Mary Honor Kloeg 

Miehiel Krom 

Correspondentie-adres: 

(alleen betr. dit blad) 

Reny Dijkman, 

Postbus 622, 

2280 APRijswijk 

E-mail: Reny.Dijkman@inter.NL.net 

Redactiesecretariaat: 

Mathieu Borsboom, 

tel: 070- 361 30 61 

Ledenadministratie: 

VVD, Postbus 30836, 

2500 GV 's-Gravenhage 

tel: 070 - 361 30 61 

Homepage: www.wd.nl 

Druk: 

Giethoorn-Ten Brink Meppel b.v. 

Lay-out: Siem Willems 

Advertenties: 

Bureau Van Vliet B.V., Postbus 20, 

2040 AA Zandvoort, 

tel: 023-5714 745 

fax: 023-5717 680 

E-mail: vlietvan@euronet nl 

Site: http://neturl.nl/van vliet 

Werkgroep "VVD interactief" 
Tijdens het Jaarcongres van de VVD-Bestuurdersvereniging op 6 en 7 

november te Lunteren is de werkgroep "VVD interactief' geïnstalleerd. 

Deze werkgroep stelt zich ten doel door sterke samenwerking en interac

tieve uitwisseling van informatie, politiek/bestuurlijke items en 

relevante wetsvoorstellen te communiceren tussen de Tweede-Kamerfrac

tie van de VVD en de leden van algemene en dagelijkse besturen van 

decentrale overheden. Er wordt 16 februari gestart met twee pilotprojec

ten, te weten dejuridisering en stedelijke vernieuwing. Voorzitter van de 

werkgroep is Tineke Liebregts, gemeentesecretaris te Zoetermeer. 

Als coördinator in de Tweede Kamer treedt het kamerlid Ruud Luchten

veld op (R.Luchtenveld@tk.parlement.nl). Nadere informatie volgt o.m. 

in het blad Provincie en Gemeente van de Bestuurdersvereniging. De 

werkgroep wordt graag op de hoogte gesteld van reeds bekende of in wor

ding zijnde initiatieven op lokaal en regionaal niveau. (Aanmelden kan bij 

R. Luchtenveld of bij diens persoonlijk medewerker A.A. Wiekart, tel. 070 

- 318 28 96). 

Spreekbeurten VVD-top 
-onder behoud van wijzigingen-

In deze lijst zijn niet opgenomen de sen spreekt over het Buitenlands Beleid 

Grote Avonden en Regiobijeenkom- van Paars II in de Sociëteit De Witte, 

sten in kader van de Provinciale-Sta- Plein 24 Den Haag. Aanvang 19.45 uur. 

tencampagne, die treft u bij de cam- (LIGN-bijeenkomst, die voor iedereen 

pagne-activiteiten. toegankelijk is) 

De locatie van de pre-campagnebijeen- Zaterdag l3 februari: Landelijke cam-

komst "Onbegrensde mogelijkheden" is pagnestart in de Utrechtse Jaarbeurs 

gewijzigd in Hotel Lapershoek te Hil- van 14.00 - 17.00 uur met o.a. Anne-

versum marie Jorritsma, Hans Dijkstal, Loek 

Hermans. (zie verder campagne-activi-

Woensdag 10 februari: Jozias van Aart- teiten) 



2 Om hen ging het ... de twaalf provinciale lijsttrekkers. Aan 

het slot van de campagnestart vond hun presentatie plaats. Hans 

Dijkstal mobiel aan de praat met Loek Hermans. Uiteraard is in 

dit blad ook een analyse van het voor de VVD geslaagde verkie

zingsresultaat opgenomen 

5 'Onbekend maakt onbemind', onder dit motto organiseerde 

de Haya van Somerenstichting een studiedag over de raakvlakken 

met en de verschillen tussen de achtergronden van Islamitische 

medelanders en Nederlanders. Op deze drukbezochte bijeenkomst 

schetsten drie deskundigen uit de praktijk de verschillende knel

punten tussen de twee culturen. V.l.n.r.: Anja Lkoundi, pedagoge; 

Willem Hoekzema, voorzitter VVD; Ton van Voskuilen, hoofdbe

stuurslid belast met Vorming & Scholing; Fadime Örgü, VVD

Tweede-Kamerlid; Abdulwahid van Bommel, Imam (foto 't Sticht) 

11 Tijdens het 
tiende lustrumcongres 

van de JOVD werd oud

JOVD-voorzitter Hans 

Wiegel tot erevoorzitter 

benoemd. Natuurlijk 

kwam hij om het huidig 

JOVD-bestuur geluk te 

wensen. Drie dagen 

congres en feest 

OOCUMENTA 11 ECENTRUvJ! 
~EDE.RLANDSE POLITIEK 

PARTIJEN 

• Kandidatenlijst Eerste Kamer 

• Kandidatenlijst Europees 
Parlement 

• Verkorte agenda voorde jaar.: 

lijkse algemene vergaçlering 

28 en 29 mei (de beschrij

vingsbrief voor de 103de 
algemene vergadéring is· · · 

gratis op te vragen bij het 

algemeen secretariaat) 

• Aankondiging jaarcongres 
Organisatie Vrouwen in de 
VVD 

• Interview met VVD-Tweede 

Kamerlid Gert-Jan Oplaat 

• VVD-Europarlementariër 

Jan Mulder over de Europese 

Commissie (wordt vervolgd) 

• Cursussen Haya van 

Somerenstichting 

• Uit de regio 

MAART.1999 

Nr!1459 
ISBN: 0166- 8498 
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Op 3 maart stemde Nederland voor de invul

ling van 760 statenzetels. Daarvan wist de 

WD er 182 te veroveren. Onze partij blijft de 

grootste in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, 

Flevoland en Zeeland. De WD staat daarmee 

landelijk op een eervolle tweede plaats. Dezelf

de plek die de liberalen ook in de Tweede 

Kamer hebben. Bij deze verkiezingen is - in 

tegenstelling tot bij die van de Tweede Kamer -

het CDA als grootste uit de bus gekomen en 

moet de PvdA genoegen nemen met de derde 

plaats. Van de drie grootste partijen mag wor

den geconstateerd dat de WD de enige is zon

der jojo-effect: stabiel en groot in het politieke 

spectrum. 

In de Noordhoek, Drenthe en Groningen, 

domineert de PvdA, die landelijk verloor en in 

het overig gedeelte van Nederland het CDA. 

In percentages was de uitslag: 24,4 % CDA, 

23,7% WD en 19% PvdA. 

De aardverschuiving voltrok zich rond de 

vierde plaats die D66 aan GroenLinks moest 

afstaan. 

De club van Rosenmöller maakte een sprong 

van 3 7 naar 77 zetels. D66 zakte van 67 naar 

39. De Democraten moesten zelfs nog één 

plaats wijken voor de bundeling van de kleine 

christelijke partijen RPF/SGP/GPV die 62 

zetels haalde. 

door Reny Dijkman 

::: J m; ;~ et onaardige van Statenverkiezingen is dat de 

i~r"/l" "·"· percentages waarin de verkiezingskoek wordt 
. ·· . " opgedeeld niet concreet zijn om te zetten in 

.. :•:;~.. zetel~:in de Eerste Kamer. Een uitgebrachte stem in het 

dunbevolkte Drenthe, telt uiteraard volledig voor de 
daar samen te stellen staten. Gaat het echter om de 

samenstelling van de Eerste Kamer dan tellen de stem

men van de sta tenleden in de dichtbevolkte provincies 

in de randstad plus Utrecht zwaarder dan in de overige 
provincies. Daardoor is nog niet met zekerheid vast te 

stellen of de VVD werkelijk haar grootste positie in de 

Eerste Kamer verliest. De voorlopige prognoses schom
melen tussen de 19 en 21 zetels voor de VVD in de Eer

ste Kamer, 20 voor het CDA, 15 voor de PvdA en 4 voor 

D66. 
Ook zal bij de Eerste-Kamerverkiezing door de Statenle

den veel afhangen van de keuze van de steeds sterker 

opkomende onafhankelijke partijen en de verdeling van 

de restzetels .. 
De slag om de stem van de jonge kiezers werd glansrijk 

door de VVD gewonnen. In de leeftijdsgroep van 18 tot 

24 koos 24% VVD. In de categorie 25 tot 34-jarigen was 
dat een kwart. De eerste volgende partij is GroenLinks, 

die bij de jongste categorie 19% van de stemmen behaal

de. Het onderzoek door het bureau Interview naar het 
stemgedrag per leeftijd geeft over de gehele linie bij de 

VVD de meest gelijkmatige verdeling met uitzondering 

van een dipje bij de 65+ers waarbij het percentage op 

19% blijft steken. Merkwaardigerwijs gaat dit in tegen de 
leeftijdsopbouw van het VVD-ledenbestand. Het CDA 

blijkt over het oudste - en dus ook trouwste kiezersbe

stand te beschikken. De Christen-Democraten haalden 

37% van hun stemmen bij de ouderen en slechts ll o/o 

onder de jongste generatie. 
Dat veel jongeren ófVVD óf GroenLinks hebben gestemd, 

is niet zo verwonderlijk. De twee uitersten in het politieke 

spectrum zijn tevens de partijen met de duidelijkste stand

punten. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat juist in 
de universiteitssteden deze invloed merkbaar was. 

Opkomst 
beneden peil 

Voor de opkomst bestaat maar één woord: bedroevend! 

45,5%. De trouwste stemmers blijken toch de oudere 

kiezers die de stemplicht tot 1969 nog hebben meege
maakt. Van de jongeren tot 24 jaar vond 66% het de 

moeite niet waard om naar de stembus te gaan. Van de 

vijfenzestigplussers stemde 64%. (Bureau Interview) 
Uit de opkomst per provincie blijkt dat het provinciaal 

bestuur meer leeft bij de bewoners in de dunner bevolk

te plattelandsprovincies dan in de dichtbevolkte gebie-
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den. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zee

land scoorden bovengemiddeld . 

Dieptepunt vormden de grote steden. Amsterdam met 
34,1 o/o, Den Haag met 34,9% en Rotterdam met 33%. 

Voorts bleek dat goed opgeleide mensen meer naar de 
stembus gaan dan degenen met een minimale opleiding. 

De uitspraak van minister Peper in de week voorafgaand 

aan de verkiezingen dat bij een lage opkomst eens 
opnieuw naar het instituut "Provincie" moest worden 

gekeken, is op zijn vriendelijkst als "onhandig" te betite

len. Men gaat niet graag voor Jan Doedel naar de stem

bus! De minister van Binnenlandse Zaken wil een gede
gen onderzoek. Volgens een verslag in het Rotterdams 

Dagblad heeft Peper in een boek dat de dag na de verkie

zingen werd gepresenteerd beweerd dat het "wonder
schone" recept van de stadsprovincies op een bepaald 

moment weer uit de kast wordt gehaald. In dat licht 

moeten zijn uitlatingen over het provinciaal bestuur vóór 
de verkiezingen meer als "sturen" dan 'besturen" worden 

beschouwd. De voorzitter van de Eerste Kamer, VVD

voorman Frits Korthals Altes, gaf nog dezelfde avond als 
suggestie om meer kiezers te trekken de verkiezingen 

eens in de vijf jaar te houden en te combineren met de 

Europese verkiezingen. Enerzijds zou een dergelijke rege
ling wél meer in de visie van een aantal VVD-senatoren 

passen. Anderzijds is de opkomst voor het Europees Par

lement in het verleden altijd nóg lager geweest. 



De opmerking van een aantal politici dat de kiezers 

"stembusmoe" zijn als zij vier keer in twee jaar naar het 
stemlokaal moeten, snijdt geen hout. In veellanden 

wordt nog vaker gestemd dan bij ons. En het idee om 

dan maar verkiezingen op de zaterdag te houden is weer 
zo typisch Nederlands! Waarom dan niet op zondag, 

zoals dat in de meeste Europese Uniestaten gebeurt? 

Onbekend dus 
onbemind 

Maar de provincie kampt met een ander probleem. De 

Nederlander ziet wat in zijn gemeente gebeurt. Men 

volgt vaak ook de landelijke politiek. De provincie moet 

echter vanuit haar onbekendheid soms ingrijpende 
maatregelen nemen, waarbij zowel de landelijke als de 

gemeentelijke overheid dan maar al te gretig naar die 

bestuurslaag als de verantwoordelijke wijzen. Zo heeft 
de toepassing van de ARHI -wet, de mogelijkheid voor 

de provincie om gemeenten te herindelen tot een maxi

mum van 10% van de inwoners van de betrokken 
gemeenten, al tot heel wat provinciale onafhankelijke 

one-issuepartijtjes geleid. Ook dit keer. De praktijk 

bewijst dat die pijn vier jaar later wel weer vergeten is, 
maar het drukt wél op de verkiezingsuitslag. 

Gelijkertijd toont de oprichting van provinciale onaf

hankelijke partijen aan dat de burger betrokken wil wor
den bij de behartiging van zijn belangen. De oplossing 

zal dus meer moeten worden.gezocht in betere public 
relations van en voor het provinciaal bestuur. Beide 

andere bestuurslagen zouden daarnaast ook de provincie 

haar eigen bestuurlijke successen moeten gunnen. Ook 
zij is verantwoordelijk voor het totale politieke beeld. 

Campagnestart 
benadrukte 
eenheid 

Hans Dijkstal benadrukte tijdens de campagnestart op 

13 maart in het Utrechtse Jaarbeursgebouw de eenheid 
binnen de VVD: 'Alle drie de bestuurslagen hebben 

dezelfde liberale beginselen; dezelfde opvattingen over 
het hele land. Alle noties die wij hebben moeten conse

quent worden doorgevoerd.' 

Met die eenheid als basis heeft de VVD professioneel 
campagne gevoerd onder het motto: 'Kom op voor uw 

provincie!' 
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Hoe laat het ook werd, elke ochtend om stipt half negen kwam 
het campagneteam bijeen: v.l.n.r. Ewald Bouma, Mila Kluen, 
Petra Gin jaar, Yvonne Hoekstra, Marita Smit, Vincent Janssen, 
Jolanda van Heukelom, Mathieu Borsboom en Roger van de 
Wetering. (Carolien Slotboom ontbreekt op de foto) 

Binnen de VVD hebben bewindslieden, Tweede- en Eer
ste-Kamerleden en Europarlementariërs eendrachtig de 

campagnes van de provinciale lijsttrekkers ondersteund. 

Hoewel het campagneteam van Petra Ginjaar vorig jaar 
de nodige ervaring had opgedaan, was deze campagne 

niet gemakkelijk. Twee oorzaken lagen daaraan ten 
grondslag. Enerzijds wilde de VVD haar eenheid zo dui

delijk mogelijk over het voetlicht brengen, anderzijds lag 

de verantwoordelijkheid voor de provinciale regie in 
eerste instantie bij de provincies zelf. 

De inhoudelijke en organisatorische afstemming en 

ondersteuning kwamen echter van de Tweede-Kamer
fractie, onder leiding van vice-fractievoorzitter Clemens 

Cornielje, en het campagneteam op het algemeen secre
tariaat met Petra Gin jaar. Daarnaast werd een belangrij

ke rol vervuld door de Landelijke Public Relations Com

missie en de duizenden vrijwilligers, die in het gure win
terweer tóch kraampjes bemanden en folderden. Zij vor
men de ruggengraat van de VVD! 

Op het partijbureau betekenden de voorbereiding en de 

campagne maandenlang keihard werken, improviseren, 
organiseren van twee of drie bijeenkomsten op één 

avond. Afspraken met artiesten, afstemming met het 
publiciteitsbureau, veel overleg met de talkshowjourna
listen, Kees Mijnten en Willem Bemboom, vervanging 

zoeken voor uitvallende sprekers (wilt u bij de volgende 

campagne geen griep krijgen?) ... Maar ook middag na 
middag het land in om de locaties te inspecteren, te zor
gen voor de decoropbouw en vooral dat zo'n avond 

geweldig loopt en dat diep in de nacht terug naar huis, 

want elke ochtend werd om half negen weer vergaderd .. 

Er is geen reden tot teleurstelling. Geen mens had intern 
verwacht dat dit jaar dezelfde uitslag zou zijn gemaakt 

als vier jaar geleden toen we voor het eerst de grootste 
partij van Nederland werden. Nu is de VVD in de pro

vincie een heel eervolle tweede na het CDA dat altijd 
profiteert van een lage opkomst. 

Wij gaan vol vertrouwen de Europese verkiezingen op 
10 juni tegemoet! • 

Naschrift: dit blad moest op een tijdstip worden afgesloten 

waarop niet alle getallen en doorberekeningen definitief 

zijn. Ook was het onmogelijk degenen te vermelden die met 

voorkeurstemmen in de staten zijn gekomen. In het april

nummer komen wij hier op terug. RD. 



Hans Dijkstal: 

'De volgende verkiezingen zijn de 
belangrijkste' 

door Marcel Gerritsen, foto: 't Sticht 

Met de woorden 'de volgende verkiezingen zijn per definitie de 

belangrijkste,' sloot Hans Dijkstal de landelijke themadag "Onbe

grensde Mogelijkheden" in Hilversum af De fractievoorzitter van de 

VVD in de Tweede Kamer benadrukte dat vrijwilligers in de partij 

altijd bezig moeten zijn met de volgende verkiezingen. Na een 

gevoerde campagne mogen we zeker niet achterover gaan zitten. 

De themadag begin februari in Hilversum stond voor een belangrijk 

deel in het teken van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Na de 

opening door de heer Hoekzema toonde de heer Guido Thijs de aan

wezigen met een boeiende en vooralleuke presentatie hoe wij met 

kiezers behoren om te gaan. Een aspect dat later deze dag tijdens 

verschillende sessies met workshops uitvoerig aan de orde kwam. 

0
. ok de Haya van Somerenstichting maakte 

gebruik van de mogelijkheid zich nadrukkelijk 

.. te profileren en haar uitgebreide cursusaanbod 
.·.onder de aandacht te brengen. Het brede pakket cursus

sen is waar mogelijk verbeterd en nog intenser toege
spitst op het kweken van nieuw kader. Op dat gebied 
speelt de Haya van Somerenstichting in onze partij een 
prominente rol. In twee separate sessies werd deelne

mers uiteengezet hoe het cursusaanbod is aangepast en 

werden nuttige suggesties gegeven voor de organisatie 
van de cursussen. 

In een zestal andere sessies kwamen uiteenlopende 
onderwerpen aan de orde waarmee (nieuwe) politici 

voor Provinciale en Gedeputeerde Staten maar vooral 
ook de vele vrijwilligers de visie van de VVD uit kunnen 
dragen. 

Armoedebestrijding 
doorwerk 
Tijdens de workshop over economische en sociale zaken 
alsmede werk en landbouw benadrukten de drie coördi

nators van het FES-cluster van de Tweede Kamerfractie 
(Financiën, Economische en Sociale Zaken) het belang 

van een voortdurende beheersing van de overheidsuitga
ven. Volgens Henk Kamp kan door bezuiniging op de 

overheidsuitgaven lastenverlichting worden gerealiseerd. 

'Dit heeft vervolgens weer zijn positieve uitwerking op 
de lonen en het matigen daarvan. Op die manier schep 

je nieuwe banen. En werk is de allerbeste vorm van 
armoedebestrijding,' is de overtuiging van de VVD-frac

tie. 

Ook Hel! a Voûte-Droste onderschreef het belang van 
goede banen. 'Juist binnen het bedrijfsleven, de peiler 

van onze economie, moeten deze banen worden 
gecreëerd.' Volgens de coördinator van de fractiecom

missie Economische Zaken moet verder hard worden 

gewerkt aan het terugdringen van de administratieve las

ten. Overigens stelde Heila Voûte nadrukkelijk dat inno
vatie uiteindelijk de economische groei zal bepalen. 'Op 

het gebied van informatie- en communicatietechnologie 
moeten wij blijvend investeren en vooral jonge starters 
de mogelijkheden bieden om zich hierin te ontplooien.' 

Advies: Ken uw 
begroting 

Hans Dijkstal sloot de dag af 
met een peptalk voor de 
campagne 

Willibrord van Beek, de financieel woordvoerder binnen 
de fractie, gaf de aankomende provinciale politici de tip: 
'Ken uw begroting. Juist met behulp van de "Begroting 

in Een Oogopslag" (BIEO) krijgt u een goed inzicht in 
inkomsten en vooral uitgaven van een overheidsorgaan. 
Die kennis is essentieel in debatten.' 
Over de profilering van de VVD op het gebied van de 

overheidsfinanciën vond hij dat te vaak het beeld wordt 

opgeroepen dat de VVD een partij is die uitsluitend 
wenst te bezuinigen terwijl de PvdA wordt beschouwd 

als de partij die de uitgaven juist willaten toenemen. 

'Dit beeld is veel te eenzijdig. Ook de VVD maakt zich 
sterk voor investeringen. Voor de VVD geldt echter dat 

voor extra investeringen elders middelen moeten wor

den vrijgemaakt. Ombuigingen zijn daarom onvermij

delijk.' 

Uiteraard kwam de rol van het provinciaal bestuur aan 
de orde. De gedeputeerde voor Economische Zaken in 

Brabant Helmi Huijbregts-Schiedon gaf aan dat de pro

vincie veel mogelijkheden kent als het gaat om de stimu
lering van werkgelegenheid en economische ontwikke

ling. Als voorbeeld noemde zij de technocentra. 

Net als Willibrord van Beek gaf ook Helmi als advies aan 

nieuwe provinciale politici dat zij vooral een goede fei
tenkennis moeten hebben: 'Je behoort te weten waar

over je praat.' 
Tijdens de discussie die volgde bleek het rekeningrijden 
een bijzonder actueel onderwerp waarbij juist de VVD 

veelal wordt gevraagd om een standpunt. Willibrord van 
Beek maakte duidelijk dat, hoewel de VVD niet enthou
siast is over het rekeningrijden, wij ons wel moeten reali
seren dat wij op dit punt aan het Regeerakkoord zijn 
gehouden. De VVD stelt als voorwaarde dat de inkom
sten uit het rekeningrijden teruggesluisd moeten worden 
naar de belastingbetaler. Verder moet worden aange

toond dat rekeningrijden resulteert in tenminste dertig 
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procent minder files. Daarnaast moet voor de automo
bilist altijd de mogelijkheid blijven bestaan een alterna

tieve route te volgen waarbij men niet met het rekening 
rijden wordt geconfronteerd. 

Nederland sober in 
asielbeleid 
Tijdens een andere sessie over Binnenlandse Zaken, Vei

ligheid en Justitie gingen onze parlementariërs Jan Rijp
stra en Philippe Brood nader in op de profileringsmoge

lijkheden op het gebied van justitie. Volgens Jan Rijpstra 

moeten we die mogelijkheden niet overschatten. Minis

ter Korthals heeft als eerste taak het ministerie te reorga
niseren en de rust binnen de organisatie te herstellen. 

Ook het asielbeleid kwam aan de orde. Volgens Jan Rij ps

tra kent Nederland een bijzonder humaan systeem. Dat is 
dan ook de reden dat Nederland zo aantrekkelijk is voor 

asielzoekers. Overigens benadrukte hij dat het asielbeleid 

niet alleen meer door de VVD aan de orde wordt gesteld. 

'Vier jaar terug stond de VVD nog alleen in zijn kritische 
kanttekeningen bij het asielbeleid. Nu blijkt dat ook de 

PvdA en het CDA die discussie niet meer uit de weg 

gaan.' 
De VVD vindt dat de opvang in Nederland moet wor

den versoberd en het uitzettingsbeleid moet worden 

geïntensiveerd. 

Gemeentelijke 
herindelingen 
onvergelijkbaar 



Onbekend maakt onbemind 

Studiedag over culturele 
verschillen 
door Reny Dijkman, foto: 't Sticht 

De Haya van Somerenstichting organiseerde op zaterdag 30 januari 

een studiedag met als titel 'Culturele verschillen in Nederland.' Bijna 

100 geïnteresseerden uit verschillende delen van het land kwamen 

naar de Utrechtse Jaarbeurs voor voorlichting en discussie over onder

werpen zoals liberalisme en islam, integratie versus intercreatie, 

onderwijs en opvoedingspatronen. Partijvoorzitter Hoekzema opende 

de studiedag. De imam Abdulwahid van Bommel, Tweede kamerlid 

Fadime Örgü en de Onderwijstechnologe Anja Lkoundi-Hamackers 

hielden inleidingen. Politiek leider Hans Dijkstal sloot de dag met een 

heldere samenvatting van de conclusies van de workshops. 

D
, e imam Abdulwahid van Bommel begon met de 

zelfverzekerdheid te schetsen van de christelijke 

/, westerse cultuur: het zogenaamde 'eurocentris-
1Jle'. Pas in deze eeuw werd dit 'eurocentrisme' door 

antroposofen doorbroken. 

Vanuit zijn beleving van de islam constateerde Abdul
wahid van Bommel dat 'als wij als moslims een geloof

waardige positie ten opzichte van andersgelovigen en 

andersdenkenden willen innemen, wij moeten laten blij
ken dat wij aanvaarden dat mensen in onze omgeving er 

opvattingen op na houden die veel verschillen van de 

onze. Die moeten wij respecteren. Maar de koran moti
veert ons voor pluralistische kruisbestuiving en weder
zijdse beïnvloeding. Stilstaand water wordt een stinken
de modderpoel; stromend water blijft helder en levend.' 

Ook de koran erkent dat andere volken vanuit goddelijk 

Ander actueel onderwerp is het gemeentelijke herinde
lingsbeleid. De gedeputeerde van Overijssel Nico Gerzee 

realiseerde zich dat bij gemeentelijke herindelingen vaak 

sprake is van grote emoties. Hij benadrukte echter wel 
dat gemeentegrenzen niet te zeer mogen worden ver

ward met eigen identiteit. In de gemeentelijke herinde

lingen waar deze Gedeputeerde mee te maken heeft 
gehad, bleek dat na de eerste maanden die emoties aar

dig waren gezakt. Daar kwam bij dat de eigen identiteit 
niet noemenswaard was aangetast. Vanuit de zaal werd 

daarop het tegendeel beweerd waarbij de ervaringen van 

de gemeente Hilvarenbeek uit de doeken werden 
gedaan. In tegenstelling tot wat men met de gemeentelij
ke herindeling had beoogd, was hier sprake van hogere 
kosten die vervolgens op de inwoners moeten worden 

verhaald. Voorts blijkt de aanhang van de lokale partijen 

na de herindeling alleen nog maar te zijn vergroot. 

Gedeputeerde Gerzee reageerde hierop door te wijzen 
naar andere gebieden in ons land waar gemeentelijke 

herindelingen zelfs tot winst voor de VVD hebben 
geleid. Volgens hem is het duidelijk dat gebieden die met 

herindeling te maken krijgen vrijwel nooit met elkaar 

kunnen worden vergeleken. 

De goed bezochte dag in Hilversum bleek aan het eind 

van de middag een groot succes. Niet alleen was nog 

eens extra de liberale visie met betrekking tot een groot 

aantal onderwerpen onder de aandacht gebracht, maar 
ook werd de zo noodzakelijke band tussen landelijke en 

provinciale politici nog eens extra verstevigd. 11 

geïnspireerde principes kunnen leven. Vooral de kinde

ren en kleinkinderen van moslimimmigranten zijn vaak 

op zoek naar een nieuwe identiteit. Dan gaat het om de 
vraag: "Wie ben ik werkelijk?" en niet om de vraag: "Wie 

ik of anderen denken dat ik ben, of wat ik wil dat ande

ren denken dat ik ben." Individueel ethisch gedrag zou 

niet moeten worden bepaald door van buitenaf opgeleg
de waarden en normenpatronen. 

Joden, christenen en moslims hebben- naast vele ver
schillen - gemeenschappelijk dat zij in één God geloven 

en gezamenlijk deel hebben aan de ene monotheïstische 
wereldbeweging. Voor hun zelfverstaan is het noodzake

lijk dat zij elkaar begrijpen. 

Het mensbeeld van de islam gaat uit van een individuele 
persoonlijkheid en verantwoordelijkheid. Dat beeld heb

ben ook onze kinderen nodig. Abdulwahid Van Bommel 
wees erop dat het letterlijk en zeer rigide doorvoeren van 

uiterlijke groepsregeltjes misschien een zekere cohesie 
binnen de geloofsgemeenschap bestendigt. Maar die 

maken de in Nederland opgroeiende moslimkinderen 
niet assertief genoeg om zich als moslimindividu staande 

te houden. 'We moeten er rekening mee houden dat we 
als moslim, als allochtoon, als Maroklzaan, Turk, etc. 

over het algemeen de laagste maatschappelijke status 

bekleden. We moeten ervoor oppassen een slacht
offeruitstraling te blijven houden. Wanneer we de islam 

aantrekkelijk willen maken voor onze eigen kinderen 
zullen we als ouders een trotse, blije uitstraling moeten 

hebben. De islam is geen juk van "mag niets" en "verbo
den", maar is bedoeld verlichting te brengen.' 

Fadime Örgü, Tweede Kamerlid voor de VVD gaf een 

uiteenzetting van de in Nederland georganiseerde groe
pen en ging dieper in op het begrip integratie en kwam 
met een nieuw begrip, waarvan de betekenis precies en 
ondubbelzinnig was. Het nieuwe woord is volgens haar 
intercreatie. 
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Fadime Örgü sprak uit eigen ervaring. Het besef dat via 

eigen organisaties belangenbehartiging gerealiseerd kan 
worden is pas laat in de zeventiger jaren actueel gewor
den. Aanvankelijk kwam men naar Nederland met het 

doel om een paar jaar te werken en vervolgens terug te 

keren. De diversiteit binnen de eigen gemeenschap, de 

interne conflicten en het ontbreken van kader zorgden 
voor de nodige obstakels. Ook al zijn ze bij lange na niet 

representatief, het zijn in ieder geval organisaties van en 
voor migranten en ze hebben over het algemeen meer 

direct en persoonlijk contact met migranten dan andere 

instellingen. Enkele bestuurders van zelforganisaties zijn 
ordinaire subsidiejagers, maar het merendeel bestaat uit 

goedwillende en meestal hardwerkende vrijwilligers. 

Een positieve bijkomstigheid is het feit dat de tweede 
generatie migrantenjongeren, ondanks en dankzij de 
eigen zelforganisaties in de loop van de jaren zelf initiatie

ven hebben genomen om het een en ander aan te paklzen. 

De middenklasse is essentieel voor de maatschappelijke 

stijging van een groep. De middenklassers vervullen bin
nen en buiten de eigen groep een voorbeeldfunctie, zij 
brengen geld en kennis in. 

Niet integratie, maar 
intercreatie 
Fadime Örgü schetste voor de aanwezigen het verloop 
van een internationale conferentie van CEMYC, een 

koepel van migranten jongerenorganisaties. 
'Tijdens de conferentie in Straatsburg waren vijftig 

migrantenjongeren vanuit verschillende Europese lan
den aanwezig. Onderwerp van discussie was integratie. 
Alle jongeren hadden een andere opvatting over de 

(Zie pag. 6) 



Niveau 

182 Statenleden. Dat is het resultaat van de Provin
ciale Statenverkiezingen. Ik feliciteer de nieuwe en 
terugkerende Statenleden van harte met hun verkie
zing. 
De WD heeft weliswaar zetels verloren, maar de uit
slag toont aan dat de WD een partij is met een sta
biele aanhang. De WD is in vijf provincies de groot
ste partij gebleven en houdt een krachtige stem in de 
Eerste Kamer. Maar dat zijn niet de enige redenen 
waarom deze verkiezingsuitslag voor mij een grote 
betekenis heeft. Dat heeft alles te maken met 
"niveau." 
In de eerste plaats heeft de WD het niveau van de 
laatste drie verkiezingen weten vast te houden. wij 
zijn gestaag naar dat niveau gegroeid. In het verle
den- in 1982- was dat nog een onbeheersbare groei 
van 26 naar 36 zetels. De WD verloor vier jaar later 
bijna alles wat was veroverd. Anno 1999 tonen wij 
aan dat we het gewonnen terrein ook kunnen 
behouden. 

Ten tweede is het te danken aan het niveau waarop 
campagne is gevoerd. Natuurlijk door de medewer-

(Vervolg van pag. 5) 

kers op de KofJinginnegracht die zich de afgelopen 
maanden tot het uiterste hebben ingespannen. Dat 
bleek maar weer eens op de Grote Avonden die druk 
bezocht waren en waar de sfeer uitstekend was. 
Maar ook door al die vrijwilligers die avonden heb
ben georganiseerd, in kramen hebben gestaan en 
hebben gefolderd en geplakt En natuurlijk door de 
volksvertegenwoordigers die verantwoording hebben 
afgelegd voor wat zij hebben gedaan en plannen 
voor de komende vier jaar hebben gepresenteerd. Zij 
hebben dat stijlvol en met enthousiasme gedaan. 

Tenslotte- want daar ben ik van overtuigd- zal het 
tot uitdrukking komen in de college-onderhandelin
gen die nu in de provincies worden gevoerd. Ik wens 
alle statenfracties daar veel succes mee. zodat ook 
de bestuurlijke inbreng van de WD in de bestuurlijke 
tussenlaag op niveau zal blijven. 

Democratische, autoritaire en 
negerende opvoedingsstijlen 

definitie van het begrip "integratie." Zelfs deelnemers 

die uit één land kwamen, konden niet tot overeenstem

ming komen. Kortom, een gemeenschappelijke beteke
nis was niet te realiseren. De conclusie was dat integratie 

in de volgende contexten werd gebruikt: "als zij zich 

maar willen integreren", een bepaling van voorwaarden 
voor acceptatie, "zij moeten zich integreren", een afba

kening van plichten en "zij willen niet integreren", een 

verwijt. 
Na bijna een hele dag discussiëren en af en toe ruziën 

over het begrip "integratie", kwamen we tot de conclusie 

dat wij als tweede generatie migrantenjongeren. een 

nieuwe terminologie nodig hadden. 
Het nieuwe woord werd intercreatie. Dat betekent: het 
vormen van een eigen identiteit binnen de contexten 
van twee of meerdere culturen. Er ontstaat als het ware 
een nieuwe identiteit die we hiervoor niet hebben 
gekend. Ieder individu bepaalt voor zichzelf welke 

aspecten hij/zij als positief ervaart en zich eigen wil 

maken. 
Integratie was inadequaat, onvoldoende en impliceerde 
eenrichtingsverkeer voor de hier opgegroeide jongeren. 

Intercreatie is bedoeld voor iedereen. 

Anja Lkoundi-Hamackers wees op verschillende opvoe
dingsstijlen. Bij een autoritaire opvoedingsstijl mag een 

jongere wel een bijdrage leveren aan de oplossing van 
problemen, maar de ouders nemen altijd beslissingen 

volgens hun eigen visie. Bij de democratische opvoe
dingsstijl wordt de jongere beschouwd als een gespreks
partner die weliswaar enige verantwoordelijkheid kan 

dragen, maar ook begeleiding van de volwassenen nodig 
heeft. Deze opvoedingsstijl wordt ook vanuit de islam als 

ideaal gezien. Bij de negerende opvoedingsstijl - als men 
dan nog van opvoeding kan spreken - geven de ouders 

totaal geen richting aan het gedrag van de jongere. 

Binnen de migrantengezinnen in Nederland overheersen 
soms de autoritaire opvoedingsstijl en negerende opvoe
dingsstijl tegelijk. Op het moment dat een Marokkaanse 

jongen iets steelt is vader zo kwaad dat hij autoritair 

optreedt. Maar diezelfde vader vraagt niets op het 

moment dat de zoon op onverklaarbare wijze met Nike 
schoenen thuis komt. Kortom, sommige ouders kampen 

met opvoedingsproblemen. 

Daarnaast hebben migrantenkinderen in Nederland wei
nig rolmodellen. 
De spreker vindt de leeftijd van 15 jaar cruciaal. Voor

dien is er te vormen, daarna bijna niet meer. Haar advies 
is om de migrantenkinderen te behandelen als Neder

landse kinderen en daarmee jezelf verantwoordelijk te 

stellen. Tenslotte benadrukt zij het belang van het creë

ren van positieve identificatiefiguren. 

Integratie als 
emancipatie 

Hans Dijkstal vond dat hij deze dag überhaupt niet 
nodig had, want hij kende alle culturen voldoende. Hij 

had een Chinese, Turkse en Surinaamse buurman 
gehad. Hij zette uiteen, dat de sociaal-economische situ

atie van personen kenmerkend is als het gaat om inte
gratie. 

Hans Dijkstal ziet integratie als eindstation. 'Als wij libe

ralen bepaalde waarden hanteren en daarvoor de ruimte 
vragen, dan is het vanzelfsprekend dat we de anderen 

ook die ruimte gunnen. Bijvoorbeeld wanneer iemand 
een hoofddoek draagt uit religieuze overwegingen dan 
moet zo iemand ook de ruimte krijgen. Het moet 

natuurlijk niet zo zijn dat je door middel van wat jij wilt 
de anderen de vrijheid ontneemt.' 

Hans Dijkstal eindigde zijn bijdrage met de opmerking 
dat hij zeer onder de indruk was van de inhoud van deze 

dag. Hij hoopt van harte dat hier een vervolg op komt. 
Wat hem betreft wordt dit een belangrijk thema de 

komende tijd. 11 
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Gert Jan Oplaat: 

Politiek is méér 
dan de Randstad 

Door Mary-Honor Kloeg 

Voordat hij in de Tweede Kamer kwam, werkte Gert-fan Oplaat 

samen met zijn vader en broer op het familiebedrijf in Markelo. 

Daar worden broedeieren uitgebroed waarna de eendagskuikens 

naar ongeveer 90 landen in de wereld worden geëxporteerd. 

Met politiek is Oplaat "historisch besmet': Zijn grootvader was 

namelijk een van de grondleggers van de WD in het oosten van het 

land. 'Ik kom dus uit een liberaal nest.' 

G
, ert-Jan werd lid van de VVD in 1989. Hij was 

toen 24. Daarna volgde een bliksemcarrière. In 

, , 1992 werd hij in het bestuur van de VVD in 
Markelo gevraagd. In 1994 volgde het lidmaatschap van 

de gemeenteraad en in 1998 dat van de Tweede Kamer. 

In de gemeenteraad leerde hij het eerste politieke hand
werk van Hendrika Nijenhuis Hargeerds, de voormalige 

VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad in Markelo. 
'Zij stond met beide benen in de samenleving,'zegt Gert

Jan Oplaat. 'Van haar leerde ik te luisteren naar mensen 

om te weten wat er leeft. Als je denkt dat jij alles beter 

weet, kun je het wel vergeten.' 
In diezelfde periode werd Oplaat lid van de partijcom

missie Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Daar kwam 

hij in contact met een aantal mensen dat vond dat hij 

zich voor de Tweede Kamer moest kandideren. Hij was 
jong en er waren nieuwe mensen nodig die verstand 
hadden van landbouw, omdat de toenmalige landbouw
woordvoerders Piet Blauw en Willem Keur de Kamer 

zouden verlaten. Piet Blauw gafhem het laatste duwtje. 

'Mede door hem ben ik geïnspireerd in de politiek te 

gaan.' Zij leerden elkaar kennen tijdens een boeren pro
testactie. Daar koos Blauw de kant van de boeren, omdat 

het allemaal ondernemers waren. Dat sprak Oplaat aan. 

'Vóór ik besloot om op te gaan voor de Kamer heb ik 

thuis overlegd, want ik zat wel in het bedrijf met mijn 

Ik zie wel waar het schip 
strandt ... 

vader en mijn broer. Zij vonden dat ik die kans, als ik 

dat wilde, moest nemen. Zo liberaal zijn we bij ons 
gelukkig wel. Ik zie wel waar het schip strandt, dacht ik.' 
Hij belandde op plaats 36. 

De goede contacten die hij had in de partijcommissie 
waren ook in het begin van zijn Kamerlidmaatschap heel 

waardevol. Jan den Ouden, burgemeester van Anna Pau
lowna en voorzitter van de partij commissie, had hem in 
contact gebracht met Hannie van der Wel, VVD-raadslid 

in Zoetermeer. 'In het begin moest ik vanuit Markelo 
steeds 175 kilometer op en neer rijden naar Den Haag. 

Toen hebben ze mij aangeboden om in Zoetermeer te 
overnachten. Daar heb ik de eerste drie maanden gezeten 

tot ik mijn eigen appartement in Den Haag had gevon
den. Ik had daar een prettige tijd. Je komt toch als platte
landsjongen naar de grote stad. Als je ziet waar ik woon 

in Markelo, waar ik kilometers kan kijken voordat ik de 
volgende boerderij zie staan, dan kun je je misschien 
voorstellen wat voor een omschakeling dat is. In de 

Randstad is alles op elkaar gebouwd, hoog en groot. Alles 

vliegt door elkaar. Het was dus wel goed om in Zoeter

meer te beginnen en aan de overgang te wennen.' 
Goede herinneringen aan 19 mei 1998, zijn eerste dag als 

Daar kunnen jullie nog veel 
van leren 



Kamerlid. 'Die beëdiging was voor mij een mooi 

moment, omdat mijn opa - nu 85 jaar en een van de 

grondleggers van de VVD in het oosten - aanwezig was 
bij de beëdiging. Dat deed me heel veel. En hem ook 

trouwens. We liepen door de gang langs alle foto's van 

de voorgaande fracties. Mijn opa stond voor de foto van 
voormalig fractievoorzitter Oud en zei: 'Jongen, je moet 

zien dat je banden krijgt van zijn redevoeringen, want 

daar kunnen jullie in de Tweede Kamer nog veel van 
leren.' 

Toen Oplaat in l998lid werd van de VVD-fractie waren, 
zoals gezegd, de oorspronkelijke landbouwwoordvoer

ders vertrokken. Voor de nieuwe woordvoerders was dat 

geen gemakkelijke opgave. 'Gelukkig waren ze zo ver
standig om er iemand boven te zetten die als onafhanke

lijk voorzitter optreedt, zonder dat hij in onze porte

feuille ligt te rommelen. Dat is Jan Hendrik Klein Male
kamp, die dat goed doet. Hij heeft de politieke ervaring. 

De inhoudelijke kennis is bij mij en mijn collega Jan 

Geluk wel aanwezig, maar je moet het ook nog politiek 

kunnen verkopen. Klein Malekamp kan daar een mooie 
visie over ontwikkelen. Hij kan zo vier à vijf weken 

vooruitzien hoe een politieke kwestie langzaam moet 

worden opgebouwd of afgebroken. Daar leer ik heel veel 
van en ik hoop ook dat hij de komende periode coördi
nator blijft.' 

Een speciaal moment voor Oplaat was het houden van 
zijn zogenaamde "maidenspeech", de eerste inbreng in 

het plenaire debat. 'Jozias van Aartsen was toen nog 

minister van Landbouw en het ging over de welzijnsei
sen in het Varkensbesluit. Dat is op een mooie manier 

door de Kamer geloodst. Ik kreeg een goede recensie van 

de agrarische pers. Dat deed me dus goed. Ik kon in die 

tijd net de weg naar mijn kamer vinden. Dat was toen 
nog de oude kamer van Piet Blauw. Ik heb veel uit zijn 
dossiers kunnen putten en heb hem die eerste week erg 
veel gebeld.' 

Niet populair, 
wel duidelijk 

Het meest belangrijke dat nu speelt is de Wet Herstruc

turering Varkenshouderij. 'Die dreigt een beetje te ver

zanden omdat de huidige minister van Landbouw te 
aarzelend te werk gaat. Als Van Aartsen nog minister 

was geweest, waren er waarschijnlijk duidelijker keuzes 
gemaakt. Niet allemaal populair, maar wel duidelijk. 

Daar is behoefte aan in de landbouwwereld.' 
In verband met deze wet bracht Gert-Jan Oplaat een 
werkbezoek dat hem erg heeft aangegrepen. 'Ik zat aan 
een boerenkeukentafel met een man en vrouw en een 
paar kleine kinderen. Die man dreigde door de herstruc

turering en de lage varkensvleesprijzen failliet te gaan. 

Dan kun je honderd keer een mooi verhaal afsteken, 

maar die man gaat wel failliet. De vrouw aan tafel - van 
mijn leeftijd - huilde voortdurend, omdat ze het niet 

meer zag zitten, omdat ze financieel kapot gingen. Daar 

is een gezin bij betrokken en dan weet je niet wat je moet 
zeggen. Dat zal me altijd bijblijven. Die huilende vrouw 
zegt tien keer meer dan een schreeuwende Wien van de 

Brink.' 

Het mag best wat 
sneller ... 

Ik voel me vertegenwoordiger van het landelijke gebied. 

'Politiek is niet alleen voor de Randstad. We kunnen zo 
eenvoudig vanuit het Haagse besluiten nemen en vertel

len hoe het allemaal moet op het platteland. Ik denk dat 
het goed is dat er in de Kamer mensen zitten vanuit het 
hele land. Dan weten we wat in de verschillende regio's 

speelt en dan kunnen wij daar ook iets mee doen. 
Op het platteland maken we ons bijvoorbeeld grote zor
gen over de aanrijtijd van ambulances. Daarvoor bestaat 
een wettelijke regeling, maar die wordt niet gehaald. In 

Gert-Jan Oplaat mijn woonplaats Markelo komt het regelmatig voor dat 

die aanrijtijd ver wordt overschreden. Die tijd kan een 

kwestie zijn van leven of dood. Ik vind het heel belang
rijk dat ik dat kon doorgeven aan de betreffende woord
voerder die op dit punt ook actie heeft ondernomen.' 
Oplaat is niet ontevreden over de invloed die hij als 
kamerlid kan uitoefenen. 'Ik vind alleen wel dat het alle

maal erg lang duurt vanwege de procedures die er zijn,' 
zegt hij. 'Je moet eerst een procedurevergadering hou

den om te bepalen wanneer het op de agenda mag. Dat 
mag wat mij betreft een beetje sneller.' 

Oplaat houdt van het politieke spel. 'En ik hou ook van 
het conflict. Af en toe zoek ik door mijn woordkeuze een 
beetje de twist, de discussie. Ik mocht het woord voeren 
tijdens de behandeling van de Landbouwbegroting in de 

Kamer in oktober vorig jaar. Binnen 20 seconden had ik 
vijf man aan de interruptiemicrofoon staan. Ik dacht: ik 

geef meteen mijn visitekaartje af.' 

Landbouwbeleid heeft CDA 
hopeloos verdeeld 

'Overigens is de verhouding met de coalitiepartijen 

goed. Met het CDA is de relatie soms een beetje kil. Dat 
komt doordat het heel moeilijk is om duidelijkheid te 

krijgen van die mensen. Ze zijn hopeloos verdeeld op 
landbouwgebied. Met zeven of acht landbouwwoord

voerders zitten ze op één dossier. Dat is erg lastig over

leggen. Doordat er zoveel woordvoerders zijn, kunnen 
ze zich ook niet profileren. Dat uit zich dan wel eens in 

aanvaringen met andere partijen om hun frustratie af te 
reageren. 

Ik heb veel contacten met landbouworganisaties en pro
ductschappen. Bovendien krijg ik veellobbyisten over 
de vloer. Verder houd ik elke maandagavond een 
spreekbeurt in het land of ik ga op werkbezoek. Deze 
contacten zijn heel nuttig omdat ze je de argumenten 

voor het debat bij wijze van spreken aanleveren. Ik luis

ter veel naar de mensen en probeer de liberale punten er 
uit te pikken. Die kan ik inbrengen in het debat. Het 
vergemakkelijkt je werk.' 

Oplaat schuwt de publiciteit niet. In de korte tijd dat hij 
als kamerlid bezig is, heeft hij veelvuldig de media 
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gehaald. Zowel op zijn vakgebied ais met andere vaar
digheden. Zijn laatste grote media-optreden was zijn 

overwinning in het TV -spel Triviant op 8 maart. 

Dialectliedjes van 
't Brook Duo 

Daarnaast maakt hij tijd voor andere dingen. Oplaat 
voetbalt in het "sterrenelftai" van de sportclub Markelo, 

het zevende. 'Helaas zijn we nooit verder gekomen dan 
het zevende.' Andere hobby's zijn muziek. 'Ik ben een 
enorme liefhebber van Duitse schlagers en countrymu
ziek. Muziek is belangrijk voor mij.' Zelfheeft hij ook 

een cd uitgebracht. Die is een week of vijf voor de ver
kiezingen gepresenteerd. 'Dat CD'tje was slechts een 
paar dagen te koop. We hebben er duizend uitgebracht 
en die zijn ook allemaai verkocht. De opbrengst is naar 

een goed doel gegaan. Daar hebben we het verder bij 
gelaten. 

Tien jaar was ik de helft van 't Brook Duo. We schreven 

dialectlied jes. Dat is ais grap begonnen, maar het is ont
aard in een hobby waarmee ik drie of vier avonden per 

week bezig was. Elk jaar kwamen er 2500 man kijken 
naar ons nieuwe programma. Vóór de verkiezingen heb

ben we afscheid genomen met een cd.' 

Een langetermijnplanning maakt Gert-Jan Oplaat nog 

niet. 'Ik wil een goed politicus worden. Dus mijn eerste 
doel is mijn periode ais kamerlid vol te maken. Ik heb 

het erg naar mijn zin. Ik heb geen baan. Ik maak deel uit 

van een belevenis en die wil ik volbrengen.' • 
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Europees parlement dwingt hervormingen af 

Liberalen eisen individuele 
verantwoordelijkheid 

• • commissarissen 
door Jan Mulder, VVD-lid van het Europees Parlement 

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over de bevoegdheden van 

het Europees Parlement. Dat komt niet alleen doordat de werk

zaamheden van het Europees Parlement veel minder bekend zijn 

dan die van de Tweede Kamer. Die onbekendheid wordt ook veroor

zaakt doordat de bevoegdheden van het EP zich steeds verder uit

breiden. Na de ratificatie van het Verdrag van Maastricht kwam de 

eerste uitbreiding. De tweede stap naar een volwassen Europees Par

lement met alle daaraan gekoppelde bevoegdheden wordt hopelijk 

binnenkort gezet door de ratificatie van het Verdrag van Amster

dam. Die ratificatie betekent dat alle lidstaten zich dan binden aan 

de afspraken die in Amsterdam zijn gemaakt. 

I
n de afgelopen maanden werden de bevoegdheden 

van het Parlement tot het uiterste getest. Het ging 
om een aantal zaken. 

Eén bevoegdheid die het Parlement al sinds jaar en dag 

heeft is het verlenen van kwijting aan de Europese Com

missie over een bepaald begrotingsjaar. Met het verlenen 
van kwijting geeft het Parlement zijn goedkeuring aan 

het gevoerde financiële beleid over het desbetreffende 

begrotingsjaar. Door de jaren heen is dat bepaald geen 
sinecure geweest. Het is vrijwel altijd zo geweest dat het 

Parlement bepaalde voorwaarden stelde aan het verle

nen van die kwijting. Een bekend voorbeeld daarvan is, 
alhoewel nagenoeg onbekend gebleven in Nederland, de 

problematiek rond de melkquota. Bij het aantreden van 

dit Parlement in 1994 bleek dat onder andere Italië sinds 

het invoeren van de regeling in 1984 de uitvoering van 
de melkquotaregeling aan z'n laars had gelapt. 

De Europese Commissie stelde in 1994 voor de nog door 

Italië aan de Europese Unie verschuldigde superheffing 
kwijt te schelden, op voorwaarde dat dit land zijn leven 

zou beteren. Het Europese Parlement stak daar een stok

je voor, waarbij overigens liberale stemmen de doorslag 

gaven. Het gevolg was dat door nieuwe onderhandelin
gen van de Europese Commissie met onder andere Italië 

werd bereikt dat dit land plus twee andere alsnog een 

groot gedeelte van deze superheffing moesten betalen. 

Commissie kreeg 
ruim de tijd 

De kwijting over het boekjaar 1996 was problematischer. 
Normaal wordt de kwijting in maart of april verleend. 

Rond dat tijdstip vorig jaar moest het Parlement vaststel

len dat het daartoe niet in staat was. Eerst moesten door 
de Commissie op een aantal terreinen verbeteringen 

worden aangebracht. De Commissie kreeg vervolgens 

ruim de tijd, tot december, om orde op zaken te stellen. 

Toen in december de balans werd opgemaakt liepen de 
meningen over wat de Commissie nu wel en niet had 

gedaan sterk uiteen. Vrijwel alle fracties waren sterk ver
deeld. Het eindresultaat van de stemming was dat de 

Commissie geen kwijting werd verleend. Ook de meeste 

VVD' ers stemden tegen kwijting. De reacties van Com
missievoorzitter Santer en van één fractie waren interes

sant. 

Reeds voor het begin van de stemming over de kwijting 
liet de Commissie weten dat, als het Parlement geen 

kwijting zou verlenen, het beter was om meteen maar 
een motie van wantrouwen tegen de Europese Commis

sie in te dienen. De voorzitter van de Sociaal-Democrati
sche fractie in het Parlement, Pauline Green, volgde het 

advies van de Commissie onmiddellijk op en diende 

namens haar fractie terstond een motie van wantrouwen 

in met de interessante doch onbegrijpelijke uitleg dat 

haar eigen fractie er tegen zou stemmen. Ook de uitleg 
van de Christen-Democraten trok de aandacht. Deze 

fractie stemde in meerderheid tegen de kwijting maar 

stelde tegelijkertijd dat ze het volste vertrouwen had in 
de bekwaamheden van deze Commissie. 

Het Parlement ging dus het kerstreces in met de socialis

ten die tegen hun eigen motie van wantrouwen zouden 
stemmen om de Commissie te beschermen en met 

Christen-Democraten die geen kwijting wilden verlenen, 

maar daarvan niet de consequentie wilden aanvaarden, 

namelijk heenzending van de Commissie. 
Zeker was toen al dat in januari gestemd moest worden 

over de socialistische motie van wantrouwen en naar 

later bleek ook over een andere motie van wantrouwen 
ingediend door individuele leden van verschillende frac

ties. 

Initiatief VVD-leden 
De VVD en ook andere leden van de Europese liberale 

fractie kwamen direct na het kerstreces met een eigen 

initiatief. Enerzijds werd het wapen om de hele Com
missie naar huis te sturen als een te groot paardenmid

del beschouwd, anderzijds had het Parlement zich in de 

afgelopen jaren in verschillende resoluties uitgesproken 
voor de mogelijkheid individuele commissarissen naar 

huis te sturen als hun beleid niet meer op steun in het 

Parlement kon rekenen. 
Dus diende de liberale fractie een resolutie in waarin aan 

twee commissarissen, de heer Marinuit Spanje en 

mevrouw Cresson uit Frankrijk, werd gevraagd terug te 

treden. De eerste was verantwoordelijk voor het ver
keerd gebruik van fondsen bij de Europese humanitaire 

hulp en de twee werd vergaande mate van vriendjespoli
tiek verweten. 

Deze resolutie, gesteund door de Groene fractie en 

ondanks eerdere positieve toezeggingen maar ten dele 
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Jan Mulder, VVD-lid van het Europees Parlement 

door de Christen-Democraten, haalde het bij lange na 

niet. Vooral ook omdat president Santer verklaard had 
te zullen opstappen als zijn twee Commissarissen wer
den weggestuurd. Anders verging het een resolutie van 

de Sociaal-Democratische fractie die vroeg om het 
instellen van een "commissie van Wijzen" om de aantij

gingen tegen het beleid van de Commissie nader te 
onderzoeken. Deze werd aangenomen en deze "wijzen" 

zullen rapporteren in maart. (Dit blad sloot af vóór deze 

rapportage, red.) Terstond trok mevrouw Green daarna 
haar motie van wantrouwen in. 

Op tafellag echter nog de motie van wantrouwen van 

een groep individuele Parlementsleden. Het resultaat 
van deze stemming zal de Commissie verre van gerust

gesteld hebben, want ondanks het feit dat de vereiste 

absolute meerderheid bij lange niet werd gehaald was 

het aantal voorstemmers verrassend hoog. (232 van de 

552 uitgebracht stemmen, 42%). 
De liberale fractie stemde in overgrote meerderheid voor 

de motie van wantrouwen. Het onhandige manoeuvre

ren van de Commissie had teveel weerstand gewekt. 

Geen brullende muis, 
maar goed financieel 
beheer 
Hoe kan op dit alles worden teruggezien? De Nederland

se perscommentaren waren vaak in de trant van "De 

muis heeft weer eens gebruld!" 
Als Europees Parlement hebben wij bereikt dat er nu een 

bindende toezegging op tafelligt over de herziening van 

de cultuur en structuur van de Europese Commissie. 
Dat de individuele verantwoordelijkheid van de Com

missarissen door de liberale fractie is benadrukt. En wij 

verwachten dat dit punt wederom zal worden aange
kaart op de eerstkomende intergouvernementele confe

rentie. 
Bovenal kan worden geconcludeerd dat Europese Com

missarissen er met de neuzen op zijn gedrukt dat zij een 
goed financieel beheer moeten voeren, willen zij niet in 

grote moeilijkheden komen met het Europees Parle

ment. lil 



Partijraadsvergadering over Europees 
verkiezüngsprogramnnna 
door Christiaan van Eekhout 

Op 10 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Eind mei start de VVD een korte 

maar intensieve campagne. De basis van die campagne vormt het verkiezingsprogramma van 

de fractie van Europese Liberalen en Democraten (ELDR) waarvan de VVD deel uitmaakt. Dit 

verkiezingsprogramma stond centraal op de Partijraad van 23 januari in Bussum. De uitkom

sten vormen de basis van de inbreng van de VVD:-delegatie, onder leiding van internationaal 

secretaris Zsolt Szabo, op het ELDR-congres eind april in Berlijn. Vervolgens brengt de VVD een 

tien-puntenplan uit om zich duidelijker te onderscheiden van de overige partijen. Drie sprekers 

die namens de VVD bij de totstandkoming van het programma zijn betrokken lichtten het pro

gramma op hoofdlijnen toe, waarna de partijraad zich over het programma boog. 

P
artijvoorzitter Willem Hoekzema ging in zijn ope

ningstoespraak in op de recente gebeurtenissen 
rond de beschuldigingen van fraude en vriendjes

politiek aan het adres van twee Europese commissaris
sen. Hij complimenteerde de Europese VVD-fractie met 

haar ondubbelzinnige en zichtbare optreden. De ELDR 

en de VVD willen resoluut optreden tegen misbruik van 
belastinggelden. Er wordt al te lang geroepen dat de 

Europese Unie het imago van fraude en verspilling van 
zich af dient te schudden. Waar de socialistische en 

christen-democratische fracties keer op keer verdeeld 

bleken, weten we dat de ELDR unaniem en vastberaden 
is. De VVD kan de kiezer in ieder geval op 10 juni recht 

in de ogen kijken. 

Vervolgens wees Hoekzema erop dat het conceptpro
gramma de vrucht is van vele vergaderingen. Doel van 
de lidpartijen was om zo helder mogelijk de gemeen

schappelijke Europese speerpunten op papier te zetten. 
De VVD-delegatie heeft zich bij alle vergaderingen inge

zet om het programma conform VVD-principes en 

standpunten vorm te geven. Er is door de betrokken 
partijen afgesproken terughoudendheid te betrachten bij 

het indienen van amendementen tijdens het ELDR-con

gres eind april. Hoekzema riep de Partijraad dan ook op 
zich vandaag te beperken tot een discussie op hoofdlij

nen van het programma. 

Een blijvend gezond 
financieel beleid 

Klaas Groenveld, directeur van de Teldersstichting en 
kandidaat voor het Europees Parlement, ging in op de 

Europese economische integratie. Allereerst is er een aan
tal voorwaarden verbonden aan succes van de Euro en het 

welslagen van de Economische Monetaire Unie, de voor

waarden neergelegd in het stabiliteitspact. Een blijvend 
gezond financieel beleid van de Europese lidstaten ook na 

1999, een onafhankelijke Europese Centrale Bank zonder 
invloed van nationale politici en meer marktwerking door 

deregulering zijn daarbij van het hoogste belang. 
Daarnaast moet binnen de Europese Unie recht worden 
gedaan aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen: 

het beleid zo dicht mogelijk bij de burger brengen. 
Voorbeelden van beleid dat volgens de liberalen niet 

Europees maar nationaal moet worden geregeld zijn 
sociale zekerheid en werkgelegenheid. De VVD is tegen 

een Europese verzorgingsstaat. Tenslotte ging Groenveld 
in op het begrotingsperspectief van de Europese Unie. 
De VVD is voor een nettobegrenzing van de afdrachten 
vergelijkbaar met de regeling die al een aantal jaren gel
dig is voor Groot- Brittannië. Beperking van de kosten 

VVD-Eurolijsttrekker 
Jan Kees Wiebenga 

- e WD is een sterke, stabiele partij. Bij de Provin-

avond op pad om verkiezingsbijeenkomsten bij te 
wonen. Bij de meeste bijeenkomsten waren de zalen 
vol en konden we rekenen op veel media-aandacht 

ciale-statenverkiezingen op 3 maart heeft onze 
partij een prima resultaat geboekt Ondanks het feit 
dat we een klein verlies moesten incasseren, is de WD 
in een aantal provincies nog altijd de grootste partij. 

Dit resultaat is mede te danken aan de inzet van vele 
WD'ers in het hele land, die gehoor hadden gegeven 
aan de oproep "Kom op voor uw provincie!". Onze 
partij heeft een geslaagde campagne achter de rug. 
vele vrijwilligers zorgden ook nu weer voor het plak
ken van posters, het bezorgen van foldermateriaal, 
het organiseren van bijeenkomsten en het beman
nen van informatiestands. Provinciale politici en een 
groot aantallandelijke politici waren avond aan 

De WD heeft ook de komende vier jaar een sterke 
inbreng in de provincie. Bovendien kiezen de provin
ciale bestuurders op 25 mei de leden van de Eerste 
Kamer. De lijst hiervoor is zaterdag 73 maart tijdens 
de 1 02e Algemene vergadering vastgesteld. 

we hebben moeten constateren dat de opkomst bij 
de Provinciale-statenverkiezingen ook ditjaar erg 
laag was, nog lager dan in 7 995. De komende perio
de moeten we op verschillende niveaus bekijken wat 
wij, als politieke partij, hieraan gaan doen. we moe
ten nóg actiever met de kiezer communiceren; een 
soort permanente campagne. 

9 

kan het best worden bereikt door een nulgroei van de 
uitgaven, afslanking van de structuurfondsen en renatio

nalisering van de financiering van het landbouwbeleid. 

Buitenlands beleid 
moet effectiever 

De komende Europese verkiezingen worden de meest 
politieke verkiezingen voor het Europees parlement tot 
nog toe, vindt Willem van Eekelen, lid van de Eerste 

kamer en lid van de VVD-delegatie bij de programma

commissie. Met het Verdrag van Amsterdam heeft het 
Europees Parlement meer bevoegdheden gekregen en 

Traditiegetrouw brengen voor de verkiezingen voor 
het Europees Parlement nog minder mensen een 
stem uit Hier moeten we ons echter niet door laten 
ontmoedigen. We gaan met elkaar onverstoord ver
der om ook van de volgende campagne een succes 
te maken! 

Partijvoorzitter 



duidelijk aan invloed gewonnen. Voor wat betreft het 
buitenlands beleid van de Unie heeft het Verdrag van 
Amsterdam niet aan de verwachtingen beantwoord. Het 

doel van een gemeenschappelijk buitenlands en veilig

heidsbeleid is het bevorderen van stabiliteit in Europa. 
Het buitenlands beleid van de Europese Unie moet 
effectiever worden. Alle lidstaten zouden actief moeten 
participeren in de ontwikkeling van een gemeenschap

pelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. 
In geval van crisisbeheersing is de NAVO de beste orga
nisatie indien de Verenigde Staten bereid zijn mee te 

doen. Maar daarnaast moet Europa in staat zijn zelf op 

te treden als de Verenigde Staten daartoe niet bereid zijn 

mee te doen of een crisis eerder een Europese verant
woordelijkheid achten. De Europese Unie moet leren 

met één stem te spreken als gemeenschappelijk buiten-

Aanpak van de 
Brusselse bureaucratie 

Voorzitter 

dat naar Europa komt stijgt nog steeds. Europese har
monisatie van het asielbeleid is dan ook van het grootste 
belang. Gezamenlijke toelatingsregels, eerlijke lastenver
deling - zowel financieel als in aantallen mensen - en een 
gezamenlijk terugkeerbeleid verdienen hierbij aandacht. 

Na de inleidingen was het woord aan de partijraadsle
den. De diverse vragenstellers benadrukten vooral 

bepaalde onderwerpen mee te nemen in amendementen 

of deze anders op te nemen in het tien-puntenplan. Een 

duidelijk standpunt over milieubeleid bijvoorbeeld, 
door helder te stellen dat dit grensoverschrijdende pro

bleem op Europees niveau moet worden aangepakt. 

Maar ook zaken als taalerkening, één zittingsplaats voor 
het Europees Parlement, meer aandacht voor informa

tietechnologie en vergrijzing van de samenleving moeten 

expliciet aan de orde worden gesteld. Frans Weisglas 
merkte op dat de Tweede-Kamerfractie zich goed kan 

vinden in het onderliggend verkiezingsprogramma en 

dat is wel eens anders geweest. 
Erelid Henk Vonhoff tenslotte wees erop dat juist datge

ne dat belangrijk is voor de Nederlandse bevolking tot 

uitdrukking moet komen in het tien-puntenplan. Het 
asielbeleid komt volgens hem onvoldoende aan bod in 

het verkiezingsprogramma en zal dus een duidelijker 

plaats moeten krijgen in het tien-puntenplan. 

lands beleid en veiligheidsbelang in het geding zijn. 

Daarnaast is het tevens van groot belang dat niet één 
land het gehele buitenlandse beleid kan blokkeren, waar

bij aangetekend moet worden dat geen enkelland ver
plicht is mee te doen tegen zijn zin, aldus Van Eekelen. 

Modernisering van de democratie en een veilig Europa 

voor de burger was het onderwerp dat Jan Kees Wieben

ga, onze lijsttrekker, voor zijn rekening nam. Volgens 
Wiebenga laat de VVD met dit programma zien dat de 

burger genoeg heeft van centralisme, fraude en grens

overschrijdende misdaad, ondemocratische verhoudin

gen en beleidsverlamming. Bij behoorlijk bestuur hoort 
een aanpak van de Brusselse bureaucratie, grotere open

heid van besluitvorming voor de burger en meer decen
tralisatie. Met name die decentralisatie is van belang. De 

socialisten in Europa zullen een centralistischer Europa 

voorstaan. De VVD daarentegen moet benadrukken dat 

Europa taken zoals onderwijs, volksgezondheid en soci
aal beleid vooral niet op zich moet nemen. Fraudebe

strijding moet grote nadruk krijgen. Een schone Unie en 

een schoon Europees Parlement is wezenlijk voor de 
geloofwaardigheid. Ook misdaadbestrijding krijgt vol

gens Wiebenga terecht veel aandacht in het programma. 

Willem Hoekzema 
Onder voorwaarden moet Europol verder ontwikkeld 

worden. Douanesamenwerking en samenwerking op 
justitiegebied moeten worden geïntensiveerd. Daarnaast 

moeten de lidstaten bepaalde strafbepalingen, zoals op 

Het laatste woord was aan Jan Kees Wiebenga. Hij prees 

de goede sfeer, dankte de aanwezigen voor de construc
tieve bijdragen en zei vol vertrouwen de verkiezingen 

tegemoet te zien. Een belangrijk verkiezingsitem zal 

fraudebestrijding zijn. De VVD heeft hierbij een heldere 

lijn voor ogen. Dit bleek eens temeer bij de recente crisis 
rond de Europese commissie. De socialisten wierpen 

zich op als schild voor een zwakke commissie, de chris
ten-democraten zwabberden, maar de liberalen stelden 

zich eensgezind op tegen fraude. Het Europees Parle

ment is weer een stapje verder in zijn ontwikkeling naar 

een volwaardig parlement. De opkomst bij de vorige 
verkiezingen was laag en die moet 10 juni hoger worden. 

Op basis van de huidige prognoses krijgt de VVD straks 

7,5 zetels. Met een goede campagne moeten er dat 8 
kunnen worden. De Europese Unie is een liberaal pro

ject, dat moet ook in de toekomst zo blijven. • 

Fraudebestrijding belangrijk 
verkiezingsitem 

estemmenzijn geteld, de zetels verdeeld en de onderhan
delingen voor de nieuwe colleges van gedeputeerde sta

ten begonnen. ondanks 3 zetels minder ben ik best tevreden 
met het resultaat Bij de verkiezingen in 7995 sprong de Bra
bantse wo-fractie van 10 naar 22 zetels en het was onrealis
tisch er vanuit te gaan dat de groei er in zou blijven zitten. 
Tegelijkertijd zijn in 29 Brabantse gemeenten ook gemeente
raadsverkiezingen gehouden. Twee dingen vielen daarbij op. 
Ten eerste dat de opkomst daar veel hoger was en ten tweede 
dat de wo in die gemeenten ook voor Provinciale staten veel 
beter scoorde dan in de rest van Brabant Door de hogere 
opkomst in die gemeenten is het gemiddelde Brabantse 
opkomstcijfer nog een beetje opgeschroefd tot bijna dat van 
de volgende keer (44%). Uiteraard is dat percentage bedroe
vend laag, maar de realiteit gebiedt toch te constateren dat 
juist diegenen die daar nu kommer en kwel over roepen niet 
bepaald een positieve bijdrage hebben geleverd aan een bete
re opkomst Politici- de vleesgeworden belangenbehartigers 
van de democratie zelve! -en media wisten in grote eensge
zindheid een sfeer op te roepen waarin je als kiezer nou niet 
bepaald enthousiast en vrijwillig de deur uitgaat Het 
bestaansrecht van de provincie als tussen bestuur, maar voor-

het gebied van drugshandel, mensensmokkel en het wit
wassen van geld, harmoniseren. 

Het immigratie- en asielbeleid tenslotte mogen wat 
betreft Wiebenga nog wat duidelijker naar voren komen 
in het verkiezingsprogramma. Het aantal asielzoekers 

al ook het gebrek aan persoonlijke populariteit van de provin
ciale bestuurders, vormde een dankbaar onderwerp van dis
cussie en publiciteit 
Nou zult u mij nooit hebben horen beweren dat de provincies 
het meest flitsende bestuur in ons land zijn. In het solide, 
democratische huis van Thorbecke waarin ons binnenlands 
bestuur is gehuisvest, vormt de provincie de tussenverdieping, 
die niet zo maar even weg te slopen is. Natuurlijk moet ook 
die verdieping regelmatig worden aangepast aan de eisen 
van de tijd, want nieuwe ontwikkelingen moeten worden ver
werkt en scheuren krijg je niet altijd weg met een plamuur
mes en een witkwast Maar hoewel op die tussenverdieping 
de laatste jaren flink vertimmerd is, de ramen wijd hebben 
open gestaan om lekker door te tochten, frisse gordijnen zijn 
opgehangen en de voordeur niet meer klemt, blijven de buren 
en de buurt klagen over de aanwezigheid van deze in hun 
ogen duffe, saaie en onbetekenende bewoners. Ook de huis
baas laat zich niet onbetuigd. 
De provincies zijn keurige bewoners in het huis van Thorbec
ke: zij helpen de benedenburen, de gemeenten, daar waar het 
kan. ze lopen op kousenvoeten of sloffen om maar geen over
last te bezorgen, klagen niet over de harde muziek of een fiets 
op de trap en rapen altijd de krant en de post van de deur
mat Op de bovenverdieping woont een gemêleerd gezelschap 
dat regelmatig van samenstelling wisselt en houdt van kleur
rijke gordijnen. Groene, rode en het laatste jaar paarse, hoe
wel deze inmiddels wat flets beginnen te worden. Ook de 
bovenburen zijn de provincies graag en welwillend ten dien
ste: ze doen ijverig boodschappen, houden hun trap schoon, 
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zetten de vuilniszakken buiten, springen regelmatig financieel 
bij, accepteren hun eeuwige verbouwingsactiviteiten en mop
peren niet wanneer daardoor stukken kalk bij herhaling uit 
het plafond vallen. De zolderverdieping, die bestaat uit één 
kamer in statige stijl en bij de tussenetage hoort, hebben de 
provincies op verzoek van de huisbaas onderverhuurd aan 
bewoners die bijna nog keuriger zijn dan de provincies zelf. 
Deze mogen zij dan ook zelf uitkiezen nadat om de vier jaar 
het huurcontract weer is verlengd, maar verder is er weinig 
contact en klitten de zolderbewoners vooral samen met de 
bovenburen en de huisbaas. 
Ondanks wat onrust in de buurt is op 3 maart het huurcon
tract met de provincies voor vier jaar weer verlengd. De huis
baas heeft te kennen gegeven dat hij eraan denkt dat dit wel 
eens de laatste keer zou kunnen zijn. 
Daarom roep ik al die nieuwe wo-bewoners van die provin
ciale tussenverdieping op om de komende jaren niet alleen 
intern te verbouwen en meer te doen dan de ramen open te 
zetten of nieuwe gordijnen op te hangen. Nee, we zullen onze 
schoenen aan moeten houden, met klompen aan over het 
parket gaan walsen, weigeren boodschappen te doen en 
andermans trap te dweilen. We zullen moeten zeggen waar 
het op staat en vechten voor ons democratische woonrecht 
Kortom: iets minder keurig zijn en minder rekening houden 
met en gevoelig zijn voor het geklets van buren en buurt. 
En heus, u zult het merken, dan trekt de huisbaas ook wel bij! 

He/mi Huijbregts-schiedon 



J OVD vierde met stijl haar 
I Ode Lustrum 

door Reny Dijkman 

De lustrumcommissie van de ]OVD heeft eer van haar twee jaar 

zwoegen gehad. Met een uitgebalanceerd programma van feesten en 

werken vierden ]OVD' ers uit het hele land hun 50-jarig bestaan. 

Dat deed de jongerenorganisatie met stijl en verve. 

Oud-]OVD-voorzitter Hans Wiegel werd benoemd tot erevoorzitter. 

De eerste oud-]OVD' er met die titel in de ]GVD-historie. Staatsse

cretaris Johan Remkes, eveneens oudvoorzitter, en Eerste-Kamerlid 

Dick Dees - ook al oud-voorzitter- werden benoemd tot erelid. 

illál ( De luis in de pels van de WD', zoals de JOVD 
zichzelf vaak typeert, bleek bij een blik op de 

reünie het merendeel van prominente WD

politici te hebben geleverd. Ook voorgaande "jaargan
gen" bewindslieden en kamerleden waren vaak van ori

gine JOVD'er. De Jongeren Organisatie Vrijheid & 

Democratie is zowel de oudste als grootste politieke jon

gerenorganisatie. Een goede stal dus, waarin men leert 
stevig te discussiëren, grenzen te verkennen en waarop 

de WD zuinig moet zijn. Voorzitter Hoekzema en 
enkele andere hoofdbestuursleden gaven daarom vol

gaarne acte de présence. 

Het sprak voor zich dat de WD-bewindslieden ruim 
vertegenwoordigd waren, maar ook veel politici vanuit 

andere partijen. Zo waren daar Paul Rosenmöller, poli
tiek leider van Groen-Links; Ed van Thijn, o.a. oud 

PvdA-minister van Binnenlandse Zaken; Max van den 
Berg, nu directeur NOVIB en voorheen PvdA-voorzit
ter; Erwin Nypels, oud JOVD-lid en oud-staatssecretaris 
Volkshuisvesting (D66), enGerrit-Jan Woffensperger, 

oud-fractievoorzitter D66. 

Grote opkomst op toplocaties 

Het voltallige JOVD-bestuur 
v.l.n.r.:Robbert Verwaayen, 
Thomas Berghuys, Guido 
van Aardenne, Robin Bre
mekamp, Sven Planken, 
Emilie van de Vrande, 
Remco van Lunteren en 
Jeroen de Veth. 

Het zenuwcentrum in het Congresgebouw met duizendpoot Arjette Davis achter de tafel 

Van vrijdagmiddag tot zondagavond domineerde de 
liberale jongerenorganisatie, eerst op de Scheveningse 
Pier en in het weekend in het Haags Congresgebouw. De 
vrijdag werd besteed aan een internationaal seminar. 

Zaterdags opende het officiële lustrumcongres met 
werkgroepen over Economie, Milieu en Economische 
Zaken, en Oorlog en Vrede. 
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Na de lunch vonden gelijktijdig weer drie workshops 
plaats. Die betroffen: "Normen en waarden", "Interna
tionale Organisaties" en "Het Nederlandse Politieke 

Stelsel." Tijdens de laatste werkgroep hield Jozias van 
Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken, een warm 

pleidooi voor een samengang van WD en D66. Tot 

grote tevredenheid van JOVD-voorzitter Robin Breme-



kamp, die deze mening al langer verkondigt en dat tij

dens zijn tafelspeech wéér zou doen ... 
De derde ronde werkgroepen betroffen de internationale 
mobiliteit, de multiculturele samenleving van de 21 ste 

eeuw en Kunst & Cultuur. 

Receptie en reünie 

Daarna kwam de lichtvoetigheid aan bod. Eerst een stijl

volle receptie - met een aparte sigaren tafel, waar Hans 
Wiegel zich graag heen liet tronen. Gelijktijdig vond in 

de aangrenzende lounge van het Dorinthotel, waar de 

oudere jaartallen JOVD'ers zich voor de overnachting 
kwamen melden, een informele reünie plaats. 

Tijdens het galadiner werd door JOVD-voorzitter Robin 
Bremekamp een aantal prominente JOVD'ers uit het 

verleden onderscheiden. In zijn speech ging Rob in terug 

naar de oprichting van de JOVD vijftig jaar geleden in 
de Haagse Pulchri Studio. Meer dan 45.000 jongeren 

zijn sindsdien lid geweest van de JOVD. Hij typeerde de 
JOVD als een liberale stroming die leeft van debat, dis

cussie en dispuut. 'Het is onze onafhankelijke positie, 

die het mogelijk heeft gemaakt dat de JOVD controver

siële standpunten kon innemen die mettertijd toch reali
seerbaar bleken te zijn.' 

Oud-JOVD-voorzitter Johan 
Remkes zette zich in voor 
het nieuwe protocol VVD -
JOVD. Tijdens de receptie 
was hij uiteraard present. 
V.l.n.r. Penningmeester 
Guido van Aardenne, voor
zitter Robin Bremekamp, 
staatssecretaris Johan Remk
es en Emilie van de Vrande 

Naast de drie bovengenoemde onderscheiden politici 
werden oud-voorzitter Koen Petersen en oud-hoofdbe

stuurslid en dito jongerenadviseur in het VVD-hoofdbe

stuur Eduard van den Biezen benoemd tot Lid van Ver

dienste. Alle gehuldigden waren verplicht een speech te 
houden, maar daar draait men in dit discussiegezelschap 

de hand niet voor om. 

Het galadiner liep over in een groot feest met Radio 538 
als diskjockey. En het feest eindigde in de bar en in bed. 

De zondag besteedden de jongeren onder andere aan 

een brunch en het spelen van Het Lagerhuis. En toen 
werd het weer hééllaat ... 

De Lustrumcommissie onder voorzitterschap van Wibo 

van Ommeren kan op een glanzend jubileumcongres 

terugkijken. Aan het galadiner namen maar liefst 295 

mensen deel en het Dorinthotel boekte voor de JOVD 
195 overnachtingen. Circa 450 (oud) JOVD'ers bezoch

ten het congres. 
De JOVD heeft bewezen stevig op de politieke kaart te 

staan. • 

Afdelings- e 
Opvallend is de toenemende creativiteit in veel afdelin

gen. Daaruit valt duidelijk op te maken dat een aantal 
afdelingsbesturen intensiefbezig is met het aantrekkelij

ker maken van VVD-bijeenkomsten, ledenwerving en -

behoud. Zij creëren ruimte voor jongeren en zijn goed 
aanspreekbaar voor de leden. De mooiste combinatie is 

natuurlijk als dit alles een coproductie met de fractie is. 

Het vraagt om een lang proces dat vaak met elan door 

een klein groepje enthousiastelingen gaande wordt 
gehouden. Bestuurlijke voortrekkers, die het afdelings

lief en -leed als hun hobby of sociale plicht zien. 
Ik ga in deze rubriek niet in op alle activiteiten rond de 

Statenverkiezingen, want de goede uitslag ligt er al. Deze 
rubriek moest voor de 10de maart worden afgerond. 

Maar er was meer dan genoeg stof om over te schrijven. 

Assen wint weer leden! Een hoopgevende mededeling. 

Bezorgder is de redactie over de opkomst voor de Euro
pese verkiezingen. 'Teveel klinkt het geluid om ons heen 

"daar doe ik niet meer aan mee," etc ... Veelal gaan deze 

opmerkingen gepaard met negatieve kwalificaties. Nu kun

nen wij er ons, na alles wat de laatste tijd over het Euro

pees Parlement en commissie naar buiten is gekomen, daar 

wel iets bij voorstellen. Het is evenwel geen goede zaak als 

deze tendens zich zou voortzetten. Want het Parlement en 

de Commissie komen er toch, ook wanneer wij niet gaan 

stemmen. En dan is het toch maar beter mét onze stem ... ' 

Onder het motto: "Concurrentie maakt ons scherp", 

roept Ruud Brink zowel Groenlinks als het CDA op óók 
met jongerenorganisaties actief te worden. In "Onder de 

Lange Jaap" (Den Helder) meldt Brink het bestaan van 

zowel een actieve VVD-J(ongeren) als JOVD. 'Laat het 

actieve bestaan van liberale jongeren in Den Helder voor 

andere politieke partijen een stimulans zijn ook te denken 

aan hun jongeren. Een verbreding van georganiseerde poli

tieke jongeren zal een verrijking zijn voor de inspraak van 

jongeren in Den Helder. En daarnaast: Concurrentie 

houdt ons allemaal scherp!' 

Een klacht uit de afdeling Renkum over het feit dat sta
tionaire gemeenten (dus niet groeiende gemeenten) te 

weinig uit het gemeentefonds ontvangen. Bij terugloop 
van het inwonertal moeten de kosten van de voorzienin

gen door steeds minder inwoners worden opgebracht. 

Leo Kroese wijst erop dat de structuur van stationaire 
gemeenten afwijkt van die van groeiende gemeenten. 'De 

fysieke structuur kenmerkt zich door meer oudere wonin

gen en kleinere wijken. De sociale structuur wijkt af door 

meer ouderen (vergrijzing) en minder jongeren ( ontgroe

ning) ... De rijksuitkering biedt daar geen compensatie 

voor. Dit onderwerp zal ik in Den Haag onder de aandacht 

brengen.' 

De VVD-Rheden vierde haar vijftigjarig bestaan met een 
· jubileumuitgave. Ook herinneringen in het ledenblad. 

De huidige wethouder Ap Lammers vertelde aan de ver

slaggever: ' ... Er was destijds een aantal bestuurders met 

-~ •• 
t Stijlvolle huizen/villa's/ van 2 tot 30 personen 

• In Frankrijk, Italië, Corsica en Sardinië 
AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND 

MASTERS OF DOWNUNDER. 

~040· 

2112208 

INTER 
cleanroom 

te 
Postbus 48, 1770 

• Binnenland en strand 
e Vele met PRIVÉ-ZWEMBAD en/of tennis 
• Ook in Nederland; België en Duitsland 
• Huizen voor een tkorte) vakantie en 
• Accommodaties voor groepen 
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de overtreffende trap in kennh:; en per5oonlljke werkwijze, vooral al5 
het gaat om uw mooi5te rei5 naar Downunder. On5 5cenario voor 

reizen in groep5verband of individueel zal u zeker aan5preken! 
Bel met hét AUS/NZ centrum te Nun5peet 0341-260808. Dank u! 

TE HUUR IN ZUID FRANKRIJK 
Villa's, huizen, parken in de Dr6me, Provence, C6te d'Azur, 
Alpen en de Lot. Dr6me-Vakantiehuizen heeft het grootste 
aanbod van Dr6mehuizen met verrassende prijzen, uitvoeri
ge documentatie en een gedetailleerde routebeschrijving. 
Gratis brochure: 026-3519198 (ook 's avonds en weekend). 
Fax 026-4435873. Ook voor aankoop van huizen. 



legionieuws 
heel grote huizen. Onder die huizen waren heel 
mooie kelders. En in die kelders waren heel mooie 

barretjes. Ons streven was dan ook altijd snel klaar 

te zijn met de bestuursvergadering om zo snel 
mogelijk de bar in te gaan, zeker na de droge 

gespreksstof Ik kan mij herinneren dat het zo tus

sen twee en half vier was dat een manspersoon 

belde met de vraag of er nog een bestuursvergade
ring was: "Komt mijn vrouw nog thuis? Anders 

gaat de deur op slot en hoeft zij niet meer te 
komen." Volgens Lammers hadden de bestuursver

gaderingen destijds eens per drie maanden plaats. 

Hij beklaagt het huidige bestuur dat nu praktisch 
iedere maand vergadert ... ' 

Ook over de participatie van jongeren schrijft 
Mark Bouwmans in Liberaal Vizier (Gronin

gen). Hij gaat in op de kansen voor jongeren in 
het bedrijfsleven en in de politiek. 'Hoewel Hans 

Dijkstal WD'ers oproept om vooral jongeren te 

betrekken bij activiteiten in de partij en hun een 
kans te geven, zie ik daar nog weinig van terug. 

Bijvoorbeeld op de lijst van Provinciale Staten in 

Groningen staat geen enkele jongere op een ver
kiesbare plaats. Met een aandeel van meer dan 

30% van de stemgerechtigden zijn jongeren zo wel 

onderbedeeld. De gemiddelde leeftijd van een ver
kiesbare kandidatuur ligt ver boven de 45 jaar ... ' 
'Een zorgelijke ontwikkeling.' 

Bouwmans acht het noodzakelijk om het 

komend jaar een netwerk van actieve jongeren 
op te zetten. 'Landelijk is reeds het initiatief geno

men tot een netwerk van en door jonge bestuur
ders. Zover is het helaas nog niet in Groningen. 

Hier moeten we er nog voor strijden dat een jonge
re een kans krijgt.' 

Alphen aan de Rijn heeft een roerig politiek jaar 

achter de rug. Wim van der Ziel, voorzitter, 
schrijft over het opstappen van vier raadsleden -

waaronder twee VVD' ers - en een wethouder: 

'Als buitenstaander vraag je je af waar dat aan 
ligt. De politiek wint immers niet aan vertrouwen 

door dit soort acties. Het geeft geen blijk van het 

maken van goede afspraken en van een weloverwo-

gen motivatie om raadslid te worden als je binnen 

een halfjaar na je verkiezing besluit om iets anders 
te gaan doen. Ook de afspraken tussen de college

partijen waren niet millenniumproof, want anders 
stapt niet een van de partijen binnen een halfjaar 
op. Kortom, een slechte zaak.' 

Sappemeer, VVD-info, besteedt aandacht aan de 
menselijkheid binnen de partij. Ansje Bodewees
Knol onthult: 'Ik had de neiging me volledig uit de 

politiek terug te trekken en mijn lidmaatschap van 
de WD op te zeggen. Gelukkig, zeer gelukkig ech

ter, heb ik van het bestuur van de kamercentrale en 
van heel veelleden van onze kamercentrale emo
tionele ondersteuning gehad. Dat gaf mij de kracht 

en energie om mij te blijven inzetten ... Elkaar 

~ L!J 'F ~04 EVE"tJ I 
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opvangen, samenwerken, elkaar bij de hand hou
den, elkaar stimuleren om door te gaan: dat is in 

een menselijke partij nodig. Daar wordt een partij 
beter van. Daar heeft ook de partij zelf belang bij ... ' 

'Bekijk het eens anders', adviseert het bestuur 

van Gorinchem. Vorig jaar startte men weer met 
een afdelingsblad, dat gelijk al professioneel in 
elkaar stak. Vóór de sta tenverkiezingen heeft 
Gorinchem het ledenblad huis aan huis ver
spreid. Dat gebeurde ook in het aangrenzende 

Dalem. De inhoud was aangepast aan alle inwo
ners. Met een afgedrukte stadsplattegrond en een 

indeling van raads- en bestuursleden, die elk 
voor een bepaalde wijk aanspreekbaar zijn, wil 

de VVD dichter bij de mensen in hun buurt 

JNSC~RUVEN 
KAtJOlbATEN 

VOOt'DE 
'fRoVUJ(I t. 

komen. Zo wil men actief in de wijken bijeen

komsten en vergaderingen gaan bijwonen. Advi
seren waar dat nodig is. Alle bestuurs- en raads

leden zijn met foto, naam, adres en telefoon
nummer bereikbaar voor een eigen wijk. Voor 

die taak bestaat een nieuwe naam "Gebiedsge
bonden VVD-functionaris". 
In Gorinchem komt de VVD naar u toe! 
Dit idee zal vermoedelijk bij veel meer afdelings

besturen aanslaan! 
(Naschrift redactie. Gorinchem maakte een fantasti

sche verkiezingsuitslag. De VVD won 4% ten opzich
te van de Tweede-Kamerverkiezingen in 1998!) 

Groningen-stad maakt de stap naar grotere 
openbaarheid. De fractie wil meer dan tot nu toe 

de fractiekamer openstellen voor gasten. 'We 
willen vaker gastsprekers uitnodigen, vaker met 

afdelingscommissies van gedachten wisselen, en 
meer wijkactiviteiten volgen en betrekken bij ons 
werk,' aldus fractievoorzitter Remco Kouwenho
ven. Ook hier wil de VVD middels actieve leden 

meer wijkgericht gaan werken. Met de oprich

ting van een FR-commissie hoopt men daar 
schot in te krijgen. 

De VVD-jongeren in Den Haag gaat door met 

het organiseren van debatteeravonden. Al doen
de leert men. Glanzend voorbeeld voor de Resi

dentie is het jonge Leidse VVD-Kamerlid Philip
pe Brood. Hij werd tot beste uitgeroepen na een 
debatingavond tussen de laatste lichting kamer
leden. Den Haag vroeg hem gelijk om de eigen 
jongeren daarin te trainen. 'Om het echte "debat

teergevoel" te krijgen vindt deze avond plaats in de 
Tweede Kamerf Wederom wordt aandacht besteed 

aan de technieken die men nodig heeft om een 
debat goed vorm te geven. Er wordt voldoende tijd 

uitgetrokken om die verschillende technieken in de 
praktijk te brengen.' 

Blijf uw blad sturen naar de redactie van Vrij

heid & Democratie, Postbus 622, 2280 AP Rijs
wijk. 
(wordt vervolgd) 



s 
Beknopte agenda voor de I 03de algemene vergadering 
(de 52ste jaarlijkse algemene vergadering) 
- onder voorboud van wijzigingen -

(de gehele beschrijvingsbrief is gratis op te vragen bij het algemeen secretariaat 070 - 361 30 61) 

Data: vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 1999 

Locatie: World TradeCentrum Rotterdam 
(010- 405 44 44) 

Vrijdag 28 mei .1999 

aanvang: 10.00 uur 

Huishoudelijke voorstellen van het hoofdbe

stuur 

• Opening door voorzitter 
drs. W.K. Hoekzema 

• Voorstel wijziging statuut en huishoudelijk 
reglement 

Algemene huishoudelijke agendapunten 

• Rekening en verantwoording van het hoofd
bestuur over 1998, alsmede het gevoerde 

beleid van het hoofdbestuur in 1998 (jaar

verslag) 

• Verslag van de commissie van drie leden 
(financiële commissie) 

• Vaststellen meerjaren beleidsplan en begro
ting 1999- 2001 en beleidsplan plus begro

ting 1999 

• Vaststellen hoogte contributie voor 2000 

• Benoeming commissie van drie leden voor 
2000 (financiële commissie) 

• Benoeming commissie van beroep 1999-
2002 

• Rondvraag 

Vrijdagavond 28 mei 1999 

aanvang 19.00 uur ... 

• Opening door de voorzitter van de VVD, 
drs. W.K. Hoekzema 

• Herdenking overleden vooraanstaande leden 
van de VVD 

• Afscheidsrede van voorzitter drs. 
W.K. Hoekzema 

• Redevoering door de fractievoorzitter van de 
Tweede Kamer, H.F. Dijkstal 

Vacature: wetenschappelijk medewerker 

Momenteel bestaat er een vacature voor een wetenschappelijk medewerker bij de Tel

clersstichting ( 40 uur per week). 

De Teldersstichting is de wetenschappelijk instelling ten behoeve van de VVD en het 

liberalisme. De stichting publiceert rapporten en preadviezen waarin de resultaten 

van onderzoek naar maatschappelijke en politieke vraagstukken worden weergegeven 

en liberale beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. Voorts organiseert de Tel

clersstichting symposia en seminars en is zij uitgever van het periodiek Liberaal Reveil. 

Tot de taken van de wetenschappelijk medewerker behoren: 

het verrichten van onderzoek (desk research) met betrekking tot maatschappelijke 

en politieke vraagstukken 

het redigeren van rapporten 

het voeren van het secretariaat van werkgroepen 

de eindredactie van een tijdschrift 

het geven van inleidingen voor gremia binnen en buiten de VVD 

Gezocht wordt een academicus die (onlangs) is afgestudeerd in een van de volgende 

disciplines: politicologie, bestuurskunde, geschiedenis, economie, sociologie, rechten. 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de liberale beginselen. 

Sollicitaties voorzien van e.v. binnen 14 dagen richten aan dr. K. Groenveld, directeur Telders

stichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE Den Haag. 
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In Vrijheid en Democratie van 20 april 1999 volgt de 

intekenbon voor de lunch en het diner op vrijdag 28 

mei 1999 

• Benoeming van een aantalleden van het 

hoofdbestuur 

• Overdracht voorzitterschap 

• Afscheid van een aantalleden van het 
hoofdbestuur 

Vrijdag 28 mei 1999, 21.00 uur ... 

RECEPTIE VAN DE SCHEIDENDE 

PARTIJVOORZITTER, 

DRS. W.K. HOEKZEMA, EN DE 

AANTREDENDE PARTIJVOORZITTER, 

DRS. H.B. EENHOORN 

Zaterdag 29 mei 10.30 uur ... 

Voortzetting huishoudelijke voorstellen van het 
hoofdbestuur 

• Voorstel protocol VVD-JOVD 
• Redevoering door JOVD-voorzitter Robin 

Bremekamp 

Verantwoording politiek beleid 

• Redevoering door de lijsttrekker van de 
VVD-leden van de Liberale en Democratische 

fractie in het Europees Parlement, 

mr. J.G.C. Wiebenga 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 
fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer en 
Europees Parlement, behandeling van initia
tiefvoorstellen van Rotterdam en Zuidhorn 

• Sluiting 

Grote Avond Brussel en Omstreken 

In België begint de campagne voor de Europese 

verkiezingen al in april 

Op maandag 19 april wordt in het Belgische Overijse een verkiezingsavond gehouden in de aan

loop op de verkiezingen van het Europees Parlement op 10 juni 1999. 
Sprekers: Hans Dijkstal en Jan Kees Wiebenga. Ook zal Guy Verhofstadt, politiek leider VLD, . 

optreden. De avond vangt aan om 19.30 uur In het Gemeentelijk Cultureel Centrum den Blank, 
Begijnhof 11, 3090 te Overijse. 

BARTELS ADVOCATEN 

Bartels Advocaten is het enige onafhankelijke middelgrote advocatenkantoor met vestigingen in de vier grote steden. De werkzaamheden concentreren 
· zich op cliënten met vermogensrechtelijke belangen, met name in het bedrijfsleven. 

Specifieke aandachtsgebieden van het kantoor zijn: vastgoedrecht, onderoemingsrech4 arbeidsrech4in='s en claim<;. Een dertigtal medewerkers staat 
voor u klaar om u te adviseren en zo nodig bij te staan m procedures. Desgewenst wordt op voormelde rechtsgebieden een second opinion afgegeven. 

Bartels Advocaten kent ook de mogelijkheid van detachering ("hire a reallawyer") en is tevens bereid om voor een vaste prijs bepaalde juridische 
werkzaamheden. te verrichten ("tendering"). 

UTRECHT 
Het Hoogeland 
Museumlaan 2 
3581 HK Utrecht 
Postbus 64 
3500 AB Utrecht 
Telefoon: t31 (0)30- 2522577 
Telefax: t31 (0)30- 2523943 

AMSTERDAM 
Smith Building 
Hogebilweg 10 D 
1101 CC Amsterdam Zuidoost 
Postbus 22723 
1100 DE Amsterdam Zuidoost 
Telefoon: +31 (0)20- 3113666 
Fax: t31 (0)20- 3113677 

DENHAAG 
Zeestraat 100 Kantoorgebouw 
Zeestraat I 00 
2518 AD Den Haag 
Postbus 84151 
2508 AD Den Haag 
Telefoon: +31 (0)70- 3566543 
Fax: +31 (0)70- 3566544 

Alle vestigingen: 

e-mail: info@bartels-advocaten.nl 
http://www.bartels-advocaten.nl 

ROTTERDAM 
Gebouw '200 Ween a' 
Weena 290 
3012 NJ Rotterdam 
Postbus 819 
3000 AV Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10- 2821402 
Fax: +31 (0)10- 2821357 
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CURSUSSEN HAYA VAN SOMERENSTICHTING 
VOORJAAR 1999 

Basiscursus Europa (Amstelveen) 

17 april 
Liberalisme I en Liberalisme in de 
praktijk (Gooi en Vechtstreek) 

22 mei 

Hieronder treft u aan een overzicht 

van de cursussen die bij de Haya van 

Somerenstichting zijn aangevraagd. 
Voor opgave en/ of meer informatie 

kunt u contact opnemen met de 

genoemde contactpersoon. 

KC 's-Hertogenbosch 

Mevrouw I. Kloosterman 
Brouwersbos 88 

5432 BE Cuijk 
tel.: 0485- 32 18 15 

Liberalisme I 

26 maart 

Liberalisme in de praktijk 

27 maart 

Regionale Kadertraining II 

10 april 

Leergang Gemeenteraad 

8 & 15 mei 

KC Amsterdam 

De heer L. Kamman 
Van Boshuizenstraat 617 

1082 A WAmsterdam 
tel.: 020 - 644 35 62 

Introductiecursus 

18 maart 

Mediatraining 
10 april 

Gemeentefinanciën 
22 april 

Centrale bijeenkomst bestuursleden 

15 mei 

KC Rotterdam 

Mevrouw S. Korbee-Yildiz 

Wilgensingel184 

3053 CZ Rotterdam 
tel.: 010- 461 17 01 

Liberalisme II 

23 maart, 30 maart & 6 april 

Workshop verhouding bestuur-fractie 

10 april 

KC Dordrecht 

De heer ir. M. Groosman 

Haven22 

3143 PC Maassluis 
tel.: 010- 599 03 84 

Debatteren (Spijkenisse) 
20 maart 

Workshop verhouding bestuur-fractie 

20 maart 

KC Haarlem 

Mevrouw P.J. Noorduyn 
Houtwijkerveld 8 

2131 ME Hoofddorp 
tel.: 023- 561 61 92 

Discussietechniek II (Amstelveen) 

5 & 6 maart 

Gemeentefinanciën (Gooi en V echts

treek) 

13 maart 

Liberalisme in de praktijk (Amstel
veen) 

Presentatietechniek I (Haarlem-Vel

sen) 

Presentatietechniek II (Haarlem-Velsen) 

23 & 24 april Gemeentefinanciën (Haarlem-Velsen) 

29 mei 
16 maart 26 & 27 maart Presentatietechniek I (Amstelveen) 

23 & 24 april KC Utrecht 
Regionale contactdag Bestuurders 
(Amstelveen) 

Presentatietechniek I (Gooi en Vecht
streek) Regionale contactdag Bestuurders 

(Haarlem-Velsen) 

Mevrouw M. Buitelaar 
Paardenhoeve 7 

20 maart 9 & 10 april 3992 PH Houten 
24 april tel.: 030 - 637 43 58 

Workshop verhouding bestuur-fractie 
(Haarlem-V eisen) 

Regionale contactdag Bestuurders 
(Gooi en Vechtstreek) Regionale Kadertraining 

8mei 
Introductie nieuwe leden 
1 maart 20 maart 17 april 

Persoonlijk 
vervoer kan voortaan 

échtopmaat 

Efficiency, comfort en veiligheid. Exact volgens afspraak rijden we u 

Dát zijn de redenen waarom de top van kantoor naar zakenlunch naar 

van het bedrijfsleven steeds vaker partijbijeenkomst naar receptie en 

een beroep doet op de services van wanneer gewenst na afloop weer 

Brussaard Chauffeursdiensten. naar huis. Vervoer op maat dus, in 

Met een 'chauffeur op afroep', die 

het stuur van u overneemt, kunt u 

zich volledig op uw werk coneen-

uw wagen, voor één of meer perso

nen. Efficiënt omdat u kunt blijven 

werken. Comfortabel omdat u zich 

treren. Onderweg houdt u zodoende lekker kunt 'onthaasten' op de 

tijd over om zaken voor te bereiden, achterbank en omdat u na 

dossiers door te nemen, memo's te alle vermoeienissen heerlijk 

schrijven, de krant te lezen en drin- ontspannen thuiskomt. 

gende telefoontjes afte werken. En vooral ook veilig, want 

uw chauffeur zit fris en monter 

achter het stuur, met al zijn aan

dacht bij de weg. Kortom, als u uw 

kostbare tijd plezierig efficiënt wilt 

benutten, biedt Brussaard 

Chauffeursdiensten u de ideale 

oplossing ... één telefoontje naar 

(0346) 58 42 42 en het vervoer 

is geregeld. 

russaard 
CHAUFFEURSDIENSTEN 

Bisonspaar 3007, 3605 LV Maarssen. Tel. (0346) 58 42 42, Fax (0346) 58 42 45 

email: info@brussaard.nl internet: www.brussaard.nl 
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Discussietechniek I (Vecht- KC Leiden 
streek) Mevrouw F. Scheffer-

19 &20 maart Teenwisse 
Vaartdreef 3 7 

Vergadertechniek (Eem- 2724 GB Zoetermeer 
land) tel.: 079- 341 21 88 

27 maart 

Liberalisme in de praktijk 
Mediatraining voor Provin- (Zoetermeer) 
ciale Staten 31 maart 

3 april 

KC Limburg 
Regionale Kadertraining Mevrouw J. de Blécourt-
17 april Maas 

Bungweg 14 
Presentatietechniek II 6374 RB Landgraaf 
(Amersfoort) tel.: 045 - 532 34 54 
23 &24 april 

Gemeentefinanciën 
Internetpagina maken (lan- 18 maart 
delijke organisatie) 

1 mei Regionale Kadertraining II 
10 april 

Regionale Kadertraining 

8mei Bestuurdersdag 
15 mei 

KC Tilburg 
De heer H. Kamman KC 

Vlaggeschip 40 Groningen/Friesland/Drent 
4902 CL Oosterhout he 
tel.: 0162-43 79 25 h De heer C.C. van Essen (KC 

Groningen) 
Liberalisme IJ De Bongerd 40 
17 maart 9801 AT Zuidhorn 

tel.: 0594 - 50 44 49 
Presentatietechniek I 

27 maart De heer G.J. v.d. Scheer 

(KC Friesland) 
Discussietechniek I Loengasterlaan 356 

17 april 8604 ZZ Sneek 

tel.: 0515- 41 60 85 
Basiscursus Europa De heer P.H. Snijders (KC 
15 mei Drenthe) 

Kandidatenlijst Eerste Kamer 1999, 

De Brinken 15 

7751 AB Dalen 
tel.: 0524- 55 29 47 

Cursus organisatie VVD en 
Staatsinrichting voor vrou-

weninde VVD 
6 maart 

Provinciale Staten Vervolg 
(KC Friesland) 

17 april 

Discussietechniek II 

26 & 27 maart 

Regionale Kadertraining 
10 april 

Basiscursus Europa 
17 april 

KC Den Helder 
Mevrouw Y.C. de Bont 

Sweelincklaan 22 

1817 KE Alkmaar 
tel.: 072-512 2315 

Workshop actiefbesturen 
13 maart 

Discussietechniek voor jon-

geren 
27 maart & 10 april 

Cursus VROM 
10 april 

Den Haag Dag voor jonge-
ren 

29 mei 

KC Gelderland 
De heer E. van 't Hooft 

J. van Campenstraat 167 
6543 LE Nijmegen 
tel.: 024- 377 89 37 

Provinciale Staten: Vervolg 

24 april 

KC Overijssel 

De heer M.D. Valentijn 

Beulakerweg 14 
8355 AH Giethoorn 
tel.: 0521 - 36 23 41 

Mediatraining 

27 maart 

Provinciale Staten: Vervolg 

16 & 17 april 

Besturen 
17 april 

Gemeentefinanciën en 
Sociale Zaken 

8mei 

Presentatietechniek 

28 & 29 mei 

Indien u vragen heeft of 
meer informatie wenst over 

Vorming & Scholing kunt u 
contact opnemen met de 
Haya van Somerenstichting, 

tel.nr. 070- 361 30 10. U 
wordt dan te woord gestaan 

door Vincent Janssen, 

Maaike van Utrecht of Ellen 
van der Zwan. 

d%tdek het delicate 
raffinement en de exquise 
finesse van de originele 

Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaurant '*SOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 12.00 tot 22.00 uur. 

38. De heer A. Pruijs te Wassenaar 

39. De heer drs. P. Ressenaar te Wassenaar 
40. De heer ir. P. Loos te Lelystad 

vastgesteld tijdens de algemene vergadering van 13 maart te Papendal 41. De heer prof. dr. S. Dijkstra te Hengelo 

1. De heer mr. F. Korthals Altes te Rotterdam 

2. De heer dr. L. Ginjaar te Burgh Haamstede 
3. De heer H. Wiegel te Giekerk 

4. Mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip te Heemstede 
5. De heer dr. W.F. van Eekelen te Den Haag 

6. Mevrouw prof. dr. H.M. Dupuis te Voorschoten 

7. De heer drs. D.J.D. Dees te Breda 
8. Mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukerna toe Water te Heemstede 

9. De heer M.J. Varekamp te Naaldwijk 

10. De heer drs. L. Hilarides te Drachten 

11. Mevrouw F.M. Roscam Abbing-Bos te Rijswijk 
12. De heer prof. dr. U. Rosenthal te Rotterdam 

13. De heer drs. P.J.H.M. Luijten te Amsterdam 
14. Mevrouw mr. P. Swenker te Hoogland 

15. Mevrouw prof. dr. mr. E.M. Kneppers-Heynert te Sauwerd 

16. De heer mr. J, Renserna te Hoorn 
17. De heer ing. L.M. de Beer te Vlaardingen 

18. De heer ir. N.G. Ketting te Huizen 

19. De heer J.J. van Heukelum te Tynaarlo 

20. De heer A. de Jager te Waddinxveen 
21. Mevrouw drs. J. de Blécourt-Maas te Landgraaf 

22. Mevrouw mr. A. Broekers-Knol te Overveen 
23. Mevrouw mr. R.L. Spier-van der Woude te Amsterdam 

24. De heer mr. G,J. de Graaf te Vught 

25. De heer prof. dr. A.F.A. Korsten te Schimroert 
26. De heer mr. A. van der Meer te Surhuizum 

27. Mevrouw dr. A.D. Wolff-Albers te Bilthoven 

28. De heer ir. A.B.I.M.Vos de Wael te Bennekom 

29. De heer mr. ir. J. Huisman te Goes 
30. Mevrouw drs. I. Günther te Bergen NH 

31. Mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius te Krimpen a/d IJssel 

32. De heer mr. C.J. Nyqvist te Den Haag 
33. Mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost te Huizen 
34. De heer mr. F.M. Visser te Zaandam 

35. Mevrouw mr. N. Klijn te Amsterdam 

36. De heer G.J. Swinkels te Best 
37. Mevrouw G.A.'Schleurholts te Haren 

42. De heer dr. mr. A. Voûte te Aerdenhout 

43. Mevrouw M.C.A. Jansen te Amsterdam 
44. De heer mr. M.P.M. van de Ven te Nieuwe Wetering 

Kandidatenlijst Europees Parlement 1999 

vastgesteld tijdens de bnitengewone algemene vergadering 

13 maart 1999 te Papendal 

1. De heer mr. J.G.C. Wiebengate Aerdenhout 
2. Mevrouw dr. P.C. Plooij-van Gorsel te Oude Wetering 

3. De heer ir. J. Mulder te Brussel 
4. De heer J, Maaten te Londen (UK) 

5. Mevrouw drs. M.J, Sanders-Ten Holte te Aerdenhout 

6. De heer drs. R.J. Goedbloed te Huizen 
7. De heer dr. K. Groenveld te Den Haag 

8. De heer ing. A.H. Vermeer te Swifterbant 

9. De heer R. van Benthem RA te Zeist 
10. Mevrouw mr. M.B. Tamis te St. Pancras 

11. De heer drs. W. Th. Russchen te Brussel 
12. De heer mr. R.H. van der Meer te Den Haag 

13. Mevrouw W.C.M. van Ark-Hessing te Den Haag 

14. De heer mr. A. Holtland te IJsselmuiden 

15. De heer M.S. Onur te Zuidlaren 
16. Mevrouw G.L. Versteegh-Weijers te Limbricht 

17. De heer M. van Greuningen te Kortenberg (B) 

18. De heer mr. M. Bonmans te Groningen 
19. De heer ing. M. Dubbeid te Nieuwekerk a/d IJssel 

20. De heer drs. D.D. Straat te Zwolle 

21. De heer mr. A.J.M. Manders te Asten 
22. De heer P.A.L. Sijmons te Melick 

23. De heer ir. L. de Kok te Haren 

24. De heer mr. S.J.P. Lyczak te Alphen a/d Rijn 
25. De heer J.P. Vos te 's-Hertogenbosch 

26. De heer drs. H.P.R.J, Schoonenberg te Amsterdam 
27. Mevrouw drs. T.Th. van Blommestein-Buttinger te Twello 

28. De heer drs. F.A. Wijsenbeek te Den Haag 
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Financiële zaken spelen in ons leven dagelijks 

een rol, zowel op persoonlijk vlak als daar
buiten. Daarnaast worden we de komende 
jaren geconfronteerd worden met veel nieu

we ontwikkelingen. De EURO komt eraan, 
maar wordt hij wel van ons allemaal!? Wat 

betekent het Belastingplan 21ste eeuw nu 

eigenlijk? En pensioenen, hoe wordt dat dan 

straks geregeld? 
Kortom, genoeg aanleiding voor de Organi

satie Vrouwen in de VVD om tijdens haar 
jaarlijkse congres, in Congrescentrum "De 

Leeuwenhorst" in Noordwijkerhout, op vrij

dag 23 en zaterdag 24 april1999, eens over 

geld te praten. 
Tal van sprekers, zullen tekst en uitleg geven 
en het debat aangaan met de deelnemers. 

Op vrijdagavond spreken Hans Dijkstal, Ger

rit Zalm en Jan Kees Wiebenga. Op zaterdag 

vinden twee paneldiscussies plaats o.l.v. Bib i 
de Vries. 

Ook zullen de eerste 10 kandidaten voor het 

Europees Parlement zich presenteren. 

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aan

melden bij de Organisatie Vrouwen in de 
VVD, tel.070- 361 30 40 (dagelijks van 9.00-

12.00 uur). Het programma wordt u dan 

toegestuurd. Er is tevens de mogelijkheid om 
te overnachten. 



2 De discussie over de toekomst van de social~ zekerheid 
loopt al sinds de bespreking van het VVD-verkiezmgsprogramma 

in januari 1998 in PapendaL Een themadag volgde en vorige 

maand boog de partijraad zich over deze materie. Als liberale par

tij is de VVD vanzelfsprekend een sociale partij. 

Christiaan van Eekhout doet uitvoerig verslag van deze partijraad 

3 VVD-penningmeester Ruud Sa~db~rg laat de partijkas 
gezond achter. Hij wist de VVD-contnbutle JaarliJks te koppelen 

aan de inflatiecorrectie. Sandberg blijft gelukkig in het hoofdbe

stuur, maar na de jaarlijkse algemene vergadering zal hij de pen

ningen verruilen voor het vice-voorzitterschap. Met hem blijft 

continuïteit van het beleid gewaarborgd 

4 Geert Wilders, VVD

Kamerlid, komt terug op het 

WAO-debat. Wéér is het de 

VVD die de vinger op de zwakke 

plekken in het WAO-stelsel weet: 

te kggen. Het werd hem door 

de andere partijen niet in dank 

afgenomen. Toch zullen maat

regelen moeten worden geno

men. Geert meldt dat de Ver

enigde Staten, Groot-Brittan

nië, België en Zweden tezamen 

evenveel psychische arbeidson

geschikten per 1000 verzeker

den hebben als Nederland in 

zijn eentje 

• Jan Mulder over de val van de 

Europese Commissie 

• De Masterclass voor gerouti
neerde politici; zie het als een 

10.000 beurt 

• Heila Voûte over onze toe

komstige energieprijzen en de 

privatisering in deze sector 

• Willibrord van Beek, de nieu

we financiële woordvoerder 

in de fractie 

• Intekenbon voor lunch en 

diner tijdens de jaarlijkse 

algemene vergadering op 28 

en 29 mei in Rotterdam 

(zie de verkorte agenda in het 

vorig blad of vraag de uitvoe

rige beschrijvingsbrief gratis 

op bij het algemeen secretari
aa:t 070- 361 30 61) 

• Het afdelings- en regionieuws 

• Cursussen Haya van Some

rei~~tichting< ... · 

• Hans "\J\liegel en de media 

[J 
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door Christiaan van Eekhout, foto: 't Sticht 

Dient de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van sociale verzekeringen verder te 

worden verlegd in de richting van de private sector? Moet meer recht worden gedaan aan 

individuele verantwoordelijkheid in het stelsel van de sociale zekerheid? En moet verder wor

den gegaan met de privatisering van de uitvoering van de sociale zekerheid? 

Deze vragen stonden centraal op de partijraadsvergadering van 20 maart jongstleden in 

Bussum. Aanleiding was het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede 

Kamer op 30 januari vorig jaar. Toen openbaarde zich de wens verder te discussiëren over de 

toekomstige vormgeving van het stelsel van sociale zekerheid. De WD organiseerde daartoe 

in november een themadag over sociale zekerheid. In vervolg op deze themadag boog de par

tijraad zich over een drietal stellingen over sociale zekerheid. Na een korte inleiding door 

Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot belichtten een aantal sprekers de diverse facetten van 

het stelsel van sociale zekerheid. De partijraad werd afgesloten met een forumdiscussie. 

~~~1::~-'<~:3' s;;~L" 

~i p "tijworátt~ Will= Hocl== <pn•k in ûjn 
l!l~!··""' :;c openingstoespraak zijn zorg uit over een aantal 
;;=,~ ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid. Met 

";;S·o;~,oo,name de stijging van het aantal WAO-uitkeringen. Deze 

partijraadsvergadering is dan ook het juiste gremium 
om over dergelijke ontwikkelingen te spreken. Naar de 
opvatting van de VVD dient er bestaanszekerheid te zijn 
voor iedereen in Nederland. Het beleid moet op twee 
pijlers geënt zijn. De VVD wil zorgen voor hen die hulp 
nodig hebben. De VVD wil individuen echter aanspre
ken op eigen verantwoordelijkheden. Zelfredzaamheid 

en ontplooiingsmogelijkheden van het individu vindt de 

VVD van groot belang. Daartoe willen wij de mensen 
helpen door een stimulerend stelsel van sociale zeker

heid. Voor de VVD geldt immers dat naast vrijheid ook 

Buurmeijer: geen wijzigingen 
op korte termijn 

verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid basis

beginselen zijn, aldus Hoekzema. 

Flip Buurmeijer, voorzitter van het bestuur van het Lan

delijk Instituut Sociale Verzekeringen, wees in zijn rede 
erop dat het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid in 
de negentiger jaren van een statisch naar een meer dyna

misch stelsel is getransformeerd. Hoewel we bijvoor
beeld in het WAO-debat dagelijks nieuwe opvattingen 
horen, is er volgens Buurmeijer geen reden om de door
gevoerde wijzigingen al weer ter discussie te stellen. 

Voor de middellange termijn is het niet nodig wijzigin
gen inzake recht, hoogte en duur, door te voeren. Voor 
de lange termijn is het gewenst de individuele verant

woordelijkheid van de verzekerde te vergroten. Daarbij 

kan gedacht worden aan Sodai-Miles als een vorm van 

een spaarsysteem, de introductie van bonus-malus ele
menten en een no-claimkorting. Het accent voor de 

komende jaren zal moeten liggen op een herstructure
ring van de uitvoeringsorganisatie. De vraag of er recht 
is op een uitkering moet binnen het publieke domein 

worden beantwoord. Preventieve activiteiten en activi
teiten die gericht zijn op terugkeer in het arbeidsproces 
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kunnen net zo goed concurrerend in het private domein 

plaatsvinden aldus Buurmeijer. 

Ook Robin Linschoten, kroonlid van de SER en lid van 

het managementteam van Interpolis Verzekeringen, is 

van mening dat de door de overheid ingeslagen weg vol

doende perspectiefbiedt voor de toekomst. Er is een 
aantal stappen in de goede richting gezet, maar dat is 

nog niet voldoende. Met de privatisering van de ziekte

wet is aan de werkgevers een aantal instrumenten gege
ven om ziekte tegen te gaan. De werkgevers gingen daar

op herverzekeren zodat verzekeringsmaatschappijen nu 
de schade dragen. Daarnaast werden minimale contrac

ten afgesloten met de Arbodiensten. Het gevolg is nu dat 0 

de verzekeringsmaatschappijen en Arbodiensten gaan 

samenwerken om de schadelast te beperken. 
Voor de toekomst moet de overheid nu strategische keu

zen maken. Linschoten is van mening dat er ter zake van 

de uitvoering een scheiding moet worden aangebracht 
tussen de WW en de Bijstand enerzijds en de Ziektewet 
en de WAO anderzijds. Geïntegreerde gevalsbehande

ling moet op zo professioneel mogelijke wijze plaatsvin

den. Claimbeoordeling en reïntegratie zijn twee kanten 
van dezelfde medaille. Dit alles heeft tot doel de schade 
onder controle te krijgen. Verzekeringsmaatschappijen, 

Uitvoeringsinstanties en Arbodiensten gaan in de toe

komst meer samenwerken om het verzuim te verkorten. 

Forumdiscussie 
Na een presentatie van Paul Hanraets, lid van de partij

commissie Sociale Zaken, over de ontwikkelingen in de 
omvang van de sociale zekerheid in Nederland en ande
re landen, werd onder leiding van Klaas Groenveld 
gestart met de forumdiscussie over de stellingen. Ter 

inleiding van de discussie kregen de vier forumleden 
vanuit ieders eigen achtergrond kort de gelegenheid om 

in te gaan op de problematiek. 

Henk Kamp, lid van de VVD fractie in de Tweede 
Kamer, gaf aan dat de Paarse coalitie duidelijke afspra
ken heeft gemaakt in het Regeerakkoord over uitvoering 

van de sociale zekerheid. In zekere mate privatiseert de 

huidige regering deze uitvoering. Een ding staat vast vol
gens Kamp: hoe meer de sterke financiële dienstverle

ningssector in ons land wordt betrokken bij de sociale 

zekerheid, des te meer marktwerking en activering er is. 
Er komen dan meer kansen voor nieuwe verzekerings

producten en nieuwe afspraken met branches, bedrijven 

en individuele werknemers. De trend was meer publiek 
en collectief, de trend is meer privaat en individueel. 

Volgens Jacques Peper, voorzitter van de Partijcommis
sie Sociale Zaken, zijn de drie voorgelegde stellingen 

duidelijk en ook logisch. Een ondubbelzinnig ja of nee is 
alleen niet te geven. Daarom is de discussie die vandaag 

wordt gehouden zeer nuttig. Bij de discussie moet reke

ning worden gehouden met maatschappelijke ontwikke-



lingen. De VVD kan in deze discussie haar sociaal 
gezicht tonen. Bij een sociaal beleid moet echter worden 
erkend dat een gulden maar één keer kan worden uitge
geven. 
Nicolien van den Broek, lid van de Eerste Kamer voor de 
VVD, ging in op de agenda van de Eerste Kamer. Bin

nenkort komt de behandeling van de Wet Beperking 

Export Uitkeringen aan bod. De Eerste Kamer zal hier 

kritisch mee omgaan want op uitvoeringsniveau ram

melt deze wet. De wet is bedoeld om fraude aan te pak
ken en dat doet deze wet juist niet. 

De wethouder van Sociale Zaken in Delfzijl, Jannneke 
Snijder, tot slot, zegt zich te hebben geërgerd aan de 

beschuldigingen aan het adres van de VVD dat deze par

tij een sociaal bleekneusje is. Het tegendeel is waar, want 
de VVD zorgt voor de zwakkeren in de samenleving, 

maar wel met stimulerend beleid. De VVD laat mensen 
lopen die kunnen lopen en de VVD neemt mensen die 

niet kunnen lopen aan de hand. 

Niemand tussen wal 
en schip 

Na deze inleidingen was het woord aan de partijraadsle
den. Verdere privatisering binnen het stelsel van sociale 

verzekeringen moet in de toekomst mogelijk zijn, was 

het algemeen gevoelen van de Partijraad. De verant
woordelijkheid van de overheid voor de sociale zeker

heid is geslonken. De sociale partners hebben een deel 

van die verantwoordelijkheid overgenomen. Diverse 
partijraadsleden benadrukten dat daarbij echter nie

mand tussen de wal en het schip mag vallen. De over

heid moet voldoende wettelijke waarborgen scheppen en 
individuele werknemers moeten zich in beginsel kunnen 

bijverzekeren. 

Deze mogelijkheid tot bijverzekeren was onderwerp van 
de tweede stelling waarover werd gediscussieerd. Er zijn 

thans te weinig keuzemogelijkheden voor de werknemer 
om zich al of niet bij te verzekeren. Het is nu niet moge

lijk te zeggen: 'ik heb helemaal geen behoefte aan die 

verzekering' aangezien afspraken met betrekking tot 
hiaatverzekeringen in CAO's algemeen verbindend wor
den verklaard. Sommige partijraadsleden waren evenwel 

de mening toegedaan dat het beginsel van de algemeen 
verbindendverklaring van CAO's positief moeten wor

den benaderd. 

Laatste punt van discussie betrof de verdeling van ver

antwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering 
van het stelsel. Naar aanleiding van de parlementaire 
enquàtecommissie onder leiding van Buurmeijer in 1993 

werd de uitvoering herzien. Besloten werd tot meer 

onafhankelijke sturing en toezicht op de uitvoering 
(CTSV) en tegelijkertijd overdracht van werkzaamheden 

van de bedrijfsverenigingen aan private uitvoeringsin

stanties (UVI's). De partijraad kon zich vinden in deze 
verdere privatisering van de uitvoering, op voorwaarde 

dat de Uitvoeringsinstanties wel met elkaar gaan concur
reren. Gebeurd dat niet, dan is er sprake van kartelvor

ming en dat was nou juist niet de bedoeling, want het 

doel was immers meer marktwerking. Aan het eind van 
de gedachtewisseling werd duidelijk dat de partijraad 
geen behoefte had aan stemmingen over de geformu

leerde stellingen. Een dergelijke stemming zou geen 

recht doen aan de genuanceerde opinies. 

Doorgaan met 
discussie 
Instemmend applaus klonk er bij opmerkingen van 
Hans Hoogervorst en Henk Koning. Zij benadrukten 
dat de VVD door recente beschuldigingen van de PvdA 
in de verkeerd hoek is geplaatst. Als liberale partij is de 

VVD vanzelfsprekend een sociale partij. Wij moeten 

daarom ook niet ingaan op verkiezingsretoriek van 

andere partijen maar rustig doorgaan op de ingeslagen 
weg. Woorden van deze strekking sprak ook Sari van 

Heemskerck Pillis-Duvekot in haar slotwoord. De dis
cussie binnen de VVD over sociale zekerheid is nog lang 

niet ten einde. De VVD gaat door met het voortdurend 

richting geven aan inhoudelijke discussies. Een partij 
moet discussiëren, en moet daarbij tegen kritiek kunnen, 

want anders zijn wij geen knip voor de neus waard, 

aldus Sari van Heemskerck. • 

Afscheidswens van VVD-penningmeester Ruud Sandberg: 

100 nieuwe leden 
per kamercentrale 
door Reny Dijkman, foto: Theo Meijer 

Hij heeft geen stoere taal gebruikt, maar wel zijn grote bestuurlijke kwaliteiten zes jaar daartoe ingezet: De VVD

financiën zijn op orde. 

Jonkheer Ruud Sandberg tot Essenburg, penningmeester van de VVD, wisselt eind mei van functie in het hoofdbe

stuur. Hem werd gevraagd aan te blijven, maar nu als eerste ondervoorzitter in het nieuwe VVD-bestuur onder lei

ding van drs. Bas Eenhoorn. De continuïteit van beleid blijft met hem gewaarborgd. 

f':~~~"± ~ ,,7 ~~,~:t>"", 

\;j Rinnffi dke mg"ll"ti' i• hct penningm=tff
~:~.k ·~'. ··· ... ~~~hap ~en taaie klus. Ze~er binnen. politieke par-
i·(~ :';l':lJen d1e - succesvol of met - praktisch alle hun 
.r;~ledent'il zien teruglopen. Ruud Sandberg focuste zich op 

twee zaken. In tegenstelling tot wat in het verleden wel 

eens het geval was, draagt het gehele hoofdbestuur geza
menlijk het beleid en daarmee de financiële verantwoor

ding. Binnen de geplande doelstellingen moet een ieder 

zorgen binnen de afgesproken begroting te blijven. 
De tweede slag haalde hij vorig jaar tijdens de algemene 

vergadering binnen toen de afgevaardigden met grote 
meerderheid met het voorstel akkoord gingen waarin de 

hoogte van het VVD-lidmaatschap jaarlijks wordt aan
gepast aan de inflatiecorrectie. 'Ik heb dat veelliever dan 

die plotselinge sprongen mettien, vijftien gulden,' zegt 

Sandberg. 'Die koppeling is noodzakelijk. Een politieke 
partij heeft veel papier-, porto- en overige communica

tiekosten. Daarnaast zijn vooral de campagnes rond de 
Tweede-Kamerverkiezingen geldverslindend. We heb
ben de campagne 1998 binnen het vastgesteld budget 
gered. Chapeau voor de medewerkers.' 
De VVD is de enige grote politieke partij die de hoogte 

van haar lidmaatschap niet koppelt aan het inkomen 
van de leden. Daardoor ligt dat bedrag voor velen aan
zienlijk lager dan bij andere partijen. 

Een vleugje echte politiek 

Ruud Sandberg, van pen
ningmeesterschap naar 
ondervoorzitterschap 

Dit voorjaar vinden twee belangrijke wijzigingen in 
Sandbergs leven plaats. Het penningmeesterschap wis

selt hij in voor het vice-voorzitterschap. Daarnaast 
wordt hij statenlid in zijn geliefde provincie Brabant. 

Het bestuurlijke trekt hem, de politiek nog meer. 
Dat is al zo sinds eind jaren zestig toen hij na een forse 

campagne in Breda gemeenteraadslid werd en een jaar 
later fractievoorzitter. 
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Andere tijden, andere zeden. Sandberg kan er smakelijk 

over verhalen. 'Ik begon in een periode dat de burge
meester na het voorlezen van een voorstel tersluiks naar 

de fractievoorzitter van de toenmalige KVP keek. Als die 

instemmend knikte, dan wilde het college de opmerkin
gen van PvdA en VVD wel minzaam aanhoren. Bleef die 
woordeloze adhesie uit dan werd het voorstel teruggeno

men zonder er verder een woord aan te verspillen.' In 

diezelfde fractie zaten de huidige senatoren Dick Dees en 

John van Graafeiland. Ruud Sandberg werd in 1974 wet
houder en bleef dat een dikke 18 jaar. Verreweg de 

meeste jaren had hij Economische Zaken in zijn porte
feuille. Financiën hebben in zijn carriäre altijd een 

belangrijke rol gespeeld. Zowel in zijn zakelijk bestaan 
bij het Havenschap Moerdijk waar het om honderden 

miljoenen ging, als binnen de VVD met haar bescheiden 

budget. Met dezelfde inzet beheerde hij als penning
meester zes jaar de kas van de Bestuurdersvereniging. 

Daar zorgde hij voor een gezonde financiële basis door 
het lidmaatschap voor VVD-bestuurders bij de gemeen
telijke en provinciale overheid verplicht te stellen. Ook 

hier geen vuist op tafel, maar een gloedvol betoog vol 
overtuigingskracht. Want de Vereniging moest er aan

vankelijk niets van hebben en nu wordt het door een 

ieder geaccepteerd. 

Golfen is zijn 
echte passie 

Wie denkt dat hij een wandelende calculator is, heeft het 

goed mis. Zijn grootste passie ligt op de golflinks. De 
weinige keren dat hij aan het liberaal front verstek laat 
gaan, hangen samen met wedstrijden. Al of niet in com
petitieverband. 

Binnen de VVD kijkt Ruud Sandberg terug op een goede 
periode, waarbij hij de koorden van de magere VVD

beurs stevig in handen had. Het teruglopend ledental 
baart hem zorgen. 'Er is geen reden tot paniek. Het staat 
vast dat steeds meer organisaties moeite hebben mensen 

aan zich te binden. Binnen de politieke partijen is het 
ledental in zijn totaal gedaald van ruim 700.000 leden 

naar een krappe 300.000. Dat is geen blijk van vermin
derde politieke belangstelling maar van andere adhesie. 
Dat brengt echter wel met zich dat de penningmeester 

hetgrootste probleem heeft. De organisatie kost heel 
veel geld dat in principe door de leden moet worden 
opgebracht. Loopt het ledental nog verder terug dan zul

len we met minder geld keuzen moeten gaan maken in 
onze serviceverlening. Minder geld betekent minder ser

vice, minder campagne, minder mogelijkheden tot 
kadervorming en minder informatie over de politiek 

naar de achterban. Dat vind ik geen goede ontwikke
ling.' 

Sandberg hoopt dat alle kamercentralebesturen dit jaar 

elk 100 nieuwe leden zullen binnenbrengen. 'Dan zijn 
we zo uit de problemen. En dat geldt dan niet alleen 
voor de financiën, maar ook voor de opbouw van een 
goed kader, van rriensen die namens de VVD in de 
gemeenteraden of het provinciebestuur zitting hebben. 
Meer dan 2,1 miljoen mensen of te wel24,6o/o hebben 



bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen op onze libera
Ie partij gestemd. Tussen al die kiezers moet nog wel een 
potentieel aan leden te vinden zijn.' 

Bescheiden 
overheidssubsidie is 

gerechtvaardigd 
Al jaren speelt de vraag of politieke partijen moeten 
worden gesubsidieerd. In het liberale kamp wordt daar 

verschillend over gedacht. Een wetsvoorstel daartoe ligt 
thans ter behandeling bij de Eerste Kamer. Ruud Sand

berg: 'Onze Tweede-Kamerfractie is schoorvoetend met 

dit voorstel akkoord gegaan. Voor de Eerste Kamer is 

het nog geen gelopen koers en dat kan ik me voorstellen. 
In feite zijn liberalen van mening dat politieke partijen 

selfsupporting moeten zijn. Daar staat echter tegenover 

dat politieke partijen het hart van onze democratie vor

men. Zij geven de vertaling van politieke beslissingen 
naar hun achterban. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk 

voor een goede selectie van kandidaten. Die twee taken 

vormen de ruggengraat van iedere politieke partij. Als 
diezelfde overheid daar bescheiden middelen voor 

beschikbaar stelt, is dat gerechtvaardigd. Daarbij moet 

wel voorop blijven staan dat de partij gebaseerd moet 
blijven op leden en kamerzetels.' 

Meerdan . 
penn1ngen ... 

Ruud Sandberg is al ruim 30 jaar actief in de VVD, als 

raadslid, wethouder, burgemeester en hoofdbestuurslid. 

Hij staat nu op het punt een belangrijke periode af te 

sluiten en de nieuwe taak als ondervoorzitter op zich te 
nemen. Door de jaren heen is hij van alle (liberale) 

markten thuis, want ook de laatste zes jaar heeft hem 
méér bezig gehouden dan alleen de partijkas. Gemiddeld 

besteedt hij twee werkdagen plus een deel van het week

end onbezoldigd aan de VVD. 'Twintig procent van 
mijn tijd ging op aan het penningmeesterschap. Dat was 
mede mogelijk doordat ik in Ron Smit een voortreffelij

ke financiële medewerker heb getroffen. De overige tijd 

gaat op aan algemeen bestuur; aan lokale, regionale en 
landelijke bijeenkomsten van de VVD.' 

De partij mag zich gelukkig prijzen dat Sandberg "ja" 
heeft gezegd tegen een andere functie binnen dat hoofd
bestuur. De categorie bestuursleden waartoe Ruud 
behoort, die mensen weet te binden en zonder een al te 

groot ego een heldere visie neerzetten, is niet zo dik 

gezaaid. • 

Sinds begin jaren negentig vormt de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) een bron van zorg voor praktisch elke poli

tieke partij. Nergens is het aantal arbeidsongeschikten procentueel zo hoog als in Nederland, maar politiek Den 

Haag brandt haar vingers liever niet weer. Terugkijkend herinneren we ons het in januari 1993 gesloten Bami

akkoord in Bergschenhoek tussen CDA en VVD, dat daags erna weer door het CDA werd verbroken. Ook het aftre

den van oud-CDA-voorzitter Wim van Velzen en oud-PvdA-voorzitter Marianne Sint werd direct of indirect veroor

zaakt door slechte presentatie van de taaie materie rond de WAO. Het ging destijds om de mate waarin men arbeids

ongeschikt was bevonden, de overgebleven werkcapaciteit en de daaraan gerelateerde hoogte van de WAO-uitkering. 

Tijdens Paars I liep het aantal arbeidsongeschikten eindelijk stevig terug, maar het laatste jaar is weer sprake van 

een aanzienlijke stijging. De Tweede Kamer boog zich afgelopen weken dus opnieuw over het WAO-dossier. 

Woordvoerder voor de VVD is het Tweede-Kamerlid Geert Wilders. 

Geert Wilders: 

Aanvullende maatregelen 
noodzakelijk en sociaal 

door Reny Dijkman 

Geert Wilders, 
VVD-Tweede-Kamerlid 

Wilders legt in zijn voorstellen zware accenten op pre
ventie en reïntegratie. 'Veel mensen kunnen uit de WAO 

worden gehouden door verbetering van de arbeidsom
standigheden. Om dat te bereiken zijn er ARBO-conve

nanten met de bedrijfstakken afgesloten. De praktijk 
toont echter aan dat op lang niet alle fronten volgens 

deze convenanten wordt gewerkt. Ook zullen zo veel 

mogelijk mensen snel weer moeten worden opgenomen 

in het arbeidsproces en daarbij is vooral het eerste ziek
tejaar essentieel.' 

Wilders hoopt dat de toenemende WAO-premiediffen
tiatie de werkgevers ertoe zal aanzetten betere contrac

ten met de ARBO-diensten af te sluiten en dat deze 

diensten daardoor gerichter en efficiënter zullen gaan 

werken. Hij steunt het voorstel van staatssecretaris Hans 
Hoogervorst (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

waarin de werkgever wordt verplicht een zieke werkne

mer al na zes weken aan te melden bij de uitvoeringsin
stantie. De betrokken uitvoeringsinstantie moet vervol

gens de werkgever schriftelijk melden met welke kosten 

hij te maken krijgt indien de werknemer in de WAO 
belandt. 'Hierdoor komt een eind aan de bestaande 

bureaucratische reïntegratieprocessen en er zal zeker een 

preventieve werking van uitgaan.' 

Snelle WAO
herkeuring 

noodzakelijk 
Geert Wilders presenteerde een aantal aanvullende 

maatregelen, waarmee de andere partijen het wel eens 

waren, maar waartoe men de politieke moed miste om 
ze te ondersteunen. De WAO is duidelijk tot een 

'brandt-je-vingers-niet dossier' geworden. De woord

voerster van D66 typeerde zijn plannen als "a-sociaal", 

waarop Geert terecht in woede ontstak en openlijk con
stateerde dat D66 al vele jaren bezig is dezelfde grammo
foonplaat over dit heikele onderwerp af te draaien. 
Geert wil heldere, duidelijke maatregelen, waardoor 
degenen die recht hebben op een WAO-uitkering die 

ook krijgen. En het moet niet zo worden dat aan de 
hoogte van die uitkering moet worden getornd doordat 
de belanghebbende groep zich als een olievlek uitbreidt. 

Zijn uitgangspunt blijft dat echte arbeidsongeschikten 
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financieel moeten worden geholpen en dat de grensge

vallen naar fysiek en psychisch vermogen aan de slag 

moeten. 
Zijn plan bevat de volgende maatregelen: 

Actievere en selectievere herkeuring van het huidig 

arbeidsongeschikten bestand. Dat geldt vooral voor 

mensen met kans op herstel. Nu gebeurt dat meestal 
slechts om de vijf jaar. Bovendien wil de VVD vooral 
herkeuringen van de laatste lichtingen WAO' ers. Zij 

hebben de meeste kans om weer aan de slag te kunnen 
en komen; 

Een ander regime voor psychisch arbeidsongeschik

ten. Zij vormen zowel de grootste groep van het 

WAO-bestand als van de WAO-instroom. In 1998 
maakten werknemers met psychische klachten 38% 

van de WAO-instroom uit. Per 1000 verzekerden 
heeft Nederland evenveel psychisch arbeidsongeschik
ten als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België 
en Zweden tezamen. Het betreft vooral mensen die 
jonger dan 40 jaar zijn. De VVD wil van de thans 
heersende regel af die het mogelijk maakt dat bijna de 
helft van de psychisch arbeidsongeschikten meteen 

volledig voor de arbeidsmarkt wordt afgeschreven. 

Daartoe moeten voor deze groep aparte criteria wor
den gehanteerd. 

Zware psychische 
gevallen houden 

WAO-uitkering 
Voor de VVD is het belangrijk dat de arbeidsongeschikt

heidsuitkering toegankelijk blijft voor zwaar psychische 
patiënten. Wilders wil dan ook niet zo ver gaan als 

MKB-voorzitter De Boer die psychische klachten als 

basis voor de WAO geheel wil uitsluiten. Wel moet er 
een andere basis komen ter beoordeling van psychische 

klachten. 

Wilders wil volledige WAO-uitkeringen beperken tot de 
volgende categorieën: 
1. Mensen die zijn opgenomen in een instelling; 

2. Mensen die algemeen dagelijkse levensverrichtingen 
niet kunnen uitvoeren; 

3. Mensen die persoonlijk en sociaal niet kunnen func-
tioneren (gezin, vakantie, sport ... etc). 

Extra geld moet gelijktijdig worden vrijgemaakt ter 
voorkoming en behandeling van psychische arbeidson

geschiktheid, bijvoorbeeld in de zwaarbelaste sector zorg 
en welzijn met burn-outtrainingen. Daaraan zouden 
ook bestaande psychisch afgekeurden deel moeten 
nemen. Ook werkhervattingstrainingen zullen een 



financiële impuls moeten krijgen. En er moet geld 
beschikbaar komen om de wachtlijsten van het RIAGG 
en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) snel in te 
korten. 

Grote besparing 
op uitkeringen 
Met al die maatregelen zou het aantal WAO' ers in 2002 

met 150.000 kunnen zijn gedaald. Dat betekent een 
besparing van 2,5 miljard aan uitkeringen. Dat geld zou 

dan deels aan preventie- en reïntegratieprojecten kun

nen worden besteed en aan verkorting van de eerder 
genoemde wachtlijsten. Bovendien betekent die forse 

terugloop van het aantal WAO' ers een sterke impuls 

voor de economie. Op termijn gaat het om 100.000 extra 
banen. 

Het VVD-voorstel is ook sociaal. Door nu een stelselfout 
aan te pakken, wordt straks voorkomen dat er harde 

generieke maatregelen moeten worden getroffen. De 

VVD wil dat juist niet en vandaar dat Wilders nu met 
aanvullende voorstellen is gekomen. 

Maar- zoals reeds geschreven- de overige partijen dur
ven hun vingers niet weer aan de WAO te branden. Het 

is spijtig voor de zoveelste keer te moeten constateren 

dat de VVD wél die moed heeft, maar voorlopig nog 

alleen staat. • 

IN MEMORIAM 
DRS. THEO H. JOEKES 
Op 26 februari 1999 gafTheo Joekes nog een persconferentie; op 16 maart is hij overleden op 

75-jarige leeftijd. Theo Joekes was van 1963 tot 1989Tweede-Kamerlid voor de VVD. 

Theo Joekes was vele jaren een zeer markant KamerlidindeTweede Kamer. Hij voelde zich in 

de eerste plaats journalist, dan politicus en schrijver. Na de oorlogwerkte hij tot 1954 bij de 
BBC in Londen als programme assistent. Vervolgens als correspondent voor de NRC. Terug in 
Nederland schreefhij voor "The Financial Times" en"The Economist." In 1963 kwam hij 

voor de VVD in de Tweede Kamer. De journalistiek en het schrijverschap heeft hij echter 

nooit losgelaten. Tot vlak voor zijn dood schreefhij nog regelmatig taalcolumns voor De 

Haagsche Courant. 

Door toe te treden tot het parlement trad hij in de voetsporen van zijn vader die na de oorlog minister van Sociale Zaken en Volksge

zondheid was voor de PvdA. In 1964 deed Theo Joekes zijn doctoraal Nederlands Recht aan deVrije Universiteit te Leiden. 

J oekes was het eerste Kamerlid dat een tegenbegroting indiende toen de VVD in de jaren zestig in de oppositie zat. Hij was vele jaren 
lid van het fractiebestuur. Hij was voorzitter van de Commissie Financiën en gedurende lange tijdlid van het Presidium en onder
voorzitter. Joekes kende de mores van de Tweede Kamer als geen ander. 

Begin jaren tachtig was hij ondervoorzitter van de RSV-enquàtecommissie. Voor de Kamerverkiezingen vari 1986 dreigde hij op een 

onverkiesbare plaats te komen. Door interventie van zijn oude vriend Hans Wiegel kwam hij in het gehele land op een verkiesbare 
plaats op de VVDckandidaterilijst. Met 284 000 voorkeurstemmen behaálde hij in 1986 vijf zetels. Meer dan tien jaar was Theo Joekes 

een zeer gewaardeerd ~n actieflid van de redactieraad van Vrijheid & Democratie. 

Zijn hart lag in zijn gedichten en in het voorzitten. Tot zijn spijt kreeg hij meer bekendheid.met zijn boeken, detectives en romans 
dan met zijn gedichtenbundels. Zijn laatste grote werk was "Man en Paárd, herinneringei\" dat in 1996 verschèen. Hij schreef dit 

autobiografische boek voornamelijk omdat hij gelijktijdig dan zijn gedichtenbundel "Verzen vanLiefde en Dood" mocht uitgeven. 
Uitgevers vètdienen n1et veel aan gedichtenbundels . 

. Met "Man en Paard" ontstond een unieke persoonlijke beschrijving van 30 jaar parlementaire en VVD~geschiedenis. 

Theo Joekes leed aan mánisch-depressiviteit. Zelfbmk hij het taboe rond zijn ziekte door openlijk in de media en voor de televisie 
daarover te praten. Met medicijnen, zo wist hij aan te tonen, is daarmee zeer wel te leven. 

J oekes was een levendige en geestige debater. Zijn gevoel voor stijl en zijn kennis van de Kamer heeft hij aan generaties VVD-parle

mentariërs overgedragen. In de fractiekamer had hij zijn vaste plaats recht tegenover de fractievoorzitter aan de andere zijde van de 

.lange tafel. 
In 1983. ontving hij.de Thorbeckepenning en in 1988 verscheen ter gelegenheid van zijn vijfde lustrum als Kamerlid een liber amico
rum onder de titel "Een heer op het Binnenhof.'' 

Theo Joekes was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. 

Ons meeleven gaat uit naar zijn dochters Elisabethen Kate.en naar állen die hem dierbaar zijn. 

Hans Dijksta~ fractievoórzitter 
Willem Hoekzema, partijvoorzitter 

. cc); p een ledenwerfkaart van de WD staat de 
U~ /volgende tekst: 'WD-Ieden worden op de 
hoogte gehouden van wat er binnen de partij 
speelt. Daarnaast kunnen ze meepraten over 
lokaal, regionaal of landelijk beleid en zodoen
de meehelpen het liberale beleid van de WD te 
bepalen. Bovendien kunnen ze actiefworden in 
besturen en commissies en als volksvertegen
woordiger. ' 

voor selectie en scholing is geld nodig. De finan
ciën worden onder andere bijeengebracht door 
de jaarlijkse bijdragen en giften van leden en 
doelsubsidies van de overheid. Op het gebied 
van die subsidies ligt momenteel een wetsvoor
stel bij de Eerste Kamer. In dit voorstel zijn o.a. 
verhoging en verruiming van richtlijnen en 
regels aan de orde. 

Politieke partijen dienen echter ook zelfzorg te 
dragen voor een goed financieel beleid. Mede 
om die reden is het werven van nieuwe leden 
van groot belang, dat heb ik al veelvuldig 
onder uw aandacht gebracht. Ik ben daarom 
ook blij u te kunnen vertellen dat de ledenwerf 
spot zeer goed aanslaat. Met name de bijdrage 
van joop Braakhekke blijft de kijkers bij. Heeft u 
de spot nog niet gezien? In de maand april 
wordt hij herhaaldelijk uitgezonden in de zend
tijd voor politieke partijen, bijvoorbeeld op dins
dag 27 april om 79.00 uur op Nederland 7. 

niet stil en kon een groot aantal leden worden 
ingeschreven. overigens hebben ook de stre
amers "Kiezers bedankt", die na de Provinciale 
Statenverkiezingen op de borden zijn geplakt, 
de nodige nieuwe leden opgeleverd. Blijkbaar 
zijn er veel wo-stemmers die al enige tijd met 
de gedachte spelen om lid te worden van onze 
partij, maar daar nog eens extra op geatten
deerd moeten worden. Wilt u dat ook in uw 
omgeving doen? 

wanneer iemand inderdaad actiefwil worden 
binnen de partij, kan hij of zij altijd terecht bij 
reeds ervaren politici en bestuurders. Bovendien 
kan men onder andere gebruik maken van het 
cursusaanbod van ons vormings-en scholings
instituut, de Haya van Somerenstichting. De 
WD, en hetzelfde geldt overigens voor andere 
politieke partijen, selecteert politici en leidt hen 
op. Partijen staan hierdoor mede garant voor 
de kwaliteit van de politieke ambtsdragers van 
ons land. Na de uitzending van de spot vorige maand 

stond de telefoon op onze ledenadministratie 
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partijvoorzitter. 



Financieel woordvoerder Willibrord van Beek: 

Meer zorg voor de middeninkomens 
door Mary Honor Kloeg 

Zijn politieke interesse begon al op jonge leeftijd. Vrienden waarmee hij destijds in Amsterdam studeerde, voorspel

den toen al dat hij ooit in de Kamer zou komen. Dat was een kleine dertig jaar geleden. Willibrord van Beek is nu 

financieel woordvoerder van de WD-fractie en lid van de Tweede Kamer sinds mei 1998. 

Willibrord van Beek, VVD
Tweede-Kamerlid 

T
ijdens zijn studie 
aan het einde van 

roerige zestiger jaren 

vervulde hij veel bestuurs

functies. Zo was hij sta
kingsleider en onderhan

delde hij met de directie 
van de Hogere Economi

sche School en de toenma

lige minister van Onder

wijs, Veringa, en staatsse

cretaris Grosheide over 
allerlei zaken die het onder

wijs betroffen. 'Als we onze 

zin niet kregen, gingen we 
lobbyen in de Tweede 

Kamer,' herinnert Willi

brord van Beek zich. In die 
jaren ontstond zijn belang

stelling voor de politiek. 

In 1972 werd hij lid van de 
VVD en actief in de afde

ling Roosendaal. 'Het was 

heel bijzonder dat een jon
geling de ledenvergadering 

bezocht. Ik zat meteen in de kascontrolecommissie. Die 

controle heb ik overigens zelf nooit uitgevoerd, want 
voor het zover was, was ik zelf al penningmeester.' 

Via het afdelingsbestuur in Roosendaal kwam Van Beek 

in het bestuur van de kamercentrale Tilburg. Later volg
den het bestuur van de afdeling Eindhoven en van de 

kamercentrale Den Bosch. Hij richtte de afdeling Maar

heeze op en kwam in de gemeenteraad. Als de enige 
VVD-gekozene had hij een politiek eenmansbedrijfje. 

'Toen heb ik veel van het politieke handwerk geleerd,' 

aldus Van Beek. 'De periode daarna zat de VVD met 
twee zetels in de raad. Toen ben ik wethouder gewor

den.' 
Kort daarna werd Willibrord van Beek door de VVD in 
Brabant gevraagd zich kandidaat te stellen voor de Pro

vinciale Staten. 'Ik stond tiende op de lijst en we haalden 

10 zetels.' Op vrijdag 26 maart 1999 nam Van Beek na 
precies 12 jaar afscheid van de Brabantse Provinciale 

Staten, daarvan was hij zes jaar gedeputeerde. 

'Wat mij in de Brabantse politiek is opgevallen is dat 

men zich vaak afzet tegen het westen van het land. Daar 

heb ik me altijd tegen verzet. Ik vind dat Brabant zelf 
zoveel goede dingen heeft. Als je veel eigen kracht hebt, 

is het helemaal niet nodig je tegen de Randstad af te zet

ten. Juist door dat niet te doen is je argumentatie veel 
sterker. Dat neemt niet weg dat de prestaties op bestuur

lijk, maar ook op economisch gebied vaak onderbelicht 
blijven. Brabant is een heel sterke provincie. De werkge
legenheidsgroei ligt boven het gemiddelde. De groei van 

de economische activiteiten is daar sterker dan elders en 
de provincie verricht grote financiële inspanningen voor 

de ontwikkeling en research van bedrijven. Een aantal 

grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Philips, heeft in Bra
bant grote vestigingen. Deze provincie heeft dus onge

looflijk veel kracht van zichzelf. 
Toen ik mij kandidaat stelde voor de Tweede Kamer heb 

VVD won in 29 Brabantse 
gemeenten 

ik heel nadrukkelijk gezegd dat ik graag vertegenwoordi
ger van Brabant wil zijn. Als kamerlid wil ik herkenbaar 

blijven voor deze provincie.' 

Bij de Statenverkiezingen heeft de VVD een heel goed 

resultaat heeft geboekt. 'Vorige keer gingen we van 1 0 

naar 22 zetels. Nu hebben we 19 zetels weten te handha: 
ven,' constateert Van Beek tevreden. 'De VVD heeft zich 

een vaste plaats verworven bij het Brabantse electoraat 

en in het Brabants bestuur. Het CDA heeft de politiek in 

deze provincie heellang gedomineerd. Nog steeds zijn 
de opkomstpercentages bij het CDA beter dan bij PvdA 

en VVD. Maar je ziet ook dat het CDA lang niet meer de 

aantrekkingskracht heeft die het ooit had. Er is nu een 
evenwichtiger verdeling ontstaan tussen PvdA, VVD en 

CDA. 
Op dezelfde dag hebben in een groot deel van Brabant 
ook gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Daar is 

de VVD echt als grote winnaar uit de bus gekomen. We 

hebben in bijna alle 29 gemeenten gewonnen. Helaas 

heeft dat veel te weinig aandacht gekregen.' 

In de Tweede Kamer kreeg hij een fantastische porte

feuille waarin hij zich bijzonder thuis voelt. Als nieuw
komer had hij bescheiden verwachtingen maar Hans 
Dijkstal stelde hem tijdens de formatie voor financieel 

woordvoerder te worden. 'Ik heb dat onmiddellijk aan

gepakt. Het geeft mij de mogelijkheid een vliegende start 

te maken, want op die plaats moet je belangstelling heel 
breed zijn.' 

Zijn ervaring op financieel gebied had hij al opgedaan 

als gedeputeerde. 'In die functie ben je met je collega's 
op zoek naar financiële oplossingen voor de zaken waar 

zij mee bezig zijn. In de Tweede Kamer is dat niet 

anders. Het gaat niet alleen om het financieel beleid en 
de maatregelen die het kabinet op financieel gebied 

neemt. Het gaat er ook om dat je je collega's helpt met 

amendementen en moties die ingediend moeten wor
den. Je zoekt samen uit wat daarvan de financiële conse

quenties zijn.' 

Wat het financieel woordvoerderschap nog aantrekkelij

ker maakt is dat een partijgenoot minister van Financiën 

is. 'Natuurlijk hebben wij ieder onze eigen verantwoor

delijkheid, maar bij de afstemming van beleid is het 
zeker een voordeel. Ik heb het gevoel dat minister Zalm 

en ik, als het over de overheidsfinanciën gaat, inhoude

lijk op dezelfde lijn zitten. Het voordeel is dat je op 
dezelfde manier denkt, het nadeel dat je wat minder 

spectaculaire debatten kunt voeren. Als een minister 

echt andere opvattingen heeft, bestaan meer mogelijkhe

den je wat scherper te profileren'. 
Willibrord van Beek heeft veel profijt van zijn twintig 

jaar in het bedrijfsleven. 'Dat ken ik van binnen uit. In 
de contacten met werkgevers- en werknemersorganisa
ties merk ik dat ik goed weet in welke gedachtewereld zij 

verkeren en waar ze mee bezig zijn.' 
Dat financieel woordvoerderschap was ook een sprong 
in het diepe. Als nieuweling moest Van Beek tijdens de 
Financiële Beschouwingen zijn maidenspeech houden 

van maar liefst drie kwartier. Hij erkent dat achteraf 
gezien die start wel een hele opgave was, maar: 'Daarna 

had ik wel het gevoel: ik ben er door heen; nu hoor ik er 
bij! 

Wat je moet leren is gevoel voor de verhouding tussen 
fractie en kabinet. Waar kun je dualistisch zijn, waar kun 

je je eigen lijn uitzetten en waar is het verstandig de ver
dediging van het totale beleid op je te nemen? Vooral bij 
Financiën is dat van belang, omdat collega's in andere 
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partijen makkelijker geld uitgeven. Dat zou de VVD ook 

wel eens willen, omdat we het belang van bepaalde 
zaken zeker onderschrijven. Maar uit overwegingen van 

financiële discipline en de gezondmaking van de over

heidsfinanciën, doen we dat toch niet. Het voeren van 
een deugdelijk financieel beleid loopt als een rode draad 

door alle beleidspunten van de VVD.' 

Nieuw belasting
stelsel heeft 
ingrijpende gevolgen 
Voor de nabije toekomst wachten hem belangrijke 

onderwerpen, bijvoorbeeld de Voorjaarsnota. 'Die heeft 

dit jaar een wat ander karakter dan die in de afgelopen 
jaren, omdat dit keer wat moet worden bijgebogen. Als 

we de zaken nu op hun beloop laten, geven we te veel 

geld uit en zal het financieringstekort teveel oplopen. 

Daarom moet de kostenkant van de begroting worden 
bijgesteld. Dat zal vermoedelijk een interessante discus

sie opleveren. 

Een ander punt is de discussie over het belastingstelsel 
21e eeuw. Dat heeft voor alle burgers ingrijpende gevol

gen. Wij zijn met een aantal mensen in de fractie bezig 

ons daar goed op voor te bereiden.' 
En als derde belangrijke kwestie wacht hem de overgang 

van de gulden naar de euro. Dat wordt een heel groot 

project. 

Van Beek probeert datgene wat binnen de partij leeft 
terug te laten komen in de beoordeling van deze onder

werpen. Concreet betekent dit aandacht voor een eerlij

ke lastenverlichting. Dus niet alleen voor enkele groe
pen, zoals de lagere inkomens, maar met name voor de 

middengroepen. 'Als je dat aan andere partijen overlaat, 

betekent het vaak dat juist de middengroepen weer wat 

extra's moeten bijdragen of wat minder gecompenseerd 
zullen worden. Dat heeft tot gevolg dat de optelsom 

voor hen steeds nadeliger wordt.' 

Een van de aardige kanten van het kamerlidmaatschap 
vindt Willibrord dat hij wat meer tijd voor zichzelf 

krijgt. 'De afgelopen jaren was dat wel erg mager. Als de 
Kamer vergadert werk je heel intensief, maar er is ook 

een aantal recessen. Dan heb ik wat meer tijd voor 
mezelf. Ik wil dan wat achterstanden inlopen, vooral op 
cultureel gebied. Wat meer naar schouwburg, naar 

musea en muziekuitvoeringen. Misschien wat meer kun
nen reizen. 
Maar ik zal me ook intensief met Brabant bezighouden. 

Ik ben voorzitter van een aantal stichtingen die zich 

bezighouden met de zorg voor geestelijk gehandicapten 

en daar zitten ook fusie projecten in. Zaken die extra 
aandacht vragen.' 

Collegialiteit 
binnen de fractie 

Willibrord van Beek roemt de collegialiteit binnen de 

VVD-fractie. 'Juist omdat velen mij hadden voorspeld 
dat het lang niet zo leuk zou zijn als "bij ons in Bra
bant," waar het er heel gemoedelijk aan toe gaat. Ik moet 
zegen dat de werkwijze in de fractie onder leiding van 

Hans Dijkstal mij heel goed bevalt. Hij heeft ons aan de 
"lange teugel". Hij geeft ons wel de ruimte, maar heeft 
ons ook vast. De persoonlijke verhouding tussen de frac
tieleden is heel goed. Het is een groep heel verschillende 
mensen: mensen die uit het kabinet komen, mensen die 

al heellang kamerlid zijn en een aantal nieuwkomers. 
De combinatie van ervaring en jong idealisme werkt 
voortreffelijk.' • 



Lagere stroomprijzen door 
liberalisering? 
door Heila Voûte-Droste 

Een bekend Nederlands schrijver heeft eens gezegd: 'Het licht schijnt altijd. Het enige wat wij 

moeten doen is op te passen dat er niets treedt tussen de elektriciteit en het licht: 

soort gebruiker 

vermogen > 2 megawatt 

D 
.. ·e. liberalisering van de markt voor elektriciteit is 

.in volle gang. Vanaf2007 wordt iedereen vrij in 
· . .de keuze van zijn stroomleverancier. Men is 

·~· danl'iièt meer gebonden aan het huidige nutsbedrijf, 

maar kan kiezen uit meerdere aanbieders van elektrici

teit. De energiebedrijven moeten daardoor gaan concur
reren en worden gestimuleerd om efficiënter te werken 

en beter te luisteren naar de wensen van de klant. De 

komende jaren zullen alle elektriciteitsafnemers geleide
lijk aan vrij kunnen kiezen van wie zij elektriciteit 

kopen. Eerst zijn de grote industriële bedrijven aan de 
beurt, vervolgens komen de middelgrote bedrijven aan 

bod en uiteindelijk - in 2007 - mogen de mkb-bedrijven 

en huishoudens kiezen uit meerdere stroomaanbieders 
(zie schema). Het is de verwachting dat de tarieven lager 

zullen zijn dan het huidige elektriciteitstarief. 

ingangsdatum aantal afnemers. percentage 
. vrije keuze elektriciteits-

verbruik 
. 

1 augustus 1998 650 33% 

(grote industriële bedrijven) 

vermogen < 2 megawatt 1 januari 2002 56.000 29% 

aansluitwaarde > 3-80 ampäre 
(middelgrote bedrijven) 

vermogen < 2 megawatt 1 januari 2007 6.700.000 38% 

aansluitwaarde < 3-80 ampäre 
(MKB, huishoudens) 

Verder maakt de Elektriciteitswet 1998 het mogelijk om 
stroom te importeren. Zo betrekken de Nederlandse 

Spoorwegen inmiddels een deel van hun elektriciteit uit 
Duitsland. Het is een uitdaging voor de Nederlandse 

energiebedrijven om concurrerende aanbiedingen te 
doen en geen klanten aan het buitenland te verliezen. Of 

beter nog: zélfbuitenlandse klanten te werven, want 

omgekeerd mogen de Nederlandse elektriciteitsbedrij
ven ook stroom exporteren naar het buitenland. 

Gelijk Europees 
speelveld absolute 
voorwaarde 
Aan deze internationale elektriciteitshandel zijn spelre

gels verbonden. De Europese lidstaten mogen elkaar 
geen extra beperkingen opleggen voor de vrije concur
rentie op stroomgebied. Gelijke concurrentievoorwaar
den voor alle marktpartijen dus. Het Franse parlement 
heeft onlangs echter bepaald dat Franse afnemers slechts 

eens in de drie jaar van elektriciteitsbedrijf mogen wisse

len. Ik acht dit een ontoelaatbare afscherming van de 
Franse markt en heb er bij Annemarie Jorritsma (onze 

minister van Economische Zaken) op aangedrongen de 
zaak in Brussel onder de aandacht te brengen. Ook op 
de Duitse en Belgische elektriciteitsmarkt dreigen hob
bels te ontstaan. De VVD-fractie vindt deze belemme
ringen onacceptabel, mede omdat de Nederlandse elek

triciteitsmarkt géén toetredingsbarriäres voor buiten-

WD-Tweede-Kamerlid Heila Voûte-Droste 

landse bedrijven kent. Het Europese speelveld moet dan 
ook blijven worden van de protectionistische maatrege

len van andere landen. 

Bakstenen liggen 
sector zwaar op de 

maag 
Liberalisering vraagt om marktgericht denken van de 
elektriciteitsbedrijven. In de nutssituatie, zoals die in het 

verleden gold, was daarvan niet altijd sprake. Zo hebben 
de elektriciteitsproducenten een aantal investeringen 

gedaan, die achteraf niet rendabel blijken te zijn. In de 
geliberaliseerde marktomgeving vormen ze niet-markt

conforme kosten voor de productiebedrijven, waarmee 
het moeilijk wordt om te concurreren. De "bakstenen", 

zoals deze openstaande kostenposten uit het verleden 

ook wel genoemd worden, liggen zwaar op de maag van 
de Nederlandse elektriciteitssector. 

In een aantal "bakstenen" had de overheid een actieve 
bemoeienis, bijvoorbeeld vanuit milieu-oogpunt. Om de 
elektriciteitsbedrijven een gezonde uitgangspositie op de 
vrije markt te geven, heeft de regering dan ook besloten 
een deel van de bakstenen te vergoeden middels een 

tarieftoeslag. De rest van de "bakstenen" zouden door de 
elektriciteitsproducenten zelf verdeeld moeten worden. 
Hierover is het afgelopen jaar veel gebakkeleid, maar 
helaas zonder resultaat. De VVD-fractie betreurt dit. Er 
is teveel energie gaan zitten in de conflicten en de 

meningsverschillen over de "bakstenen". Ik ben van 
mening dat de elektriciteitssector die energie beter had 

kunnen aanwenden om klanten te werven. Omdat de 
zelfregulering door de elektriciteitsproducenten mislukt 
is, heeft Minister Jorritsma een commissie van drie des

kundigen (onder leiding van oud-Sheil topman Her
kstrîter) aangesteld om een definitieve verdelingsrege
ling van de "bakstenen" vast te stellen. 
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Niet-marktconforme kosten ("bakstenen"): 

stadsverwarmingsprojecten 
experimentele kolenvergassingsinstallatie "Demko
lec" te Buggenurn 
elektriciteit-importcontract met Electricité de 

France in Frankrijk 
elektriciteit-importcontracten met Preussen Elek

tra en Vereinigte Elektricitätswerke Westfalen in 

Duitsland 
elektriciteit- en gasimportcontracten met Statoil in 

Noorwegen 
kabelverbinding voor elektriciteitstransport met 

Statkraft/Stattnettt in Noorwegen 

Nieuwe 
perspectieven door 

privatisering 
De VVD-fractie heeft ervoor gepleit dat deze commissie 

ook nadrukkelijk kijkt naar de fusie- en overnamegolf 

die in de elektriciteitsbranche gaande is. De Nederlandse 
elektriciteitssector mag zich namelijk verheugen in een 

gezonde belangstelling van private (buitenlandse) partij
en. Vers in het geheugen ligt nog de overname van het 
Utrechtse UNA door Reliant Energy uit Texas. De over~ 

nameprijs overtrof alle verwachtingen en wierp een 
nieuw licht op de draagkracht van de elektriciteitspro

ducenten in de bakstenenproblematiek Ik vind dat het 

niet zo mag zijn dat de huidige aandeelhouders (provin
cies en gemeenten) van de elektriciteitsbedrijven met 

alle winst van de overname gaan strijken. Ook de "bak

stenen" zullen in de overnameprijzen verdisconteerd 
moeten worden. Dat zal de prijs van de aandelen welis

waar iets drukken, maar over de hele linie blijft de 
Nederlandse sector aantrekkelijk voor investeerders . 

Nederland is voor de stroomwereld immers een interes

sante springplank naar Europa en doet mee in de voor
hoede van het Europese liberaliseringsproces. 

Kleinverbruiker: 
lagere prijs en 

betere service 
Sinds augustus 1998 kunnen de grote industriële bedrij
ven zelfhun stroomleverancier kiezen en profiteren van 

de lagere elektriciteitsprijzen die het liberaliseringspro
ces met zich brengt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 

helft van deze zogenaamde "vrije klanten" overweegt om 
van leverancier te wisselen. De kleine stroomverbruikers 

mogen nog niet van leverancier wisselen, maar zullen 

waarschijnlijk wel een lager stroomtarief krijgen. Door 
de te verwachten daling van de elektriciteitsprijzen over 
de hele linie kunnen de kleinverbruikers meeprofiteren.· 

Als de bakstenen er niet waren geweest zouden de tarie

ven voor de kleinverbruikers weliswaar nóg lager zijn 
geweest, maar voorlopig kan de kleinverbruiker toch 
"minder minder" lage tarieven tegemoet zien. 

Concluderend ben ik voorstander van de verdere libera

lisering van de elektriciteitsmarkt en ondersteun ik de 
daadkracht en de voortvarende aanpak van minister Jor
ritsma hierin. Tijdens het Kamerdebat heb ik de 
genoemde punten onder de aandacht gebracht en ben 

daarin tegemoet gekomen door de Minister. Ik heb dan 
ook vertrouwen in het lange-termijn perspectief van de 
Nederlandse elektriciteitsmarkt, omdat deze liberalise
ring uiteindelijk zalleiden tot lagere prijzen en betere 

diensten voor de klant. • 



Masterclass 

Verscherping en verdieping 
van (media)kennis 
door Reny Dijkman 

U bent wethouder van een ( middel)grote gemeente; u bent gedepu

teerde of kamerlid. U timmert veel aan de weg. U heeft al veel cur

sussen van de Haya van Somerenstichting gevolgd. U heeft de basis

kennis op het gebied van argumentatieleer, mondeling en schriftelijk 

taalgebruik, het geven van een persconferentie of interview redelijk 

onder de knie. 

Dan bent u nu rijp voor de MASTERCLASS. 

:!··~n· :e. ~e ééndaagse cursus is een compleet nieuw ini-
; ·: ti.atief van de Haya van Somerenstichting. Al 
:;· j~~en wordt in de partij gesproken over educa-

):;:.hon.p~rmenante. Een mooi begrip, dat binnen de VVD 

geen invulling kreeg. Met de kaderschool als basis vormt 

de masterclass het zogenaamde puntje op de 'i'. Frank 
van Dalen, die aan de wieg stond van de Masterclass, is 

duidelijk in zijn mening over de positie van de master
class binnen de VVD. De VVD magverwachten dat 

mensen in de partij op verantwoordelijke posities inves

teren in zichzelf én de partij. De samenleving stelt hoge 

eisen, een VVD als belangrijke politieke machtsfactor 
heeft daarbij extra verantwoordelijkheden. 

Elkjaareen 
10.000 km beurt 

Servië 

fL/1 et is volop oorlog in Servië. De missies van 
/T7J de NAVO hebben slechts één doel: president 
Milosevic dwingen te stoppen met zijn deporta
ties en massamoord op de daar verblijvende 
Albanezen. Bijna een miljoen vluchtelingen en 
ontheemden uit Kosovo overspoelen de Balkan. 
Zij zwermen uit om hun leven te redden. Hun 
have en goed gingen meestal in vlammen op. 
Het evenwicht en de cohesie tussen de vele daar 
levende volkeren is a/jaren verstoord, maar de 
laatste maanden is pas echt de lont in het kruit
vat geschoten. 
Waar mensenrechten zo grof en flagrant wor
den geschonden, kan en mag niet lijdzaam wor
den toegekeken. 

De Masterclass is dan ook vooral bedoeld voor al die 

functionarissen die de basis in de vin~ers hebben en 

zichzelfblijvend willen ontwikkelen. En wel op het eigen 
niveau passend bij de eisen die worden gesteld aan de 

functies die worden bekleed. En dat kan dus nu, met de 

Masterclass. 

De eerste cursisten die medio januari een Masterclass 

volgden waren er enthousiast over. 

In één dag tijd en zonder flauwekul - geen borrelsessies 

en staande een broodje eten tussen de trainingen door -

werden zij getraind op vaardigheid m.b.t. het verwoor
den van VVD- en beleidsstandpunten; op speeches en 

inleidingen en op reeds ingezonden artikelen. 

Tijdens deze eerste masterclass kwamen enkele lijsttrek

kers voor Provinciale Staten, wethouders en fractievoor

zitters van grote steden in een kleine groep van circa 10 

man bijeen. Een trainingsteam van 14 man hield zich 
een hele middag en avond met hen bezig. Never a dull 

moment! 

De cursus, die is opgezet en wordt gegeven door Pam 

Evenhuis en Frank van Dalen, haalt oude kennis op en 
voegt nieuwe vaardigheden toe. 

Een cursist merkte op dat hij het nuttig vond jaarlijks 

zijn kennis aan te scherpen. Vergelijk het maar met de 

10.000 kilometer beurt voor uw auto. 

Doelgroepanalyse 
De eerste inleiding gaat over de doelgroepanalyse van de 

VVD. Op welke groepen richt u uw boodschap? Zijn dat 
de juiste en heeft u ze allemaal? Vervolgens wordt 

besproken hoe de media naar u kijken en u naar de 

Het zijn zware wapens waarnaar moet worden 
gegrepen. Milosevic heeft alleen maar gewei
gerd het akkoord te ondertekenen om zijn eigen 
positie, en dus die van de Serviërs, in Kosovo te 
verstevigen. Na het zien van televisiebeelden, het 
horen van ooggetuigenverslagen en met het op 
gang komen van een eindeloze stroom vluchte
lingen was het voor het vrije westen niet verant
woord nog langer passief te blijven wachten. 

Als NAVO-land neemt Nederland deel aan de 
militaire acties. Met 76 F76 vliegtuigen, een fre
gat van de Koninklijke Marine en grondtroepen 
in Macedonië. 
Het zijn bange dagen voor de onderdrukten in 
Kosovo en de vele honderdduizenden vluchtelin
gen, maar ook voor de gezinnen van de militai
ren die voor deze zware taak zijn uitgezonden. 

Ik hoop oprecht dat deze militaire interventie 
over is als u dit leest Duizenden mensen worden 
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media. Hoe zijn die contacten? Waar zit de ruis? 
In de daarop volgende warming up krijgen de cursisten 
met twee doorgewinterde journalisten te maken die hen 
onder vier ogen ondervragen over persoonlijke drijfve
ren, ambities en liberaal denken. 
Daarna gaat men in workshops aan de slag. Twee erva

ren neerlandici tevens speechschrijvers hebben uw reeds 
ingezonden artikelen bekeken en onder de loep geno

men. Uitvoerig wordt ingegaan op uw mondeling en 

schriftelijk taalgebruik, maar ook op de door u gebruikte 
argumentaties. 

In twee studio-interviews krijgt u te maken met de 

vriendelijke en de agressieve interviewtechnieken. De 

uitersten, zoals die door de pers worden toegepast. 

Bij alle onderdelen bestaat uitvoerig gelegenheid tot dis

cussie. 

Ik vond het een buitengewoon leerzame, boeiende, maar 
ook uiterst slopende sessie. "Slopend" omdat praktisch 

niemand in dergelijke functies nog tijd heeft om enkele 

dagen voor persoonlijke training en motivatie uit te 
trekken. Maar ook doordat er veel aan bod komt dat op 

het scherpst van de snede wordt gebracht. Er is geen tijd 

voor zoete broodjes. Alle elementen zijn in een compact 

en intensief programma samengevoegd tot een logisch 

geheel. Dat de deelnemers na afloop van de training en 
een week van hard werken óp waren, leek de begeleiders 

niet te deren. Ach, een beroepspoliticus wordt niet 

gevraagd of hij of zij moe is als er wat in de stad gebeurt, 
was de korte repliek tijdens de evaluatie na afloop. 

De cursisten ontvangen binnen veertien dagen na afloop 

hun eigen optreden op een video en daarnaast een ana

lyse van hun gedrag en presentatie. Zij alleen. 

Opmaat 
De kracht van de Masterclass is dat zij op maat wordt 

aangeboden. De visie achter de masterclass is dat je een 

homogene groep functionarissen in beslotenheid 

samenbrengt en ze een programma aanbiedt dat aansluit 
bij hun behoeften, zo laat Frank van Dalen weten. En 

een programma mag best zwaar zijn. Het gaat er tenslot

te om dat deelnemers kunnen excelleren in hun vaardig
heden. Dat zij hun kwaliteiten maximaal ontplooien. 

Met de Masterclass is de education permenante binnen 

de VVD tot volwassenheid gekomen. Dat dit een kwali

teitsimpuls zal betekenen, ligt voor de hand. • 

afgeslacht omdat zij een andere achtergrond 
hebben, een andere etniciteit Daarbij kon en 
mocht het vrije Westen niet werkeloos toekijken. 
Nalatigheid zou ons tot medeplichtigen maken. 
Laten wij hopen dat aan deze verderfelijke situ
atie heel snel een eind komt, zodat veel men
senlevens nog kunnen worden gered. 
Pas na het opruimen van deze schandvlek op 
het blazoen van Europa kunnen wij verder bou
wen aan een westerse samenleving waarin 
voor een ieder plaats is, ongeacht ras of religie. 



Mdelings- en Regionieuws 
kiezer- getuige de vele straatinterviews -.wel 
klaagt, maar geen verantwoordelijkheid neemt. 
Aan de andere kant past de constatering dat Pro

vinciale Staten kennelijk momënteel zo weinig 
profiel hebben dat de kiezers het belang van hun 
stem kennelijk niet meer kunnen inschatten ... 

Mud denkt dat het beter kan. 'Door vanuit de 

regierol van PS directe koppelingen met betrok

ken gemeenten te maken moeten provinciale 
taken concreter en herkenbaarder worden. Dan 

is het logisch dat de betrokkenheid bij het doen 

en laten van PS wordt vergroot en de kiezers 

weer weten waarvoor ze kunnen/moeten stem

men. 

door Reny Dijkman, cartoon: Gerard Wiegel 

q"r; ~~"_,~~~~" 

~.~D~;{: .. ~~ .. yraag waar menig afdelin~sb~stuurder 
k; ~tch het hoofd over breekt, 1s: Hoe 
l·'· ,···· 
!~] .. ~petrekken wij als VVD-afdeling de jon-

·•1Ji.~eFen:fueer bij ons partij gebeuren?' En niemand 
van ons heeft dtt Ei van Columbus al gevonden, 

maar er zijn goede initiatieven. 

Etten-Leur sloeg twee vliegen in één klap door 

de jongeren aan de Europese verkiezingen te 
koppelen. Otto van Baal, afdelingssecretaris, 

zond mij een bijzonder goede actie. 'Bij de scha

duwverkiezingen voor de gemeenteraad in 1998 
kwam de VVD bij de Katholieke Scholenge

meenschap Etten-Leur (KSE) als grootste uit de 

bus. Dit was een reden voor het lokale VVD

bestuur om met deze groep méér te doen. Euro
pa staat verder van de gemiddelde burger af, dus 

laten we dan bij de jeugd beginnen, was onze 

redenering.' De school begon met het theoreti

sche lesprogramma en de VVD zorgde voor 
sprekers. Eerst zijn de lokale wethouders opge

treden, vervolgens het VVD-Tweede-Kamerlid 

Jacques Niederer over asiel- en drugsbeleid en 

op 6 april zijn de leerlingen van VWO 4 naar 

Brussel geweest, waar o.a. een rondleiding door 
de gebouwen van het Europees Parlement op het 

programma stond. 

Maar men gaat verder met deze groep. Zo wordt 

12 mei op de KSE een manifestatie gehouden 
met een forum bemenst door VVD, Jesska Lari

ve, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. 's Avonds 

treden dezelfde politici op in een Eurocafé. 

Om de belangstelling voor Europa te vergroten 
hebben de politieke partijen in Etten-Leur op 

initiatief van de VVD de handen ineen geslagen. 

We komen nog even terug op de uitslagen van 
de Statenverkiezingen. Wat opvalt is dat er een 

betere verdeling van de gekozenen is. De wijst 
toch op de intentie van: 'We willen ook in de 

provincie een vinger in de pap.' Dat beeld gaf de 

randstad te zien, maar ook Gelderland. Duidelijk 
blijkt uit onderstaand verslag dat een kleine 

gemeente veel meer betrokken is bij .Provinciale 
Staten als een kandidaat plaatselijk goed staat 

aangeschreven. 

Winterswijk bericht vol trots de verkiezing van 

hun kandidaat, wethouder drs. J. Houwers, met 
2577 voorkeurstemmen. Volgens de nieuwe 
kieswet had hij 2262 stemmen nodig. Aan dat 
resultaat is hard gewerkt. Allereerst tijdens de 

kandidaatstelling. Het herentrio Brittijn, De 
Vries en Bruggers wisten hun kandidaat door 

goed onderhandelen van plaats 30 naar 23 te 

krijgen. Vervolgens ging de afdeling Winterswijk 
druk aan de slag om hem met voorkeurstemmen 

in het provinciaal bestuur te krijgen. En dat is 

gelukt. Houwers bericht enthousiast over alle 
activiteiten. Een goed advies van hem is: 'Kritiek 

intern houden en succes verkopen.' Hij schrijft 
de redactie: 'Ook is de nazorg, de service van 

betekenis. De borden met de bedanktekst blijven 

enige tijd staan. Wij werken actief mee aan de 

positieve aandacht voor ons succes in de plaatse
lijke pers en plaatsen daarin ook bedankadver

tenties. Bovenal is het succes gevierd in een 

gezellig samenzijn van bestuur en fractie. Samen 
de schouders eronder en samen succes vieren dat 
is de sleutel tot een volgend succes'. 

Oud-gedeputeerde en oud-lijsttrekker van Zuid
Holland, Ted Jansen, is tijdens zijn afscheidsre

ceptie op 30 maart in Zoetermeer door de 
ondercentrale Duin- en Bollenstreek tot Lid van 

Verdienste benoemd. Voorzitter V ijselaar roem
de Ted Jansen om zijn grote bereidheid om over

al in de streek persoonlijk het provinciaal beleid 

te komen uitleggen en te komen luisteren naar 

de wensen en klachten van VVD-leden. Door 
deze open en communicatieve houding van Ted 
Jansen is de waarderingvoor hem bij de VVD

achterban zeer hoog. 

Het onderwerp" afhakende raadsleden" duikt 

regelmatig op in het algemene nieuws, maar ook 
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J. Houwers, statenlid 

in de afdelingsbladen. Duidelijk blijkt dat van 

het raadslidmaatschap "er even bij doen" geen 

sprake is. Het is zowel vervelend voor de betrok
kenen als voor de partij als men tijdens de rit 

moet afhaken. De spoeling blijft dun, vooral in 

de kleine en iets grotere gemeenten. Het aantal 
uren dat men moet maken, valt - als men het 

werk goed wil doen - vaak tegen. De Bestuur

dersvereniging én de Haya van Somerenstichting 
ondersteunen nieuwkomers en oude rotten met 

tal van cursussen om het stiel van gemeente

raadslid goed onder de knie te krijgen. Met die 
cursussen slaat men twee vliegen in één klap: Je 

investeert in jezelf en in je toekomst, maar ook 
leer je bekwaam de politieke mores te hanteren. 
Die cursussen kosten binnen onze partij een 

habbekrats en de tijd die je daarin investeert ver
dien je in de praktijk door je geschooldheid 

gemakkelijk terug. 

In Venlo doet Toeën Geeraets de suggestie het 
komend jaar in Venlo een symposium te organi

seren over de problematiek van het raadswerk 

voor de werkende raadsleden. Toeën- nooit 
wars van radicale uitspraken - levert een aantal 
discussiepunten. 'Er zijn beslist mogelijkheden 
om de vergaderingen van de raad maar ook van 

de raadscommissies binnen twee uur af te wer

ken. De raad stelt immers zijn eigen Reglement 
van Orde op. Beperk de spreekduur per fractie. 
Laat in fractievergaderingen één commissielid 
het woord voeren namens de fractie .. .' Andere 
voorstellen van hem betreffen het selectiefleren 
lezen en een vooroverleg van B&W met de raad 
voorafgaande aan de begroting en de voorjaars
nota. 

Venlo behoorde overigens tot de gemeenten die 
een buitengewoon goede uitslagmaakten met de 

Statenverkiezingen. De VVD is gegroeid van 

26% bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 1998 
naar 28,5%. De VVD is op 0,9% na de grootste 
partij in Venlo. . 

Voorzitter Marco Mud, Utrecht, komt in zijn 

analyse van de verkiezingsuitslag-naar aanleiding 
van de slechte opkomst tot de volgende cOnclu

sies: 'Aan de ene kant past de opmerking dat de 

De VVD-fractie Delft roept haar leden op deel te. 

nemen aan een politieke werkgroep Verkeer en 

V ervoer. Deze werkgroep heeft tot taak de 

komende drie maanden een VVD-visie op ver
keer en vervoer in (en rondom) Delft te ontwik

kelen. Leden kunnen ook hun ideeën insturen. 

Inspraak in Haarlem. Mensen komen van de 

buis vandaan zodra hun eigen belangen in het 

geding zijn, bijvoorbeeld als hun directe leefwe

reld op de schop gaat. In Haarlem geldt dit voor 
het plan "Schalkwijk 2000+". De VVD organi

seerde twee druk bezochte inspraakavonden. De 

Vrije Poort meldt: 'Door de leden zijn een aantal 

stellingen en uitgangspunten geformuleerd . De 
folder is huis-aan-huis ingevouwen in de Haar

lemmer bezorgd bij alle 15 000 woningen in 

Schalkwijk.' De opkomst voor de daarop volgen

de inspraakavonden was zo groot dat tijdens de 
eerste avond de zaal waarin ruim 100 man kon, 

moest worden gewisseld voor een grotere. Het 
afdelingsblad gaf een samenvatting van de 

belangrijkste bezwaren van de bewoners van· 

Schalkwijk De VVD-Haarlem heeft de bijna 500 

enquàteformulieren aan het gemeentebestuur 
aangeboden. Ook zal de VVD-fractie de geën

quàteerden straks laten weten wat haar inbreng 

in het debat is geweest. 

Pijnacker publiceert onder het kopje "Het idee" 
het voorstel om in de zomer een ledendag te 

organiseren. Peter Bennink: 'Ik stel mij voor dat 

deze dag het beste in de open lucht kan plaats
vinden. Een barbecue bijvoorbeeld met wat 

muziek, om maar eens iets te noemen. Een ande

re mogelijkheid is een excursie .. .' Bennink hoopt 

tijdens de voorjaarsvergadering nog meer sug
gesties te krijgen, zodat voor de zomer een leuke 

informele bijeenkomst is te organiseren. 
Voorts preludeert het blad op een mogelijke 

samengang van Pijnacker met Nootdorp. De 

gemeente wil zelf haar toekomst sturen. In de 
ongewisheid over de toekomst vàn beide 

gemeenten vindt Pijnacker dat de gemeenten 

Zoetermeer en Delft van de huidige onzekere 
situatie gebruik (misbruik) maken met hun 

plannen tot gebiedsuitbreiding. 

Roosendaal is opgetogen over de uitslag van de 
raadsverkiezingen van 3 maart j.l. De VVD 

sprong van 5 naar 7 zetels en werd daar de twee
de partij. Jan Hoogendoom constateert dat de 

VVD in West-Brabant beter scoort dan in Oost

Bràbant. 'De VVD spreekt vooral de nieuwe 
generatie bewoners van Brabant aan die nu mas
saal de nieuwbouwwijken van de steden bewo
nen, maar ook de jongeren. Schaduwverkiezin

gen op de scholen geven al jaren aan dat de VVD 

eengrote partij gaat worden. De groei is er dus 
nog lang niet uit, zeker niet in West-Brabant en 

zeker ook niet in Roosendaal..' • 

TE HUUR IN ZUID FRANKRIJK 
Villa's, huizen, parken in de Dröme, Provence, Cöte d'Azur, 
Alpen en de Lot. Dröme-Vakantiehuizen heeft het grootste 
aanbod van Drömehuizen met verrassende prijzen, uitvoeri
ge documentatie en een gedetailleerde routebeschrijving. 
Gratis brochure: 026-3519198 (ook 's avonds en weekend). 
Fax 026-4435873. Ook voor aankoop van huizen. 

~-----------------------------------------------------------1 
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De onvermijdelijke val van de 
• • commtsste 

door Jan Mulder, VVD-lid Europees Parlement 

De zittingsperiode van het Europese 

Parlement eindigt op een manier zoals 

niemand maar in zijn stoutste dromen had 

kunnen verwachten. 

In januari 1999 werd op initiatief van o.a. 

de liberalen de individuele politieke verant

woordelijkheid van de Europese Commissa

rissen op de politieke agenda geplaatst. 

Twee commissarissen, mevrouw Cresson uit 

Frankrijk en de heer Marin uit Spanje, wer

den beschuldigd van financieel wanbeheer. 

De liberale fractie was van mening dat deze 

twee daaruit hun politieke consequenties 

moesten trekken. Deze moties van individu

eel wantrouwen behaalden geen meerder

heid. Veel zorgwekkender was echter dat de 

daaropvolgende motie van wantrouwen 

tegen de gehele Commissie weliswaar niet 

de vereiste meerderheid behaalde, maar 

gesteund werd door maar liefst 42% van de 

Parlementsleden. Het vertrouwen dat de 

Europese Commissie nog genoot was 

minimaal. 

E
en commissie van vijf onafhankelijke deskundi

gen moest vervolgens op korte termijn onderzoe
ken in hoeverre in de Europese Commissie sprake 

was van mismanagement, vriendjespolitiek en wat dies 
meer zij. 

Deze "vijf wijzen" deden hun werk en na zo'n twee 

maanden werd op 15 maart hun rapport gepubliceerd. 

Het was één van die dagen dat overal rondom de gebou-

Jan Mulder, VVD-lid Europees Parlement 

wen van het Europees Parlement auto's met satellietan

tennes geparkeerd stonden, terwijl binnen televisie- en 

radioploegen plus de schrijvende pers hectisch hun vele 

interviews verrichtten. Naarmate het moment van 

publicatie naderde steeg ook de spanning onder de Par

lementsleden. Overal stonden medewerkers geposteerd 

om maar zo snel mogelijk een exemplaar te bemachti

gen. 
De conclusies van het rapport waren dan ook verrassend 

scherp. 

Lot Europese 
Commissie was 
bezegeld 
Weliswaar werd iedere commissaris vrijgesproken van 

persoonlijke corruptie. Maar één commissaris, mevrouw 
Cresson, werd duidelijk beticht van misbruik van Euro

pese gelden door de aanstelling van haar inmiddels 
beruchte tandarts als aidsdeskundige. Bovendien werd 

haar verweten het Europees Parlement met opzet ver

keerd te hebben ingelicht. De meest vernietigende con

clusie was echter dat het moeilijk was om in de Europese 

Commissie ook maar iemand te vinden die enig gevoel 
van verantwoordelijkheid toonde bij de bestedingen van 

Europese gelden. Koortsachtig fractieberaad volgde om 

een eerste reactie te formuleren . 

De liberale fractie was één van de eerste politieke groe

peringen die het aftreden van de gehele Commissie eiste. 
In de loop van de avond volgden anderen fracties. Toen 

de socialistische fractie zo omstreeks tien uur 's avonds 

ook aankondigde dat ze geen vertrouwen meer had in de 

Europese Commissie was haar lot bezegeld. De Europese 

Commissie trok zich terug om zich op haar positie te 

beraden. 
Rond middernacht hield de Commissie de eer aan zich

zelf en kondigde voorzitter Santer aan dat de Europese 
Commissie in haar geheel zou aftreden. Het was voor de 

eerste keer in de geschiedenis van de Europese samen

werking dat iets dergelijks gebeurde. 

De conclusie kan alleen maar zijn dat één en ander niet 

gebeurd zou zijn als het Europees Parlement de Com

missie niet zo kritisch gevolgd had als de laatste jaren het 
geval is geweest. 

Inmiddels heeft de Europese Raad in Berlijn een nieuwe 

voorzitter benoemd. Romano Prodi is de tweede Italiaan 

die deze prestigieuze post mag bezetten. 
Het is nog niet duidelijk wat er met de andere commis

sarissen zal gebeuren. Sommigen zullen wellicht kunnen 

aanblijven maar voor anderen, bijvoorbeeld mevrouw 

Cresson, lijkt dat ondenkbaar. 

Het Europees Parlement zal de nieuwe Commissies na 
hoorzittingen moeten goedkeuren. 

De liberale fractie zal erop aandringen dat de nieuwe 

Commissarissen verklaren dat ze zich niet achter colle

giale verantwoordelijkheid zullen verschuilen maar dat 

ze politieke consequenties aanvaarden als het Parlement 

het vertrouwen in één van hen verliest. Inmiddels heeft 
het Comité van Wijzen de opdracht gekregen uiterlijk 

september een tweede rapport op te stellen. Dat moet 

zich niet zo zeer richten op de Commissarissen als wel 
op de werkwijze en het functioneren van de ambtenaren 
en hun diensten. 

Het is nu zaak om met al deze ervaringen vers in het 

achterhoofd met een nieuwe Commissie en in samen

werking met de Raad de hervorming van de Commissie 

voortvarend ter hand te nemen. 

(26 maart 1999) • 

INTER 
cleanroom 

BARTELS ADVOCATEN 

Bartels Advocaten is het enige onafhankelijke middelgrote advocatenkantoor met vestigingen in de vier grote steden. De werkzaamheden 
concentreren zich op cliënten met vermogensrechtelijke belangen, met name in het bedrijfsleven. 

Specifieke aandachtsgebieden van het kantoor zijn: vastgoedrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso's en claims. Een dertigtal 
medewerkers staat voor u klaar om u te adviseren en zonodig bij te staan in procedures. Desgewenst wordt op voormelde rechtsgebieden 
een second opinion afgegeven. 

Bartels Advocaten kent ook de mogelijkheid van detachering ("hire a reallawyer") en is tevens bereid om voor een vaste prijs bepaalde 
juridische werkzaamheden te verrichten ("tendering"). 

UTRECHT 
Het Hoogeland 
Museumlaan 2 
3581 HK Utrecht 
Postbus 64 
3500 AB Utrecht 
Telefoon: +31 (0)30 - 2522577 
Fax: +31 (0)30- 2523943 

AMSTERDAM 
Smith Building 
HogehiJweg 10 D 
1101 CC Alnsterdam Zuidoost 
Postbus 22723 
1100 DE Amsterdam Zuidoost 
Telefoon: +31 (0)20 - 3113666 
Fax: +31 (0)20- 3113677 

DENHAAG 
Zeestraat I 00 Kantoorgebouw 
Zeestraat 100 
2518 AD Den Haag 
Postbus 84151 
2508 AD Den Haag 
Telefoon: +31 (0)70- 3566543 
Fax: +31 (0)70- 3566544 

Alle vestigingen: 

ROTTERDAM 
Gebouw '200 Weena' 
Weena 290 
3012 NJ Rotterdam 
Postbus 819 
3000 AV Rotterdam 
Telefoon: +31 (0)10- 2821402 
Fax: +31 (0)10, 2821357 

e-mail: info@bartels-advocaten.nl http://www.bartels-advocaten.nl 
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Wonen en golfen 
in de Provence 

Op 40 km van de prachtige stad Aix-en-Provence 
ligt het Provençaalse dorpje Nans-les-Pins. 
Na de succesvolle verkoop van het plan 
'Chateauneuf' te Nans-les-Pins, hetgeen thans 
in aanbouw is, starten wij medio mei '99 ~et 
de officiële verkoop van ca. 70 vrijstaande en 
geschakelde Provençaalse villa's. Op loopaf
stand van 'Le Jardin du Golf' ligt een schitterende 
publieke 18-holes golfbaan. 
De villa's worden op ruime kavels 
gebouwd vanaf 400 m2 tot ruim 
1.000 m2. Eind september 1999 
begint men met de bouw. 
Prijzen vanaf f 375.000,- v.o.n. 

Pare Montjleury te Cannes 

In het levendige Cannes, waar een groot deel 
van het openbare leven zich op de Croisette 
(boulevard) en op de trappen van het beroemde 
festival-paleis afspeelt, worden aan de voet van 
de chique wijk Californie, in de luwte van Cannes, 
6 stijlvolle, luxe appartementen gebouwd. 
De appartementen krijgen een garage en een 
gemeenschappelijk zwembad en liggen op nog 
geen 10 minuten lopen van de Croisette en de 

Rue des Antibes, een exclusieve 
winkelstraat vol verrassingen. 
De oppervlakten van de apparte
menten variëren inclusief terras van 
130m2 tot 220m2. 
Prijzen vanaf f 900.000,- v.o.n. 

Inlichtingen worden verstrekt door D.O.P. onroerend-goed projecten, 

Postbus 44, 1260 AA Blaricum, telefoon (035) 539 40 30, fax (035) 538 10 64. 



HansWiegel 
endemedia 
door Reny Dijkman 

Met op de voorgrond de Junghansklok kijken Willem 
Bernboom en Hans Wiegel nog even samen in het 
eerste exemplaar. 

0 
nder deze veelzeggende titel publiceerde 

oud-Nos-journalist en thans mediatrai

ner Willem Bernboom een geestig, maar 

ook leerzaam boek over het omgaan met de 
media. Daarbij was VVD-senator Hans Wiegel 

zijn uitgangspunt. Niet verwonderlijk, want 

Hans Wiegel weet als geen ander om te gaan met 

de media. Bij dit VVD-erelid staan humor, poli
tiek gevoel en timing in alle interviews centraal. 

Dat gold ook voor deze doop van "Hans Wiegel 

en de Media" in het passend decor van de Noen

zaal in de Eerste Kamer. Bernboom legde in zijn 
inleiding nog eens de nadruk op de timing van 
de boodschap. Een gave die Hans in hoge mate 

bezit. Hij overhandigde Wiegel een oude NOS
studioklok, waarmee in het verleden interviews 

tot op de seconde werden afgeklokt. Deze klok 

was uiteraard een Junghans. 

Wiegel kwam in zijn toespraakje met nog zo'n 
mooi anekdotisch verhaal dat de zaal in luid 

gelach uitbarstte. 
Onder de aanwezigen in de bomvolle Noenzaal 

waren Gijs van der Wiel, vele jarep directeur 
Rijksvoorlichtingsdienst, parlementair journalis

ten uit het hele politieke scala, vele (oud)voor
lichters en politici. De presentatie had het karak

ter van een plezierige reünie. 

"Hans Wiegel en de Media" is te bestellen bij de 

boekhandel. ISBN 90 6010 969 4. Uitgeverij: 

Naarden Strengholt Trefw: media. 

Persoonlijk 
vervoer kan voortaan 

échtopmaat 

Efficiency, comfort en veiligheid. Exact volgens afspraak rijden we u 

Dát zijn de redenen waarom de top van kantoor naar zakenlunch naar 

van het bedrijfsleven steeds vaker partijbijeenkomst naar receptie en 

een beroep doet op de services van wanneer gewenst na afloop weer 

Brussaard Chauffeursdiensten. naar huis. Vervoer op maat dus, in 

Met een 'chauffeur op afroep', die uw wagen, voor één afmeerpersa-

het stuur van u overneemt, kunt u nen. Efficiënt omdat u kunt blijven 

zich volledig op uw werk concen- werken. Comfortabel omdat u zich 

treren. Onderweghoudt u zodoende lekker kunt 'onthaasten' op de 

tijd over om zaken voor te bereiden, achterbank en omdat u na 

dossiers door te nemen, memo's te alle vermoeienissen heerlijk 

schrijven, de krant te lezen en drin- ontspannen thuiskomt. 

gende telefoontjes afte werken. En vooral ook veilig, want 

uw chauffeur zit fris en monter 

achter het stuur, met al zijn aan

dacht bij de weg. Kortom, als u uw 

kostbare tijd plezierig efficiënt wilt 

benutten, biedt Brussaard 

Chauffeursdiensten u de ideale 

oplossing ... één telefoontje naar 

(0346) 58 42 42 en het vervoer 

is geregeld. 

russaard 
Voor politici, bestuurders, maar ook voor leken 

een heerlijk vakantie boek, waar men ook het 

nodige van opsteekt. • 
Bisonspaar 3007, 3605 LV Maarssen. Tel. (0346) 58 42 42, Fax (0346) 58 42 45 

email: info@brussaard.nl internet: www.brussaard.nl 

SPECIALITEITEN RESTAURANT AA 
~~~{\ "Het Kasteel van Rhoon" 

Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

A. Jansen 

~ 040· 
2112208 

Dorpsdijk 63,3161 KD Rhoon, tel. 010-5018896, fax 010-5067259 

• Stijlvolle huizen/villa's/ 
van 2 tot 30 personen 

• In Frankrijk, Italië, Corsica en Sardinië 

t Binnenland en strand 
t Vele met PRIVE-ZWEMBAD en/of tennis 
t Ook in Nederland, België en Duitsland 
t Huizen voor een (korte) vakantie en 
t Accommodaties voor groepen 

met mternet & 

• van 2 tot 2500 personen 

• Culina1re top in 4 restaurants & 16 

• Adembenemend uttzicht over Amsterdam 

• Uitstekend bereikbaar & ruime 
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Cursussen Haya van Somerenstichting 
mei, juni & juli 1999 
Hieronder treft u een overzicht van de cursussen die bij de Haya van Somerenstichting zijn aangevraagd. Voor opgave en/ of meer informatie 
kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersoon. 

KC 's-Hertogenbosch Regionale Kadertraining Debatingtechniek KC Groningen/Friesland/ Presentatietechniek I 
Mevrouw I. Kloosterman 8mei 19 juni Drenthe (Alkmaar) 
Brouwersbos 88 De heer C.C. van Essen 12juni 
5432 BE Cuijk Liberalisme I en Liberalisme Discussietechniek II (KC Groningen) 
tel.: 0485- 32 18 15 in de praktijk (Gooi en (Vechtstreek) De Bongerd 40 KC Overijssel 

Vechtstreek) 2 & 3 juli 9801 AT Zuidhorn De heer M.D. Valentijn 
Leergang Gemeenteraad 22 mei tel.: 0594 - 50 44 49 Beulakerweg 14 
8 & 15 mei KC Tilburg 8355 AH Giethoorn 

Gemeentefinanciën (Haar- De heer H. Kamman De heer G.J. v.d. Scheer tel.: 0521- 36 23 41 
KC Amsterdam lem-Velsen) Vlaggeschip 40 (KC Friesland) 
De heer L. Kamman 29mei 4902 CL Oosterhout Loengasterlaan 356 Gemeentefinanciën en 
Van Boshuizenstraat 617 tel.: 0162- 43 79 25 h 8604 ZZ Sneek Sociale Zaken 
1082AW Amsterdam Presentatietechniek II tel.: 0515-41 60 85 8 mei 
tel.: 020 - 644 35 62 (Gooi en Vechtstreek) Mediatechniek 

11 & 12 juni 5 juni De heer P.H. Snijders Presentatietechniek 
Centrale bijeenkomst (KC Drenthe) 28 &29 mei 
bestuursleden Debatingtechniek (Haarlem KC Leiden De Brinken 15 
15 mei -Velsen) Mevrouw F. Scheffer- 7751 AB Dalen Introductiecursus 

19 juni Teeuwisse tel.: 0524- 55 29 47 12 juni 
Liberalisme in de praktijk Vaartdreef 3 7 
3 juni (avond) KC Utrecht 2724 GB Zoetermeer Liberalisme in de praktijk Indien u vragen heeft of 

Mevrouw M. Buitelaar tel.: 079- 341 21 88 (in Westerbork) meer informatie wenst over 
KC Rotterdam Paardenhoeve 7 12juni Vorming & Scholing kunt u 
Mevrouw S. Korbee-Yildiz 3992 PH Houten Liberalisme II (Gouda) contact opnemen met de 
Wilgensingel 184 tel.: 030 - 637 43 58 4 &5 juni KC Den Helder Haya van Somerenstichting, 
3053 CZ Rotterdam Mevrouw Y.C. de Bont tel. nr. 070 - 361 30 10. U 
tel.: 0.10-46117 01 Internetpagina maken KC Limburg Sweelincklaan 22 wordt dan te woord gestaan 

(landelijke organisatie) Mevrouw J. de Blécourt- 1817 KE Alkmaar door Vincent Janssen, Est-
Basiscursus Europa 1 mei Maas tel.: 072- 512 23 15 her Osseweijer, Maaike van 
5 juni Bungweg 14 Utrecht of Ellen van der 

Regionale Kadertraining 6374 RB Landgraaf Liberalisme aan de basis en Zwan 
KC Haarlem 8mei tel.: 045 - 532 34 54 in de praktijk te Den Haag • 
Mevrouw P.J. Noorduyn (inclusief een rondleiding 
Houtwijkerveld 8 Basiscursus Europa Bestuurdersdag door de Tweede Kamer der 
2131 ME Hoofddorp (Weidegebied) 15 mei Staten Generaal) 
tel.: 023-561 61 92 5juni 29 mei 

Spreekbeurten Woensdag 21 april: Robert-Jan Goedbloed, 

Parochiecentrum De Haard, Molenpad 2a, 

Leidschendam. Aanvang 21.00 uur. Onderwerp: 

Maandag 10 mei: Jan Mulder, Restaurant 

't IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, Zutphen. 

Aanvang: 20.45 uur 

(De invulling van deze spreekbeurten is vaak nog 
niet compleet, wijzigingen blijven dan ook voorbe
houden) 

In verband met de verkiezingen van het Euro

pees Parlement- in Nederland op 10 juni- zul

len in de komende twee ledenbladen de openbare 
spreekbeurten worden opgenomen van de kan

didaten voor het Europees Parlement. 

Europees Parlement; ver weg of dichtbij? 

Maandag 26 april: Marieke Sanders, Kraantje 

Lek, Duinlustweg 22 te Overveen. Aanvangstijd: 

20.00 uur. Onderwerp: Europese Politiek. 

Maandag 26 april: Marieke Sanders, Heiloo, 

21.15 uur. 

Intekenbon voor lunch en! of diner jaarlijkse algemene vergadering 
vrijdag 28 mei te Rotterdam en voor de lunch op zaterdag 29 mei 1999 

(De agenda is gepubliceerd in het maartnummer van Vrijheid & Democratie; de volledige 

beschrijvingsbrief is gratis op te vragen bij het algemeen secretariaat, tel: 070- 361 30 61) 

Onderstaande bon kunt u voor 14 mei zenden of faxen naar het algemeen secretariaat, 

Mathieu Borsboom, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenhage. Telefax: 070 - 360 82 76 

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

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

Postcode: .......... Plaats: ................................................................................... . 

0 Hierdoor reserveer ik mijn lunch voor vrijdag 28 mei tijdens de algemene vergadering. 

Het bedrag ( f 25,- ) voldoe ik bij aankomst bij de inschrijfbalie, waar ik mijn lunchbon 

ontvang. 

0 Hierdoor reserveer ik mijn diner op vrijdagavond. Ik betaal het bedrag f 50,- bij mijn bin

nenkomst aan de inschrijfbalie en ontvang dan mijn reservering. 

0 Hierdoor reserveer ik mijn lunch op de zaterdag van de jaarlijkse algemene vergadering. 

Ik betaal daartoef 25,- bij mijn binnenkomst aan de inschrijfbalie en ontvang dan gelijk 

mijn reserveringsbon. 

Handtekening: 

(aankruisen wat u-wenst) 
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Dinsdag 11 mei: Robert-Jan Goedbloed: 

H.F. Wittecentrum, Dorpshuis, De Bilt. 

Aanvang: 19.45 

Dinsdag 11 mei: Jan Mulder, afdeling Goirle 

Dinsdag 11 mei: Klaas Groenveld, Stadhuis 

Leiden. 20.00 uur. 

Thema: Democratisering van Europa. 

Dinsdag 11 mei: JOVD, Eindhoven. Sprekers 

o.a. Hans Dijkstal 

Woensdag 12 mei: "Eurotalk"- jongerencafé, 

georganiseerd door JOVD en VVD-. News Café, 

Grote Markt 30 - 33 te Groningen. Aanvang: 

20.00 uur. Presentatie door TMF VJ Bridget 

Maasland. Thema: Economische Samenwerking 

in Europa. 

Sprekers: o.a. Minister Benk Korthals en Klaas 

Groenveld. 

Woensdag 12 mei: Jan Mulder. OC-Franeker. 

20.00 uur. 

Woensdag 19 mei: Jan Mulder spreekt op een 

bijeenkomst te Leens-Groningen, Zuster 

A. Westerhof 1. Aanvang: 20.00 uur. 

Woensdag 19 mei: Herman Vermeer, VVD 

Waterland, De Kaasboerderij, Katwoude. 

20.00 uur. 

Woensdag 19 mei: "Eurotalk"- Jongerencafé, 

georganiseerd door JOVD en VVD-. Café Cher, 

Piusplein 10, Tilburg. Aanvang: 20.00 uur. 

Thema: Onderwijs in Europa. Sprekers: o.a. 

Clemens Cornielje 

Presentatie door TMF VJ Bridget Maasland 

Donderdag 20 mei: Jules Maaten, bijeenkomst 

Amstelveen. 

Dinsdag 25 mei: Jules Maaten, bijeenkomst 

Utrecht. 
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Woensdag 26 mei: "Eurotalk"- jongerencafé, 

georganiseerd door JOVD en VVD-. Café Locus 

Publicus, Oostzeedijk 364 Rotterdam. Aanvang: 

20.00 uur. Presentatie door TMF VJ Bridget 

Maasland. Thema: uitbreiding van Europa. 

Sprekers: Hans Dijkstal, Gerrit Zalm en Jan Kees 

Wiebenga. 

Donderdag 27 1-llei: Elly Plooij-van Gorsel 

spreekt in restaurant De Franse Brug, Westeinde 

83 te Roelofarendsveen om 20.00 uur over actu

ele Europese Politiek. 

Maandag 31 mei spreekt Elly Plooij-van Gorsel 

op een bijeenkomst van de VVD-afdeling Ant

werpen. 

• 

ê?%tdek het delicate 
raffinement en de exquise 
finesse van de originele 

Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaurant M.SOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 17.00 tot 22.00 uur. 



2 Deze 
eerste negen 
VVD-kandida

ten gaan een 

gooi doen naar het lidmaatschap van de 

ELDR-fractie in het Europees Parlement. 

De komende weken treden zij in het hele 

land op om tekst en uitleg te geven over de 

positie van dat Europees Parlement en de 

banden met Nederland. Uiteraard krijgen zij ·· 

tijdens hun campagne de steun van Hans 

Dijkstal, Annemarie Jorritsma, de kamerle

den en onze liberale bewindsliedenploeg. 

De opkomst voor het Europees Parlement is 

voor de VVD van eminent belang om een 

achtste zetel binnen te halen. Het zit er in, 

maar dat kan alleen als alle leden plus hun liberale vrienden en 

kennissen op 10 juni naar de stembus gaan. Zorg voor een mooie 

liberale opkomst! 
In dit blad treft u alle informatie over de campagnetoernee, de 

spreekbeurten, de gezamenlijke inspanningen van VVD en JOVD 

en natuurlijk een kort portret van deze kandidaten. 

8 Op de jaarlijk
se algemene verga

dering zal voorzitter 

Willem Hoekzema 

de hamer overdra

gen aan drs. 

H.B. Eenhoorn. Op 

vrijdagavond 28 mei 

neemt hij afscheid 

als voorzitter. 

Bas Eenhoorn is 

intern zeker geen 

onbekende, maar 

wat beweegt hem om zo'n 

zware taak op zich te nemen? 

·. • Verschuivingin Bestuurders

vereniging richting gekozen 

wethouders en burgemees

ters; discussie over monisme 

en dualisme óp lokaal niveau 

• Philippe Brood: De Kamer

debatten duren veel te lang 

• Uitgereikte Thorbeekepen

ningen en Stikkerplaquettes 

• De Margreet..:Kampspeld 

Vergeet niet een ander te 
machtigen voor u op 10 juni 
te stemmen, indien u bent 
verhinderd! 

MEI1999 

Nr. 1461 
ISBN: 0166-8498 

u 
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Hieronder volgen korte impressies van de nummers 2 tot en met 9 op de liberale kandidatenlijst voor het Europees Parlement. Voorafgegaan 

door een interview met lijsttrekker fan Kees Wiebenga. Aansluitend treft u alle belangrijke informatie voor de campagne die van 29 mei tot 

10 juni - de verkiezingsdag - zal worden gevoerd. 

Europese lijsttrekker voor de VVD, ]an Kees Wiebenga (52): 

( 

moet i era er 
wor en' 

Jan Kees Wiebenga, VVD-lijsttrekker voor het 
Europees Parlement 

door Reny Dijkman, foto's Peter Drent 

Hij weet precies wat in de landelijke WD speelt, maar nog meer voelt hij zich thuis in de 

Europese Liberale en Democratische Fractie in het Europees Parlement. Mr. ].G.C. (Jan 

Kees) Wiebenga stapte bij de vorige Europese verkiezingen in 1994 van de Tweede Kamer 

over naar het Europees Parlement (EP). De jurist, die in het EP zich vooral inzet voor een 

gemeenschappelijk Europees vreemdelingen- en veiligheidsbeleid, had al een indrukwekken

de carrière in Nederland achter zich. 

Burgemeester van Eelde op zijn 26ste, WD-Eerste Kamerlid, vervolgens koos hij voor de 

Tweede Kamer aan de andere kant van Het Binnenhof Na 12 jaar maakte hij in 1994 de 

overstap naar de liberale fractie in het Europees Parlement. Daar kreeg hij vrij snel de lei

ding over de WD-fractie, nadat lijsttrekker Gijs de Vries tot voorzitter van de ELDR-fractie 

was gekozen. Na de benoeming vorige zomer van Gijs tot staatssecretaris was het bijna van

zelfsprekend dat fan Kees lijsttrekker zou worden. Op 13 maart 1999 werd hij door de alge

mene vergadering te Papendal in die functie gekozen. 

( Na mijn benoeming heb ik gezegd dat ik een 
inhoudelijke campagne zou gaan voeren,' 

zegt Jan Kees Wiebenga (52). 'Politiek is niet 
het verkopen van een product. Politiek is geen kwestie 
van verpakking. Politiek gaat over idealen en over de 
werkelijkheid. De beste manier om de kiezers naar de 
stembus te krijgen is te laten zien welke verschillen tus
sen de partijen bestaan. In de Europese politiek zijn die 
verschillen even helder aanwezig als in Nederland. Wij 

hebben als VVD het voordeel dat het Europees liberale 

programma een natuurlijke aansluiting vormt op ons 
nationaal verkiezingsprogramma.' 

Liberale en Democratische fractie werd dit voorstel door 

de Christen-Democraten en de Sociaal- Democraten op 
5 mei verworpen. Jan Kees had lang de hoop dat dit sta
tuut nog voor de verkiezingen op 10 juni zou worden 
aangenomen. 'Dit is de basis van de geloofwaardigheid 
van het Europees Parlement,' zegt hij. 'Wij hebben er 

hard voor gestreden en gaan daar ook mee door!' 

En dan Europa. 'Wij wensen als VVD een modern en 
betrouwbaar Europa. We willen de sterke kanten benut
ten en de zwakke kanten aanpakken. Ik besefheel goed 

dat de meeste mensen geen tijd hebben om verkiezings

programma's te lezen. Daarom hebben wij dat program

ma in een tien puntenprogramma helder en bondig 
samengevat.' 

succes ingezet om de Europese instellingen betrouwbaar 

te maken. Jan Kees Wiebenga noemt man en paard: 
'Fraude, vriendjespolitiek, verspilling en geheimzinnig

heid moeten h~rd worden aangepakt. Commissarissen 

die dergelijke uitwassen tolereren, moeten vertrekken. 
Lidstaten die sjoemelen met de richtlijnen en de Europe

se subsidies moeten worden beboet.' 

Wiebenga wil zich vooral sterk maken voor een demo
cratischer Europa. 'Op Europees niveau schiet de demo

cratie tekort. Het Europees Parlement moet de mogelijk

heid krijgen individuele Commissarissen - indien zij het 
vertrouwen hebben verspeeld- naar huis te sturen. Ook 

moeten wij zeggenschap krijgen over de hele Europese 
begroting. Nu hebben wij dat bijvoorbeeld nog niet over 

de Europese landbouwbegroting.' 

Eén vestigingsplaats: 
Brussel 

'De VVD maakt zich al veertien jaar sterk voor één vesti
gingsplaats, namelijk Brussel.' Jan Kees ergert zich mate
loos aan de (minimaal) maandelijkse verhuizing van 

Brussel naar Straatsburg. Pure geld- en arbeidstijdver
spilling. 
Een ander punt is de inzet voor een schoner Europa. 
Milieuvervuiling houdt niet op bij onze grenzen. 'Voor 
lucht-, bodem- en watervervuiling is Europese wetge
ving nodig. Milieubelasting op Europees niveau mag 

overigens alleen worden ingevoerd als de belastingdruk 
voor de burgers gelijk blijft.' 

Modern en betrouwbaar 
Europa 

Europa: betaalbaar 
en democratisch 

In het Europees VVD-programma ligt tot zijn voldoe

ning ook een sterk accent op een gezamenlijk asiel- en 

veiligheidsbeleid. Wiebenga is daar persoonlijk al vijf 
jaar intensief mee bezig. 'Nu de binnengrenzen zijn ver

vallen, zullen we gezamenlijk dezelfde toelatingsregels 

moeten hanteren. Ontheemden moeten naar evenredig
heid over de EU-landen worden verdeeld. Op het ogen

blik hebben Duitsland en Nederland de meeste asielzoe
kers. Ik wil een regeling waarin ontheemden en de daar
mee gepaard gaande opvangkosten over alle lidstaten 
naar evenredigheid worden verdeeld. We zullen moeten 

komen tot een gezamenlijk terugkeerbeleid en opvang in 

de eigen regio. 

De afgelopen maanden heeft het Europees Parlement in 
het teken gestaan van een gevecht om échte democratie, 

zonder fraude, en met een glasheldere besluitvorming. 

In de laatste twee afleveringen van Vrijheid & Democra
tie heeft VVD-Europarlementariër Jan Mulder daar uit
voerig over bericht. Het parlement heeft zijn tanden 

laten zien ten aanzien van de Europese Commissie. 
Daarnaast heeft vooral de Europese liberale fractie aan

gedrongen snel met een statuut te komen waarin wordt 
vastgelegd dat alle Europarlementariërs hetzelfde gaan 
verdienen en dezelfde vergoedingen krijgen voor perso
neel, reizen en verblijf. Tot diepe teleurstelling van de 

Jan Kees schetst de hoofdlijnen van het Europees VVD

programma. 
'Europa moet betaalbaar blijven en een sober financieel 

beleid voeren. Wij streven naar een nulgroei van de 

begroting, naar een redelijke (netto-)bijdrage van de lid
staten en naar hervorming van de structuurfondsen en 
het landbouwbeleid. Voor het handelsverkeer hebben 

wij een harde euro nodig. Daarom mag aan de onafhan
kelijkheid van de Europese Centrale Bank niet worden 
getornd. De deelnemende lidstaten moeten hun lage 
begrotingstekort, de lage staatsschuld en de lage inflatie 
handhaven.' 

De laatste vier jaar heeft de VVD-fractie zich niet zonder 
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Dit gezamenlijk beleid zal dan ook moeten worden 

gevoerd ten aanzien van de mensensmokkel en andere 
grensoverschrijdende criminaliteit. Samenwerking van 

politie en justitie tegen mensensmokkel, drugshandel, 
terrorisme, wapenhandel en internationale fraude door 
alle lidstaten zal Europa veiliger maken.' 

De volkerenmoord in Kosovo is een aanfluiting voor het 
blazoen van Europa. Jan Kees Wiebenga bepleit de tot
standkoming van een gezamenlijk buitenlands beleid 



Bevordering van vrede 

door de Europese Unie. Vredeshandhaving echter, voor

al in de Balkan, moet in NAVO-verband worden uitge
voerd. Geen lidstaat moet dit gezamenlijk optreden kun
nen tegenhouden, maar over de inzet van troepen moe
ten de nationale parlementen beslissen. 

Nieuwe kandidaatlidstaten staan te trappelen om tot de 
Europese Unie toe te mogen treden. 'Maar dan moet 

eerst de slagvaardigheid van de Europese Unie worden 
vergroot. Daartoe is het noodzakelijk dat meerderheids

besluitvorming door de Raad van Ministers regel wordt. 

Het is nu nog steeds zo dat één lidstaat uit eigenbelang 
essentiële besluitvorming kan tegenhouden.' 

De VVD is en blijft tegenstander van een Europese Unie 
die als superstaat wil fungeren. De afgang van de Euro

pese Commissarissen heeft de liberalen in het gelijk 
gesteld. Te gretig heeft de Commissie te veel taken op 

Europa: 
géén superstaat 

zich genomen, die zij niet aan kon. De macht om de 

macht. 
Jan Kees: 'Nationaal beleid moet niet onnodig naar 

Europa worden overgeheveld. Alleen in zaken waarin de 

Europese Unie als eenheid slagvaardiger kan optreden -
denk aan het asiel- en milieubeleid- is de VVD voor

stander van overheveling van nationale bevoegdheden.' 

Een liberaal Europa 
Verreweg de meeste regeringsleiders zijn van sociaal

democratische huize. Jan Kees Wiebenga wijst erop dat 
de Europese Unie in wezen een liberaal project is. 'Het 

gaat om vrijhandel en vrij personenverkeer, maar het 

moet wel in goede handen blijven. In de Brusselse wan
delgangen zweeft het socialistische spook van 'de maak
bare samenleving' weer rond, zoals wij dat hebben erva

ren tijdens het kabinet De Uyl. Het wordt dus tijd om 

voor een fors liberaal gehalte in Europa te zorgen.' 

Elly Plooij-van Gorsel, VVD
Europarlementariër 

2. Dr. Elly 
Plooij-van 
Gorset (52) 
Zij begint aan haar tweede periode in het 

Europees Parlement. Eliy's motivatie daar

toe: 'De Europese politiek overstijgt de 

nationale politiek. Veel zaken kunnen we 

niet meer nationaal regelen, die moeten 

Europees worden aangepakt. Ik koos voor 

Europa omdat ik zag dat daar de toekomst 

ligt. Daar wil ik mijn steentje aan bijdra

gen. Bovendien is politiek een ontzettend 

leuk vak!' 

Elly Plooij heeft een boeiende portefeuille. 'Ik houd me 
vooral bezig met de economische kant van Europa: de 
interne markt, eerlijke concurrentie, telecommunicatie, 
energie, MKB, maar ook met biotechnologie, Dat is een 
zeer interessante sector. Het is een heel concrete porte
feuille waarin duidelijk zaken zijn bereikt. Denk aan de 

Gas- en Elektriciteits Richtlijnen, voor Nederland niet 
onbelangrijk, en de Richtlijn voor bescherming van bio
technologische uitvindingen, die heel belangrijk is voor 

onze agrarische en voedingssector.' 

Middena. en Klein 
Bedrijf is in goede 

handen 

Elly heeft zich vooral ingezet voor de belangen van het 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Europees is de definitie 
van het MKB van 500 naar maximaal 250 werknemers 
gezakt. Elly: 'Geld moet terecht komen waar het hoort, 
bij de kleine bedrijven waar de grootste werkgelegen
heidsgroei zit. Daarnaast is op mijn initiatief 10% van 
het budget binnen het Europese Technologiestimule
ringsprogramma (het Kaderprogrammal gereserveerd 
voor projecten waaraan het MKB deelneemt. Dat komt 

neer op 3 miljard gulden voor 4 jaar. Binnen het MKB 
bestaat voor deze Kaderprogramma's grote belangstel

ling. Maar liefst 800 bedrijven hebben hieraan al deelge

nomen. Steun aan de kleinere bedrijven heeft een hoge 
prioriteit, daardoor wordt de banengroei gestimuleerd. 

Ook heb ik de Transatlantische relatie stevig gestimu
leerd door middel van TIES ( Trans-atlautic Informa

tion Exchange Service). Dat is een groot internet project 

dat organisaties, bedrijven en politici aan beide zijden 

van de oceaan verbindt.' 

Elly was de afgelopen periode penningmeester van de 
fractie. Breed lachend: 'Dan moet je goed op de centjes 

passen en, niet onbelangrijk, wij hanteren ook in Brussel 
de Zalmnorm!' 

Ik wil de klus 
afmaken! 
Elly Plooij werd door de partij op de tweede plaats van 

de kandidatenlijst gezet. De komende vijf jaar wil zij 
benutten om de acties die zij voor het MKB in gang 

heeft gezet en het project op het gebied van de informa
tie- en communicatietechnologie verder te begeleiden. 

'Dit alles, om ook in Europa te zorgen voor meer werk
gelegenheid,' zegt zij. 'Die klus wil ik graag afmaken. Het 

Europees Parlement is op deze terreinen volledig mede
wetgever. Van onze Nederlandse wetgeving wordt al 

35% in Brussel gemaakt. Als gekozen parlementariër is 

het mijn plicht dit aan de kiezers uit te leggen. Ik zie het 
dan ook als mijn taak Europa dichter bij huis te brengen 

voor de burgers. 
Europa is een heelliberaal project: meer keuzen, meer 
vrijheid, meer rechten. En kijk naar de interne markt die 
gebaseerd is op liberalisering, deregulering en privatise
ring. Nu we al veel hebben bereikt, denk bijvoorbeeld 

aan de Euro, mogen geen nieuwe belemmeringen wor
den opgeworpen door onjuiste invoering van Europese 

wetgeving, zoals de Fransen bijvoorbeeld doen met hun 
elektriciteitswetgeving. De interne markt is nog niet af. 

Alleen door een stevige liberale inbreng kan die worden 
voltooid. Daarvoor wil ik mij sterk maken. Daarvoor 

hebben wij meer VVD-parlementariërs nodig in het 
Europees Parlement. Dus stem VVD!' 

3. Ir. Jan Mulder 
{55) 
Ook Jan Mulder staat aan de vooravond van een tweede 

periode in het Europees Parlement. Jan kijkt met enige vol

doening terug op de afgelopen vijfjaar. 

'Als lid van de VVD-fractie heb ik in de Landbouwcom
missie gewerkt aan het initiatief om tot één Europese 
kwaliteitspolitiek voor landbouwproducten te komen. 

Dit initiatief voorstel is unaniem door het Europees Par
lement aangenomen. De Europese Commissie heeft toe

gezegd met concrete voorstellen te zullen komen.' 

Controle 
verdubbelen 

Jan Mulder bepleit- al jaren en niet alleen in verkiezing

stijd- een veel betere controle op de besteding van de 
landbouwgelden in de lidstaten. Geen "ieder voor zich 

en God voor ons allen" -mentaliteit. Als lid van de 
Begrotingscontrolecommissie heeft hij voorgesteld het 
aantal ambtenaren te verdubbelen dat de landbouwuit
gaven controleert. Lidstaten die met de bestaande regels 

de hand lichten lopen in de toekomst het risico dat hun 
boete wordt verhoogd van 10 naar 25%. 'De kans om 
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Jan Mulder, 
VVD

Europarle
mentariër 

tegen de lamp te lopen is aanzienlijk vergroot', vertelt 

Jan Mulder, 'want de Europese begrotingscontrolecom
missie heeft een nieuwe procedure uitgewerkt waardoor 

het mogelijk wordt de landbouw beter te controleren.' 

Jan Mulder kent het agrarisch bedrijf niet alleen uit de 

boeken. Hij is geboren en getogen op een landbouwbe
drijf in Diever, waar hij vaak vertoeft. Voor hij lid werd 

van het Europees Parlement had hij als hoge ambtenaar 

bij de Europese Commissie ook met de beleidsmatige 
kant te maken. Alleen hield hij zich in die jaren meer 

bezig met de landbouw in ontwikkelingslanden. Dat, 
tezamen met zijn studie aan de - toenmalige- Land

bouw Hogeschool in Wageningen, maakt hem tot des
kundige bij uitstek. 

Honderd procent 
Nederlander 

Hoewel hij al vele jaren in Brussel woont, voelt Jan zich 

100% Nederlander. 'Drie tot vier keer per week ben ik in 
Nederland. In Brussel koop ik dagelijks om de hoek de 
vier Nederlandse ochtendbladen en 's avonds krijg ik de 
NRC bezorgd. Maar ook de Nederlandse radio- en t.v.

zenders komen glashelder door.' 
'Iedereen moet van het democratisch recht gebruik 

maken om op 10 juni te gaan stemmen,' is zijn mening. 
Waarom VVD? 'Onze partij heeft in het verleden de ont

wikkelingen in het Europees Parlement steeds kritisch 
maar constructief gevolgd. Zo moet het ook in de toe

komst gaan.' 

Zijn basisstelling ten aanzien van Europa is. ' Net zoals 

voor de lidstaten moet ook voor Europa begrotingsdisci
pline gelden. De VVD wil dan ook een sober uitgavenbe
leid waarvan de financiële lasten evenwichtig over de lid

staten zijn verdeeld.' 

4. Jules Maaten 
(38) 
'Geen getreuzel bij het tot stand brengen van een betere 

controle op de Europese Uniebureaucratie. Over alle Euro

pese wetgeving en de gehele begroting moet het Europees 

Parlement het laatste woord krijgen.' Dit is het devies van 

de eerste nieuwkomer op de WD-lijst, Jules Maaten. 

Hij kandideerde zich 'omdat ik mij zorgen maak over de 
tendens om in verdergaande centralisatie en "verstaat

sing" van de Europese Unie een oplossing voor proble
men te zoeken. De liberalen hebben zich daar steeds 

tegen gekeerd. Ook ik wil daar als liberaal mijn bijdrage 
aan leveren.' 

Zijn vader was VVD-wethouder in Amstelveen, zijn 
moeder ambtelijk secretaris bij de VVD-Tweede-Kamer

fractie. Zelfheeft Jules in de Amstelveense raad gezeten. 
Via de JOVD, waarvan hij de landelijk internationaal 

secretaris was, begon hij aan een mondiale liberale car
rière. 
'Van huis uit heb ik aan politiek meegekregen dat je als 



Jules Maaten, VVD-kandidaat voor het 
Europees Parlement 

persoon je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. De 

meeste mensen kunnen uitstekend beoordelen wat goed 

voor hen is. Zij moeten de ruimte krijgen om keuzen te 

maken.' 

Liberalen hebben 
een speciale 

verantwoordelijkheid 
Vanaf 1992 is hij Secretaris-Generaal van de Liberale 

Internationale met als standplaats Londen. Jules: 'In 

mijn internationale werk heeft het verschaffen van indi
viduele en democratische rechten steeds voorop gestaan. 

Als liberalen hebben wij een speciale verantwoordelijk

heid om ons daarop te richten.' 
Hij verwacht dat Nederland veel baat zal hebben bij de 

verdere ontwikkeling van de Europese eenwording. 

'Maar daarbij zullen we ons wel actief moeten opstellen. 
De VVD heeft wat dat betreft een traditie hoog te hou

den.' 
Voor deze inwoner van Londen zijn de contacten met de 

VVD directer dan voor de meeste Nederlandse liberalen. 
'Dat vloeit voort uit mijn functie als Secretaris-Generaal 

van de Liberale Internationale (LI) met Frits Bolkestein 
als voorzitter van onze organisatie. De VVD heeft in de 

Ll steeds een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast was en 
is er de band met de (oud-) JOVD'ers, waarvan ik veel 

heb geleerd en die mij dierbaar is.' 

Terug naar Nederland 
Na de verkiezingen verhuist Jules terug naar Nederland. 

'Londen zal ik altijd een warm hart blijven toedragen, 
maar als Europarlementariër ligt een belangrijk deel van 

mijn werk in de contacten met mijn achterban.' 

Tijdens het Berlijns congres waarop het Liberaal Euro
pees verkiezingsprogramma werd vastgesteld is Jules 

Maatengekozen tot penningmeester van de ELDR-par
tij. 

5. Drs. Marieke 
Sanders - ten 
Holte (57) 
Die sde plaats op de WD-kandidatenlijst vindt Marieke 

heel eervol. Zij gaat er alles aan doen om het in haar 

gestelde vertrouwen waar te maken. Haar motief om op te 

gaan voor het Europees Parlement formuleert ze met: 'Ik 

vind het ontstaan van de eenwording van Europa fascine

rend en het doel: "Vrede door samenwerking" onderschrijf 

ik volledig.' 

Marieke Sanders, die haar doctoraal Algemene Litera

tuur Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam behaalde, is Directeur Stichting Lezen. 

-
Marieke Sanders, VVD
kandidaat voor het Europees 
Parlement 

Robert Goedbloed, 
VVD-Europarlementariër 

Tegen die achtergrond is het ook niet verwonderlijk dat 
zij met het statement komt: 'Europees cultuurbeleid 
betekent voor mij "eenheid in verscheidenheid." Het 
versterken van de culturele veelvormigheid binnen 
Europa en het behoud van ons cultureel erfgoed draagt 
bij aan een wederzijds begrip. Daar wil ik mij voor inzet

ten.' 
Marieke Sanders, die de afgelopen twaalf jaar actief was 
in Provinciale Staten van Noord-Holland, wilde binnen 

de VVD graag nog actiever worden. 'Ik 

verwacht dat ik met mijn nieuwsgierig

heid en behoefte aan avontuur deze inte
ressante en dynamische taak kan vervul

len.' 

Veel 
voorlichting is 

nodig 
Tijdens haar tocht door het land geeft 

Marieke vooral uitvoerige voorlichting 
over het reilen en zeilen van het Europees 

Parlement en de Europese Unie. Zij 

belicht de taken van het Europees Parle
ment, dat thans - sinds het Verdrag van 

Amsterdam - het laatste woord heeft in 

70% van de Europese wetgeving. Zij 
spreekt over de taken, maar ook over de hervormingen 

die nodig zijn als de Europese Unie het aantallidstaten 

wil uitbreiden. 
Marieke accentueert de noodzaak van het behoud van 

ons cultureel erfgoed. 'Bij cultuur moeten wij vooral kij

ken naar wat ons bindt, wat de raakvlakken zijn. Elke 
lidstaat heeft de verantwoordelijkheid voor het behoud 

en het uitdragen van de eigen cultuur en talen. Daar

naast zijn er veel gezamenlijke belangen zoals bijvoor
beeld het behoud van historische monumenten. Dat cul

turele erfgoed staat in nauwe relatie met het toerisme en 

dus met werkgelegenheid. We moeten inspelen op die 

diversiteit in Europa.' 

Tot haar voldoening merkt zij dat de belangstelling voor 

Europa groeit en vol vertrouwen stapt zij de campagne 

in voor de Europese verkiezingen op 10 juni 1999. 

6. Drs. Robert 
Goedbloed (52) 
Hij kwam vorige zomer naar het Europees Parlement als 

opvolger van Gijs de Vries, die tot staatssecretaris werd 

benoemd. Tot zijn vreugde rolde hij in een portefeuille die 

hem op het lijf was geschreven. Komend uit een verant

woordelijke financiële baan - begeleider van verzelfstandi

gingen en financiering van projecten van de overheid - kon 

hij zo in de Economische en Monetaire Commissie terecht. 

'Het was een goede mogelijkheid om mij in te werken, 

want deze portefeuille sloot naadloos aan op mijn eerdere 

werkzaamheden,' stelt hij tevreden. 

Toch was het een sprong in het diepe met een onzekerheid 

voor de nabije toekomst, maar dat risico nam Robert. 
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Zijn statement over Europa: 'Als verte

genwoordiger van de burgers wil ik bij

dragen aan een slagvaardig en financieel 
verantwoord Europa. De VVD zet zich in 
voor een stabiele euro. Dat is van groot 
belang voor het handelsverkeer en voor 
de burgers.' 

Europa heeft 
welvaart en 

stabiliteit 
gebracht 
Robert Goedbloed was onder andere 
actief in het kamercentralebestuur van 
Haarlem en lid van de partijcommissie 

Europese Zaken. Zijn opleiding wijst op juridische en 
financiële interesses. Europees Recht in Leiden, Interna
tional Banking Course, Wharton Business School in de 
Verenigde Staten. 
'De Europese samenwerking heeft welvaart en stabiliteit 
gebracht. Maar op weg naar dat moderne Europa kan 
nog veel worden verbeterd. Op basis van mijn ervaring 

wil ik daartoe mijn bijdrage leveren,' is zijn uitgangs

punt voor de komende campagne. 

Tijdens zijn landelijke spreekbeurten stuit hij vaak op 

het feit dat men van de Europese Unie en het Europees 
Parlement nog zo weinig weet. 'Europa is ver weg .. .' ... 

'Europa is onbekend' ... 'Europa is een rotzootje' ... 

Robert gaat op dergelijke uitlatingen met heldere voor
beelden van het tegendeel in. 'Door daarop concreet 

vanuit de VVD-visie te reageren help ik duidelijkheid te 

verschaffen en de afstand te verkleinen.' 
Over de stembusuitslag van de Europese verkiezingen is 

hij optimistisch. 'Door verantwoord bestuur, dus geen 
fraude, een goed veiligheidsbeleid en economische stabi

liteit onderscheidt de VVD zich gunstig. Daardoor zal 

onze partij veel stemmen trekken.' 

7. Dr. Klaas 
Groenveld ( 50) 
Hij promoveerde aan de 

Rijksuniversiteit van 

Groningen op Economi

sche Wetenschappen. 

Hij was een aantal 

jaren wetenschappelijk 

hoofdmedewerker aan 

die universiteit voordat 

hij in 1983 directeur 

werd van het liberaal 

wetenschappelijk insti

tuut de Teldersstichting. 

Naast de vele weten

schappelijke geschriften 

die sindsdien uitkwa-

men en de vele sympo-

sia die werden georga

niseerd, was Klaas 

Groenveld de oprichter 

van de Summerschool, 

een post-academische 

opleiding ter verdieping 

van de kennis van het libe

ralisme. 

Klaas Groenveld, VVD-kandidaat voorh 
Europees Parlement 

Daarnaast is Groenvelcis kennis van de VVD-partijpro

gramma's sinds 1983 bijna spreekwoordelijk. In de 

meeste gevallen was hij de "verwoorder" van de VVD

verkiezingsprogramma's. 
Nu trekt het Europees Parlement. Klaas Groenveld: 'Dat 

geldt vooral voor de beleidsformulering in een interna
tionale context. Mede door de nieuwe ontwikkelingen, 

zoals de EMU, de uitbreiding met Oost-Europese landen 

en de herijking van de instituties.' 

Van de keuken naar 
het opdienen 

De keuze voor het Europees Parlement zal straks voor 
hem inhouden dat hij overstapt van beleidsvoorberei
ding (Teldersstichting) naar beleidsformulering. Groen

veld omschrijft die wisseling plastisch: 'Je gaat van de 
keuken naar het serveren van de gerechten.' 

Klaas Groenveld stelt- als kenner van ons VVD-partij

programma - dat het programma van de Europese Libe
ralen en Democraten zeer wel spoort met het VVD-pro

gramma. 
Als belangrijke zaken die door het Europees Parlement 

in de nabije toekomst moeten worden gerealiseerd 

noemt hij: 'Het verkrijgen van het volledig budgetrecht 
en de herijking van de instituties met het oog op de uit

breiding van de Europese Unie. Die unie heeft behoefte 
aan een structuur "sui generis." Op sommige punten zal 
zij supranationaal (federaal) moeten zijn. En op andere 
terreinen juist samenwerkend (intergouvernementeel).' 



Klaas Groenveld is ervan overtuigd dat de 
VVD op 10 juni de kiezers naar de stem
bus weet te trekken. We moeten er tijdens 
de campagne in slagen duidelijk te maken 
dat het in Europa over essentiële zaken 
gaat waarmee elke burger te maken heeft.' 

S.Herman 
Vermeer, 
ing. (41) 
'Een goede landbouw- en voedselvoorzie

ning is voor de Europese burgers van levens

belang. De landbouw moet betrokken wor-

den bij de plattelandsvernieuwing. Voor de regionale ver

sterking moet Nederland een redelijke bijdrage krijgen uit 

de regiofondsen.' Met dit statement gaat landbouwer Her

man Vermeer de campagne in. 

De oud-JOVD-voorzitter en Provinciale-Statenlid van 
Flevoland zal- als hij in het Europees Parlement wordt 

gekozen - zijn agrarisch bedrijf niet van de hand doen, 

maar anders organiseren. Hij wil voeling houden met 

zijn grond. 
Herman heeft twee redenen om zich kandidaat te stel
len. 'Op bedrijfsniveau krijg ik steeds sterker te maken 

met de Europese richtlijnen en andere door Europa 

gestelde regels. Ik vind het een uitdaging om aan die 
Europese tafel te zitten waar de beslissingen worden 

genomen. Ook vind ik het noodzakelijk om met de VVD 

vanuit de plattelandsoptiek mijn bijdrage te leveren. 
Daarnaast heb ik als statenlid van Flevoland het docu

ment mee vastgesteld waardoor Flevoland een regio 

heeft kunnen inzetten om met co-financiering door de 
Europese Unie tot een versnelde ontwikkeling van dit 

gebied te komen.' 

Óf emigreren óf 
politiek actief ... 

Herman V ermeer, VVD
kandidaat voor het Europees 
Parlement 

Roland van Benthem, VVD
kandidaat voor het Europees 
Parlement 

t1 e:'amen met u wil ik mij voor de volle 7 oo% 
Jinzetten om onze partij een factor van 

gewicht in de Nederlandse politiek te laten zijn,' 
zo schreef ik u vijfjaar geleden vlak na mijn 
aantreden als partijvoorzitter. Met elkaar zijn 
wij daar zeker in geslaagd. De wo is een sterke 
partij geworden en heeft de afgelopen jaren 
een flinke groei doorgemaakt Onze partij is 
een stabiele en invloedrijke factor in de Neder
landse politiek geworden. Wij liberalen hebben 
de laatstejaren meer invloed dan ooit te voren 
op de koers van onze landsregering. Wij moe
ten nu doorzetten om de WD de grootste partij 
in het nieuwe millennium te laten worden. 

Eenheid binnen de partij heb ik altijd hoog in 
het vaandel gehad. Met name in mijn eerste 
bestuur~aar heb ik ontzettend veel tijd gesto
ken in het op orde krijgen van de organisatie. 
Ik heb me ook ingezet voor meer overleg en 
nauwere samenwerking tussen de diverse gre
mia binnen onze partij. Bovendien heb ik 

Herman komt uit een geslacht van agrarische bestuur
ders. Zijn politieke interesse ontstond 'door mijn sterke 
antipathie tegen Den Uyl en zijn kabinet. Als een over
heid de maatschappij zo snel naar de knoppen kan hel
pen door een beleid waarvan je langdurig negatieve 
effecten hebt, blijven er twee mogelijkheden over: óf 

emigreren, óf politiek actief worden. In de JOVD heb ik 
me vervolgens gedurende een viertal jaren politiek ont
wikkeld.' 

Voor Vermeer is het essentieel dat het Europees Parle

ment de komende 5 jaar 'de plattelandsvernieuwing die 

in kaart is gebracht nu ook in uitvoering weet te krijgen. 
Dat daartoe draagvlak in de regio's bestaat en dat de 

financiering geschiedt uit maatschappelijke middelen en 
niet uit de landbouwbegroting. Dat er een realistisch en 

evenwichtig Europees milieubeleid wordt gevoerd.' 

Zijn liefde voor het (boeren)land heeft voor hem allang 

de Europese drempels geslecht. Dat gaat hij in de cam
pagne overbrengen. 'Alle mensen op de VVD-lijst zijn 

normale mensen. We zijn direct benaderbaar. We 

bedrijven eerlijke politiek. Dus op 10 juni wegblijven bij 
de stembus is in mijn ogen onmogelijk.' 

9.Roland 
van 
Benthem, 
RA (31) 
Hij is de jongste kandidaat, maar ondanks 

zijn jeugdige leeftijd heeft hij al een mooie 

carrière gemaakt. 

Roland werkt als senior beleidsmedewerker 

controle en financieel management op het 

ministerie van Financiën, sectie Verkeer & 

Waterstaat. Daarnaast zit hij in de gemeen

teraad van Zeist en in de partijcommissie 

Verkeer & Waterstaat. 

Roland van Benthem constateert: 'Op dit moment is 

Europa nog een ver-van-mijn-bed-show. Velen, ook 

onderstreept dat de mening van leden zeer op 
prijs wordt gesteld en dat bij de besluitvorming 
hun mening wordt gehoord. 

Toen ik in 7 994 aantrad gaf ik reeds aan dat 
we voortdurend, ook als er geen verkiezingen 
zijn, het land in moeten. Een permanente cam
pagne. Wij moeten ons regelmatig aan de kie
zers presenteren op landelijk niveau, maar ook 
in de provincies en in de gemeenten. Laten zien 
en voelen dat je er bent, de problemen in het 
land, in de provincie en in de gemeente kent en 
wilt kennen. En datje die wilt aanpakken. Dan 
worden de kiezers ook leden. De afgelopen 
jaren is daar veel over gesproken en zijn plan
nen ontwikkeld. Aan mijn opvolger Bas Een
hoorn de taak om de verdere uitvoering hier
van in goede banen te leiden. 

Op korte termijn krijgen we eerst nog met een 
andere campagne te maken, namelijk die voor 
de verkiezingen van het Europees Parlement 
Tijdens de 703e Algemene vergadering op vrij
dag 28 en zaterdag 29 mei in Rotterdam wordt 
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jongeren, nemen de verworvenheden als vanzelfspre
kend aan. Als je beseft dat het nationaal beleid meer en 

meer wordt bepaald in Europa dan is dat the place to be. 
Juist als jongere wil ik bouwen aan een beter en 
betrouwbaar Europa. 
Ouderen die nog de Tweede Wereldoorlog, de Koude 
Oorlog, maar ook de val van de Berlijnse Muur bewust 

hebben meegemaakt, staan momenteel dichter bij de 

gedachte aan één veilig en vrij Europa dan de jongeren 
die de meeste feiten slechts uit geschiedenisboekjes ken

nen. Voor jongeren is het vrij reizen door Europa heel 
normaal. 

TransportnetMVerken 
en infrastructuur 
Roland van Benthem wil de komende vijf jaar in het 

Europees Parlement werken aan een vrij en liberaal 
Europa. 'Het verder vervolmaken van de huidige taken 

is belangrijker dan extra taken erbij te nemen en die half 

te doen. Daar is de komende jaren winst voor Europa en 
de burger uit te halen.' Met zijn Nederlandse werkerva

ring zou hij graag in het Europees Parlement betrokken 
willen worden bij het Europese Verkeer en Waterstaat. 

Dan praten we over de Trans Europese (transport)net
werken, de veranderende infrastructuur, de kansen van 

internet en de oprukkende verstedelijking. 

Daarnaast constateert hij door zijn huidige werkkring: 
'Vanuit de Rijksbegroting word je geconfronteerd met 

de noodzaak fraude aan te pakken en verantwoording af 

te leggen over hetgeen je doet met het belastinggeld.' 

In zijn verkiezingscampagne wil hij de (voor velen) abs
tractie van Europa doorbreken. Heel concreet zal deze 

spreker bevlogen weten aan te geven wat Europa voor de 
mensen in de zaal betekent. Met begrijpelijke beelden en 

zonder vakjargon. 'De sleutel tot succes is zichtbaar aan
wezig zijn en de mensen actief opzoeken. Het gaat om 

het persoonlijk contact.' B 

het startschot voor deze campagne gegeven. 
Laten we er met elkaar hard aan werken dat 
we straks ook in Europa een nog sterker libe
raal geluid kunnen laten horen. 

Vrijdagavond 28 mei draag ik het voorzitter
schap over aan mijn opvolger. Ik heb deze func
tie vijfjaar lang met veel plezier vervuld. Met 
name mijn drukke werkzaamheden als burge
meester van Den Helder noopten mij echter te 
stoppen. Ik heb veel vertrouwen in Bas Een
hoorn en wens hem heel veel succes! 

partijvoorzitter. 



Europese Verkiezingen 10 juni: 

Op weg naar een modern en 
betrouwbaar Europa! 
- met een inhoudelijke campagne -

'Ga naar de stembus!' is de komende weken een belangrijk motto. 

Om de verkiezingen van het Europees Parlement te winnen is de 

opkomst namelijk van doorslaggevend belang. Volgens de huidige 

prognoses behaalt de WD bij de verkiezingen van het Europees Par

lement op donderdag 10 juni 25% van de stemmen. Omgerekend in 

zetels is dit voor de Europese fractie van de WD goed voor 7,5 

zetels. Met een goede campagne moeten dat er 8 kunnen worden. 

Ook u kunt een bijdrage leveren om dit doel te bewerkstelligen! 

door Marita Smit 

D
e (kandidaat-)Europarlementariërs hebben het 

er druk mee. Ze reizen stad en land af om zich 

te profileren en bekendheid te geven aan het 

Europees Parlement. Dat is van groot belang, omdat 
burgers veelal nietweten wat er allemaal gebeurt in 

Brussel en in Straatsburg. De motivatie om te gaan 
stemmen is om die reden vaak ver te zoeken. Daar moe

ten we verandering in brengen. Die taak is niet alleen 

weggelegd voor de Europarlementariërs. Ook u, als 

VVD-lid, kunt hierbij helpen. Wanneer ieder lid in zijn 
of haar vrienden- en kennissenkring 25 mensen weet te 

motiveren een stem op de VVD uit te brengen, zijn we al 
een flink eind op weg naar die 8 zetels! 

Inhoudelijke 
campagne 

Europees beleid is binnenlands beleid en omgekeerd. 
'Het beleid dat op Europees niveau wordt vastgesteld 

slaat terug op de mens op straat, vaak zonder dat men 

zich daarvan bewust is. Sommige dingen moeten grens
overschrijdend worden vastgesteld. Dat is de insteek van 

de campagne,' zo vertelt campagneleider Petra Gin jaar. 

'De VVD voert een inhoudelijke campagne. Om de kie
zers naar de stembus te krijgen en een stem uit te laten 

brengen op de VVD, is het zaak te laten zien welke ver

schillen er tussen de partijen bestaan. De VVD wil op 
weg naar een modern en betrouwbaar Europa. De VVD 

wil de sterke kanten van Europa benutten en de zwakke 

kanten aanpakken. Deze punten vormen de basis van de 
campagne.' 

Met de komst van de euro is Europa concreet voor de 

burger geworden. In de nationale politiek wordt gedis
cussieerd over Europa (commissie, afdracht, EMU, 

Landbouw, Amsterdam, Agenda 2000). Tevens is er een 

recente vloed van publiciteit geweest rond de vergoedin
gen, salarissen en subsidies. 

Veel Nederlanders hadden in 1994 de indruk dat er niets 
te kiezen viel. Omdat er in Nederland inmiddels meer 

over Europese zaken (positief en negatief) wordt bericht 

en gediscussieerd, is dat anno 1999 veranderd. De 

bevoegdheden van het EP zijn de laatste jaren verruimd 
en verkend. Bovendien geven de politici de VVD een 

duidelijk gezicht. 

Sterke VVD-standpunten, waarop deze campagne de 
nadruk zal worden gelegd, zijn: 

Een democratisch Europa 

Een veilig Europa 
Een betrouwbaar Europa 

Een betaalbaar Europa 

Een ondernemend Europa 
Een menselijk Europa 
Een slagvaardig Europa 

Korte campagne 
De EP-campagne is nog korter en intensiever dan de 

campagne die is gevoerd voor de Provinciale Statenver
kiezingen. Het startschot voor de EP-campagne wordt 

gegeven tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 

zaterdagmiddag 29 mei in het World TradeCenter te 
Rotterdam. Tot en met woensdag 9juni worden op 

werkdagen weer de bekende Grote Avonden georgani
seerd. De (kandidaat-) Europarlementariërs, en dan met 

name lijsttrekker Jan Kees Wiebenga, vervullen tijdens 

deze bijeenkomsten uiteraard een prominente rol. Daar
naast worden zij gesteund door politiek leider Hans 

Dijkstal, bewindslieden en andere landelijke politici. 

Ook in de aanloop naar de verkiezingen worden overi
gens diverse bijeenkomsten georganiseerd door het hele 

land. Sinds begin april worden de Europarlementariërs 

regelmatig uitgenodigd om over hun (toekomstige) 
werkzaamheden te praten. Voorts wordt in samenwer

king met de JOVD een viertal politieke cafés en een sym

posium speciaal voor jongeren georganiseerd. Elders in 
deze Vrijheid & Democratie treft u een overzicht aan 

van alle activiteiten, die nog resten in de maanden mei 
en juni. 

Creativiteit en 
inventiviteit zijn 

noodzakelijk 
Mond-tot-mond-reclame, promotiestands, ingezonden 

brieven. Free publicity dient deze campagne optimaal 

benut te worden, aangezien de budgetten bij vele kamer

centrales slechts zeer beperkt zijn. Het landelijk campag
neteam doet daarom een beroep op de creativiteit en 

inventiviteit van de campagneteams van de diverse 
kamercentrales, ondercentrales en afdelingen. 

Alle relevante informatie met betrekking tot de campag
ne is terug te vinden op internet. De site wordt dagelijks 

bijgewerkt, zodat de informatie te allen tijde actueel is. 

Het adres is: http://vvd-campagne.nl. • 

, Campagnetoernee en spreekbeurten 
Hieronder volgt een overzicht van alle Grote Avonden, de openbare spreekbeurten van de VVD-top en de 
openbare presentaties van onze kandidaten voor de Liberale en Democratische fractie in het Europees Parle

ment. Tijdens de Grote Avonden treden Hans Steijger en Meike van der Linde op. Een groot aantal (kandi

daat-) Europarlementariërs alsmede politiek leider Hans Dijkstal, bewindslieden en andere landelijke politici 
treden in talkshows op tijdens deze Grote Avonden. Voor inlichtingen, afdeling voorlichting: 070 - 361 30 30. 

Zaterdag 29 mei (MIDDAG): START VAN DE EP
CAMPAGNE tijdens JA V te Rotterdam 
Locatie: World Trade Center, Beursplein 37 te 
Rotterdam 

Maandag 31 mei: GROTE AVOND kamercentrales 
Friesland, Groningen en Drenthe 
Locatie: Café restaurant De Kruisweg, Kruisweg 1 te 
Marurn 

Dinsdag 1 juni: GROTE A VOND kamercentrales 
Flevoland en Utrecht 
Locatie: te Almere of Utrecht 

Woensdag 2 juni: GROTE AVOND kamercentrale 
Den Haag 
Locatie: Tuschinski theater, Buitenhof20 te Den 
Haag 

Donderdag 3 juni: GROTE AVOND kamercentrale 
Limburg 
Locatie: De Platte Zaol, Griend 6-7 te Maastricht 

Vrijdag 4 juni: GROTE AVOND kamercentrales 
Den Bosch en Tilburg 
Locatie: Hotel v/d Valk, Aalsterweg 322 te Eindho
ven 

Maandag 7 juni: GROTE AVOND kamercentrale 
Gelderland 
Locatie: Musis Sacrum, Deloitte & Touche zaal, 
Velperbuitensingel25 te Arnhem 

Dinsdag 8 juni: GROTE AVOND Kamercentrale 
Leiden 
Locatie: Cultureel Centrum de Warenar, Kerkstraat 
75 te Wassenaar 

Woensdag 9 juni: GROTE AVOND, Slotbijeen
komst kamercentrales Amsterdam en Haarlem 
Locatie: te Amsterdam 

Bij afsluiting van deze lijst op 5 mei waren nog niet 
alle spreekbeurten bekend; ook zullen er zeker nog wij
zigingen plaatsvinden. U kunt in geval van twijfel het 
best even contact opnemen met uw afdelingsbestuur. 

Dinsdag 18 mei: Jan Kees Wiebenga en Marieke 
Sanders. Locatie: De Rustende Jager te Bergen (N
H) 
Aanvang: circa 19.45 uur 

Woensdag 19 mei: Plorus Wijsenbeek Locatie: De 
Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, Soestdui
nen. Aanvang: 20.00 uur 
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Woensdag 19 mei: VVD/JOVD: "Eurotalk"- jonge
rencafé- met Elly Plooij-van Gorsel, Clemens Cor
nielje en Joris Voorhoeve; locatie: Café Cher, Til
burg.Aanvang: 20.00 uur. Presentatie: TMF VJ 
Bridget Maasland 

Woensdag 19 mei: Jules Maaten. Locatie: 't Oude 
Landhuis, Utrecht. Aanvang:20.00 uur 

Woensdag 19 mei: Herman Vermeer. Locatie: De 
Kaasboerderij, Katwoude. Aanvang:20.00 uur 

Woensdag 19 mei: Jan Mulder. Locatie: Zuster A. 
Westerhof 1, Leens-Groningen. Aanvang: 20.00 uur 

Woensdag 19 mei: Klaas Groenveld. Locatie: Insti
tuut voor Publiek en Politiek "De Rode Hoed" te 
Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Soci
aal Europa 

Donderdag 20 mei: Marinus van Greuningen. Loca
tie: Golden Valley Markt 2, Schagen. Aanvang: 
20.00 uur 

Donderdag 20 mei: Jules Maaten. Locatie: Restau
rant "De Prinsemarij", St. Jansstraat 1, Laren. Aan
vang: 20.30 uur 

Vrijdag 21 mei: Jan Mulder & Gert-Jan Oplaat. 
Locatie: De Witte Hoeve te Venray. Aanvang: 20.00 
uur 

Dinsdag 25 mei: Robert Jan Goedbloed. Locatie: 
VSB-zaal, Schouwburg De Kampagne, Bernhard
plein 10, Den Helder. Aanvang: 19.30 uur 

Woensdag 26 mei: VVD/JOVD "Euro talk" -jonge· 
rencafé-met Jan Kees Wiebenga, Joris Voorhoeve 
en Roland van Benthem. Locatie: Café Locus Publi· 
cus, Rotterdam. Aanvang: 20.00 uur. Presentatie: 
TMF VJ Bridget Maasland 

Woensdag 26 mei: Jan Mulder. Locatie: Herberg 
"Oud Gemeentehuis", Hoofdweg 90, Eelde. Aan
vang: 20.00 uur 

Donderdag 27 mei: Marieke Sanders. Locatie: Abe 
Lenstrastadion, Heerenveen. Aanvang: 20.00 uur. 
Onderwerp: Macht en Onmacht van het Europees 
Parlement 

Donderdag 27 mei: Elly Plooij- van Gorsel. Locatie: 
Restaurant "De Franse Brug", Westeinde 83, Roe
lofarendsveen. Aanvang: 20.00 uur 

. 't 
Donderdag 27 mei: Roland van Benthem. Locatie: 
Liduinahuis in Rotterdam. Aanvang circa 21.00 uur 

ZATERDAG 29 MEI: CAMPAGNESTART TIJ
DENS DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADE
RING IN HET WORLD TRADECENTER TE 
ROTTERDAM. 
(aansluitend op het ochtendprogramma!) 

Maandag 31 mei: Jules Maaten, ledenvergadering 
kc-Dordrecht. Locatie en aanvangstijdstip nog met 
bekend 

Maandag 31 mei: Marieke Sanders. Locatie: Heine
kenhoek (Leidscheplein) te Amsterdam. Aanvang; 
20.30 uur. Onderwerp: Liberale fractie; eenheid 0 

diversiteit? 



Campagne sterk in teken van jongeren 
Sedert oktober van het vorig jaar is oud-]OVD-voorzitter Ciska 

Scheidel actief als jongerenadviseur van het hoofdbestuur. In die 

functie is zij sterk betrokken bij de jongerenactiviteiten die voor de 

Europese verkiezingscampagne worden georganiseerd. 

Door Marcel Gerritsen 

C
iska Scheidel: 'Samen met de JOVD organiseren 

we door het hele land verspreid een aantal avon

den waarop wij jongeren willen interesseren 
voor de komende verkiezingen. Er staan vier Euro-avon

den gepland die een informeel karakter zullen dragen. 
Bedoeling van deze avonden is dat de zaal in discussie 

treedt met de verschillende sprekers die voor deze avon

den zijn uitgenodigd. Om het informele karakter en de 
discussie met de zaal centraal te stellen hebben de bij
eenkomsten de titel "Euro-Talk" meegekregen.' 

Met trots meldt Ciska dat men voor iedere avond grote 
sprekers heeft weten te interesseren: 'Loek Hermans, 

Johan Remkes, Clemens Cornielje, Joris Voorhoeve en 

Miehiel Patijn zullen in ieder geval komen en daarnaast 
verwachten we in ieder geval iedere avond een kandidaat 

voor het Europees Parlement. Zo hebben Jan Kees Wie

benga, Elly Plooij-van Gorsel, Jules Maaten en Klaas 
Groenveld allaten wetenactede présence te geven'. Ver

der is het leuk te constateren dat de jongere kandidaten 

voor het Europees Parlement hebben toegezegd op meer 
dan één avond aanwezig te zullen zijn. 

Na een inleiding van een (kandidaat) Europarlementa

riër zal op deze avonden vervolgens een debat plaatsvin
den tussen een liberale prominent, een criticus die niet 

van VVD-huize is en de voorzitter van de JOVD. 'Dat 
beloven leuke en interessante discussies te worden,' is de 

overtuiging van Ciska. 

Een /1/IVJ" als 
presentatrice 
Om de aantrekkelijkheid van de avonden nog eens extra 

te versterken is Bridget Maasland gevraagd om deze 

laandag 31 mei: Elly Plooij-van Gorsel. 
ocatie: Eikenlei 62, St. Job in 't Goor (België) 
anvang 20.00 uur 

laandag 31 mei: Robert Jan Goedbloed. 
lcatie De Rode Hoed te Amsterdam. Aan
tng: 20.00 uur. Onderwerp: Het belang van 
:tEuropees Parlement 

insdag 1 juni: Clemens Cornielje en Jan 
luider. Locatie: Café-Restaurant Urbana, 
:ipstrikkerallee 213, Zwolle. Aanvang: 19.30 
lt 

insdag 1 juni: Jules Maaten. Locatie: Café 
chtenstein, Stadsplein 10, Amstelveen. Aan
tng: 20.00 uur 

10ensdag 2 juni: VVD/JOVD "Eurotalk" -
ngerencafé - Sprekers: Loek Hermans, 
helto Patijn, Jules Maatenen Roland van 
:nthem. Locatie: Café Heeren van Aemstel, 
lllsterdam. Aanvang: 20.00 uur 

1oensdag 2 juni: Jan Mulder in Coevorden. 
lcatie en aanvang nog onbekend. 

'ouderdag 3 juni: Jules Maatenen Jan te 
eidhuis. Locatie: Hof te Muide, St. Anna te 
luide. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
Uregio Scheldemond en grensoverschrijden
:samenwerking 

0nderdag 3 juni: Jan Mulder. Locatie: De 
!de Hoed te Amsterdam. Aanvang 20.00 uur. 
nderwerp: Vertrouwen en fraude in de 
ltopese Unie 

0nderdag 3 juni: Elly Plooij-van Gorsel. 
lcatie: Café-Restaurant Engels, Sociëteits
~1, Stationsplein 45 te Rotterdam. Aan-

vangstijd: 19.30 uur. Onderwerp: Europa en 
Rotterdamse IT 

Donderdag 3 juni: VVD/JOVD symposium. 
Frits Bolkestein en Klaas Groen veld. Locatie: 
Achter de Dom 22-24, zaal2.02 te Utrecht. 
Aanvang: 15 uur 

Zaterdag 5 juni: Hans Dijkstal te Gorinchem 

Zaterdag 5 juni: Roland van Benthem. Loca
tie: Ambachts- en Baljuwhuis. 
Locatie: 

Maandag 7 juni: Marieke Sanders. Locatie: 
Brasserie Kleijn Hartensteijn, Utrechtseweg, 
Oosterbeek. Aanvang: 20.00 uur 

Maandag 7 juni: Jules Maaten. Locatie: Heine
kenhoek, Leidscheplein te Amsterdam. Aan
vang: 20.30 uur. Debat over actuele politiek. 

Maandag 7 juni: Wytze Russchen. Locatie: 
Hotel-Restaurant Tivoli te Oudenbosch. Aan
vang: 20.00 uur 

Dinsdag 8 juni: Roland van Benthem. Locatie: 
Locus Publicus te Rotterdam. Aanvang: 20.00 
uur 

• 

Ciska Scheidel, jongerenadviseur van het hoofdbestuur 

avonden te presenteren. Met name voor jongeren is 

Bridget Maasland, VJ (Video-Jockey) bij TMF de 
muziekzender, een heel bekende. 'Op deze manier 

hopen we ook jongeren te trekken die minder geneigd 
zijn voor een politieke discussie alleen te komen'. 

12 mei wordt het spits afgebeten in Groningen waarna 

vervolgens op 19 mei Tilburg, 26 mei Rotterdam en ten
slotte op 2 juni Amsterdam worden aangedaan. 

'We hopen deze avonden ook veel nieuwe jonge leden te 
kunnen aantrekken. Na afloop willen we kijken of dit 
inderdaad is gelukt.' 

Jongerensymposium 
Naast deze meer populaire avonden wordt ook een jon

gerensymposium georganiseerd in de Universiteit van 

Utrecht op 3 juni. 'Tijdens dit symposium willen we iets 
dieper op een aantal onderwerpen ingaan. Ook hiervoor 

hebben we ons kunnen verzekeren van de medewerking 
van enkele sprekers van allure, zoals dr. Klaas Groen

veld, directeur Teldersstichting, en prof. dr. S.W. Cou

wenberg. Het is in ieder geval nu al zeker dat tijdens de 
bijeenkomst in Utrecht Frits Bolkestein in discussie zal 

gaan met het bedrijfsleven. 

Het leuke van deze jongerenactiviteiten in de campagne 
is dat deze volledig in samenwerking tussen VVD en 

JOVD worden georganiseerd. Ook voor het budget is 

een eerlijke verdeling gemaakt. Ieder betaalt de helft van 
de campagne.' 

Jongeren zijn 
vaak potentiële 

VVD-leden 
Met deze campagne richt de VVD zich wellicht nog ster

ker dan voorheen op de jonge kiezers. Volgens Ciska is 
dat niet zo vreemd: 'Jongeren stemmen vaak VVD. Dat 

betekent dat veel jongeren ook potentiële leden van de 

VVD zijn. Door middel van deze avonden hopen we de 
jongeren in ieder geval te kunnen bereiken.' 

Voor de avonden zijn speciale posters ontworpen die het 

jonge en dynamische van de VVD en JOVD, en de spe
ciale campagne-avonden moeten benadrukken. 

Over de interesse van jongeren voor de Europese poli

tiek maakt Ciska zich geen zorgen. 'De huidige generatie 

jongeren is opgegroeid met Europa. Voor jongeren is het 
belang van Europa daarom veel meer vanzelfsprekend.' 
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Geen drempels . . 
voor JOngeren 1n 
besturen 

Mocht het lukken dat na afloop van de avonden vele 

jongeren zich opgeven als lid van de VVD, dan heeft de 

jongerenadviseur van het hoofdbestuur van de VVD nog 
wel een belangrijk advies: 'Jongeren moeten indien zij 

dat willen wel de gelegenheid krijgen om bestuurlijke 

ervaring op te doen. Helaas blijkt nog wel eens dat min 
of meer onbewust de drempel om actief te worden voor 

jongeren hoog is.' 

Ciska Scheidel betreurt dat. 'Jongeren kunnen een heel 
belangrijke inbreng hebben in besturen. Zo kun je bin

nen de partijcommissies bijvoorbeeld heel duidelijk de 

inbreng van jongeren onderscheiden. Vaak bestaat de 
neiging om bij bestuurlijke vacatures te kijken naar 

dezelfde bekende jongeren. Het zou goed zijn indien bij 

vacatures ook aan nieuwe jongeren wordt gedacht. Uit
eindelijk vormen zij toch de toekomst. 11 

Wat is het belang 
van het Europees 
Parlement voor het 
MKB in Nederland? 
Deze vraag wordt voor en met u beantwoord tij
dens een bijeenkomst op 2 juni aanstaande. Op 

die dag zal de VVD-fractie van het Europees 
Parlement samen met onder andere minister 

Jorritsma ( Economische Zaken) en Loclewijk de 

Waal (voorzitter van de FNV) u inzicht geven in 
het belang van "Europa" voor Nederlandse 

bedrijven. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Internatio
naal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten te 

Den Haag. 
Als u als ondernemer bij deze bijeenkomst aan

wezig wilt zijn, neemt u dan contact op met 

Steintje van der Meer, tel: 070 - 364 7 4 4 7 of fax: 
070 - 345 10 26, Liberale fractie Europees Parle

ment. Zij kan u desgewenst ook van nadere 

informatie voorzien. 

((JulimlrÇ/lvonfuur 

@htdek het delicate 
raffinement en de exquise 
finesse van de originele 

Midden-I avaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaurant ~SOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 17.00 tot 22.00 uur. 
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EEN BELADEN VLUCHT 

Bas Eenhoorn: 

Toernee door het land 
door Reny Dijkman, foto: Bert Houweling 

Hij heeft er zin in. En dat straalt hij uit. Volgend weekend neemt Bas Eenhoorn de hamer 

over van WD-voorzitter Willem Hoekzema. Lofkomt uit zijn mond voor de wijze waarop 

Hoekzema vijf taaie jaren lang de opperbaas van de WD is geweest. Telkens die lange 

afstand overbruggend tussen zijn burgemeestersgemeente Den Helder en Den Haag heeft hij, 

zo zegt Bas Eenhoorn: 'De WD in stabiel vaarwater weten te loodsen en met Bolkestein 

samen de partij tot een van de twee grootste van het land gemaakt. Er is eenheid en harmo

nie binnen de VVD. Het is weer een plezierige en rustige partij geworden. Nu mag er wel 

weer wat roering komen.' 

Doordat geen tegenkandidaten werden gesteld, is zijn benoeming zeker. Sinds januari volgt 

Eenhoorn (52) daarom al de bestuursvergaderingen om langs de zijlijn warm te lopen. Met 

de medewerkers van het Thorbeckehuis heeft de kennismakingsborrel al plaats gevonden. 

Wat Bas betreft kan het nieuwe bestuur straks gelijk aan de slag. 

V
oor dit (hernieuwde) kennismakingsgesprek 

spreken we af in het perscentrum Nieuwspoort. 

Ook daar blijkt hij geen onbekende. Veel jour
nalisten schieten hem aan, maar tot zijn benoeming 

kiest hij voor de luwte en wenst hij zijn voorganger niet 

voor de voeten te lopen. 
Die bekendheid wekt geen verwondering. De voormalig 

burgemeester van Voorburg, die tweeënhalf jaar geleden 

de overstap naar het bedrijfsleven maakte met zijn keuze 
voor het partnership van Ernst & Y oung heeft in het ver

leden al aardig aan de weg getimmerd. Vooral op 

bestuurlijk vlak. In zijn toenmalige nevenfunctie als 
voorzitter van de branche-organisatie kabelexploitanten 

en machtigingshouders moest hij soms stevig op de bar
ricades om de standpunten van de Vecai helder over het 

voetlicht te brengen. Vanuit Ernst & Y oung deed hij dat 

onlangs ook met het plan de Amsterdamse t.v.-kanalen 
deels achter een decoder te brengen. 'Zo zal het straks in 

het hele land gaan,' is zijn voorspelling. 

Twee partijvoor
zitters uit één stal 

Tot zijn eigen verbazing zoemde zijn naam in de partij al 
rond terwijl hij daar zelf nog volstrekt onwetend over 

was. Tijdens een partijraadsvergadering in het najaar 

werd hij genoemd als toekomstige voorzitter. Het tele
foontje de volgende dag van vice-voorzitter RolfHaaf

kens om eens over de voorzittersfunctie te komen pra
ten, verraste hem dus niet. 

'Ik moest uiteraard eerst toestemming hebben van Ernst 

& Young,' vertelt hij. 'Daar heeft men heel plezierig 

gereageerd. "Moet kunnen, " was de reactie. Het is grap

pig dat vanuit dit bedrijf opeens twee nieuwe landelijke 
partijvoorzitters voorkomen. De nieuwe CDA-voorzitter 
Marnix van Rij is ook lid van dezelfde maatschap.' 

In een interview was er een tweegesprek tussen beide 

heren. Eenhoorn herinnert zich een buitengewoon goed 
en gezellig gesprek waarin veel overeenkomsten tussen 

beider denken en idealen zichtbaar werden. 'Tot het 

moment waarop we met een paar trefwoorden moesten 
aangeven waarvoor we stonden. Ik zei onmiddellijk: "Ik 
sta voor tolerantie en eigen verantwoordelijkheid" en 
Marnix van Rij noemde sociale gerechtigheid en maat
schappelijke verantwoordelijkheid. Onze maatschappij

visie is dus gebaseerd op een volkomen verschillende 

invalshoek. Mijn trefwoorden moet je uiteraard in de 
context van ons liberaal beginselprogramma plaatsen.' 

WD dit een groot winstpunt van de 
enquête. 

voor de wo-fractie zijn de volgende 
vragen cruciaal: 

fi\ fa maanden_ onderzo_ek heeft ~e. 
IJ ~~ Parlementatre Enquetecommtsste 
haar eindrapport uitgebracht Als u 
deze column leest, is de behandeling 
van het rapport in volle gang of net 
achter de rug. Ik hoop dat het rapport 
en de bespreking ervan in de Tweede 
Kamer een bijdrage leveren aan de 
beantwoording van de vele vragen die 
leven bij de nabestaanden van de 
slachtoffers en bewoners van de Bijl
mermeer. Als dat het geval is, acht de 

• Voldoet het rapport aan de gegeven 
opdracht? 

Bovendien heeft het rapport de nodige 
vragen opgeroepen. Tijdens de behan
deling worden deze gesteld aan zowel 
de Enquêtecommissie als de regering. 
Pas als daarop antwoorden zijn gege
ven en de debatten met de commissie 
en de regering zijn afgerond, komt het 
moment om definitieve politieke conclu
sies te trekken. 

• Hoe moeten de door de commissie 
naar voren gebrachte feiten, c.q. het 
feitencomplex beoordeeld worden op 
volledigheid, toepasselijkheid en rele
vantie? 

• Hoe logisch vloeien de conclusies per 
hoofdstuk voort uit het onderliggende 
materiaal? 

• Hoe logisch vloeien de eindconclusies 
voort uit de conclusies per hoofdstuk? 
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Bas Eenhoorn 

Inspiratie uit 
verschillende jobs 

Bas Eenhoorn houdt van combineren. Zijn hele carrière 

vertoont meer dan een dubbelloop van al dan niet 
betaalde en onbetaalde activiteiten. Vanaf de jaren 

zeventig is de VVD vervlochten met zijn werk en zijn 

werk met de VVD. Zo was hij als hoofdbestuurslid in de 
jaren tachtig belast met de interne communicatie. Ver

vulde hij een bestuursfunctie bij onze Bestuurdersver

eniging, richtte hij de VVD-burgemeestersclub op, zat
meestal als voorzitter - in diverse partij commissies. Een 

greep uit zijn vele VVD-activiteiten. 

'Misschien klinkt het vreemd maar ik heb een slecht 
concentratievermogen. Dat wordt echter ten gunste 

geoptimaliseerd als ik meerdere zaken tegelijk om han

den heb. Ik houd er van om kort maar intensief met iets 

bezig te zijn. Juist in totaal verschillende zaken vind ik 
inspiratie. Ja, ik was toe aan iets nieuws erbij.' Zijn 

thuisfront stimuleerde hem. "Als je het leuk vindt, moet 
je het beslist doen,'' was de reactie van Anke. "Ik vind 

het heel opvallend hoeveel energie jij put uit wat je voor 

de partij doet." Zelfben ik ervan overtuigd dat de com

binatie van deze twee banen mij sterker maakt.' 

Verbreding van 
de horizon 

Zijn drijfveer om steeds weer nieuwe activiteiten binnen 
de VVD op te pakken ligt volgens hem in zijn achter

grond. 'Ik kom uit een vrijzinnig gezin. Het valt mij vaak 

op hoe veel moeite mensen hebben met standpunten 
van andersdenkenden. Men krijgt de hele wereld op de 
buis, maar de tolerantie ten aanzien van elkaar is 

bepaald niet toegenomen. Ik wil als voorzitter van de 
VVD mijn steentje bijdragen door te trachten die hori

zon wat te verbreden. Ik wil zoeken naar het slechten 
van verschillen.' 
Als onbezoldigd voorzitter met een drukke baan zal hij 

zijn tijd zo efficiënt mogelijk benutten. Er komen twee 

vice-voorzitters: Ruud Sandberg als zijn vervanger en 
Sari van Heemskerck voor de inhoudelijke discussie. 

En na de zomer gaat het hoofdbestuur het land in. 'Lui

steren in de kamercentrales naar de bestuursleden van 
de kamercentrales, ondercentrales en afdelingen. We 
moeten van elkaar weten wat er leeft. De penningmees

ters moeten met de landelijk penningmeester kunnen 
praten en de voorzitters met de voorzitter. De lijnen 

moeten kort zijn. Minder aandacht voor regeltjes en veel 
tijd voor een creatieve en inspirerende partij. 
Van de afdelingen moeten wij het hebben. Daar begint 

iedereen. Als we daar nieuwe stimulansen weten te 

geven dan zouden mijn wensen in vervulling gaan. Dan 
wordt de VVD de grootste partij van Nederland en ver

dubbelen we het aantal leden, maar dat laatste mag ik 
niet zeggen van Petra Ginjaar (partijvoorlichter, red.). 

Die potentie bezit de VVD. Rond een kwart van de 
bevolking stemt immers liberaal.' 

In de vergaderzaal van het Thorbeckehuis waar de 
bestuursvergaderingen plaatsvinden, hangen de portret
ten van zijn voorgangers. Tot nu toe acht stuks waar Wil
lem Hoekzema als negende straks aan wordt toegevoegd. 
Bas Eenhoorn heeft die portrettengalerij bekeken. 'Ik 

word de tiende voorzitter van de VVD. Het klinkt mis
schien gek, maar het doet me wat om straks in dat rijtje te 
worden opgenomen. Oud, Stikker, Haya van Someren
Downer. .. mensen waar ik met eerbied vanuit mijn jeugd 
aan terug denk. Ik moet er dus écht iets van maken. Dat is 

mijn opgaaf en dat geeft een heel bijzonder gevoel.' • 



Bestuurdersvereniging spreekt over 
ander lokaal bestuur 
door Miehiel Krom 

Tijdens de jaarvergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging hielden de leden 

een interessante discussie over monisme of dualisme in het lokaal bestuur. Aan 

de hand van enkele prikkelende inleidingen spraken de VVD-bestuurders over 

"de gekozen burgemeester ja of nee'; "de wethouder van buiten de raad ja of nee" 

en over de positie van het college van B& W ten opzichte van de raad: "dualisme 

ja of dualisme nee." 

buiten met een minder langdurige politieke ach

tergrond. Diverse capabele bestuurders willen 
wel bestuurder (lees wethouder) worden, maar 

geen raadslid. Het openbaar bestuur kan profes

sioneler worden met het binnenhalen van meer 

specifieke deskundigheid. De gemeenteraad zal 

meer onafhankelijk gaan controleren, omdat hij 
losstaat van de wethouders. Voorbeelden van 

goede bestuurders (ministers) in de landelijke 

politiek zonder partijpolitieke achtergrond wer

den aangehaald. Ook komt al heel snel de vraag 
naar voren of dan ook de burgemeester door de 

bevolking gekozen moet worden. 

Lokale 
besluitvorming 
verliest politiek 

karakter 

Zoals hij zelf uitlegde 'met het pistool op de 

borst' verdedigde Commissaris van de Koningin 

in Friesland Ed Nijpels de stelling: De gekozen 

burgemeester, ja! De voorkeur gaat daarbij uit 

naar een direct door de bevolking te kiezen bur

gemeester. De zaallokte hem uit toe te geven dat 

hij niet kiest voor een door het publiek gekozen 
Commissaris van Koningin. Hij legde uit dat een 

beter systeem niet automatisch ontstaat met een 

gekozen burgemeester of door een overmaat aan 

dualisme. Mensen zijn best geïnteresseerd in 

politiek. Maar ze doen vooral mee als het ze zelf 

uitkomt. De publieke belangstelling voor de 
politieke in het algemeen en de lokale politiek in 

het bijzonder neemt steeds verder af. Het lokaal 

bestuur is soms minder herkenbaar geworden. 
De besluitvorming heeft haar politiek karakter 

merendeels verloren. Het is verzakelijkt. Wan

neer die besluitvorming ingewikkeld en daar

door onoverzichtelijk wordt, is de publieke ver

antwoording ook problematisch. De politieke 

controle van de raad als hoogste bestuursorgaan 
in een gemeente komt onder druk te staan. Het 

zwaartepunt van de macht verschuift van de raad 

naar het college van B&W, naar ambtelijke voor

bereidende en uitvoerende instanties, netwerken 

en belangengroepen. De individuele burger staat 
steeds meer op afstand. Alleen als dicht bij huis -

in de eigen leefomgeving - een persoonlijk 

belang in het geding is, laat de burger nog van 

zich horen. Nijpels noemde dit de 'à la carte
democratie'. 

Verschuivende 
opvattingen 

Uit de discussie kwam naar voren dat iedere 

denkbare verandering gevolgen heeft voor het 

bestuurssysteem en iedere wijziging nieuwe vra

gen op roept. Om enkele vragen uit de discussie 

van de VVD-bestuurders terug te halen: Kan een 

door de bevolking gekozen burgemeester nog 
wel rijksargaan blijven? Hoe verhoudt zich dan 

het mandaat van de raad met de burgemeester? 

Is het dan de burgemeester die zijn of haar colle

ge moet gaan vormen? 

Tijdens de discussie constateerden VVD

bestuurders verschillen tussen grotere en kleine
re gemeenten. Eindbeeld is dat een gemeente of 

provincie dicht bij de burger moet blijven staan. 

Burgemeester Alma uit Borculo (verdedigde de 

stelling: gekozen burgemeester nee!) vindt dat al 

dat geklaag over de saaie gemeenteraad meer iets 
is van de pers die alleen uit is op incidenten. De 

staatsrechtelijke positie van de burgemeester is 

ten opzichte van andere landen uitstekend. 

Onder de leden van de bestuurdersvereniging is 

een verschuiving van opvattingen over dit 

onderwerp merkbaar ten opzichte van het verle
den. De voorzitter van de bestuurdersvereniging 

Ed Haaksman constateerde dat in de VVD-ach

terban een ontluikende belangstelling voor 

dualisme is te constateren. Een ter plekke geor

ganiseerde mini-enquête onder de aanwezige 

VVD-bestuurders en de diverse standpunten tij
dens de discussie bevestigden dit beeld. Verschil

len tussen grote en kleine gemeenten sluit de 

bestuurdersachterban niet uit. De gekozen bur

gemeester wordt niet unaniem afgewezen. De 

wethouder van buitenaf kan wellicht een keuze

mogelijkheid van de raad zijn. • 
(zie ook pagina 11) 

H
et opmerkelijke van de discussie onder 

VVD-bestuurders was het uitwisselen 

van argumenten los van ieder officieel 
partijstandpunt. Een van de inleiders en verdedi

ger van de stelling "dualisme ja!" het Tweede 

Kamerlid Jan te Veldhuis vond: 'dat we in ieder 

geval niet te conservatief moeten zijn in de zin 
van oud is goed. Als je ziet dat de maatschappij 

verandert en als burgers weglopen van het bestuur 

moet je daar als VVD actief mee bezig zijn. Pas 

daarbij op dat het geen emotionele discussie 
wordt, maar benader het rationeel.' En dat deden 

de VVD-bestuurders. Op een pragmatische wijze 

bespraken zij de gevolgen van mogelijke verande

ringen in het lokale bestuursmodeL Daarbij viel 

regelmatig de naam van de liberaal Thorbecke die 
zo'n 150 jaar geleden mede vorm gaf aan het 

Nederlandse staatsbestel. In een begeleidende 

bundel vragen Klaas Groenveld (Teldersstichting) 
en Andreas Dijk (secretaris Bestuurdersvereni

ging) zich zelfs af ofThorbecke als hij nu een 
gemeentewet moest opstellen wel voor het huidi

ge uniforme stelsel zou kiezen. De discussie 

monisme/dualisme is er een die verder moet rei

ken dan een gesprek tussen bestuurders en amb
tenaren. Bij bestuurlijke oplossingen en richtin

gen gaat het niet alleen om wat bestuurders wel 

uit komt. Het gaat om het belang van de burger. 

Wethouders van 
buiten? En toch 

een gekozen 
burgemeester? 

Uit de regio's en afdelingen 

In het huidige monistische stelsel is de wethou

der lid van de eigen fractie. Hij controleert zich

zelf dus als raadslid. Als fractielid zijn de lijnen 
kort. De belangen tussen fractielid en collegelid 

kunnen wel eens strijdig zijn. Het is de vraag of 

dat de politiek en de discussie altijd ten goede 

komt. De VVD-bestuurders spraken over moge

lijke wijzigingen van de huidige situatie. Moet 

een college dan, net als een regering, losser 
komen te staan van de gemeenteraad? Met deze 

discussie kom je van het een in het ander. Is een 

beoogd wethouder dan ook nog wel lijsttrekker? 

Kan een fractie dan het college naar huis sturen 

en hebben wij dan nieuwe verkiezingen? Bij een 

positief antwoord kan dat tot gevolg hebben dat 
we naar een spreiding van gemeenteraadsverkie

zingen gaan. Volgende vraag luidt: kun je dan 

ook wethouders van buitenaf benoemen? Tij

dens de bijeenkomst van de VVD-bestuurders 

roerden voor- en tegenstanders zich. Enkele 
VVD-bestuurders, zoals inleider Joan van Dijk 

(wethouder Middelburg) vinden dat je vanuit de 

partij van onderaf naar boven moet groeien. 

Andere bestuurders vinden het een goede zaak 

ook te kijken naar kwaliteiten van mensen van 

door Reny Dijkman 

De afgelopen periode heb ik enkele malen de vraag gekregen: 'Waarom is in Vrij

heid & Democratie niet vermeld dat mevrouw X of mijnheer Y door de VVD is 

onderscheiden?' Het antwoord daarop is simpel. Natuurlijk kan dat. Graag zelfs, 

maar neem dan zelf het initiatief en stuur de redactie een kort verslagje met een 

foto van degene die onderscheiden wordt. De mensen die de Thorbeckepenning 

of de Stikkerplaquette krijgen, hebben die volledig verdiend. Zij krijgen deze twee 

hoogste landelijke onderscheidingen voor hun langdurige en exceptionele inzet 

voor de VVD op politiek of bestuurlijk gebied. Daaraan moet landelijk bekend

heid worden gegeven. 

Zo ontving de heer R.J. Clevering op de jaarver

gadering van de afdeling Marne uit handen van 

voorzitter Willem Hoekzema de Stikkerplaquet
te. Samen met de heer D.U. Stikker behoorde hij 

tot de eersten die na de oorlog de partij-organi

satie weer op poten zette. De heer Clevering was 

van 1946 tot 1955 VVD-wethouder in Eenrum. 
Van 1955 tot 1974 was hij lid van Provinciale 

Staten van Groningen. Daarnaast was hij voor

zitter van het waterschap Hunsingo. De heer en 

mevrouw Clevering hebben zich beiden ingezet 
voor vele besturen en organisaties in hun gelief

de geboortestreek. (zie foto hiernaast) 

Henk van den Heuvel, oprichter en oud-voorzit

ter van de afdeling Hilvarenbeek, ontving dit 
voorjaar uit handen van Erica Terpstrade Thor

beckepenning voor zijn vele verdiensten die hij 

voor de partij heeft gehad. Henk van den Heuvel 

was ook oud-wethouder/ oud-locoburgemeester 
en oud-statenlid van de Provincie Noord-Bra

bant. De heer van den Heuvel is vooral begaan 

met de sociale context van de mensen. Hij heeft 

veel bijgedragen aan de groei van de VVD tot 

een brede volkspartij. Van het CDA-bastion Hil

varenbeek heeft Henk van den Heuvel, door daar 
een VVD-afdeling op te richten en actief te zijn 

als loco-burgemeester, een liberale gemeente 

weten te maken. 

VVD-voorzitter Willem Hoekzema reikte zelf de 

Mr. D.U. Stikkerplaquette uit aan het scheidende 

statenlid mevrouw mr. Berthe Kortenhoff-Nep

pérus. Zij ontving de plaquette wegens uitzon

derlijke verdiensten op politiek en bestuurlijk 
terrein. Zij was statenlid te Utrecht en geruime 

tijd ook fractievoorzitter in de periode 1974 tot 

en met 1999. Gedurende deze tijd heeft zij zich 

naast haar inzet voor de portefeuille Algemene 
en Bestuurlijke Zaken vooral sterk gemaakt voor 

de portefeuille Cultuur. Zij zat in talrijke cultu

rele organisaties zoals de Stichting Huis Doorn 

en de Utrechtse Kastelenstichting. Daarnaast 

maakt zij nog steeds deel uit van de redactieraad 
van Provincie & Gemeente, het blad van de 

VVD-bestuurdersvereniging. (zie foto volgende 

pagina) 



Stikkerplaquettes werden ook uitgereikt aan de scheide

nde gedeputeerden van Zuid-Holland. 

Ted Jansen, die wethouder in Noordwijk, 21 jaar staten

lid, waarvan 17 jaar gedeputeerde is geweest. Hij was het 

liberale gezicht van het provinciaal Zuid-Hollands 

bestuur. 
Henk van der Goot, achtereenvolgens raadslid en wet

houder in Gorinchem, statenlid, fractievoorzitter en 

gedeputeerde. 

Jogchem Hofman: wethouder in Naaldwijk, dagelijks 
bestuurslid in de Wetslandse raad en 12 jaar statenlid. 

Jan van Dijk: raadslid in Gouda, statenlid sinds 1974, 

nestor van de Staten en algemeen bestuurslid van de 

Bestuurdersvereniging. 

Ted Jansen 

Oud-JOVD'ers van Groningen!! 

Op 25 september 1999 zal de JOVD-afdeling Groningen 
haar 50-jarig bestaan groots vieren. De organisatoren 

van hetlustrum zijn nog op zoek naar oud-leden van de 

afdeling. Heeft u nog adressen of behoort u zelf tot de 

verloren schapen, stuur die adressen of uw aanmelding 

naar de secretaris van de JOVD-afdeling Groningen: 
H.W. Mojet, Ceramstraat 67a, 9715 JM Groningen. 

Ruimtegebrek maakt het noodzakelijk het nieuws uit de 

afdelingsbladen dit keer te laten vervallen. Blijf ze echter 

sturen. De bloemlezing komt in het septembernummer! 

• 

INTER 
cleanroom 

Oude bekenden en nieuwe uit1 
door Mila Kluën en Roger van de Wetering 

Op het congres van de Liberale Internationale (LI) van 3 tot en met 

5 maart jl. in Brussel, waren de VVD en de Liberale Internationale 

Groep Nederland (LIGN) wederom sterk vertegenwoordigd. De 

delegatie onder leiding van internationaal secretaris Zsolt Szabo 

had een belangrijke inhoudelijke inbreng in de discussies over de 

diverse resoluties. 

0 
p het congres werd Frits Bolkestein gekozen 

voor een nieuwe en tevens laatste termijn als 

president van de LI. Op het congres in Ottawa 
(Canada) in 2000 zal Annemie Neijts van de Belgische 

VLD de fakkel overnemen. Hoewel zijn periode als pre

sident nog niet voorbij is, is nu reeds duidelijk dat Frits 

Bolkestein aan het liberale roer heeft gestaan in een 

periode waarin liberale partijen binnen en buiten Euro

pa belangrijke successen hebben geboekt. Helaas moest 
de Duitse FDP enig verlies incasseren. Daar stond tegen

over de forse winst van de Britse Liberal Democrats, 

maar belangrijk is ook de toenemende steun voor libera

le partijen in Midden- en Oost-Europa. Met het oog op 
de naderende toetreding van een aantal van deze landen 

tot de NAVO en de EU, is het goed om te weten dat het 

liberalisme in bijna al deze landen stevig geworteld is. 

Liberale opmars 
in Midden- en 
Oost-Europa 

In veel gevallen is de VVD actiefbetrokken geweest bij de 
opmars van liberale partijen in Midden- en Oost-Europa 

(MOE). In eerdere artikelen in Vrijheid en Democratie 

werd uitvoerig melding gemaakt van de verkiezingsover

winning van Fideszin Hongarije. Na de eclatante over

winning in mei 1998, werd Viktor Orban in augustus geï

naugureerd als premier van Hongarije. Het succes in de 
nationale verkiezingen vond zijn vervolg in de nationale 

verkiezingen in het najaar van 1998. In december 

bezocht VVD-internationaal secretaris Zsolt Szabo Sze

ged, een universiteitsstad in het zuiden van Hongarije. 
Hij maakte daar kennis met de juist verkozen liberale 

burgemeester, Laszlo Bartha. Bartha toonde grote 
belangstelling voor het Nederlands (liberaal) lokaal 

bestuur. Van 22 tot en met 26 maart bezocht daarom een 
delegatie, onder leiding van de Hongaarse burgemeester, 

Utrecht en Den Haag. Daar voerden zij onder meer 

gesprekken met Jan van Zanen (VVD-wethouder en 

loco-burgemeester in Utrecht), Evelien'Korthuis-Elion 
(VVD-gedeputeerde in de provincie Utrecht), Louise 
Engering (VVD-wethouder in Den Haag), Joris Voor

hoeve (VVD-Tweede-Kamerlid) en Frits Bolkestein (pre

sident LI en VVD-Tweede-Kamerlid). Tijdens het bezoek 

werd uitvoerig gesproken over de inrichting van de 
Nederlandse lokale democratie en over lokaal econo

misch en cultureel beleid. Met Joris 
Voorhoeve werd gesproken over de cri-

sis in Joegoslavië. Szeged ligt enkele kilo-

meters verwijderd van de grens met de 

Internationaal Secretaris 
Zsolt Szabo in geanimeerd 
gesprek met Viktor Orban, 
premier van Hongarije, en 
Hans DijkstaL De politiek 
leider van de WD voelt zich 
- evenals zijn voorganger -
sterk betrokken bij het inter
nationale liberale werk 

Hongarije is binnen het Midden- en Oost-Europa-pro

gramma van de VVD een bekend succesverhaal. Vooraf

gaand aan zijn benoeming tot internationaal secretaris, 
was Zsolt Szabo als VVD-referent jaren actief om de 

partij van Viktor Orban te begeleiden. Door te werken 

met referenten die op vrijwillige basis contacten leggen 

en onderhouden, heeft de VVD met veel Midden- en 

Oost-Europese liberale partijen een structurele band 
opgebouwd. Naast Zsolt Szabo (Hongarije en Rusland) 

zijn als referent actiefMarc Blekkink (België), Arne 

Geensen (Baltische Staten), Mila Kluën (Tsjechië en Slo
wakije), Tom Kuperus (Polen, Wit-Rusland en de Oek

raïne), Steven Metz (Slovenië en Kroatië) en Roger van 

de Wetering (Bulgarije en Roemenië). 

Het MOE-programma voorziet ook jaarlijks in nieuwe 

of hernieuwde kennismakingen. In aprillegde Frits Bol
kestein een eerste contact met de twee liberale partijen 

in Moldavië. Moldavië is sinds haar onafhankelijkheid 

in 1991 geconfronteerd met ernstige economische en 

politieke problemen. Door de sterke afhankelijkheid van 

de Russische economie is Moldavië meegetrokken in een 
zware economische crisis. De Moldavische liberalen - nu 

verdeeld in twee partijen - lieten blijken naar eenheid te 

willen streven. Zodoende hopen de liberalen meer poli

tieke en bestuurlijke invloed te winnen. De 'trias-Bolkes
tein' (eenheid, identiteit en presentatie) kan ook hier als 

richtlijn voor succes gelden. 

In de nabije toekomst zal Bolkesteinde Yabloko-partij 

van Gregori Yavlinski in Rusland bezoeken. In het verle

den zijn er diverse gesprekken gevoerd met Yabloko. 
Afgelopen najaar besloot de partij - die over het alge

meen gezien wordt als de enige Russische partij die naar 
Westerse maatstaven democratisch genoemd kan wor

den - om lid te worden van de Liberale Internationale. 

Komende zomer zal met de partijleiding onder meer 
besproken worden hoe de band tussen de Yabloko en de 

VVD gestalte dient te krijgen. Yabloko heeft al aangege-

Vojvodina, net als Kosovo een deelpro-
vincie van Joegoslavië. Het is nog ondui

delijk wat de gevolgen van de crisis voor 
de stad zullen zijn. 

BARTELS ADVOCATEN 
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• tgtngen 
ven meer te willen weten over media- en cam
pagne-technieken van de VVD. 

De laatste termijn als president van de Liberale 

Internationale zal Frits Bolkestein niet minder 

actief zijn dan in de twee voorgaande termijnen. 

De gestage groei van het liberalisme over de 
grens blijft onze onverminderde aanmoediging 

verdienen. 

Onderscheiding Vrou
wen in de VVD: De 
Margreet-Kampspeld 
door Reny Dijkman 

Noordwijkerhout- Tijdens de jaarvergadering van 

de Organisatie Vrouwen in de WD zijn Eejje de 

Roo van Alderwerelt en Willy Stigter onderscheiden 

voor hun vele verdiensten voor de Organisatie 

Vrouwen in de WD. 

Ineke van Ark, voorzitter, sierde hen tijdens de 

vrijdagavondvergadering met de Margreet 

Kampspeld. De onderscheiding is vernoemd naar 
het oud-VVD-Tweede-Kamerlid dat tijdens de 

vergadering werd herdacht. Margreet Kamp heeft 

zich tot haar dood ingezet voor haar werk. Voor 

de Vrouwen heeft zij een speciale betekenis door

dat zij zich als een van de eerste Kamerleden sterk 

maakte voor zorgverlof. 
Eefje en Willy hebben beiden heellang heel veel 

voor de Organisatie gedaan. 

Geld speelt een rol 
Het congresthema was "Geld speelt een rol", als 

variatie op het gevleugelde woord van Toonders 

Heer Bommel: Geld speelt geen rol. 

Nu, met de komende invoering van de euro en de 

komst van een nieuw nationaal belastingstelsel, 

speelt geld wel degelijk een rol. Voor vrouwen 
bespeurde Ineke van Ark nogal wat minpuntjes. 

Daarop werd zaterdags in workshops uitvoerig 

ingegaan. 

Op de vrijdagavond spraken Hans Dijkstal en 

minister van Financiën Gerrit Zalm. Hans Dijk

stal hield een inleiding over liberalisme, Kosovo 

en de ontwikkelingen rond de Bijlmerenquête. 
Gerrit Zalm schetste onder meer de gang van 

zaken rond de invoering van de euro. Een proces 

dat de derde fase - de waardevaststelling - al ach

ter de rug heeft. • 

Persoonlijk 
vervoer kan voortaan 

échtopmaat 

Efficiency, comfort en veiligheid. Exact volgens afspraak rijden we u 

Dát zijn de redenen waarom de top van kantoor naar zakenlunch naar 

van het bedrijfsleven steeds vaker partijbijeenkomst naar receptie en 

een beroep doet op de services van wanneer gewenst na afloop weer 

Brussaard Chauffeursdiensten. naar huis. Vervoer op maat dus, in 

Met een 'chauffeur op afroep', die uw wagen, voor één of meer perso-

het stuur van u overneemt, kunt u nen. Efficiënt omdat u kunt blijven 

zich volledig op uw werk coneen- werken. Comfortabel omdat u zich 

treren. Onderweghoudt u zodoende lekkerkunt 'onthaasten' op de 

tijd over om zaken voor te bereiden, achterbank en omdat u na 

dossiers door te nemen, memo's te alle vermoeienissen heerlijk 

schrijven, de krant te lezen en drin- ontspannen thuiskomt. 

gende telefoontjes af te werken. En vooral ook veilig, want 

uw chauffeur zit fris en monter 

achter het stuur, met al zijn aan

dacht bij de weg. Kortom, als u uw 

kostbare tijd plezierig efficiënt wilt 

benutten, biedt Brussaard 

Chauffeursdiensten u de ideale 

oplossing ... één telefoontje naar 

(0346) 58 42 42 en het vervoer 

is geregeld. 

russaard 
CHAUFFEURSDIENSTEN 

Bisonspaar 3007, 3605 LV Maarssen. Tel. (0346) 58 42 42, Fax (0346) 58 42 45 

email: info@brussaard.nl internet: www.brussaard.nl 

Dualisme of monisme in 
het lokaal bestuur? 
Liberale bouwstenen 

• "Sazanka" TeppanYakHunch·menu vanaf f 45r (inclusief koffie} 

Dit is de titel van een opstellenbundel die de VVD-bestuurdersvereniging samen met de Prof. 

Mr. B.M. Teldersstichting heeft samengesteld ten behoeve van de bijeenkomst over monisme 

en dualisme op 17 april jongstleden. In.de bundel komen voor- en tegenstanders van (meer) 
dualisme op lokaal niveau aan het woord. Ook wordt de materie belicht vanuit het perspectief 

van het ambtelijk apparaat en vanuit de visie van 'de burger'. In bijlagen wordt onder andere 

ingegaan op de lokale bestuurssituatie in enkele andere landen van de Europese Unie en in de 
Verenigde Staten van Amerika. 

• "Yarnazato", traditionele Japanse lunch vanaf f 33,· 

• Sushi à la carte, aan de "Sushibar" 

• Uitstekend bereikbaar & ruime parkeergarage SAZANKA tT 
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De bundel is verkrijgbaar door overmaking van f 7,50 op Postbankrekeningnummer 168 78 86 

t.n.v. WD-Bestuurdersvereniging te 's-Gravenhage o.v.v. "bundel monisme-dualisme". 



Philippe Brood: 

'Nederland loopt vast in haar 
bestuurlijk juridische stelsel' 
door Mary Honor Kloeg 

Philippe Brood was in augustus 1998 een nieuw 
gezicht in de Tweede Kamer, maar zeker niet in de 
partij. Binnen de WD-Jongerencontacten was hij 
secretaris van de Centrale Contactgroep. Daar
naast zat hij in het bestuur van de kamercentrale 
Leiden en hij maakte deel uit van de Commissie 
Opstelten die zich in 1998 bezighield met de vraag 
of het beginselprogramma van de WD voldoende 
wa~ toegesneden op de 21 e eeuw. Philippe doet het 
Kamerwerk met hart en ziel, maar met een scherp 
oog voor effectiviteit en efficiency. 

Brood studeerde Rechten in Leiden met als specia

lisatie Staats- en Bestuursrecht. Een aantal jaren 
werkte hij als docent aan de Rechtenfaculteit Ver

volgens richtte hij met een oud-huisgenoot een 

bestuursrecht-adviesbureau op, "Brood & Jansen 

Bestuursrecht Advies" en adviseerde bedrijven, 

overheden en burgers op het gebied van juridische 
relaties met de Nederlandse overheid, de Neder

lands-Antilliaanse overheid en de Europese Unie. 

Daarnaast hielden Brood en Jansen zich bezig met 

beleidsadvisering van ministeries. 

Deze achtergrond sluit mooi aan bij de huidige 
werkzaamheden van Brood als lid-van de Twee

de Kamer. Zijn portefeuille hangt voornamelijk 

samen met juridisch bestuurlijke problemen. 

Een van de belangrijkste thema's op dit gebied is 

dat Nederland vast dreigt te lopen in haar 

bestuurlijk juridische stelsel. Brood probeert 
meer diepte te geven aan de juridiseringsdiscus

sie en naar concrete oplossingen te zoeken. Er 

wordt in dat kader een interne conferentie geor

ganiseerd over het functioneren van het open
baar bestuur met onder andere leden van de 

Raad van State, de Hoge Raad en vertegenwoor

digers uit het openbaar bestuur en de weten
schap. Maar niet alleen de rechtelijke macht is de 

veroorzaker van het probleem. Ook de uitvoe

rende organen; zoals provincie en gemeenten en 

de wetgever zelf, zijn een belangrijke factor in 

het veroorzaken van juridisering. 
'Er zijn twee dingen aan de hand,' legt Brood uit. 

'In de eerste f.llaats legt de overheid door de 
complexiteit van de regelgeving niet meer duide
lijk voorspelbaar gedrag aan de dag.' Hij noemt 
het voorbeeld van de ondernemer die graan ver

bouwt en zijn bedrijfsvoering daar op inricht. 
'Stel dat de overheid vervolgens met behulp van 

•• regelgeving wil bereiken dat ineens alleen nog 

maar aardappels kunnen worden verbouwd. 

Opgeruimd 
staat netjes! 
Onder deze titel publiceerde dr. Gerry 

van der List, wetenschappelijk mede

werker van de Teldersstichting, een 
bundel 'burgerlijke beschouwingen.' De bundel 

werd gepresenteerd tijdens een mini-symposium 

dat tevens was georganiseerd ter gelegenheid van 

Gerry' s overstap naar de redactie van Elsevier. 
De rode lijn door de bundel is het belang van de 
burgerlijkheid. Gerry wees erop dat "burgerlijk" 

een scheldwoord is. 'Soms heb je het idee dat het 

om een enge ziekte gaat,' aldus Van der List. 

'Maar de ruggengraat van de maatschappij wordt 
al zeer lang gevormd door de grijze middelmaat. 
Het is de basis waarop de moderne democratie is 

gebouwd. Klassieke burgers wijzen hedonisme 

af. Zij leven sober. Men zet zich in voor de 
publieke zaak. 'We kunnen slechts feestvieren als 
er genoeg klassieke burgers zijn.' Gerry overhan

digde de eerste bundel aan Frits Bolkestein, die 

hem als columnist bij De Volkskrant is opge

volgd. Bolkestein noemde Van der List het voor-

Dan zijn alle investeringen van deze ondernemer 

voor niets geweest. Door een dergelijk onbe
trouwbaar functioneren van de overheid kan een 

samenleving economisch en sociaal vastlopen. 

Het is dus van groot belang dat de overheid goed 

en stabiel wordt ingericht, zodat voor de burger 

duidelijk is wat de overheid wel en wat de over

heid niet mag bepalen.' 
Aan de andere kant geldt ook dat een overheid 

bepaalde taken móet vervullen. Als zij elke keer 

het risico loopt dat haar beslissingen worden 
aangevochten, verliest zij haar daadkracht en 

haar gezag. Ook dat is schadelijk voor een 

samenleving. De bedoeling is dat wij tot een 
betere balans komen. De juridiseringsdiscussie 

wordt belangrijk de komende tijd en zalleiden 

tot een groot aantal wetswijzigingen.' 

Kamerdebatten 
duren veel te lang 
In februari van dit jaar won Philippe Brood de 

debatingwedsrijd die werd gehouden onder de 
jonge leden van de Tweede Kamer. Wat zijn de 

kneepjes van dat vak? 'Het belangrijkste is dat je 
goed luistert naar wat anderen zeggen en dat je je 
boodschap kernachtig kunt formuleren'. Brood 
vindt dat de debatten in de Kamer veel te lang 

zijn. 'Er wordt te lang en te weinig effectief ver

gaderd. Wat ik absoluut absurd vind, is dat 

debatten hier soms acht uur duren. Dat heeft 

nagenoeg geen toegevoegde waarde. Het komt 
onder andere door het herhalen van andermans 

inbreng en het herkauwen van standpunten die 

we inmiddels van elkaar kennen. De oppositie 

misbruikt het debat vaak voor het oprekken van 

de spreektijd. Daar wordt te weinig paal en perk 
aan gesteld. Vergaderingen worden hier niet 

strak genoeg geleid. Daardoor wennen mensen 

aan die tijd. Als we hier iets aan zouden doen, 
zou iedereen daarvan profiteren. Je moet in staat 
zijn in korte tijd te kunnen zeggen wat je vindt. 
Wanneer je kernachtiger kan formuleren, ben je 

interessanter voor de pers en weet het publiek 

ook beter wat men aan je heeft. Wij mogen ook 
best wat kritischer zijn', vindt Brood. 'Wanneer 

we een onleesbaar stuk van een ministerie ont
vangen, stuurt niemand dat terug. Iedereen gaat 

moeite doen om het te begrijpen. En er moet 

v.l.n.r. dr: A.M. Aerts, mr. drs. F. Bolkestein, 
mr. drs. H. Langman - voorzitter van het curatorium 
van de Teldersstichting -,dr. Gerry van der List en 
prof. dr. J.A.A. van Doorn 

beeld van een intellectueel. 'Ik heb meestal geno

ten van zijn polemieken. Die gaan ergens over. 
Ik hoop en verwacht dat hij dit niveau in zijn 

volgende baan vol zal houden,' aldus Frits Bol
kestein. 

Het symposium stond geheel in het teken van 

burgermansfatsoen. De inleidingen werden ver

zorgd door dr. A.M. Aerts, universitair docent 
nieuwste geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

van Groningen en prof. dr. J.A A, van Doorn, 

emeritus-hoogleraar sociologie. 
De bundel wordt uitgegeven door uitgeverij 
Aspekt. ISBN 90-75323-66-2. 
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Philippe Brood, 
VVD-Tweede
Kamer 

snel worden gereageerd. Wanneer bewindslieden 
eindeloos de tijd krijgen om te reageren "loopt 

het punt weg". We moeten ons als Kamer meer 

gedragen als een Raad van Commissarissen. Als 

je er boven op zit, merk je dat een minister te 
"duwen" is. Dan zal ook de druk op het ambte

narenapparaat worden verhoogd om de kwaliteit 

van de informatie aan de Kamer te verbeteren'. 

Brood gelooft dat de kloof tussen politiek en de 
burger onvermijdelijk is. 'Ten eerste hebben 

mensen honderd andere dingen te doen. Dat 

betekent dat ze een heleboel zaken in het politie

ke bedrijf niet volgen. Bovendien hebben politici 

altijd te maken met belangen van verschillende 
burgers. We zullen dus altijd tégen iemand moe

ten kiezen. Dat is per toerbeurt een ander, maar 

per saldo tegen iedereen een keer. De burger kan 

zich dus niet altijd herkennen in het beleid en 

dat schept afstand. 
Het is daarom erg belangrijk dat politici werken 

aan het vertrouwen dat de burger in de politiek 

heeft. Je moet een sfeer creëren waarin mensen 

geloven dat wanneer de politiek een afweging 

maakt, zij dat in ieder geval zorgvuldig en gewe
tensvol doet. Het vertrouwen win je niet altijd, 

zoals sommigen beweren, door het uit te leggen. 

Je kunt niet alles uitleggen. Ga maar eens uitleg

gen dat een bepaalde rentestand goed is en wat 
iemand die bijvoorbeeld geen koophuis heeft 

daar nou direct van merkt. Het zal niet meeval

len. Maar wij bezuinigen wel al jaren op allerlei 

zaken om dit te kunnen bereiken. Het vertrou
wen van een burger kun je winnen door te luiste

ren en ook kleine problemen serieus te nemen. 

Wat de een als een klein probleem beschouwt, is 

voor een ander misschien een hoofdzaak.' 

VVD heeft weinig 
polemische 

cultuur 
Brood was van 1981 tot 1987 actiefbinnen de 

VVD-Jongerencontacten. In de jaren tachtig 

~'h Maandblad voor de Volkspartij 
ll!jl voorVrijheid & Democratie 

' ChrÎSûàanv'm'l Eékhbut 

heeft de VVD een enorme instroom van jonge 
leden gehad. Maar de VVD kent geen jongeren
beweging zoals "Niet Nix" bij de Partij van de 
Arbeid of"Opschudding" bij D66. 'In de VVD 

heerst de cultuur dat het weinig zin heeft om 

polemisch met elkaar om te gaan', is de ervaring 
van Brood. 'Jongeren in de VVD zijn niet 
geneigd tot het innemen van expliciete "Jonge

renstandpunten". Zij proberen eerder tot 

gemeenschappelijke ideeën te komen' 

In echte confrontatiepolitiek gelooft men niet 

zo. Jonge VVD' ers zijn vaak nuchter en hebben 
meestal geen wereldbestormende idealen. Ze 

worden over het algemeen niet belast met de 

idealen van hun ouders die tot de jaren zestig 

generatie behoren. In de PvdA en D66 worden 

jongeren vaak wèl door deze generatie op hun 

idealen aangesproken'. 
Brood gelooft niet in typisch jongerenthema's. 

'Wat wel tot conflicten kan leiden is het feit dat 

mensen tot veertig jaar moeilijk doorstromen in 

bedrijven en organisaties, omdat de generatie die 
ouder is blijft zitten en haar positie in stand houdt. 

In de VVD daarentegen zie je dat veel jongeren 

in vertegenwoordigende functies worden geko

zen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer bij

voorbeeld, telt de meeste twintigers en dertigers. 
Wij zijn een organisatie die blijft vernieuwen en 

die de doorstroming van jongeren wel degelijk 

realiseert. Dat maakt ons op termijn een heel 

sterke club!' 

In de vorige periode was het met name Frits Bol

kestein die de discussie over normen en waarden 

nieuw leven inblies. Hij wenste de Christelijke 

uitgangspunten weer terug te brengen in het 

beginselprogramma. Dat was aanleiding voor de 

vraag of het beginselprogramma van de VVD 
voldoende is toegesneden op de 2le eeuw. De 

Commissie-Opstelten, waarvan Brood deel uit 

maakte, onderzocht die vraag. 'Helaas hebben de 

fundamentele zaken in het rapport, zoals de rela
tie tussen Christendom en Liberalisme, te weinig 

aandacht gekregen. Het is veel meer een thema
tisch rapport geworden waarin is ingegaan op de 

vraag "hoe gaan we om met het onderwijs, de 

gezondheidszorg en de sociale zekerheid op de 

middellange termijn." De ideologische wortels 

zijn onderbelicht gebleven in het rapport. Het 
heeft daardoor een weinig sturende werking op 

de discussie gehad. Ik ben daar achteraf ook niet 

zo gelukkig mee.' 
Als het gaat om de ijkpunten die Brood zelfhan
teert in het politieke debat geeft hij aan dat hij 
met name let op de bescherming van de waardig

heid en de ruimte van het individu. 'De politiek, 

maar ook de samenleving zelf, is geneigd over 
mensen heen te walsen. Iedere samenleving heeft 

er echter belang bij zijn individuen te bescher
men. Alleen wanneer je mensen de ruimte geeft, 

kunnen ze van elkaar leren. Dat is een allesbepa

lend aspect in mijn politiek handelen.' • 
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5 Willem Hoekzema 
droeg op 28 mei de voorzit

tershamer over aan Bas Een

hoorn. Dit gebeurde in de 

stampvolle zaal van het 

World Trade Center te Rot

terdam in een buitengewoon 

goede sfeer. De scheidende 

voorzitter moest die avond 

nog lang recipiëren. Velen 

. kwamen hem de hand schudden en bedanken voor de wijze waar

op hij de partij weer in stabiel vaarwater heeft weten te brengen. 

Deze foto werd gemaakt tijdens de receptie met Annemarie 

Jorritsma en zijn vrouw Elly. 

Uitvoerige verslagen van deze vergadering 

8 Hetkón niet anders. Het ere

lidmaatschap voor de man die ruim 

9 jaar de politieke VVD-kar trok: 

Frits Bolkestein. Ovatie van de zaal 

en de gelukwensen van zijn opvol

ger, Hans Dijkstal 

2 Bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement bleef de VVD 

haar 6 zetels houden. Een terugblik 

door Christiaan van Eekhout op de 

vierde, maar ook moeilijkste verkie

zingscampagne binnen ruim een 

Jaar 

4 Het Protocol VVD-JOVD is aangenomen. De VVD

jongeren en de JOVD gaan de krachten bundelen om vanaf het 

jaar 2000 gezamenlijk aan de slag te gaan. Veel water ging door de 

zee voordat dit historisch besluit in Rotterdam werd genomen 

Kamer 

• Cursussen liay~ van Son)e- ... 

renstichting 

• Een maa:nd volhectische 
' ' ~ ~ ' , " 

politiek:. fefer€ndum, Bijlme-

renquête, Kqspyo, het herstel 

van het kabinet en de Euro-' 
pese verkieiingeri. 

· · .. • 'fnorbeckepenningen ei1 Mr. 

. D.V. Stikk.€rplaqûettes tijdens 
>äe algemene vergadering, 
. maatook in de regio 

• In Memoriam Hendrik Jan 

Louwes 

.. • Afscheid vande Rotterdamse 
ki-voorzitter Anneke van 

·· ..• ).:f~~~w~ri~Gijsbers 

~~ 

l_) 
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Jan Kees Wiebenga 

M
et dit enthousiaste campagnelied werden de 

verkiezingsbijeenkomsten voor het Europees 
Parlement omlijst. Ondanks de vierde cam

pagne in één jaar tijd was de VVD klaar voor de Europe

se verkiezingen. 

De LPC en de campagnestaf op het algemeen secretari

aat hadden weer hun best gedaan. De verkiezingsbijeen
komsten stonden in de steigers, ruimte voor kraampjes 

op de markt was gereserveerd en verkiezings-folders 
waren gedrukt. De -in elk opzicht - onbetaalbare vrij

willigers waren weer bereid hun vrije tijd in deze laatste 

campagne te stoppen. De internet-campagnesite was 

getransformeerd van 12 provincies naar één Europa. 
De opzet van de campagne was duidelijk. De VVD zou 

inhoudelijk campagne voeren onder het motto: Euro

pees beleid is binnenlands beleid. Om de kiezers naar de 
stembus te krijgen en hun stem te laten uitbrengen op 

de VVD, zou het er om gaan te laten zien dat er wel 

degelijk verschillen bestaan tussen de partijen op Euro

pees niveau. VVD-lijsttrekker Jan Kees Wiebenga somde 
de liberale prioriteiten nog eens op tijdens de opening 

van de campagne tijdens de jaarlijkse algemene vergade
ring op 29 mei te Rotterdam. De VVD wil naar een 

modern en betrouwbaar Europa. Maar bovenal wil de 

VVD de sterke kanten van de Europese samenwerking 
benutten en de zwakke kanten aanpakken. Met deze 

boodschap en vergezeld van verkiezingsmateriaal gingen 

de kandidaten vervolgens vol enthousiasme het land in 
om spreekbeurten te houden. 

11Europees" fietsen 

Centraal stonden de bekende Grote Avonden met poli
tiek leider Hans Dijkstal, bewindspersonen, kandidaat

Europarlementariërs en Tweede-Kamerleden. Infotai

ment met interviews, een quiz en muziek waren de 
ingrediënten. Daarnaast zijn veel andere verkiezingsbij

eenkomsten aangedaan. Kandidaten hebben gesproken 
voor zaaltjes met slechts twaalfbelangstellenden die écht 

voorgelicht moesten worden over het Europees Parle

ment. Er waren bijeenkomsten met 300 kritische boeren, 
met collegezalen vol studenten en er werd "Europees" 

gefietst in Twente. De JOVD organiseerde samen met de 

VVD een aantal goedbezochte Eurocafés met een TMF
veejay als presentator. Uitgaand van een lage kiesdrem
pel door de verwachte slechte opkomst zette een aantal 
kandidaten eigen voorkeursacties op touw. Wytze Rus-

nationale 
hindernissen 
door Christiaan van Eekhout, foto: Theo Meijer 

"Europa na 1-2-3-4-vijfenveertig jaar. 

Wordt langzaamaan de droom waar . 

Gestaag maar onontkoombaar. 

Al mag het effe duren, dat samen met de buren . 

Verschillen in culturen. 

De Franse Haan, d'Oranje Leeuw, de Duitse Adelaar . 

In Brussel komt 't allemaal bij mekaar- interactief

met fan Kees Wieben ga voor het liberale perspectief" 

schen liet duizenden posters drukken en was niet uit de 

Friese media te slaan en Roland van Benthem joeg zijn 

promotieteams door Utrecht. 

Dijkstal: schaken op 
meerdere borden 
Voor campagneleider Petra Ginjaar en haar medewerkers 

was het elke morgen weer vroeg dag met om half negen -

hoe laat het de vorige avond ergens in het land ook was 
geworden - een werkbespreking en taakverdeling. Veel 

improvisatietalent was vereist, want door de Haagse poli
tieke actualiteit ( kabinetscrisis, Bijlmerenquête en Koso
vo) moest veel worden geschoven met de programma's 

van de Grote Avonden. Maar waar sprekers verstek 
moesten laten gaan, waren er altijd wel andere bewinds

lieden bereid op korte termijn naar een bijeenkomst af te 
reizen. Met name voor Hans Dijkstal was het schaken op 
meerdere borden. Tussen fractievergaderingen en debat

ten door liep hij even naar het Haagse Tuchinskitheater, 

sprak de zaal toe en snelde vervolgens weer richting de 
Tweede Kamer. 's Ochtends kwamen de medewerkers 

van de Tweede Kamerfractie en assistenten van de Euro

parlementaders onder leiding van Clemens Cornielje bij
een om de kranten door te nemen en persberichten en 

reacties op de stellen. Op deze manier werkten het alge

meen secretariaat, de Tweede Kamerfractie en de VVD
fractie in het Europees Parlement eendrachtig samen om 

van de campagne een succes te maken. 

Campagne tot de 
laatste snik 
De laatste dagen voor de verkiezingen zijn altijd belang
rijk. In tegenstelling tot andere partijen bleef de VVD tot 

de laatste dag campagne voeren. De belangstelling van 
de media neemt ietwat toe en er volgden nog diverse 
interviews met de kandidaten in de landelijke dagbladen 
en op televisie. Het traditionele Europees lijsttrekkersde
bat werd bij de NOS ingebed in een avondje over Euro
pa. Op 9 juni sluit de VVD haar campagne in De Rode 
Hoed in Amsterdam. Jan Kees Wiebenga noemde de 
Europese campagne in zijn slottoespraak 'bizar'. En 

bizar was het eigenlijk ook wel. De VVD plande een 
korte hevige campagne. D66 stapt uit het kabinet. Er 

werd gelijmd, en vervolgens doet D66 weer mee, maar 

nu met een andere minister op Landbouw. Het debat 
over de Bijlmerenquête vergde veel tijd, Kosovo bleef 
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een bron van zorg en het dioxineschandaal stak de kop 
op. Door al deze zaken bleef de media-aandacht voor de 

Europese verkiezingen onder de verwachting. De 

gevreesde lage opkomst werd mede hierdoor dan ook 
werkelijkheid. Dit werd al duidelijk tijdens de voorlopi

ge uitslagenavond in Nieuwspoort op de dag van de 

Europese verkiezingen in Nederland. 

Zes zetels 
Pas op zondagavond 13 juni nadat alle Europese Unie

landen hadden gestemd, kwam de definitieve uitslag. De 
VVD haalde ruim zes zetels. Zij boekte als enige rege

ringspartij ten opzichte van 1994 nog winst (van 17,9% 
naar 19,7%) . De PvdA moest twee zetels inleveren en 

kwam eveneens uit op 6. D66 ging terug van 4 naar 2 

zetels. Maar ook oppositiepartij CDA kreeg één zetel 

minder en zag het kiezerspercentage dalen van 30,8% 
naar 26,9%. De winst ging naar GroenLinks dat van 1 

naar 4 zetels klom . 
De opkomst was 29,9%. Vooral Brabant en Limburg 

scoorden daarin laag. Op de uitslagenavond gaf Den 

Haag-VandaagchefFerry Mingele ruiterlijk toe dat door 

de Haagse besognes de aandacht voor de campagne voor 
de Europese verkiezingen minimaal was geweest. 'Den 

Haag-Vandaag zou twee weken op campagne zijn 

geweest. We zijn met al die crises Den Haag niet uit 

geweest.' Zijn openhartige verklaring gold natuurlijk 
voor veel media. 

Natuurlijk is deze beschamende opkomst niet alleen aan 

de pers te wijten. Een belangrijke taak voor de nieuwe 
Europese fractie én voor de gehele VVD zal zijn om in 

de geplande permanente campagne de Europese Unie en 

het Europees Parlement sterker onder de aandacht van 
onze leden en kiezers te brengen. 
Er is ook een lichtpuntje: van de jongste kiezers (opkomst 
helaas 1 op 10) stemde 25% VVD! Dat betekent dat onder 

de jongste kiezers de meesten liberaal stemmen. 

De definitieve uitslag van de Kiesraad op woensdag 16 

juni leverde een bittere teleurstelling op voor Robert Jan 
Goedbloed, onze nummer 6. De Brabantse Toine Man
ders, nummer 21 op de kandidatenlijst, won met voor
keurstemmen. Die voorkeursdrempel lag op 11433 
stemmen. 

De volgende VVD-kandidaten worden komende maand 
in het Europees Parlement beëdigd: 
Jan Kees Wiebenga Elly Plooij-van Gorsel 
Jan Mulder Jules Maaten 
Marieke Sanders-Ten Holte Toine Manders lli!l 



Na politiek hectische weken 
kan Paarse coalitie verder 
door Reny Dijkman, foto's: Theo Meijer 

Een maand vol aandachteisende politieke zaken ligt achter ons. Na de stemming over het 

correctief referendum in de Eerste Kamer is het tot en met de vredesinvasie in Kosovo niet 

meer rustig geweest. Na medio mei richtten de media zich op het referendumdebat, de val 

van het kabinet, onze jaarlijkse algemene vergadering, de geslaagde lijmpogingen van infor

mateur Tjeenk Willink, de Bijlmerenquête, de verkiezingen voor het Europees Parlement en 

Kosovo. 

Het kabinet Kok-lorritsma-Borst zit weer in het zadel. De Europese verkiezingen hebben 

geresulteerd in 6 zetels. Waarmee de VVD de enige regeringspartij is die het zeteltal van 

1994 wist te handhaven en zelfs procentueel nog enige winst boekte. Een goede uitslag, maar 

een bedroevend lage opkomst! 

I
n de nacht van 18 op 19 mei stemde de Eerste 

Kamer over het correctief referendum. Dat correc
tief referendum is door de inbreng van de VVD

Tweede-Kamerfractie gebonden aan hoge toegangs

drempels: 40.000 handtekeningen om het referendum 
aan te vragen en 600.000 om het te bewerkstelligen. Ver

volgens moeten meer dan 3,5 miljoen mensen tegen het 

betrokken wetsontwerp stemmen om het te niet te doen. 
De VVD-senaatsfractie was verdeeld over deze in het 

Regeerakkoord opgenomen Grondwetswijziging. Na 

diepgaand en uitvoerig overleg tussen de VVD-top en 
VVD-Eerste-Kamerfractie was de uitkomst dat tenslotte 

slechts één VVD-Eerste-Kamerlid, Hans Wiegel, tegen 

stemde. 
In het ingelaste kabinetsberaad op 19 mei bleken de 
bewindslieden van D66 de verwerping van het correctief 

referendum onverteerbaar te vinden. Diezelfde middag 

bood premier Kok de Koningin het ontslag aan van het 
kabinet. Vervolgens kwam de Tweede Kamer bijeen om 

'de briefvan de minister-president inzake het ontsla
gaanbod van het kabinet' te bespreken. 
Fractievoorzitter Hans Dijkstal merkte tijdens dit debat 

op dat de aanleiding tot de ontslagaanvraag van het 

kabinet gelegen was in de nachtelijke referendumstem
ming, maar dat de oorzaak bij D66 lag. Dijkstal stelde in 
ditzelfde debat voor vast te blijven houden aan het start-

punt van de verkiezingen van 1998. De kiezers hebben 

vorig jaar door hun stemgedrag duidelijk aangegeven 

verder te willen gaan met Paars II. Dijkstal noemde het 
een logische consequentie om nu eerst te bekijken of de 

coalitie zou kunnen worden hersteld. 

Een voortzetting van Paars II lag mede ook voor de hand 
omdat er geen sprake was van een conflict tussen het 

kabinet en de Tweede Kamer. Bovendien sprak Hans 

Dijkstal de hoop uit op een spoedig missionair kabinet 
in verband 'met de bijzonder ernstige situatie in Kosovo, 

waarbij Nederland de volle verantwoordelijkheid heeft 

genomen om in internationaal verband aan oplossingen 
van de daar heersende problemen deel te nemen.' 

Respect en rijen 
sluiten 
Het kabinet mocht dan door D66 in scherven liggen, de 
partijtop was niet van zins dat ook met de gelederen in 
de VVD te laten gebeuren. Een extra overleg met de 
kamercentralevoorzitters werd door voorzitter Hoekze
ma ingelast. Dezen vergaderden op hun beurt weer met 

hun afdelingsvoorzitters. De rijen sloten zich. Op deze 
wijze is in de partijtop uitstekend gecommuniceerd. 
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Zo kon het geschieden dat tijdens de algemene vergade

ring iedereen gebroededijk op de eerste rij zat, inclusief 

de geplaagde demissionaire PvdA-minister van Binnen
landse Zaken en man van Neelie Kroes, Bram Peper. 

Onze fotograaf trof de VVD-top in een hartelijk gesprek 

in de wandelgangen. En op de zaterdagochtend na het 
inleidend woord door de VVD-Eerste-Kamerfractie

voorzitter, Leendert Ginjaar, over het gevoerde beleid 

had niemand in de zaal nog behoefte aan het stellen van 

vragen over dat beleid. Teleurgesteld borgen de camera

ploegen hun lampen op. 

Toch referendum 
De door de Koningin benoemde informateur Tjeenk 
Willink ging voortvarend aan de slag. Bij de PvdA noch 

bij de VVD bleek behoefte aan nieuwe verkiezingen. 

Politiek leider Hans Dijkstal bepleitte een herstel van de 
drie partijencoalitie en als dit niet mogelijk bleek dan 

een voortzetting van de coalitie door PvdA en VVD. 

Dijkstal was wél bereid D66 iets tegemoet te komen, 
maar echter alleen op het gebied van onderwerpen die al 

in het Regeerakkoord waren opgenomen. 

Op dinsdagochtend 25 mei bleek voor informateur 
Tjeenk Willink een reële kans tot slagen binnen bereik te 

liggen. D66 kreeg de toezegging dat in het jaar 2001 een 

raadplegend referendum zal worden ingevoerd. Het ligt 
in de bedoeling dat in het jaar 2003 alsnog zal worden 

gestreefd via een Grondwetswijziging tot het bindende 

correctief referendum te komen. 

Bijlmerenquête 
Nu kon alle aandacht worden gericht op de behandeling 
van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie 
'Een beladen vlucht'. Dit debat nam twee dagen en een 
nacht in beslag. De VVD-fractie verdiepte zich in de vol
gende vragen: 

voldoet het rapport aan de gegeven opdracht? 

• Hoe moeten de door de commissie naar voren 

Algemene vergadering: 
gesprek in de wandelgan
gen ... v.l.n.r. Leendert 
Gin jaar, Hans Dijkstal, 
Hans Wiegel en Willem 
Hoekzema 



gebrachte feiten c.q. het feitencomplex beoordeeld 

worden op volledigheid, toepasselijkheid en relevantie? 

Hoe logisch vloeien de conclusies per hoofdstuk voort 

uit het onderliggende materiaal? 
Hoe logisch vloeien de eindconclusies voort uit de 

conclusies per hoofdstuk? 

De VVD-woordvoerders Jan te Veldhuis en Anke van 
Bierek die zich geheel in de materie hadden ingewerkt, 

kregen de lof van de media voor hun terzakekundige en 

nuchtere benadering die geheel was geënt op de hierbo

ven gestelde vragen. 

Uit de eindstemmingen bleek dat voor de betr.okken 

bewindslieden voldoende steun aanwezig was. Hans 
Dijkstal meldde in de VVD-Expresse: 'Het rapport van 

de enquêtecommissie alsmede de debatten met de com

missie en de bewindslieden hebben de VVD-fractie dan 

ook geen moment tot de overweging gebracht dat er 
ministers zouden moeten aftreden.' 

5 En niets staat dan het herstel van Paars II met dezelfde 
·persoonsbezetting in de weg. Op maandag 7 juni kan 

informateur koningin Beatrix melden dat de scherven 

zijn gelijmd. Een dag later krijgt Paars II het groene 
licht. Alleen D66-minister Apotheker stapt op vanwege 

de varkenswet. Hij werd vervangen door Laurens Jan 

Brinkhorst, lid van het Europees Parlement. 

Kosovo 
Na 79 dagen kwam er een einde aan de NAVO-bombar

dementen op Kosovo. Op 9 juni worden de eerste stap

pen gezet op weg naar een duurzame en politieke oplos
sing voor Kosovo. Op vrijdag 11 juni kwam de Tweede 

Kamer op verzoek van de VVD in spoedzitting bijeen 

om over het voornemen van het kabinet te spreken om 
2050 Nederlandse militairen aan de NAVO-vredesmacht 

in Servië te laten deelnemen. De woordvoerders Jan 

Dirk Blaauw en Hans Dijkstallieten weten dat met 

inachtneming van de risico's de VVD na rijp beraad in 
kon stemmen met het kabinetsbesluit. Immers, alle poli

tieke en militaire inspanningen waren erop gericht om 

dit vredesmoment te bereiken. Daarmee is de NAVO 
erin geslaagd een einde te maken aan de etnische zuive
ringen. Dat duizenden schuldeloze burgers slachtoffer 

werden, is te wijten aan de halsstarrigheid van Milosevic, 

maar dat maakt het verlies van zoveel mensenlevens niet 

minder triest. 

Europese 
Verkiezingen 

Nederland hield de verkiezingen voor het Europees Par

lement op donderdag 10 juni. Ondanks de goede cam-

,. pagne die werd gevoerd, blijft hetmotto 'onbekend 
maakt onbemind.' Minder dan 30% van de kiesgerech

tigden trok ter stembus. 
De vele honderden vrijwilligers die toch in de kraampjes 

stonden, de Eurokandidaten, de volledige inzet van poli

tiek leider Hans Dijkstal, lijsttrekker Jan Kees Wiebenga, 
kamerleden en bewindslieden hebben voor de VVD tot 

het bevredigende resultaat geleid dat wij 6 zetels behaal

den. Het aantal is gelijk aan dat van 5 jaar geleden, maar 
dit keer is de laatste zetel ten volle verdiend en vorige 

keer was het een duidelijke restzetel. 

Als enige regeringspartij wist de VVD evenveel zetels te 

behouden als in 1994. • 

VVD-jongeren en JOVD 
samenoppad 
door Reny Dijkman, foto: Theo Meijer 

Het nieuwe VVD-bestuur. 
V.l.n.r. Zsolt Szabo, Paul 
Tirion, (Frank van Dalen, 
geen hb-lid), Roos Baljé, 
Mark Kuperus, Rund Sand
berg, Bas Eenhoorn -voorzit
ter-, Jan Korff, Lody Pieters, 
Mark Harhers en directeur 
Daan Zwart (inzetjes: Sari 
van Heemskerck en Miep 
Bregman) 

Tijdens de algemene verga
dering in de zaal: v.l.n.r. 
Henny en Frits Korthals 
Altes, Jan Kees Wiebenga, 
Henk van Hoof, Leenderten 
Nel! Gin jaar, Hans Wiegel, 
Bram Peper en Neelie Kroes, 
Bas en Anke Eenhoorn 

Rotterdam- De WD-jongeren en de Jonge

renorganisatie Vrijheid en Democratie 

(JOVD) zullen zich de komende maanden 

inzetten om met ingang van het jaar 2000 

tot één geïntegreerde jongerenorganisatie te 

komen. Aan beide kanten ziet men in dat 

bundeling van de krachten tot een sterkere 

jongerenorganisatie leidt tot één duidelijke 

stem naar de partij en naar buiten. Tijdens 

de jaarlijkse algemene vergadering zijn de 

leden akkoord gegaan met het Protocol 

WD-JOVD, de basis tot verdere integratie. 

·Ff· ... :.• et is de eerste ~fficië~e stap, die pas werd gezet 
· ... · na een lange discussie. En dat wekt geen verba-

.· • zing, gelet op de vele gevoeligheden over en 
weer~ Twee jaar lang heeft het hoofdbestuurslid Roos 

Baljé-Rijnders zich ingezet om dit te bereiken. Het proto

col VVD-JOVD is opgesteld door de commissie Remkes. 
Roos Baljé schetste voor de vergadering de lange mars 

die aan het protocol vooraf ging. Dat die weg zo lang is, 

komt onder andere door de twee verschillende culturen 
die tot op heden binnen beide jongerengroeperingen 

bestaan. Er zijn 3000 VVD-jongeren (leden van onder de 

30 jaar), daarnaast telt de onafhankelijke JOVD 1300 
leden, waarvan een deel ook lid is van de VVD. Tegen

over de getalsmatige sterkte van de VVD-jongeren staat 

de goed geoliede organisatie van de JOVD. Roos consta
teerde in haar inleiding dat de contacten met de JOVD 

de laatste jaren zo verbeterd zijn dat de tijd nu rijp is. 
'Het Protocol is géén stappenplan, maar slaat de piket

paaltjes. Het Protocol geeft niet aan hoe die nieuwe jon

gerenorganisatie er straks uitziet,' hield zij de aanwezi
gen voor. De integratie van de nieuwe jongerenorganisa

tie zal een taak worden van de kamercentralebesturen, 

de ondercentrales en de afdelingen. 
Ir. Frank van Dalen, voorzitter van de gelijknamige 

commissie die het samengaan begeleidt, haalde veel 

weerstand uit de lucht door mee te delen dat de vraag

punten die op tafelliggen door zijn commissie zullen 
worden bekeken binnen de afspraken in het Protocol. 

'Er moet een ingroeimodel komen. Dat zal er op 1 sep

tember liggen,' beloofde hij. 

Bundeling geeft 
kracht 
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Miep Brugman 

Sari van Heemskerk 

Tegen de achtergrond dat de JOVD de oudste en groot
ste politieke jongerenorganisatie van Nederland is en 

goed georganiseerd en dat daarnaast ook veel VVD-jon
geren uitstekend aan de slag zijn (bijvoorbeeld in Lei

den, Rotterdam en Gelderland) was niet alleen geduren
de de laatste twee jaar, maar zeker ook tijdens de alge

mene vergadering veel zielsmassage nodig. Fusies wek

ken vaak weerstand vanwege een mogelijk verlies van 

het eigene. De Landelijke Commissie Jongerenbeleid 
had lang over het Protocol vergaderd en de ledenverga

dering van de JOVD deed er liefst 9 uur over om deze 

intentieverklaring te aanvaarden. 
Maar bundeling geeft kracht. De VVD heeft grote aan

trekkingskracht op jongeren. Tot op heden haken te 
velen te snel af omdat zij hun draai binnen de afdelingen 

niet weten te vinden, daar vaak alleen of met zeer weini

gen zijn en doordat de ouderen hun te weinig ruimte 
geven. Ook hebben velen geen zin om lid te worden van 

de JOVD omdat zij direct binnen de VVD actief willen 

zijn. Roos Baljé hamerde op de veel betere mogelijkhe
den tot talentmanagement en kadering van VVD-jonge

ren. Op haar initiatief is aan alle partijcommissies al een 

jongere toegevoegd. Die jongeren moeten het nieuwe 
partijkader vormen en de nieuwe fracties en besturen 

gaan bemensen. 

Frank van Daalen trok de laatste aarzelaars over de 
streep door de zaal voor te houden: 'Laten we elkaar 

eens diep in de ogen kijken: in hoeveel afdelingen is het 

jongerenbeleid nou echt een groot succes? Er staat vanaf 
I januari 2000 geen poortwachter op de stoep die zal 

zeggen: zo en zo moet het gaan. Het gaat erom dat het 

goede van beide organisaties wordt gebundeld en niet 

om een doctrine. De uitvoering zal in overleg met de 
jongerenorganisaties zelf worden vastgesteld.' 

Het emotionele punt van de naamgeving aan de nieuwe 
jongerenorganisatie, dat loopt van "beslist niet JOVD" 

tot "natuurlijk JOVD", kan door de jongeren zelf wor

den bepaald. Ook het dubbellidmaatschap is een uitvoe

ringskwestie. 
Na zijn belofte dat op 1 september aanstaande zijn com
missie, waarin acht leden van beide organisaties zitting 

hebben, met een verslag zal komen met aanbevelingen 

en conclusies, ging de vergadering zonder stemming 

akkoord. • 



Impressies van de jaarlijkse 
ledenvergadering 
door Reny Dijkman, foto's: Theo Meijer 

Rotterdam- Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in het World Trade Center droeg 

Willem Hoekzema het voorzitterschap over aan Bas Eenhoorn. Hij blikte terug op vijfjaren 

voorzitterschap die hij destijds aanving met de woorden: 'Samen mét u wil ik mij voor de 

volle 100% inzetten om onze partij een factor van gewicht in de Nederlandse politiek te 

laten zijn.' 

Willem Hoekzema: 

'Respect voor elkaar' 
over de sociale zekerheid en het minimumloon, over 
Europa en het correctief referendum. Wij zijn, en dat is 

een groot compliment aan de partij, het stadium van 

gedoe om personen te boven gekomen. Problemen zul
len er altijd zijn, maar' zo hield hij de zaal voor 'houd ze 

beheersbaar door in respect voor elkaar over menings

verschillen te discussiëren. De leidraad moet altijd zijn: 

concentreer je op wat ons bindt en niet op wat ons 
scheidt.' 

'Samen zijn we begonnen, 
samen zijn we gestopt', 

Willem Hoekzema huldigt de 
scheidende vice-voorzitter 

Ro1fHaafkens 

Wisselingen in het 
hoofdbestuur 

Hoekzema kan tevreden terugblikken. Met vreugde 
vooral op die laatste Tweede-Kamerverkiezingen 

in 1998 'toen de kiezers ons liberale stempel op het rege

ringsbeleid beloonden met een groei van 31 naar 38 
zetels. Een historisch hoogtepunt. De kiezers gaven een 

duidelijk signaal: ga door met Paars. Dat deden wij vorig 

jaar augustus met een nieuwe politieke leider, Hans 
DijkstaL Wij gingen van 5 ministers en 4 staatssecretaris

sen naar 6 ministers en 5 staatssecretarissen.' Daarmee is 

aangetoond dat de VVD een factor van gewicht is 
geworden in de Nederlandse politiek. Sindsdien geven 

de opiniepeilingen nog steeds een lichte stijging te zien. 
'De kiezers waarderen onze liberale beleidsinbreng, de 

degelijkheid en de eenheid in onze partij.' 

Doordat ons land altijd coalitieregeringen kent zijn dui

delijke afspraken nodig. 'Dat vraagt een zorgvuldige 
kabinetsformatie met harde afspraken om enige conti

nuïteit en soliditeit van regeren mogelijk te maken. Een 
regeerakkoord dus. De afgelopen dagen hebben de frac

tievoorzitter van de Eerste Kamer, Leendert Ginjaar, en 
de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Hans Dijk

stal, en ik als partijvoorzitter er over gesproken om de 
positie van onze Eerste Kamerfractie ten opzichte van 

het regeerakkoord binnen onze partij bespreekbaar te 

maken. Enige duidelijkheid daarover en wat meer expli

ciete afspraken binnen de partij daarover zouden geen 
kwaad kunnen. Met mijn opvolger, Bas Eenhoorn, heb 

ik afgesproken dat hij met het hoofdbestuur deze 

belangrijke discussie zal gaan voorbereiden.' 

Niet alleen Willem Hoekzema trad terug. Met hem vertrokken vice-voorzitter RolfHaaf

kens en Ton van Voskuilen, hoofdbestuurslid belast met vorming en scholing. 

Geen personenstrijd 
De VvD kon de groei naar een volwassen volkspartij 

volgens Hoekzema maken door goede interne commu
nicatie, het op tijd betrekken van elkaar bij belangrijke 

zaken, van conflicten geen personenstrijd te maken 

maar de argumenten hun werk te laten doen en elkaar te 
blijven respecteren. 'Ik denk hierbij aan de discussies 

Nieuwe VVD-voorzitter Eenhoorn 
wil vertrouwen, verdraagzaamheid 

• • en vtste 
Rotterdam- Drie dingen vraagt de nieuwe WD-voorzitter drs. H.B. Eenhoorn van zijn partij: vertrouwen, verdraagzaam

heid en visie. Eenhoorn noemde het aan hem geschonken vertrouwen 'een eer.' 

juist dat vertrouwen is zo ontzettend belangrijk. 

I n zijn korte, geïmproviseerde inauguratiespeech zei 

Bas Eenhoorn. 'In het bedrijfsleven heb ik nog eens 

gemerkt hoe belangrijk het is met elkaar afspraken te 
maken en elkaar daaraan te houden. Dat moet ook kun
nen in de WD. U bent allemaal gezamenlijk verant
woordelijk voor een sterke VVD. Laten we dan afspre
ken dat ieder van ons elke week één nieuw lid maakt. 

Met een vakantieperiode ingecalculeerd, kunnen dat 

zo'n 40 leden per persoon zijn. Laten we daartoe aan de 

slag gaan met onze persoonlijke verantwoordelijkheid en 
vertrouwen in elkaar. 

Dan worden wij die grootste partij! Dat kan mede door
dat we de steun van zoveel jongeren hebben.' 

Om het goede voorbeeld te geven viste hij uit zijn col
bertje de eerste aanmelding van een nieuw lid. Hij ver
volgde met: 'We zullen de partij zijn die de discussie zal 
leiden en niet wacht tot anderen de agenda bepalen.' 

Over de verdraagzaamheid. 'De nieuwe maatschappij 

vraagt om verdraagzame mensen. Juist de VVD is in 

staat die verdraagzaamheid te bevorderen. Het is een 
centraal begrip in onze gelederen.' 
Over de visie. 'Zonder visie zijn we nergens. Wij hebben 
ideeën over onze toekomst. We doen dat niet met oude 

kroonjuwelen. Nee, wij discussiëren over de inrichting 
van ons land in de volgende eeuw, over de toepassingen 
van de snelle ontwikkelingen in de informatie- en tech

nologie. 
Wij zullen de partij zijn die leiding zal geven.' 
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<Jammer dat Ton er niet is om te horen dat hij echt 
heel veel voor de VVD heeft betekend door het ver

der professionaliseren van de partij,' zei Willem Hoekze

ma over de vakantievierende Van Voskuilen op Sicilië. 
'Het is hem gelukt om een kaderschool binnen de partij 

op te richten en door hem is van hoog tot laag geadver

teerd dat scholing en vorming onmisbaar zijn. Hij heeft 

bewust op dit gebied de samenwerking met de kamer
centrales gezocht. Hij heeft zich sterk ingezet om de ach

terstandspositie van vrouwen weg te werken en de cultu

rele minderheden in de partij te kaderen. Hij organiseer
de ook een uitstekende themadag over culturele ver
schillen. Ton had een eigen manier van optreden. Hij 

was geen gemakkelijk mens, maar een zeer markante 
persoonlijkheid. Ton heeft heel veel tijd aan de partij 
besteed. Elke week was hij een paar dagen op de Koning

innegracht.' 

Door en door 
vertrouwen 
Warme woorden, ook voor RolfHaafkens, die afscheid 

nam als vice-voorzitter. 'Samen zijn we begonnen; 
samen zijn we gestopt. Toen ik als voorzitter begon 

wilde ik iemand naast mij hebben die ik door en door 

kon vertrouwen. Ik ben nooit teleurgesteld door de 

manier waarop jij me verving.' Willem Hoekzema 
memoreerde dat zij in het verleden tegelijk kamercentra

Ievoorzitter waren. 'Jij bent een voortreffelijke onder
voorzitter geweest. Wat ik zo in je waardeer is dat je 

altijd precies zegt waar je op staat. Je bent altijd jezelf 
gebleven. Die houding heb ik gerespecteerd.' 

Nieuw hoofdbestuur 
Bas Eenhoorn, Mark Harbers en Mark Kuperus vullen 
de vrijgekomen plaatsen in het hoofdbestuur op. Mark 

Harbers vult de plaats op van Ton van Voskuilen en 
Mark Kuperus neemt van Ruud Sandberg de penning
meestersportefeuille over. In het septembernummer 
hoopt de redactie met de definitieve zetelverdeling in het 

hoofdbestuur te komen. 



Hans Dijkstal: 

'Integriteit, loyaliteit en respêct 
vormen de basis van de democrati .. 
sche rechtstaat' 
'Ik vind het eervol de fakkel van Frits Bolkestein over te nemen.' Met deze woorden begon 
als politiek leider voor de algemene vergadering. 

H ij prees de scheidende politiek leider Frits Bolkes

tein en aftredend voorzitter Willem Hoekzema: 

'Boven alles gaat het om de wijze waarop zij met de 

5 begrippen integriteit, loyaliteit en respect omgaan. In 

onze partij is soms veel discussie, maar altijd met veel 

respect voor elkaar. Daardoor kan de VVD als eenheid 

optreden.' 

,. 

D66 oorzaak val 
kabinet 
Terugblikkend op de kabinetsval drie dagen tevoren 

merkte Dijkstal op: 'De aanleiding was de verwerping 

van een voorstel tot wijziging van de Grondwet door de 

invoering van een correctief referendum. Dit gebeurde 

mede door één VVD-senator. De oorzaak is de zelfstan

dige beslissing van de D66-bewindslieden om op het 

ontslag van het kabinet aan te sturen. Ik wil niet verhe

len dat ik de val van het kabinet heb betreurd.' 

Het is een merkwaardige val, omdat noch tussen Tweede 

Kamer en kabinet, noch tussen Eerste Kamer en kabinet 

een conflict bestaat. Evenmin bestond de politieke 

noodzaak tot die val. 

'Voor de VVD is de continuïteit van bestuur en beleid 

van landsbelang. Daarom moet er snel een volwaardig 

missionair kabinet komen.' Volgens Dijkstalliggen te 

veel belangrijke beslissingen in het nabije verschiet om 

nu vertraging op te lopen. Hij noemde: de uitbreiding 

van Schiphol, de vernieuwing van het onderwijs, de her

ziening van ons belastingstelsel, de Hoofdlijnennotitie, 

het asielbeleid, de uitvoeringsorganisati~s van de sociale 

zekerheid, de reorganisatie van lie~ Openbaar Ministerie 

en de Rechterlijke Macht eh de grote vraagstukken die 

spelen op het gebied van de Volksgezondheid. Maar 

vooral benadrukte hij het belang van een volwaardig 

kabinet in verband met de situatie in Kosovo. 'Alles valt 

in het niet bij Kosovo. Niemand heeft geleerd hoe je dat 

moet aanpakken.' 

Hij is van mening dat de maximale militaire inzet daar 

gehandhaafd moet blijven tot de politieke oplossing is 

gevonden. Tot dat moment zullen de militaire acties 

door moeten gaan. Wie a heeft gezegd, moet ook b zeg

gen. Dijkstal waarschuwde ervoor dat we internationaal 

barsten zullen gaan zien in de samenwerking. 

Integriteit, loyaliteit 
en respect 

Hans Dijkstal wees erop dat deze drie begrippen een 

wezenlijk onderdeel vormen van het recht en de demo

cratie. In dit verband wees hij op de fraudebestrijding, 

een terrein waarop in het Europees Parlement eerst Gijs 

de Vries en na hem Jan Kees Wiebenga zich sterk heb

ben gemaakt. Een bestrijding die leidde tot de val van de 

Europese Commissie. Dat de salariëring en onkostenver

goedingen van de leden van het Europees Parlement nog 

niet zijn geüniformeerd heeft zeker niet aan hen gelegen. 

Het is in ons 10-puntenplan voor de Europese verkiezin

gen punt 3: een betrouwbaar Europa. 

De drie begrippen gelden ook voor de afhandeling van 

de Bijlmerenquête. Respect voor de slachtoffers, nabe

staanden en bewoners van de Bijlmermeer. 'De VVD

Tweede-Kamerfractie heeft nauwgezet het werk van de 

enquêtecommissie beoordeeld. Soms met waardering, 

soms met kritiek. De Kamerbrede motie geeft dat ook 

aan, zonder dat de conclusies van de commissie door de 

Kamer zijn overgenomen.' 

Aftrap Europese 
verkiezingscampagne 
Hans Dijkstal nam deze vrijdag een voorschot op .de 

Europese verkiezingscampagne door de zaal op te roe

pen mee te werken aan het centraal stellen van het beleid 

en niet van personen. 'Centraal staat voor ons hèt VVD

beleid met als uitgangspunten het recht en de democra

tie. Wij schuwen de aanval op andere partijen niet, maar 

wij hebben dat niet nodig. Onze propositie aan de kie

zers is: liberale oplossingen voorproblemen. Dat deden 

wij bij de Provinciale verkiezingèn en dat doen we bij de 

Europese verkiezingen en zo nodig doen wijdatte zij

nertijd weer bij Kamerverkiezingen. Kom op voor Euro

pa. Zeg waar het op staat. Stem VVD ofJawohl, Oui, Si, 

Ja ... Stem op Wiebenga!' 

Hans Dijkstal: ... 'Integriteit; 
)oyaliteit en respect ... ' 

('3%tdek het delicáte 
raffinement en deexquise 
finesse va:n de originele 

.. Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
·gastronomie in•de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaurant lit.SOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 17.00 tot 22.00 uur. 
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VVD-lijsttrekker Europe~s Parlement, 
- . . . 

]ari Kees Wieben ga: · 

'Er valt· wel· 

·•!:::e~:iitste· 
Ro<re'd"m Op d< ~.~,,;j,,,Y~.d~g~;l• 
dagmiddag de start van ie~dmp1p,neiehoücten.Na:d.e ·: · 
reclamespot van de VVD stondlijs~trekker]ai..Kees WiJ~ 
ben ga in de spots op het podiun!.. Hifg~féen toelichting éJP 
de belangrijkste punten uithetverHézings 10~punten~1a11 
van de liberale fractie voor hetBuropees Parlement/ 

·wiebenga wees ero~.datdi~ kabinèt etil1is geslaagd 
de Nederlandse biJdrage m2002niet meer dan 

1,3 miljard te verminderen. 'Dat danken Wè aan dèinzet 

van onze premier, inaar natuurlijkin de eerste plaáts: 

aan."Il duro", diezijn naam opnieuw heeft bevestigd, 

Gerrit Zalm, chapeaut Mag ik er aan herinneren dat 

mijn collega's Dankert van de PvdA; Brinkhorst van D66 

en May-Weggen van het CDAvan te voren hebben 

geroepen dat deze kabinetsinzet "idioot," "kansloos" en 

belachelijk was? Ook in de toekomst is. deze soberebena

dering gewenst. Bij de andere partijen Îs die allerminst 

gewaarborgd.' 

Jan Kees Wiebenga waarschuwdevooi:.de mogelijkheid 

dat Europa weer de kant van 'de maakbare samenleving' 

opgaat doordat in de meestelidstaten de socialisten aan 

de macht zijn. 'Wij moeten werk scheppendoor de eco

nomie te stimuleren en niet door het rondpompen van 

geld middels Europese banenplannen. Dat lost de werk

loosheid niet op. Dat kunnen de lidstaten best zelf. In 

Duitsland door de loonstijgingen in de handte houden. 

In Frankrijk door af te zien van de 35~urige werkweek. 

De VVD pleit voor flexibilisering en liberalisering van de 

economie; We moeten het ondernemersklimaat Stil)lule

ten door de gemeenschappelijke rparktte voltooien. Als 

. we marktbelemmeringen opheffen kunnen bedrijven. 

gemakkelijker zaken doen. Zo vergroten we de afzet eh 

dus de werkgelegenheid.' Hij pleit vooral voor aandacht 

en steun aan het Midden- en Kleinbedrijf. \"ant dat Îs in 

Europa, net als in Nederland dé banënmotor. Eh laten 

we OJ;tthouden: aan symboolbeleid is geen behoefte: ver

dragsteksten scheppen geen banen.' 

Geloofwaardigheid 
van de Europese Unie 
De laatste periode stond Europa volop in de schijnwer

pers door de debatten tussen het Europees Parlement en 

de Europese Commissarissen. In maart trad de Com

missie-Santer af. 'Aanleiding was fraudebestrijding, 

voorwaar geen bijzaak. He.t gaat om de geloofwaardig

heid van de Europese Unie in de ogen van u. Hoe moe

ten wij ons het een eh ander voorstellen? Denkt u zich 

. in:in een één-tweetje rnetde socialistische fractie in het 

Europees Parlement wordt een motie van vèrtrouwen · 

voorgesteld. De socialisten als schild voor de zwakke 

Commissarissen. De liberale fractie doorbrak het spel 

met de indiening van een individuele motie van wan

trouwen. De christen-democraten zwabberden.' 

Jan Kees Wiebenga ging in op de rol van de Nederlandse 

EU-ambtenaar Paul van Buitenen als "klokkenluider van 

·Brussel". 'Hij liep naar het Parlement, werd geschorst. 

Hij is nu op een zijspoor gezet en heeft nog een tucht

procedure tegen zich lopen. Dat is de omgekeerde 

wereld. Wij VVD'èr~vinden dat hem een behoorlijke 

functie moet worden aangeboden en de tuchtzaak tegen 

hem onmid~ellijk moet worden ingetrokken. Niet Van 

Buitenen zat fout, maat de.Europese Commissie zelf.' 

Wiebenga sloot zijn bètoog af l)let eenwarm pleidooi 

voor een Europese Commissaris va~ VVD'-huize. 



l()VD~yoorzitter Jetoen de Veth: yoorzîttèr vari GJ:oningen is geweest. Op de kandidaten

lijst,van.het Eqrope~s Parlement staan zelfs zes oud-
]OVIh~~~ . ·.· . , Duurzame· . ,:.·' , " >",>' ,',',0 ~ 

~ éril~li~tlt~ètt'';h' 1,l~~~;l:!!;~:~ s;:::sd 
ttiiiJàil;{j~l)j(;·~· :.; .;J~~;~Èl:~~f;~~~§,. 
:~~ ·: ::;::; :.' ·. :· ·.;:'Ui:"';::;::, ' :;~;:.:'::: :.'.:~:::: :::.: .. ~ib!è~$,:n'!i::\fó~r~a,ristaande leden van uw partij, zagen 
1:~ : , · .'·: ;, ,,: .':: ,:: ·: ·:'i:!',i: :::;•,•:; :: ·' :•:!! /;'' :.::~: " '' niÓgeÏij~t''ais•:een uitdaging en begonnen in de 

IJ• · R.Ót~Jrdliiit'' :;j~: ~i~a:Wit 'v:i~ diloiigir~it O.r;i.ilnî''' : n ~'(~nti~ièeti 6verlegje - nu algemeen bekend als 

;1!.:,: ;~ri~"frii}H~;;JH~~ 1J>~in6~r ~.e. P.".'"·a.··~····.J.·'··.Î.rn.a ..•.. g~n.v ..•. i.:.··.r.e.h. :, ,e .. '·.:i~. '., .•.. :.o .. v.·.·~.;:.,.:,:. :.,· e~:ltrde,~:aer:ra:a~ q:V~r .. ~e mogelijkheid van een 

ti~ ... !,· .• ·.;.t: .• :a:u:.;.e·:····o·s·u~.·.sn··.:z··a:"..,,'.a·n,a,····,··.e·.tn .. ,····~m· .• ~''· •. ···.01t:~.oo·, •• ·~.'·n:,·~······m•.'.·.J·:·'·~··_:'.t·'·:·a·,··::·······et··n.e: .• n• .. t.n:11: ....... s ••• a •.. r .. o:.· •. •od'a··.·.o.•c .• ;: .. ·.·~·1i'o:• • .,,b·t·.···:.:.•'f3.~.:.·.:·.··.: .. b',:;.,:'·."·.·.t.:·s.'·.····"·,a·:n·, ..• ·.···'·v:: .... · .•. ·nflD·,·.·:',·.·.; .. :.:.a'·.··.·.~.E.,•. e·:·u·· n·r·····:z···.b'··a··~m·.lá·· .. ·.en:.,·,·.·.,:,··.·e;.l,.1à .. k.t·.~ .• :e·.•, .. ·.·.····:.'· ... •.·,·· ... ·.·•·•·· . . . . . . . ·~oiûftie;:i ~@' h.~elit·~~·IOVD door de jaren heen 

J '" .. :. ···..:. • , •• •• 7;:\c ~ · .• · ·· · : . ;~!f~f~~~::~:·:·.:::::'" ;::;;~ .·.· .. ' • ..:' .• : .. •:· .·' ··••·•· :,: ,·· ;.;:.,: ' ; ..... ·.·. :•:·\.:: ': :: ·v::rkie~î~g~~ainpagn~~~alga,à!la~:.•o9k werden de nodige 

~}g:etr~ien}.} ..• z~.·.·rr.:nr. : .• nia.~hiu{n~r;o.r.~vv·~.·.~.~.1;o:!o.j.~··Pt•b.ia·.:a •• ~n·.èe.ne~:n1;m;.te{ .. ad}e! .••.. d·~.·~afrikz~.·.:.:.:1·.eJk,rd·~~•.:ei ... ·.••• ;iJ~1fi~7é~t~i~~~t . , . - ·. . . . . . .· ... ~posî!l;;,.~.qegem~ddeldetafébezoekendejt)tigere ·· 
:;: .... · JOYDcloopbaan terecht gekomen op învlo~<ll:ijkepÖsi-. · :· .. : :wót4t rl~~e ~eken zeco:nfronteerd met' e~~seri~ cafége-

ties in d~ maatschappij. e~ hêfbedriJfsleve!C.Áls VO()ti ••..•. · . sprekkeri ovèi de turopeSe Üriie, georganisèetd door'' 
bèelden rlóenide hij [fans Wiegel~ }töbin L:lns~hO:&ri; • · j~yD.~:qyYD;' ·· . · · 
FrankdeGtave,LÓekHehri~ns~Gijs:Ç!~V:riès:to.Iiiu:J. . . .. : ··••. ··,, •. · •.... ·· •• . ·· 

{ Remk~s en Dick Dee~ en weesliij ~p (lè~chtergtqndvati Jetoèri.deVeth sl6ot af metd~opnierkingd~t,het zilvèr . 
; :. :\l'oprzittèr Bas Eé:qh()órn, die in dê jl}re:q.zeveiitig.JOVJ:!~ van de vVtr.ill.oöi is, 'Maar niet moo:Lgêno~s~J~verJ 

. · trou;v erop dat we riiet<le keuze die :Vand;1ag is.gemaakt 

.. a()or h.~t aarinemeilv~rt: hetRrotocol vYD~JOVDikun-. 

JOVD-voorzitter 
Jeroen de V eth: : .. 'We gaan 
voor goud in :2003' 

In Memoriam 
ir. Hendrik Jan Louwes 

Op 2 juni 1999 overleed -
onverwacht- op 78-jarige leef

tijd te Vierhuizen ir. Hendrik 

JanLouwes. 
Het is nog maar kort geleden 

dat Hendrik Jan als eerste de 
hoogste VVD~onderscheiding 

voor politici ontving, namelijk 
de Mr. D.U. Stikkerplaquette. 

Dat gebeurde vorig najaar bij 

het 50-jarig bestaan van de afdeling Marne. Hij kreeg die onderschei
ding uit handen van de toenmalige voorzitter Willem Hoekzema. 

Hendrik Jan Louwestrad met zijn politieke loopbaan in de voetsporen 
van zijn vader, die eveneens VVD-senator is geweest. De Groninger 

herenboer was van 1963- 1979lid van de VVD-fractie in de Eerste 

Kamer en daarop aansluitend gekozen lid van het Europees Parlement 
van 1979- 1989. Ook in die periode heeft hij zijn grote akkerbouw

bedrijf in de Westpolder altijd in stand gehouden . 

HendrikJan haalde uit zijn agrarisch bedrijf de inspiratie voor de 
politiek en omgekeerd. 

In de Eerste-Kamerfractie had hij de portefeuilles Sociale Zaken en 

Ontwikkelingshulp. Ook was hij een tijd voorzitter van de commissie 
Europese Samenwerking. 

In het Europees Parlement was hij lid van de Commissie Externe 
Betrekkingen en deed hij begrotingen en Landbouw. Daarnaast was hij 

zeven jaar de penningmeester van de liberale fractie. 

Hij bleef tot het laatst van zijn leven zijn Groningse VVD-afdeling 
Marne trouw bezoeken. 

Hendrik Jan was een uiterst beminnelijk mens met heel duidelijke 
standpunten. 

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw, zijn twee dochters en 
familie. 

Namens het hoofdbestuur, 
Bas Eenhoorn, 

voorzitter. 

looflijk enthousiast waren dat ze van hun 
recht gebruikmochten maken. 

organen. Dat geldt dus ook voor het Euro
pees Parlement. Uiteraard zijn er allerlei 
oorzaken te geven voor de lage opkomst 
van 10 juni. Maar voor mij staat voorop 
dat wij er samen met de nieuwgekozen 
Europarlementariërs een erezaak van moe
ten maken dat Europa in 2004 een steviger 
democratisch draagvlak krijgt. 

. Ew;opese verkiezingen 

egiri juni werder?:verspreid over de 
> wereld- drie keer gestemd. ·Jn zuid-A(rf.,. 

ka, ln Indonesië en iYJálle larfden van de 
Europese unie. In Zuid-Afrika hebhen veel 
kiezers dagenlang moeten loper/ om het 
stembureau te bereiken. De belangstelling 
om te mogen stemmen was enorm. In. 
Indonesië was het meer dan vijftigjaar 
geleden dat mocht worden gestemd. De 
toeloop was ook hier massaal. De waarne
mers onder leiding van oud-president car
ter van de verenigde Staten was vooral één 
ding opgevallen: dat de mensen zo onge-

Erf dan Europa. De bakermat van de demo
cratie: Vrije verkiezingen zijn in vrijwel alle 
lidstaten doodgewoon. 1n Nederland is er 
sinds 1919 algemeen kiesrecht voor man
nen en vrouwen. Maar de opkomst bij de 
Europese. verkiezingen stelde bitter teleur. 
In Nederland bedroeg die een schamele 
30%. 

vorig jaar mocht ik als minister van Bin
nenlandse Zaken de herdenking van 150 
jaar Grondwet organiseren. Terugkijkend 
vond ik het één van de hoogtepunten van 
mijn ministerschap. In het kader van onze 
Grondwet past ook een stevige legitimatie 
door de kiezer van democratisch gekozen 
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Onderscheidingen tijdens de 
algemene vergadering 
door Reny Dijkman, foto Theo Meijer 

Rotterdam- Er werd afscheid genomen tijdens de algemene vergade

ring. Nieuwe politici en bestuursleden komen, oude vertrekken of 

treden terug. Frits Bolkestein trad vorig jaar terug als politiek leider 

en ontving op deze bijeenkomst de dank van de leden: 

het erelidmaatschap. 

Willem Hoekzema kreeg de Thorbeckepenning; de Europarlementa

riërs Plorus Wijsenbeek en ]essica Larive ontvingen de 

Stikkerplaquette. 

Een hartelijke kus van Femke 
Boersma voor het nieuwe 
erelid Frits Bolkestein 

Erelidmaatschap 
Frits Bolkestein 

Rotterdam- Frits Bolkestein is tijdens de jaarlijkse 

algemene vergadering van 28 mei benoemd tot ere

lid van de WD. Scheidend voorzitter Willem Hoekzema 
onderbrak in de middag de vergadering om het voorstel 

daartoe aan de leden voor te leggen. In de avondverga

dering roemde Hoekzema de grote verdiensten van Frits 
Bolkestein die tijdens zijn leiderschap van 1990 tot na de 

formatie van 1998 de WD in alle zeven verkiezingen 

naar winst voerde. 'Hoogtepunt blijft uiteraard die laat
ste uitslag onder zijn leiderschap. In mei vorig jaar 

behaalde de WD 38 kamerzetels. Dat is het absoluut 

liberaal record en voor het eerst werd de WD in de 
Tweede Kamer groter dan het CDA.' 

Hoekzema wees op de vele artikelen dieFrits in binnen

en buitenlandse bladen publiceerde 'die alle getuigden 

van een grote en diepgaande inhoudelijke betrokken
heid.' 'Waar politici zich vaak schuldig maken aan lange 

betogen, gaf Frits de kiezer iets wat het hoogst op diens 
verlanglijstje staat: duidelijkheid.' 
Hij prees de geweldige stimulans die van Bolkesteins 

presidentschap van de Liberale Internationale uitgaat. 
Dat geldt vooral voor de liberale zusterpartijen in de 

Midden- en Oost-Europese landen. 

De zaal rees als één man en gaf Frits Bolkestein een 

staande ovatie. Deze toonde zich in zijn dankwoord 'blij 
en vereerd' omdat hij toe mag treden tot dit selecte 

gezelschap. Hij gaf een kort beeld van een kwart eeuw 
politieke ups en downs. Hij dankte zijn vrouw, Femke 

Boersma, die elke politieke stap heeft begeleid, en de 
fractie, die een uitstekend team heeft gevormd. De drie 

voorwaarden tot het liberaal succes omschreefhij met: 

1. Degelijkheid, politiek fatsoen en betrouwbaarheid 

2. De WD heeft het leiderschap in de politieke discus
sie, zodat wij de agenda bepalen 

3. De VVD kijkt naar de lange termijn. 

'En die lange termijn lacht onze partij toe. Vroeg in de 

volgende eeuw zullen wij de grootste partij worden. Op 
voorwaarde dat wij het spel goed spelen. Zonder ijdel

heid en na-ijver en alles doen wat in het belang van de 
WD is en ons vaderland.' 

Thorbeckepenning 
voor Willem 
Hoekzema 

Bij zijn afscheid ontving voorzitter Willem Hoekzema 

de Thorbeckepenning uit handen van RolfHaafkens, 
de eveneens vertrekkende vice-voorzitter. RolfHaafkens 

prees Hoekzema vanwege de eenheid die hij weer in de 
partij wist te brengen. 'Geen rust maar eenheid. Het was 

een groot probleem dat door het gebrek aan eenheid en 

onderling vertrouwen ook op organisatorisch gebied niet 
alles koek en ei was.' Hoekzema liep de politici niet voor 

de voeten met politieke uitspraken. Maar bij het tot stand 

komen van het WD-verkiezingsprogramma 'heb jij je 

ingezet om - als het conceptprogramma wat erg zakelijk 
werd - de sociale en menselijke kanten in te brengen 

zodat een realistisch programma werd opgesteld.' 

Hoekzema, ook als crisismanager. 
Haafkeus sprak zijn waardering uit 

voor het crisismanagement van Hoek
zema: 'We hadden als hoofdbestuursle
den wel eens de indruk dat je je dan pas 

echt in je element voelde. Alle betrok
kenen consulteren, continu de vinger 
aan de pols houden, zorgen dat de beste 
adviezen werden ingewonnen en daar

bij dan zo tactisch mogelijk opereren.' 
Haafkeus overhandigde namens het 

gehele hoofdbestuur aan de scheidende 
voorzitter diens eigen portret dat nu aan 
de voorzittersportretten in de vergader

zaal zal worden toegevoegd, een ets en 

de Thorbeckepenning. 
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Plorus Wijsenbeek 

Stikkerplaquettes 
voor 
Florus Wijsenbeek en 
Jessica Larive 

De eerste daad van de nieuwe voorzitter Bas Een
hoorn was de uitreiking van twee Stikkerplaquettes 

aan Plorus Wijsenbeek en Jessica Larive. Beiden keren 
niet terug in de ELDR-fractie. 

De Stikkerplaquette is na het erelidmaatschap de hoog

ste partij-onderscheiding voor WD-politici. 
Florus heeft met nimmer aflatende zendingsdrang al 

sinds 1975 de noodzaak van een verenigd Europa uitge

dragen. Vele jaren als Secretaris-generaal van de Europe
se Liberalen en Democraten. Vervolgens was hij vijftien 

jaar WD-lid van de Europese fractie en woordvoerder 

voor Vervoer en Toerisme, Binnenlandse Zaken en Jus
titie. Florus Wijsenbeek kent buitengewoon veel mensen 

in de partij en velen kennen ook hem door zijn impul

sieve, markante manier van optreden. Daarnaast was 
Florus ook vele jaren vice-voorzitter van de kamercen

trale Den Haag. 

Jessica ontving de Stikkerplaquette eveneens na 15 jaar 
lidmaatschap van het Europees Parlement. Zij heeft in 

de ELDR-fractie voortreffelijk werk geleverd. Waar het 
voor velen moeilijk was om als Europarlementariër de 
media te bereiken, wist Jessica met haar goede neus voor 

nieuws toch te zorgen dat zij als Europarlementariër 

regelmatig op positieve wijze over het voetlicht kwam. U 

J essica Larive 



Uit de afdelingen en regio's 
Dit keer een overzicht van de door het hoofdbestuur toegekende ,ç~ç:r'l T~orbec~~nningvoorHenkTalsma 

uitgereikte Thorbeckepenningen. Door ons verzoek in het vorige bla~'.;~, . ~.' 2:~~'.·.· ... · , k·~s het to_eval da_t Bas Eenho~rn direct na zijn 
'i;Afi é: fi· ,;', .· mstallatte tot meuwe voorzttter van de VVD 

aan de kc-, oe- of afdelingsbesturen zelf een verslagje te maken van ':;~1/ ';\f~, al op 31 mei jl. naar de kc-Gelderland ging? 

de uitreiking van een Thorbeckepenning of Mr. D. U. Stikkerpla- 'W Hij stlhte daar in de algemene vergadering van de 

quette - de twee hoogste onderscheidingen binnen onze partij - kwa-
kamercentrale met een gloedvol betoog over de drie V's 

voor de VVD: 'Vertrouwen in elkaar, Verdraagzaam

heid, zowel intern als extern en Visie, discussie aanvoe

ren, niet anderen bepalen onze agenda, maar wijzelf!' 

Het gehoor in de zaalluisterde met grote aandacht, ook 
Henk Talsma. Want hij bleek de werkelijke reden van de 

eervolle komst van onze nieuwe voorzitter. Onze senator 

Henk Talsma gaat de actieve politiek verlaten en dat kon 

niet ongemerkt voorbij gaan. Want wat weinigen weten, 
Henk was één van de grondleggers van onze partij (janu

ari 1948). Daarvoor was hij afdelingsvoorzitter (1945-

'46) van de Leidse afdeling van de Bond van Jong-Libe-

ralen (de latere JOVD). Verder komen wij op zijn CV 

tegen: directeur Teldersstichting, hoofdbestuurslid 

VVD, waarvan van 1969-1978landelijk vice-voorzitter, 

vele partij commissies, voorzitter afdeling Enschede, 
vice-voorzitter afdeling Gorssel, vice-voorzitter kamer

centrale Gelderland (1981-1987), vanaf 1987lid Eerste 

Kamer, bestuurslid van de Liberale Internationale, 

medeoprichter en bestuurslid van de Federatie van Libe

rale partijen in de Europese Gemeenschap en last but 
not least vaste bezoeker als adviseur van de kamercen

trale Geldérland. Deze opsomming verdient een plaats 

in het Guinness Book of Records! 

men nog enkele bijdragen binnen van vroegere data. Ook deze pro

minente en uiterst actieve VVD-leden worden alsnog vermeld. 

De afdelingsbladen zullen in het septembernummer uitvoerig wor

den besproken! 

Het adres blijft: Redactie Vrijheid & Democratie, t.a.v. Reny Dijk

man, Postbus 622, 2280 AP Rijswijk. 

De scheidende senator Henk 
Talsma ontvangt uit handen 
van Bas Eenhoorn de Thor-

beckepenning 

D e wo is de politieke partij die de toe
komst heeft. jongeren voelen zich 

nauw verbonden met ons gedachtegoed. 
In alle opzichten zijn wij goed voorbereid 
op de volgende eeuw. 
Dat is niet in de laatste plaats te danken 
aan Willem Hoekzema. Op 28 mei droeg 
hij tijdens de jaarlijkse algemene vergade
ring de voorzittershamer aan mij over. 
Willem, geweldig bedankt voor wat jij en je 
collega's van het hoofdbestuur in de afge
lopen periode voor de partij hebben 
bereikt! 
Ik heb er reuze zin in die fakkel over te 
nemen. Het is fantastisch om met zoveel 
liberalen aan de slag te gaan en ervoor te 
zorgen dat de wo de grootste partij in 
Nederland wordt Het hoofdbestuur gaat -
in goed overleg met allen in departij-zich 
beraden op de beste aanpak. Wij weten 
ons in ieder geval gesteund door een 
prima team in het parlement onder lei-

ding van Hans Dijkstal en door een sterke 
liberale ploeg in het kabinet 
De aantrekkelijkheid van de WD zal voor 
jong en oud verder worden vergroot Dat 
betekent dat wij niet alleen permanente 
campagne zullen voeren, maar ook dat wij 
de toon moeten zetten voor de politieke 
discussie in Nederland. 

Ik wil meehelpen aan de ontwikkeling van 
een visie op het liberalisme in de volgende 
eeuw. Maar we zullen ook herkenbaar 
moeten zijn in de politiek van alledag en 
zeggen waar het op staat Het is onze taak 
de politiek dicht bij de mensen brengen. 
De verkiezingen voor het Europees Parle
ment hebben ons die les weer geleerd. De 
daarvoor getoonde desinteresse mogen we 
niet als een onafwendbaar natuurver
schijnsel accepteren. 
Aan het sterk gemotiveerde campagne
team onder leiding van de onvermoeibare 
Petra Ginjaar heeft het niet gelegen. jan 
Kees Wiebenga heeft geweldig zijn best 
gedaan. Ik ben trots op zijn inzet en die 
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Hij miste zelden een VVD-bijeenkomst, gaf gevraagd en 
soms ongevraagd een heldere probleemanalyse van de 

politieke situatie, stond een ieder in moeilijke situaties 

vaak met raad en daad ter zijde. Stak als het nodig was 

zijn nek uit, soms bescheiden en soms uitdrukkelijk aan
wezig. Kortom een VVD' er in hart en nieren. 'Henk is 

inspirerend, indringend en vol overtuiging,' memoreer

de Bas Eenhoorn. Als dank voor het vele werk dat hij 

voor partij in 50 jaar heeft gedaan overhandigde Bas 

Eenhoorn hem, namens het hoofdbestuur van de VVD, 
de Thorbeckepenning. Door de kamercentrale Gelder

land werd hij tot erelid benoemd. Eigènlijk ook een 

beetje erelid van de hele partij. Henk bedankt! 

Thorbeckepenning 
voor Anneke van Leeuwen-Gijsberts 
Met een Forum Amicorum nam de kamercentrale Rot

terdam op 12 juni afscheid van haar kc-voorzitter Anne

ke van Leeuwen-Gijsberts. In het $feervolle bibliotheek
theater werd een minisymposium gehouden over de stad 

Rotterdam in het jaar 2010. Dit tot voldoening van 

(vervolg op volgende pagina) 

van de andere kandidaten. De WO-Euro
parlementariërs zullen werken aan een 
liberaal Europa. concrete actiepunten zul
len verder worden ontwikkeld. om de kie
zer naar destembus te krijgen, zullen we 
met aansprekende zaken moeten komen. 

De wo is een sterke politieke partij met 
een goede toekomst 
Dat ik mee mag bouwen aan die toekomst 
van een liberaal, verdraagzaam Neder
land in Europa geeft me energie. Met ver
trouwen begin ik aan de vererende 
opdracht van het voorzitterschap. 

voorzitter. 



• 

Anneke, die veel liever over Rotterdam dan over 
zichzelfhoort praten. De inleiders waren Rotter

dams burgemeester, mr. Ivo Opstelten, en de 

staatssecretaris van VROM, Johan Remkes. 

De eerste schetste uitvoerig de toekomstperspec
tieven van de havenstad waar 150 nationaliteiten 

huize:fi. Zijn uitgangspunt: 'De straat is voor mij 

de maat aller dingen. Het is het podium'. Johan 

Remkes gaf een exposé over de bestuurlijke reor

ganisatie en de stedelijke vernieuwing. Na de 
lage opkomst voor de Europese verkiezingen 

maakte hij de treffende vergelijking: 'Als de kie

zers iets niet aanstaat, stemmen zij met de voe
ten. Als bewoners iets niet aanstaat, stemmen zij 
met een verhuiswagen.' 

VVD-Eerste-Kamerlid prof. Dr. Uri Rosenthal 

was na de pauze de bekwame panelvoorzitter die 

de behoorlijke tijdsuitloop van de eerste pro

grammahelft behendig wist terug te brengen. 

Want men kwam toch voor de huldiging van 

Anneke. Dat deed voorzitter Bas Eenhoorn: 'Je 

wilde nooit obligate praatjes. Jij ging recht op je 
doel af. Je was altijd zeer direct in het Periodiek 

Overleg Kamercentralevoorzitters. Je wist wat 

macht was en hoe daar goed mee om te gaan. Je 

hebt een doel. Je weet wat je in de partij wilt ver
anderen. Wat de ranking in de partij betreft 
stond jij bovenaan!' 

Anneke van Leeuwen dankte voor de Thorbec

kepenning met het laatste woord. 'Ik heb steeds 
gehoord: "maar dit is toch niet het einde?" Dat 

ligt aan de partij!' 

In de theaterfoyer waren velen om Anneke met 

.haar onderscheiding te feliciteren. Afscheid 

nemen is er nog echt niet bij! 

Thorbeckepenningvoor 
Lya Oosthoek-Goedhart 
In de zomer van het vorige jaar ontving Lya 
Oosthoek-Goedhart uit handen van de toenma

lige vice-voorzitter RolfHaafkens bij haar 

afscheid als bestuurslid van de ondercentrale 

Heuvelrug-Noord de Thorbeckepenning. Gelijk

tijdigwerd zij tot lid van verdienste van de oe 
Heuvelrug-Noord benoemd. 

Lya Oosthoek had meer dan twintig jaar op drie 
bestuursniveaus zich geestdriftig voor de VVD 

ingezet. In 1978 begon zij als lid van het afde

lingsbestuur De Bilt-Bilthoven. Enkele jaren 
deed zij met twee andere VVD' ers het secretari

aat voor de kamercentrale Utrecht. Vervolgens 
was zijvoorzitter van de propagandacommissie 

De Bilt-Bilthoven, bestuurslid belast met de pro

paganda van de ondercentrale en sinds 1991 

secretaris van diezelfde ondercentrale. Ook was 

zij tweede secretaris van de kamercentrale 

Utrecht. 
,*~ Voor mevrouw A. H.M. Oosthoek-Goedhart was 

de Thorbeckepenning geen reden om op haar 

.. lauweren te gaan rusten. Vorig jaar aanvaardde 
·.zij het voorzitterschap van de Organisatie Vrou

W<;!n in de VVD. afdeling De Bilt-Bilthoven! 

Lya Oosthoek-Goedhart 

Thorbeckepenning voor Rob Busé 
Bij het scheiden van de markt werd afdelings
voorzitter Rob Busé na 32 jaar actief te zijn 

geweest voor de VVD onderscheiden met de 

Thorbeckepenning en door de nieuwe voorzitter 

Jasper Zwemmer benoemd tot adviseur voor het 

· · J;las Eenhoorn overhandigt de Thorbeckepenning aan Anneke Gijsberts-van Leeuwen 
. (Foto: Fotobureau Hendriksen-Valk ) 

10 

Rob Busé -links- overhandigt de voorzittershamer aan zijn opvolger Jasper Zwemmer. Naast hem staat zijn vrouw 
Ellen met de Thorbeckepenning die hem was overhandigd door- tweede van rechts- de vice-voorzitter van de kc
Den Helder, Gretha Baijards-van der Laan 

leven. Rob Busé was mede-oprichter van de 

afdeling Heerhugowaard, die hem terecht in het 

zonnetje zette. 
In zijn laatste voorzittersperiode - hij was het 

reeds eerder - heeft hij met veel succes zich inge

spannen om jonge mensen lid te maken. Hij 
deed dat via korte workshops en huisbijeenkom
sten, maar ook door jongeren te stimuleren de 

cursussen van de Haya van Somerenstichting te 

volgen. Hij gaf de afdeling een gezicht en wist 

kundig de toegangsdrempel tot de vergaderingen 

te verlagen. 
Rob Busé, liberaal in hart en nieren, wist in de 

jaren zestig de afdeling Heerhugowaard van niets 

tot bloei te brengen. De VVD heeft daar nu de 
grootste fractie in de gemeenteraad! 

Thorbeckepenning voor Ella ter Kuile
van der Hoeven 
Het was in 1997 dat 'het sociale gezicht van Rot

terdam', zoals kc-voorzitter Anneke van Leeu

wen haar noemde, Ella ter Kuile de Thorbecke

penning ontving. Zij kreeg de onderscheiding 
nadat zij vier jaar statenlid en 16 jaar raadslid 

was geweest, waarvan 7 jaar fractievoorzitter. 

Gedurende die tijd heeft zij vooral het sociaal 

gezicht van de VVD uitgedragen. Zo was zij 
onder meer voorzitter van DOCK, het opbouw-

werk Kralingen-Crooswijk en het Sociocratisch 

centrum. Ella is al met al21 jaar in de VVD 

actief geweest. Zij excelleerde in werkgroepen en 

stond bekend als de vrouw die de wijken in trok 
om met de bewoners over hun zaken te spreken. 

Toen Ella afscheid nam organiseerden die wijken 
van Rotterdam vorig jaar zomer gezamenlijk 

voor haar een grandioos feest! 
Ella adviseert 

nu nog de 

afdeling Feye

noord van de 
VVD. Die 

komt vast ook 

in de eredivi

sie! • 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

A. Jansen Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon, tel. 010-5018896, fax 010-5067259 

INTER 
cleanroom 

te .. · 



Afscheid van voorzitter Willem Hoekzema (foto's: Theo Meijer) 

De laatste speech ... met op de achtergrond het hoofdbestuur in oude samenstelling 

Vice-voorzitter Rolf Haafkens: 'Je hebt alles op alles 
gezet om de eenheid in de partij te brengen .. .' 

Overhandiging van een ets van Anne Huitema 

Eerste~·Kamerfractie 
' ' 0 ' ' ~ ~ ' ~ ' ' ' ' ' ' 

AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND 
MASTERS OF DOWNUNDER, 

de overtreffende trap in kennis en persoonlijke werkwijze, vooral als 
het gaat om uw mooiste reis naar Downunder. Ons scenario voor 

reizen in groepeverband of individueel zal u zeker aanspreken! 
Bel met hét AUS/NZ centrum te Nunspeet 0341-260808. Dank u! 
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Overdraebt 
Bas · k van het vo . 

Op de voorgrond v.l.n.r. 
Nel! Ginjaar, Bram Peper, 
Hans Wiegel, Neetie Kioes, 
Anke en Bas Eenhoorn 

'Je Unt altijd Orzmerscba , 
op 1Ue rekenen f aan iemand dJ. ik 

··· e alb 1 
ee lang ken. 

BARTELS ADVOCATEN 
Bartels Advocaten is het enige onafhankelijke middelgrote advocatenkantoor met vestigingen in de vier grote steden. De werkzaamheden 
concentreren zich op cliënten met vermogensrechtelijke belangen, met name in het bedrijfsleven. Specifieke aandachtsgebieden van het kantoor 
zijn: vastgoedrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso's en claims. Een dertigtal medewerkers staat voor u klaar om u te adviseren en 
zonodig bij te staan in procedures. Desgewenst wordt op voormelde rechtsgebieden een second opinion afgegeven. 

Bartels Advocaten kent ook de mogelijkheid van detachering ("hire a real lawyer") en is tevens bereid om voor een vaste prijs bepaalde 
juridische werkzaamheden te verrichten ("tendering"). 

UTRECHT 
Het Hoogeland 
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht 
Postbus 64, 3500 AB Utrecht 

AMSTERDAM 
Smith Building 
Hogebilweg 10 D, 1101 CC Amsterdam Zuidoost 
Postbus 22723, 1100 DE Amsterdam Zuidoost 

Telefoon: +31 (0)30- 2522 577. Fax: +31 (0)30 · 2523 943 Telefoon: +31 (0)20 • 3113 666, Fax: +31 (0)20- 3113 677 

DENHAAG 
Zeestraat 100 Kantoorgebouw 
Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag 
Postbus 84151, 2508 AD Den Haag 

alle vestigingen: 
e-mail: info@bartels-advocaten.nl 
http://www.bartels-advocaten.nl 

algemeen telefoonnummer: 0800 - 2278 357 

ROTTERDAM 
Gebouw Weena 
Weena-Zuid 124, 3012 NC Rotterdam 
Postbus 245, 3000 AE Rotterdam 

Telefoon: +31 (0)70- 3566 543. Fax: +31 (0)70 · 3566 544 Telefoon: +31 (0)10- 2179 050, Fax: +31 (0)10- 4141 345 

Ciel BletJ is slechts 

I I 
parkeerçjarage. 
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Cursussen Haya van Someren Stichting tot 2000 
Hieronder treft u aan een Onderhandelen voor Workshop Verhouding KC Limburg KC Den Helder 

overzicht van de cursussen raadsleden Bestuur-Fractie Provinciale Mevrouw J. de Blécourt- Mevrouw Y.C. de Bont 

die bij de Haya van Some- 18 september Staten Maas Sweelincklaan 22 

renstichting zijn aange- 3 & 4 september Bungweg 14 1817 KE Alkmaar 

vraagd. Voor opgave en/ of Debatingtechniek 6374 RB Landgraaf tel.: 072- 512 23 15 

meerinformatie kunt u 9 oktober KC Tilburg tel.: 045 - 532 34 54 

contact opnemen met de De heer H. Kamman FR-cursus (te Alkmaar) 
genoemde contactpersoon. Centrale Bijeenkomst Vlaggeschip 40 Gemeenteraadssimulatie 10 & 11 september 

Besturen 4902 CL Oosterhout 11 december 

KC 's-Hertogenbosch 16 oktober tel.: 0162- 43 79 25 h Gemeentefinanciën 
Mevrouw I. Kloosterman KC Groningen/Friesland/ (te Alkmaar) 

Brouwersbos 88 Debatingwedstrijd Presentatietechniek II Drenthe 17 & 18 september 

5432 BE Cuijk 6 november 9 oktober De heer C.C. van Essen 

tel.: 0485 - 32 18 15 (kc -Groningen) Campagne-training 
Regionale Kadertraining Leergang Besturen De Bongerd 40 (te Alkmaar) 

Korte topkadertraining voor 13 november 30 oktober 9801 AT Zuidhorn 2 oktober 

gemeenteraadsleden tel.: 0594 - 50 44 49 

17 & 18 september KC Haarlem Discussietechniek IJ Vervolg Leergang Besturen 
Mevrouw P.J. Noorduyn 6 november De heer G.J. v.d. Scheer (te Alkmaar) 

Bestuurderscursus Houtwijkerveld 8 (kc-Friesland) 13 november 

2 oktober 2131 ME Hoofddorp Regionale Kadertraining Loengasterlaan 356 

tel.: 023- 561 61 92 20 november 8604 ZZ Sneek Regionale Kadertraining 
Discussietechniek IJ tel.: 0515- 41 60 85 (te Alkmaar) 

19 & 20 november Mediatraining KC Leiden 27 november 

(Gooi- en Vechtstreek) Mevrouw F. Scheffer- De heer P.H. Snijders 

Gemeenteraadssimulatie 25 september Teenwisse (kc-Drenthe) Indien u vragen heeft of 

11 december Vaartdreef 3 7 De Brinken 15 meer informatie wenst over 

KC Utrecht 2724 GB Zoetermeer 7751 AB Dalen Vorming & Scholing kunt u 

KC Amsterdam De heer V. de Winkel tel.: 079- 341 21 88 tel.: 0524 - 55 29 47 contact opnemen met de 

De heer L. Kamman Zangvogelweg 30 Haya van Somerenstichting, 

Van Boshuizenstraat 617 3815 DL Amersfoort Workshop Verhouding Centrale Bijeenkomst tel: 070 - 361 30 10. U wordt 

1082 A WAmsterdam tel.: 033 - 475 00 92 Bestuur-Fractie Leergang Besturen dan te woord gestaan door 

tel.: 020 - 644 35 62 4 september 2 oktober Vincent Janssen, Esther 

Discussietechniek IJ Osseweijer, Maaike van 

Mediatraining (Vechtstreek) Gemeentefinanciën Utrecht of Ellen van der 

4 september 2 & 3 juli 11 september Zwan 

• 
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Portret van een liberale vrijbuiter 
" Op donderdag 27 mei werd in Nieuwspoort de 

. , biografie van Frits Bolkestein 'Portret van een 

liberale vrijbuiter' gepresenteerd. Van de massale 

belangstelling voor deze gelegenheid zal elke 

auteur dromen. En bijzonder was het. De Vrij 

Nederland journalisten Max van Weezei en Leo

nard Ornstein hadden van uitgeverij Prometheus 

in het najaar van 1996 de vraag gekregen of zij 

bereid waren deze biografie te schrijven. 

Een voorwaarde was dat de auteurs geen blinde 

bewonderaars mochten zijn van Bolkestein. Max 

van Weezei verklaarde dat dit boek een product 

is 'van een van de meest wonderlijke vormen van 

samenwerking.' 

In enkele zinnen schetste hij de hoofdlijnen van 

hun op schrift gestelde speurtocht naar de voor 

velen ondoorgrondelijke Bolkestein. Van Wee

zei: 'Een van de karaktereigenschappen van Frits 

is: hij is immuun voor kritiek of hij doet tenmin

ste alsof: Zijn kracht lag en ligt in zijn soevereini

teit.' ... 'Hij liet mooie functies lopen. Hij vindt 

gezag en invloed belangrijker dan macht. Hij 

heeft de intellectuele benadering van de politiek.' 

Frank de Grave en Frits Bolkestein mochten de 

eerste exemplaren in ontvangst nemen. Frits 

Bolkestein hield een korte speech waarin hij zijn 

opstelling ten aanzien van de politiek beschreef. 

Hij concludeerde: 'Zonder mijn ervaring bij 

Shell had ik niet.kunnen bereiken wat ik heb 

binnengehaald. Ik heb drie dingen geleerd die 

essentieel zijn voor politiek succes. Ten eerste de 

v.l.n.r. de auteurs Max van Weezei en Leonard Ornstein overhandigen aan minister van Defensie Frank de Grave en Frits Bolkesteinde eerste twee exemplaren van 
'Frits Bolkestein, portret van een liberale vrijbuiter' 

kritische koele blik op de werkelijkheid, onder 

het motto: geloof niets van wat je hoort en 

slechts de helft van wat je ziet. Ten tweede de 

kunst van het delegeren, die neerkomt op het 
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schenken van vertrouwen. En ten derde het vor

men van en leiding geven aan een team. Dat is 

het allerbelangrijkste. Zonder teamgeest bereikt 

een politieke partij niets.' 

Het boek is bij de boekhandel verkrijgbaar. 

Uitgeverij Prometheus, ISBN 90 5333 672/9, 

prijs f 34,90. • 



2 Een professionele VVD in het nieuwe millennium. 
Hans Dijkstal en Bas< Eenhoorn vertellen over hun toekomstplan

nen met de partij. Winst moet verzilverd worden en met politieke 

partijen hoeft het helemaal niet slecht te gaan. Zij vormen het hart 

van ons staatsbestel. 

Met de redacteuren Miehiel Krom en Reny Dijkman praten zij 

over de politieke toekomst, de televisie-democratie, de hypes, 

de grote waarde van de vele afdelingen van de VVD, die straks 

professioneler aan de slag kunnen ... Vrijblijvend is uit, vrijwillig 

is in ... Terug naar de mensen en luisteren en met hun gegevens en 

problemen iets doen. De VVD wil interactie! 

4 Meer dan 20 jaar waren zij lid van de Landelijke 

PR-commissie. De Landelijke Propagandacommissie nam afscheid 

van Peter Slijpen en Rein Verdijk 

5 Algemeen secre
taris Jan Korff over de 

vermindering van 

'juridisch gebabbel' in 

onze reglementen en 

het huishoudelijk 

statuut, over de VVD 

als één vereniging, de 

uitvoering van het 

beleidsplan en de 

mogelijke verhuizing van het administratieve hart van de VVD, 

het Thorbeckehuis. Interview door Daan Zwart 

• Elly Plooij-van Gorsel schrijft 

over de portefeuilleverdeling 

van de VVD-Europarlemen

tariërs 

• Uit de afdelingen .en regio's, 

waarin eenkampioenleden

werver 

• Column Hans Dijkstal 
·• Column Bas Eenho01·n 

.. ,Partijraadsvergadering 
Zaterdag 2 oktober 1999 
(let op gewijzigde datum!) 

Locatie: 't Spant in Bussum 

Tijden: 10.30- 15.00 uur 

. 'be besluitenlijst van de 

'52ste Jaarlijkse Algemene Vergadering zal 

wegens plaatsgebrek in het oktobernummer 

worden gepubliceerd 
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Voorzitter Bas Eenhoorn: 
'Wisselwerking tussen 

bedrijfsleven en politiek 
moet groter worden .. .' 

Professionele VVD in nieuw millennium 

( 

Door Miehiel Krom en Reny Dijkman, 
foto's: Theo Meijer 

Rond de 25% van de kiezers stemt VVD. 

Een beloning voor de partijpolitieke consis

tente lijn, die de VVD kenmerkt en voor het 

feit dat de liberalen de toon weten te zetten 

in het politieke debat. Bij de verkiezingen 

dit jaar bleek het vertrouwen van de kiezers 

in de VVD ondanks de wisseling van het 

politiek leiderschap ongeschonden. 

Er was geen dip. 

Met de millenniumwisseling in zicht bera

den politiek leider Hans Dijkstal en partij

voorzitter Bas Eenhoorn zich op de toekomst 

van de VVD. Trefwoorden daartoe zijn: 

consistent politiek beleid, communicatie, 

luisteren, discussiëren en interactie. 

B
ij Hans en Bas moet men niet aankomen met de 
vraag of politieke partijen zich langzamerhand 
niet hebben overleefd. Dat wekt irritatie op bij de 

heren. · 
Hans Dijkstal heeft als minister van Binnenlandse Zaken 
de discussie geleid over de subsidiëring van politieke 
partijen. 
Bas Eenhoorn schetst de lijnen hoe hij de partij snel wil 
professionaliseren tot een facilitair bedrijf waarin naar 
leden wordt geluisterd en waar zij hun invloed binnen 
de partij kunnen uitoefenen. 

Partijen zijn het hart 
van ons systeem 
Hans: 'Als minister van Binnenlandse Zaken in Paars I 
moest ik een wettelijke grondslag geven aan subsidiëring 
van politieke partijen. Ter gelegenheid van die wetgeving 
zijn toen uitvoerige discussies op het departement, in 
het kabinet, maar ook daarbuiten gevoerd over de posi
tie van politieke partijen. De hoofdvraag was of wij von
den dat in de moderne samenleving de politieke partijen 
nog het hart moeten vormen van ons democratisch 
bestel of niet. Er zijn systemen denkbaar waarin politie
ke partijen niet dat hart zijn, maar iets anders. In ons 
hele stelsel zijn die partijen de kern van het systeem. De 
kieswet gaat uit van politieke partijen. Zij zijn zeer 
intensief met het staatsbestel verweven. Denk maar aan 
partijprogramma's, kandidatenlijsten en kadervorming. 
Ik heb toen geprobeerd de vraag te beantwoorden of iets 
anders denkbaar was. In D66-kringen is bijvoorbeeld 
heel veel over de directe democratie gedacht. Daar heb je 
geen partijen bij nodig. Je zou die directe democratie 
anders kunnen organiseren, denk maar aan Zwitserland 
met zijn referenda. Maar in die discussie heeft niemand 
toen een bevredigend antwoord kunnen geven op wat je 
in de plaats van politieke partijen tot het hart in ons 
bestel zou kunnen maken. De consequentie was dat we 
moesten bekijken op welke wijze we de positie van de 
politieke partijen konden versterken. 
Daaruit ontstond de vraag over de wenselijkheid van 

subsidiëring van die partijen. In VVD-kringen wordt 
overheidssubsidiëring van politieke partijen van oudsher 
niet erg gewaardeerd, behalve door de penningmeester. 
Desondanks ben ik van mening dat- zolang wij nog niet 
algemeen maatschappelijk aanvaard hebben gekregen 
dat politieke partijen andere financieringsbronnen kun
nen gebruiken buiten de contributie- de overheid over 
de brug moet komen. Dat het dan ook een taak van de 
overheid is de positie van de partijen in ons bestel moge
lijk te maken. 
Binnen de financiële mogelijkheden die we hadden, is 
toen een verruiming gekomen van de subsidiëring. De 
principiële keus - ook voor liberalen- is dat wij vinden 
dat de partijen nog steeds het hart van ons bestel zijn. 
Nu wij daar ja tegen hebben gezegd, gaat de partijvoor
zitter terecht die partij moderniseren; haar klaar maken 
voor die nieuwe uitdaging.' 
Bas Eenhoorn: 'Precies!' 

Naar de mensen 
toe en luisteren 
Partijvoorzitter Bas Eenhoorn heeft de afgelopen maah" 
den concrete plannen ontwikkeld voor de toekomstvan 
de VVD. 'De taak van het partijkader van de VVD is te 
zorgen dat we op een heel open en vooruitstr~vende 
manier discussiëren. Ik denk dat het tot mijritaak 
behoortdat ik mij niet laat meesleuren in het defaitisme 
overde rolvan politieke partijen in de komende eeuw. 
Ik ben er namelijk van overtuigd dat als wij als politieke 
partij goed luisteren naar de mensen, zodatzij weten dat 
er oog en oor is voor hun problemen enidee~n, wij wd 
degelijk aantrekkingskracht hebben. 
Dat proces moet beginnen in de afdelingen die bijeen

komsten moeten organiseren. Anders dan in h~t verle-
. ·. · dèn met eèn spreker .uit Den Haag én met na de pauze 

Çen vragenuurtje. Nee, die bijeenkomsten moeten gaan. 
over de problemen di<; in die stad of de wijk spelen. We 
moeten luisteren naaide mènsen en daarna.zeggen: 
"D~ar gaa11 w~ me.e aan de slag!" En clan ~oetjé hèf vei~ 

)rouwen W:inrien: Dè mensen moèten zit:~h datjeiets 
gedaan hebtmetwat hen bèzig houdt. Daaróvermoet je 

.. 6okriaar heri t<;rugràpporteren. bieinte~actie, die op 
dat niveau maar ookop elektro~isch niveauplaats llloet 

·• hebbén; vind ik een hartstikke belangrijke taak 
. Als'we dan goed gaand()enèn tegelijkertijdhet le.flieb

bèn de llnal1ciering van p0lit1eke partijen iets anders te 
organiseren heil ik ervàn overtuigd dat we het politieke 

.leidérschap o?k als partij goèd kunnel1 ondersteunen ... 

Hans Dijkstal en Bas Eenhoorn 

We moeten enthousiast werken aan een andere manier 
om naar mensen toe te gaan. Luisteren, en daarmee ook 
het vertrouwen winnen. Ik denk dat de mensen dan zeg
gen: "Dat is goed! Die partij houdt zich bezig met waar 
wij het over hebben." 
Bas raakt regelmatig in gesprek met mensen die hem 
vertellen dat zij na hun aanmelding als lid een keurig 
kennismakingspakketje kregen en daarna nooit meer iets 
hoorden. Of van enthousiastelingen die in hun afdeling 
iets wilden doen voor de VVD en die vervolgens vastlie
pen op een verstard bestuur. 'Dat is de dood in de pot. 
Mijn gevoel zegt dat we ons veel opener moeten opstel
len. Wij ondersteunen de politieke lijnen die Hans uitzet 
door daarachter een zelfbewuste en open partij te vor
men. Een partij die niet zegt: wij doen het allemaal wel, 
maar die naar de mensen toegaat. Daarmee stel je je 
kwetsbaar op, want dat betekent dat die mensen iets 
gaan zeggen, waar je iets mee zult moeten doen. 
Natuurlijk was het veel makkelijker- ik zeg liet wat 
zwart-wit- om Kamerlid X uit te nodigen die een mooie 
speech houdt over de problematiek in Zuid-Amerika en 
daarna een vragenuurtje, maar. wat mensen in de ban 

·houdt begint bij de hondènpoep en het plaatselijke ver~ 
keerscirculatieplan.' 

···· Metelkaar 
debatteren 

Daarnaast wil Bas dat bi~nen de pártij. hèt debat 11ieuwe 

iinpulsen krijgt Hij wil de tenf()pen gooien. Dus geen 
parti.jraadsveiga<l.ering~n meer meturenlalige speeches 
van deskundigen en ampedijd voor discussie. Nee1 met 
elkaar debatterenover de sociale zekerheid of de volks
gèzondb.~id. Hij schetst het klip en klaar: 'Ik praat over 

· hoeee11 partij moèt functioneren. We hebben een g0u
den kans. We hebbeli overal afdelingen. Overal zijn 
enthousiaste mensen' Wèm~eten náár de situatie toe 
dat tijdens de spreekbeurt h~tverhaal ook îs:. ''Ve~telt u · 

. ookèens ... f' Hans: 'uitwisseling:.:' 
Bas: 'Ja; dat mteràc.tievé deél moet wqrdenbenádrukt. 
PaarnáastmoeteB wij mensen de kans geveri daadwer
kelijkînvloe<l. in de partij te hebben door bijvoorbeeld 
èlektronisch te ga~ w:erkell, bijvoorbeeld door het regi
streren va11 inteJnè pàrtijstandpunten: Ik geloof datals 
we zo aan de ~Iág gaan de :merJ.Sen zullen zeggen: "Daar 
hebbèri Wij wat aan." Het gaat om de waarde die wij. alS 
politiekepartij leverel1. Wegevendè mensen invloed eh 
we geven ~e ook de mogelijkheid om te vertellen wat ze 

• · ervm vinden. bie st~dpunten geven wij dan weer door 



aan de politici zodat zij daarmee aan de slag 
kunnen. De rol van een politieke partij is die 
faciliteiten te bieden.' 

Succesvolle 
vrijwilligers

organisaties 
Dijkstal ziet los van de financiën nog twee ande

re problemen. 'Hoe kun je een naar zijn aard 

vrijwilligersorganisatie professionaliseren? Daar 
zit een aantal ingebakken spanningen in die je zo 

goed mogelijk moet proberen op te lossen. Twee 

organisaties hebben al heel aardige resultaten 

geboekt: het Rode Kruis en het Wereldnatuur

fonds. Het is voor Bas en de zijnen uitdagend 

om die professionaliseringsslag te maken. 
Het lastige probleem is het communicatievraag

stuk, het ingewikkelde communicatieproces. 

Hoe doe je dat met de klanten die je wilt bedie
nen, welke vormen heeft dat? Welke technolo

gieën gebruik je daarbij?' 

Eenhoorn: 'En daarbij wil je de eigen leden, de 

achterban, steeds centraler stellen. Daar wil je 
naar luisteren ... ' 

Hans: 'Daarbij plaats ik wel een waarschuwing. 

Laten we niet dezelfde fout maken als in de jaren 
zeventig, toen we in het openbaar bestuur het 

democratiseringsproces zijn gaan regelen. We 

hebben toen de suggestie gewekt dat wie 

inspreekt zijn zin krijgt. Dat is een klassieke fout 

geweest, die de kloof tussen politiek en burgers 
heeft veroorzaakt. Het beeld bestond dat mensen 

die gebruik maakten van die inspraakprocedures 

automatisch ook hun zin kregen. Dat hoeft 

natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. De 
beleidsvorming en het daarbij passende afwe

gingsproces hoort niet thuis in een partij, maar 

dat gebeurt hier op het Binnenhof met een alge

hele belangenafweging.' 
Bas: 'We moeten geen valse beloften doen of ver

wachtingen scheppen die we niet kunnen waar

maken. Daarmee gingen ontzettend veel mensen 

de ~ist in en datmoeten we als politieke partij 

vermijden. Maar wat met die inspraak gebeurt 
moetmen terug kunnen zien. Het mag niet zo 

zijn dat mendaar nooit meer iets over verneemt. 

Daarom moeten wij ons communicatieplan zo 

inrichten dat we op het juiste moment kunnen 

terugenten.' 
Hans: 'We moeten ook een praktisch onder

scheid maken tusseri de korte en de langere ter
mijn. De dagelijkse politiek is niet geschikt om 
de leden bij te betrekken. Als ik hier volgende 

wèek een standpunt moet innemen, ga ik niet 

per 'computer de afdelingen raadplegen. Maar als 

het gaat om het vernieuwen en ontwikkelen van 
'.ideeën dan is die discussie met de leden bij uit

stek gewenst en nodig.' 

Millennium geeft 
duJl.I:Jel gevoel 

Beide~ ZJlllen rorid d~ eèu\vwisseling binnen de . . 
VVD de toon moetén zetten. 
Bas stelt: 'p~ri derik !kaan: Hoe zorgen we dat 
de VVD haar centrale positie in het debat houdt? 
En hoe geven we inde volgende eeuw een maat
schappelijke inVulling aan een snel veranderende 
wereld.door ddnformatie- en communicatie
technologie, dootbiotechnologie? Hoe pakken 
wij det~ndensen op die uit de maatschappelijke 

veranderingenspry](en: de individualisering en 

de corillnerdalisei:ing? Ik ben er zo benieuwd 

nàar; Datklirikt raar, want we moeten het zelf 
doen.' 
Hans Dijkstal heèft.over die eeuwwisseling 'een 
dubbel gevoél'. 'Het is een goed moment om 

terug te kijken en je lessen te leren. Ik denk dat 

heel veel mensen die verantwoordelijkheid dra

gen- en ookik-metenige schaamte terugkijken 

bp watdéze eeuw allemaal heeft veroorzaakt, 
vooral als het gaat om oorlogen. Hoeveel miljoe-

nen mensen hebben daardoor het leven moeten 
laten. En in de tweede plaats naar het schrijnend 
vraagstuk van de armoede. Er is een collectief 
onvermogen geweest, ook van naties zoals 
Nederland, om daar voldoende tegen te doen. 
Gelijktijdig- en dat ben ik zeer met Bas eens - is 

het ook geweldig intrigerend om die nieuwe 
eeuw in te gaan. Om jezelf vanuit je verantwoor

delijkheid de vraag te stellen: welke impulsen wil 

het liberalisme aan die nieuwe eeuw geven? Dan 

kom je op een aantal onderwerpen, waarvan Bas 
er al een paar heeft genoemd. Ik voel het als een 

opgave om met de fractie- en daarin vooral het 

jongere deel - daarmee bezig te zijn. Bas heeft de 

taak om te zorgen dat de partij commissies, het 

kader en de hele achterban betrokken wordt. Een 

interessant marktelement is natuurlijk of wij niet 

als eerste en als beste partij vooral een appel 
kunnen doen op jonge mensen, want de partij 

die dat kan verzekert zich van haar eigen toe

komst.' 

Congestievraag
stuk overheerst 

alle problemen 
Met welke politieke erfenis van deze eeuw gaan 

wij het jaar 2000 in? 

Internationaal zullen volgens Hans vrede en vei
ligheid plus de bestrijding van de armoede cen

traal staan. Maar zeker ook de internationale 

rechtsorde. 'Het liberalisme vindt zijn oorsprong 

in het recht. Dat waarborgt de positie van de 

burger: het recht waar de zekerheden in zitten. 
Die internationale rechtsorde is op drift. Daar 

moeten nieuwe antwoorden op worden gevon

den. Den Haag wordt meer en meer het centrum 

van het internationaal recht. We hadden hier al 
het Vredespaleis en het Vredeshof met het Tri

bunaal. Nu is daar ook het Internationaal Hof 
bijgekomen.·, 

Terugkerend naar de Nederlandse politiek 
noemt hij zonder aarzeling het congestievraag

stuk het alles overheersende probleem. 'Op een 
te klein stuk grond met relatief veel mensen 

moet een aantal maatschappelijke functies wor
den vervuld: wonen, werken, transport- mobili

teit- en recreatie. Dat conflicteert. We moeten 

op alle terreinen, dus niet alleen Schiphol, 
infrastructuur ontwikkelen binnen een modern 

milieukader. Daar moeten we een evenwicht in 

vinden.' 

Als tweede punt brengt hij het sociale vraagstuk 

ter tafel. ' Niet van rijk en arm, want dat hebben 
we in Nederland opgelost, maar wel in de zin 

van wie doen er mee aan de samenleving en wie 

niet. Welke groepen dreigen gemarginaliseerd te 
worden en de aansluiting met de maatschappij te 

verliezen? Dat kunnen oudere mensen zijn, een 

deel van de jeugd, maar ook groepen allochto
nen.' 

Ook noemt hij Volksgezondheid. 'Daar is nog 

een hoop poldermodel op los te laten. Met de 

sociale zekerheid hebben we al een heel behoor

lijke slag gemaakt. Op het terrein van de volksge

zondheid moet dat nog gebeuren. We hebben 
een heel gecompliceerd stelsel waarbinnen heel 

veel geld omgaat; De vraag is of we al dat geld 
effectief genoeg inzetten.~ 

Met de or1twikkeling :van. de technologie sluit hij 
zijn utgen:tielijstje. . · 

Wij m()et~n zelf 
de to011 zetten 

Essentieel is en blijft deinteractie ;mefde :fr{edia .. 

Oo).< daar zal intern aanmoeten worden 
geschaafd. Het is Bas opgevallend~t veel politici 
en bestuurders onprofessioneelmèt de m~dia 
omgaan. 'We moeten nièt reactief adij:er de fei- · 

ten aanlopen. We moeten zelf de toori zetten, 
open zijn, ons helder uitdrukken en op een open 
manier communiceren. En vooral. .. we moeten 

weten wat we willen zeggen. Heel veel mensen 
duiken naar de pers zonder precies te weten wat 

ze ermee willen. Er moet een grotere professio
naliteit komen in de wijze waarop politici en 
bestuurders van alle lagen met de media 

omgaan.' 
Hans tekent daarbij aan: 'Ons democratisch 

bestel- en eigenlijk de samenleving als geheel -

is nog niet klaar voor de televisiedemocratie. Je 

ziet permanent een onmacht van televisie
makers, van degenen die op de televisie verschij

nen en van ons om met het verschijnsel om te 

gaan. De impact van televisie is zo buitensporig 

hoog. Vanuit de communicatiewetenschap 

weten wij dat beeld indringender is dan het 

geschreven en gesproken woord. Met de media 

zou ik daar graag eens een open discussie over 
willen voeren, want daarachter zit de heel inge

wikkelde discussie verscholen over normen en 

waarden en hoe we met elkaar moeten omgaan. 

Zo heb ik mij mateloos geërgerd aan de foto en 

volledige naam van Het Monster van Assen in 

De Telegraaf. Ik vind dat dit niet kan. Ik voor
spel jullie dat als we niet opletten dit soort din

gen in de toekomst vaker in de kranten en op 

televisie gaat gebeuren. Maar Bas heeft gelijk. 

Het enige antwoord dat daarop is te geven, is 

professionaliteit. Zorgen dat je weet hoe alles 
werkt. Zorgen dat degenen van ons die daarmee 

moeten omgaan dat op een zo professioneel 

mogelijke manier doen.' 

Bas: 'Het betekent dat je heel doelbewust met de 

pers omgaat en je niet tot ongewilde uitspraken 

laat verleiden.' 
Hans: Daar heb je gelijk in. Eén foute zin kan je 

jaren worden nagedragen. Een van de kenmer

ken van deze tijd die je met name op de televisie 

merkt is het hype-achtige karakter van wat een 
incident was. Of dat nu Diana in de tunnel is of 

de Eclips. We werden helemaal gek gemaakt. 

Daarna ontstond diepe teleurstelling bij het 

Nederlandse volk, want het werd niet helemaal 
donker.' 

Bas valt ironisch in: 'Ja, dat is natuurlijk wel een 

foutje van dit kabinet. Dat men niet georgani

seerd had dat het een beetje indringender donker 
is geweest. Geen elan hoor! Zwakke vertoning! 

Het was overigens wel geestig. Op de voorpagina 

van een van de ochtendbladen zat de premier 
van Israël, Barak, met zo'n brilletje op het dak 

van zijn kantoor.' 

Vrijblijvend is uit 
De fase van de vrijblijvendheid zal in de VVD 

definitief worden afgesloten. De ideeën die ter 

tafelliggen voor een nieuwe partijcultuur vragen 
om een andere benadering door de vele - zeer 

gewaardeerde- vrijwilligers waar de VVD op 

steunt. 

Bas: 'We hebben gezegd dat we de partij anders 

gaan inriChten. Dat betekent dat je met elkaar 

Politiek leider 
Hans Dijkstal: 
'We zijn nog niet 
klaar voor de 
televisiedemocratie, .. ' 

Wat gebeurt daar met de ontwikkeling van het 
ledental? Heeft men volstaan met één jaarverga

dering en is men nooit naar de bevolking toege

gaan, dan zullen we vragen het volgend jaar de 

zaken anders aan te pakken. Vrijblijvend bestu

ren kan niet meer. Vrijwilligheid is een prima 

uitgangspunt, maar je moet als afdelingsbestuur
der bepaalde dingen presteren. Als je dat goed 

doet, ontstaat vanzelf de sfeer van betrokkenheid 

bij de leden. Dan krijg je als VVD-afdeling aan

trekkingskracht, doordat mensen weten dat die 

afdeling naar hen luistert en iets met hun 

mening doet. Het zal in het begin moeilijk zijn, 

maar het is wel de uitdaging waarvoor onze par

tij staat.' 
Hans: 'Ik heb nog een moreel punt wat de partij 

behoort te doen. Hoe spreken wij de mensen aan 

op hun verantwoordelijkheid om zich dienstbaar 

te maken voor de publieke zaak? Dat zich dienst

baar maken loopt via het lidmaatschap naar 
meedoen aan die discussie die jij beschrijft de 

vertegenwoordigende functies in de raad, de 

provincie en in de Kamer. Die krijg je niet in de 

schoot geworpen, daar moet je voor werken. Dat 

moeten we over weten te ,dragen. Het zou heel 

knap van ons zijn als we daar jonge mensen op 

kunnen aanspreken, maar dan moeten we ze ook 
wel iets te bieden hebben. Als ze het willen, moet 

het een interessante weg zijn die leuk voor hen 

is.' 

Bas: 'Ik vind dat de wisselwerking tussen 

bedrijfsleven en politiek veel groter moet zijn. 
Wij zien hier nog te veelvoorbeelden waarin het 

bedrijfsleven het prima vindt dat een werknemer 

vrijwilligerswerk doet, maar daarnaast eisen ze 

wel honderd procent commitment voor een 
snelle bedrijfscarrière. Dan kom je langzamer

hand in dezelfde situatie als in de Verenigde Sta
ten waar je alleen maar kans maakt in de politiek 

nadat je een volledige maatschappelijke carrière 
achter de rug hebt. Dat beroep van jou, Hans, is 
heel belangrijk, niet alleen op de mensen, maar 

ook op de instituties.' 

. móet afspreken welke resultaten je in de afdelin

. geriwiltbehalen. De afdelingen zullen best 

Vrijwilligers blijven de olie in de maatschappe

lijke machinerie. Hans: 'We zullen telkens weer 

moeten bevestigen hoe belangrijk vrijwilligers

werk is voor het reilen en zeilen van de samenle

ving. Het wordt veel te veel onderschat. Of het 

nu om de sport gaat of tafeltje-dek-je of andere 
sectoren. Misschien maken wij als beroepspoliti

ci de fout daar te weinig onze waardering over 

uit te spreken. Die vrijwilligers willen helemaal 

geen geld, maar zij willen wel erkenning van het 
nuttige werk dat zij voor de samenleving doen.' 

. b.egrijpeh dat zij daarover moeten rapporteren • 
. ··.en dat wij daar gezamenlijk over zullen spreken. 

· Dé afdemigen vormen de basis van onze partij. 
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BARTELS ADVOCATEN 
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Op zondag brunchen in het Franse gourmet Restaurant Ciel Bleu 

op de 23ste etage. Met een cocktail heten wij u vanaf 11.30 uur 

van harte welkom. Prijs f 89,50 p.p. incl. drankenarrangement 

Kinderen tot 12 jaar f 57,50. Ruime parkeergarage. 

Persoonlijk 
vervoer kan voortaan 

échtopmaat 

Efficiency, comfort en veiligheid. Exact volgens afspraak rijden we u 

Dát zijn de redenen waarom de top van kantoor naar zakenlunch naar 

van het bedrijfsleven steeds vaker partijbijeenkomst naar receptie en 

een beroep doet op de services van wanneer gewenst na afloop weer 

Brussaard Chauffeursdiensten. 

Met een 'chauffeur op afroep', die 

naar huis. Vervoer op maat dus, in 

uw wagen, voor één of meer perso-

het stuur van u overneemt, kunt u nen. Efficiënt omdat u kunt blijven 

zich volledig op uw werk coneen- werken. Comfortabel omdat u zich 

treren. Onderweg houdt u zodoende lekker kunt 'onthaasten' op de 

tijd over om zaken voor te bereiden, achterbank en omdat u na 

dossiers door te nemen, memo's te alle vermoeienissen heerlijk 

schrijven, de krant te lezen en drin- ontspannen thuiskomt. 

gende telefoontjes afte werken. En vooral ook veilig, want 

LPC-ers nemen na vele jaren afscheid 

''Een zee van ervaring 
verdwijnt)) doorMaritaSmit 

LPC'er, oftewellid van de Landelijke PR Commissie, ben je doorgaans een paar jaar. Rein Verdijk en Peter 

Slijpen hebben beiden meer dan 20 jaar deel uitgemaakt van deze commissie. Tijdens het LPC-weekend, 

dat eind juni plaatsvond, namen zij afscheid. Met een beetje pijn in het hart weliswaar, maar andere werk

zaamheden lieten het niet langer toe veel tijd in de PR -werkzaamheden te stoppen. 'Ik heb veel respect voor 

hun tomeloze inzet. Peter en Rein zijn een voorbeeld voor vele mensen binnen de partij. Een zee van erva

ring verdwijnt nu, maar ik weet zeker dat we ze nog heel veel tegen zullen komen,' zo sprak Lady Pieters, lid 

van het hoofdbestuur van de VVD en voorzitter van de LPC. 

'Netwerken, contacten leggen, organiseren, uit

dragen waar de VVD voor staat: jullie weten er 

alles van,' zei Pieters bij het afscheid. 'Jullie 

uw chauffeur zit fris en monter 

achter het stuur, met al zijn aan

dacht bij de weg. Kortom, als u uw 

kostbare tijd plezierig efficiënt wilt 

benutten, biedt Brussaard 

Chauffeursdiensten u de ideale 

oplossing ... één telefoontje naar 

(0346) 58 42 42 en het vervoer 

is geregeld. 

russaard 

VVD-inzet en jullie 

aanwezigheid blijft, 
maar het is tijd gewor

den om afscheid te 

nemen van de LPC. Een 

LPC, die heel anders is 

dan 2, 12 of 20 jaar gele
den. Er is in de loop der 

tijd veel veranderd. 
Lange tijd is het de LPC Rein Verdijk 

van Peter en Rein geweest. Nu zal het anders 

zijn.' Beide heren ontvingen vervolgens een 
mooie vulpen als dank voor hun inzet en als her

innering aan de periode die zij inmiddels hebben 

afgesloten. 

Rein Verdijk vertelde dat het afscheid nemen 
hem wel een beetje pijn deed. "Ik heb 22 jaar PR

werk gedaan in allerlei gelederen van de partij, 

binnen de ondercentrale, kamercentrale en het 

hoofdbestuur bijvoorbeeld. Ik heb veelvrienden 

leren kennen, partijgenoten met het hart op de 

goede plaats en die bovendien bereid zijn hun 

handjes te laten wapperen.' Verdijk vond het een 
moeilijke beslissing om met zijn werkzaamheden 

voor de LPC te stoppen, maar sinds hij wethou

der is in Nijmegen heeft hij ervaren dat dit niet 
te combineren valt. Hij hoopt dat de LPC' ers 

zich de komende tijd met name met het werven 

van nieuwe leden bezig zullen houden, 'want dat 

is een grote uitdaging voor de toekomst.' 

Van plakker tot PR 
Peter Slijpen: van "plakker" in Zaandam, tot 

onder andere FR-functionaris in Zeeland en nu 

gemeenteraadslid in Bergen op Zoom. 'De LPC 

vormt de link tussen wat de Gracht en de cam
pagneleiding bedenken en de vrijwilligers in het 
land, die zorgen voor de uitvoering. Al die men
sen hebben samen steeds datzelfde doel voor 

ogen: de partij zo groot mogelijk laten zijn.' Nu 

is voor Slijpen echter de 
tijd gekomen om 
afscheid te nemen van 
de LPC. 'Het is goed dat 
er vernieuwing komt 

binnen de LPC. Ik zal 
de commissie missen, 
maar ik weet zeker dat 

ik contacten blijf hou

den.'• 
Peter Slijpen 

De Liberale Internationale Groep Neder
land houdt op woensdag 13 oktober om 
19.45 uur een bijeenkomst in Sociëteit De 
Witte, Plein 24 te Den Haag. 
Minister Frank de Grave presenteert voor 
belangstellende LIGN- en VVD-leden plus 
hun introducés zijn nieuwe defensienota. 
De bijeenkomst wordt geleid door LIGN
voorzitter Hans van Baaien. 

Bisonspaar 3007, 3605 LV Maarssen. Tel. (0346) 58 42 42, Fax (0346) 58 42 45 

email: info@brussaard.ni internet: www.brussaard.ni 

Na de inleiding over de toekomstvan onze 
krijgsmacht discussieert minister De Grave 
met de zaal. Gaarne voor 11 oktober aan
melding bij Arne Geensen, secretaris LIGN, 
p.a. Internationaal secretariaat VVD, post
bus 30836, 2500 GV Den Haag. 
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Algemeen secretaris fan Korf!: 

'Eenheid van beleid is essentieel voor 
een krachtige partijorganisatie' 
door Daan Zwart, foto: Theo Meijer. 

fan Korf! werd in 1994 lid van het hoofdbestuur in 

de functie van penningmeester. 

In 1996 volgde zijn benoeming tot algemeen secre

taris, nadat de algemene vergadering de functies 

van bestuurlijk algemeen secretaris en bezoldigd 

directeur van het algemeen secretariaat had 

gescheiden. Een van zijn eerste daden was de aanzet 

tot de herziening van de kandidaatstellingsregle

menten, het statuut en het huishoudelijk reglement. 

De CEUR *) (commissie evaluatie en update regle

menten) werd ingesteld om de klus te klaren. In 

1996 werden de vernieuwde kandidaatstellingsre

glementen door de algemene vergadering vastge

steld en in 1997 was het de beurt aan het statuut en huishoudelijk reglement. In Venlo liep de behaJ?deling van de regle

mentswijzigingen vast op de voorstellen om de ondercentrales om te vormen. 

*)bestond uit: Jan Korff, Wil de Vrey, John Prins, Tineke Liebregs, Tineke Tangel, Onno Tammens, Jan Schaafsma, Eric Mijnsberge, Yvonne Hoekstra enDaan Zwart. 

Dat was geen leuke ervaring? 

l
an Korff: 'Dat klopt. We hadden ons vergist 

in de emoties die de omvorming van de 

ondercentrales tot vrijwillige samenwer
gsverbanden opriep. Het idee was goed, 

waarom circa negentig ondercentrales in stand te 
houden als slechts een kwart actief en nuttig is? 

Het ~elangrijkste doel van een ondercentrale is 

de bundeling en coördinatie van activiteiten tus

sen die afdelingen die dat niet op eigen houtje 
kunnen doen. Ons stond meer een lokale diffe
rentiatie voor ogen en niet een algemeen ver

plichtende partij structuur. De reactie van de 
algemene vergadering was echter overduidelijk. 

De ondercentrale moest blijven. Natuurlijk heeft 
het hoofdbestuur die uitspraak gerespecteerd en 

vervolgens alle voorstellen teruggenomen, zodat 
deze op een later tijdstip opnieuw konden wor

den aangeboden. Met de ondercentrale daarin 

opgenomen. Door de drukke werkzaamheden 

voor de verkiezingen van gemeenteraden en 
Tweede Kamer in 1998 en de Provinciale Staten 

in 1999 werden de voorstellen geagendeerd voor 

de jaarlijkse algemene vergadering in 1999 te 

Rotterdam.' 

Was het nu werkelijk nodig om de reglemen
ten te herzien? 
'Ja, het was hoog tijd. Uit de partij kwamen veel 

signalen dat de kandidaatstellingsprocedures te 
ingewikkeld waren en niet voor alle gremia een 

zelfde patroon vertoonden. Het ging om de ver

eenvoudiging van de regels en het horizontaal in 
evenwicht brengen van dezelfde handelingen bij 

verschillende reglementen voor de verschillen 

verkiezingen.' 

De algemeen secretaris wijst op de blauwe kandi

daatstellingsmap. 'Het resulteerde in een hand
zame map met tips en modelformulieren, een 

naslagboekje met alle reglementen plus een dis

kette met alle teksten. Wij hebben bij het kandi

daatstellingsproces in de afgelopen verkiezingsja
ren gemerkt dat die herziening nuttig was. De 

vuistregel bij het gebruik van deze reglementen 

is dat alles wat voorgeschreven is moet en alles 

wat niet is voorgeschreven mag. De afdelingen 
hebben in de praktijk meer vrijheid gekregen als 

zij maar aan een aantal duidelijke voorwaarden 
voldoen.' 

Minder juridisch 
gebabbel 

'De CEUR, de commissie die het denkwerk heeft 

verricht voor deze reglementswijzigingen, kreeg 

van het hoofdbestuur het verzoek een doorstart 

te maken met een herziening van het statuut en 
huishoudelijk reglement. Beide dateerden uit 

1977. Een andere tijd en een andere VVD. Ook 

hier werd steeds vaker vanuit de partij gehoord 
dat de teksten leesbaarder moesten worden, 

minder juridisch en met meer samenhang. De 
CEUR streefde dan ook naar minder artikelen, 
minder strikt juridisch gebabbel, minder detail

lering. Natuurlijk blijft het resultaat wel een ver
zameling van juridische teksten- het blijven ten
slotte regeltjes - maar het geheel is goed te begdj

pen en toe te passen. Met deze artikelen kunnen 
we weer 20 jaar vooruit: Het is mij een buitenge- ' 

woon genoegen geweest met de leden van de 

CEUR samen te werken aan dit megaproject. Ik 

wil hen graag namens het hoofdbestuur voor 
hun inzet bedanken.' 

In artike/4 van de statuten staat dat de VVD 
één vereniging is. Is dat niet een open deur? 
'Natuurlijk zijn wij één vereniging. Dat waren we 
al onder het oude statuut. Ik denk ook niet dat 

iemand daaraan twijfelde. Toch vonden we het 

juist om in de statuten uitdrukkelijk die eenheid 

van vereniging op te nemen. In de oude situatie 

vonden sommige afdelingen en centrales het 
nodig om zichzelf als aparte rechtspersoon op te 
richten. Het hoofdbestuur stimuleerde dat ook 

om de aansprakelijkheid van bestuurders te 

beperken. Het leidde tot de situatie dat er aparte 

verenigingen binnen een vereniging ontstonden. 
Terwijl aansprakelijkheid ook via een goede lan

delijke verzekering kon worden gedekt.' 

'In de algemene vergadering te Rotterdam is uit

gebreid gesproken over de betekenis van artikel4 
van het statuut: "Er is één vereniging VVD". 

Toch bestond nog onduidelijkheid over de bete

kenis en consequenties van dit artikel. Wij h~b
ben toen toegezegd over dit onderwerp voor 1 
oktober met een Memorie van Toelichting te 

5 

komen. Die valt een dezer dagen bij de secreta

rissen in de bus. Daarin zijn de belangrijkste twee 

gevolgen aangegeven. Allereerst wordt er één 

landelijke verzekering afgesloten waarbij de aan
sprakelijkheid wordt afgedekt voor gevolgen van 

handelingen van bestuursleden bij het uitoefenen 
van hun bestuurlijke taken, maar ook voor hen 

die in opdracht van het bestuur werkzaamheden 

verrichten. Het tweede punt betreft de eenheid 

van beleid. In het beleidsplan van het hoofdbe
stuur, dat in de algemene vergadering gezamen

lijk wordt vastgesteld, staan de speerpunten van 
beleid voor de komende periode. Daar bestaat 
nog wel eens misverstand over. Het beleidsplan 

is niet een verzameling hobby's van het hoofdbe
stuur. Wij dienen het in bij de algemene vergade

ring als hoogste orgaan van de partij, als die 
ermee akkoord is gegaan vormt het de rode 
draad waarlangs wij binnen de partij op alle 
niveaus werken. Alleen op die wijze kan een par
tijorganisatie adequaat en kwalitatief optimaal 
functioneren. Wij willen als VVD op het eerste 
plan meepraten. Dat kan alleen indien de partij 
als een sterke en onverdeelde organisatie functio

neert. Uiteraard bestaat binnen die eenheid van 

beleid alle ruimte voor verscheidenheid op lokaal 

niveau. De afdelings- of centralevergaderingen 

stellen zelf vast hoe zij met de hun beschikbare 
middelen en mogelijkheden het best kunnen 

opereren.' 

Wat is het nut voor de afdelingen en centrales? 
'De rol van de afdelingen en centrales zal binnen 

dat eenvormige beleid veel sterker naar voren 
komen. Daar ben ik van overtuigd. Wij praten in 

feite over een bundeling van de leden van de 

VVD. Zij hebben baat bij een goed werkende 

organisatie. Zij moeten zich daarin welkom voe
len, kunnen participeren, cursussen en trainin

gen kunnen volgen ... , maar vooral moeten zij 

weten dat zij een belangrijke stem hebben in de 

koers van de partij.' 

Uiteraard bevat het reglement meer vernieuwin
gen. Korff pakt de nieuwe statuten en huishou

delijk reglement erbij. Al bladerend somt hij een 

aantal van de wijzigingen op: 'Er zijn geen eigen 
afdelingsreglementen meer nodig' ... 'Een leden
vergadering kan slecht functionerende bestuur-

ders naar huis sturen' ... 'Er is een duidelijke lijn 

gekomen - ook bij tussentijds aantreden - in de 

zittingsduur van bestuurders in alle onderdelen 

van de partij,' ... 'Allerlei termijnen zijn duide

lijker geformuleerd' ... 'De contributieafdracht is 

vereenvoudigd, voortaan een voorschot in het 

voorjaar en de eindafrekening in het najaar' ... 
'De stemprocedure is sterk bekort ... ' 

Van tweederde 
van de afdelingen 

weten wij niets 
Waarom wordt zo gehecht aan jaarverslagen 
en afdelingsbalansen? 
Jan Korffbenadrukt dat het hoofdbestuur grote 

waarde hecht aan de uitvoering van het beleids

plan. 'Dat plan is door de jaarlijkse algemene 
vergadering- dus door de afdelingen, ondercen

trales en kamercentrales-gezamenlijk aangeno

men. Dat betekent dat een ieder zich daaraan 

bindt. 

Daarnaast hecht het hoofdbestuur er aan dat 

contributiegelden die zijn afgedragen aan de 
afdelingen en centrales, nauwkeurig worden ver

antwoord. Elk jaar worden wij geconfronteerd 

met het feit dat slechts één derde van de afdelin

gen en centrales een jaarverslag en financiële ver

antwoording aan het hoofdbestuur overlegt. En 
dan is die verantwoording kwalitatief nog zeer 

uiteenlopend. Soms zie ik nette jaarverslagen 

voorzien van een exploitatierekening en balans, 

maar er komen ook sigarendoosjes voorbij waar

op de samenstelling van het bestuur op 1 januari 
en 31 december staat. En dat er helaas maar één 

ledenvergadering heeft plaatsgevonden en dat er 
in juni gezellig met elkaar is gegeten. Dat weten 

we dan nog tenminste, maar van 66% van de 
afdelingen en centrales weten we helemaal niets. 
Die vertegenwoordigen bij elkaar meer dan een 

miljoen gulden en dat is wel geld van ons alle
maal, van de totale vereniging VVD. 

Daarom verlangt het reglement de toezending 
aan het hoofdbestuur van een jaarverslag plus de 

rekening en verantwoording, alsmede een begro
ting. Een standaardmodel is voorgeschreven om 
tot één uniforme informatiestroom te komen, 
die vergelijkingen mogelijk maakt. De sanctie is 

ook opgeschreven: indien geen verantwoording 

is ontvangen vóór 1 juli, dan vindt in het najaar 
geen finale contributieafdracht plaats. Dat zijn 

geen teugels, maar het is haver om de wagen op 
snelheid en in het goede karrenspoor te houden. 
Eenvormigheid van beleid op alle niveaus en ver
antwoorde besteding van de schaarse middelen.' 

Heeft de integratie van VVD-jongeren en 
]OVD weer gevolgen voor de reglementen? 
Nee. Daarop is reeds door de algemene vergade

ring met een aantal wijzigingen geanticipeerd. 
Nadat het protocol op de tweede vergaderdag 

werd goedgekeurd werden deze wijzigingen ope
nitioneel. De voorzitter van de JOVD of zijn ver
vanger, zal voortaan de hoofdbestuursvergade

ringen bijwonen. Uiteraard zal een lid van het 
hoofdbestuur de vergaderingen van de JOVD 

bijwonen. Belangrijk is ook dat een VVD-JOVD 

lid door het hoofdbestuur van de JOVD, in over

leg met het kamercentralebestuur, wordt 
benoemd in het bestuur van elke kamercentrale. 

Zij zijn verantwoordelijk voor het jongeren be
leid. Zij vormen tezamen de Commissie Liberaal 

Jongerenbeleid ( CLJ) .' 



.. 

Jongeren moeten 
overal bij worden 

betrokken 

Geëngageerd: 'Dit is nu een goed voorbeeld van 
eenvormigheid van beleid. In het beleidsplan 
maakt het hoofdbestuur een speerpunt van het 
VVD-jongerenbeleid. Dan is een logisch vervolg 
dat alle afdelingen en centrales dat beleid ook 
voeren op lokaal en regionaal niveau. Overal in 
de partij moeten jongeren zowel bij de organisa
tie als bij de politiek worden betrokken. Het mag 
niet voorkomen dat sommige afdelingen geslo
ten blijven voor de instroom van jongeren, 
omdat een aantal grijze hoofden - hij wijst op 
zijn eigen haar, daar begint hij langzamerhand 
ook toe te behoren - de gelederen gesloten 
houdt, de posten heeft verdeeld en alleen 
behoefte heeft aan niet al te lastige jongeren die 

folde~tjes in de bus stoppen. Indien wij er niet in 
slagen de partij open te houden voor enthousias
te en actieve jongeren, dan heeft de VVD geen 
toekomst. Reken er dus maar op dat het hoofd
bestuur daar alert op zal zijn.' 

Zijn alle regeltjes nu vernieuwd of knnnen we 
nog meer verwachten? 
'Van het nieuwe statuut en huishoudelijk regle
ment zal een' boekje worden gemaakt, zoals dat 
ook is gebeurd met de kandidaatstellingsregle
menten. Ook de beginselverklaring zal daarin 
worden opgenomen. Vorig jaar is vastgesteld dat 
deze verklaring nog onverkort geldt. Het boekje 
komt ter beschikking voor alle bestuurders, maar 
het is ook op te vragen door (nieuwe) leden die 
meer willen weten over de partijorde. 
Op reglementair gebied kan het nu rustig wor
den. Vier jaar van herziening van reglementen is 
wel genoeg. In 2000 zullen we nog enkele wijzi
gingen in de kandidaatstellingsreglementen aan 
de algemene vergadering voorleggen, die zijn 
gebaseerd op de praktische ervaringen in de 
afgelopen verkiezingsperiodes. Wellicht dat in 
2001 ook iets dergelijks het geval zal zijn voor 
het thans vastgestelde statuut en huishoudelijk 
reglement.' 

Tot slot nog een persoonlijke vraag. Je gaat 
aftreden als algemeen secretaris, ben je tevre
den over de tijd als hoofdbestuurslid? 
'In mei 2000 treed ik reglementair af. Dan ben ik 
twee jaar penningmeester geweest en vervolgens 
vier jaar algemeen secretaris. Als penningmeester 
heb ik mij hard gemaakt voor het invoeren van 

"periodieke management informatie en een voor
jaarsnota en een kaderbrief voor de begroting in 
het najaar. Ook de opbouw van het eigen vermo
gen tot een half miljoen gulden is gerealiseerd. 
Als algemeen secretaris heb ik onder meer 
gewerkt aan de verbetering van de organisatie
en communicatiestructuur op het algemeen 
secretariaat, de realisatie van een 
(meerjaren)beleidsprogramma en de totale her
ziening van de belangrijkste reglementen in de 
VVD. Tevens is er een integraal waarderingsbe
leid ontwikkeld voor leden die zich buitenge
woon hebben ingespannen voor de VVD: de 
Thorbeckepenning, de mr. D.U. Stikkerplaquet
te en de oorkonde voor de erevrijwilliger. 
Daarnaast zijn er diverse politieke hoogtepunten 
geweest, met natuurlijk als klap op de vuurpijl de 
fenomenale uitslag van 38 zetels voor de Tweede 
Kamer. Ja, ik kan straks met genoegen terugkij
ken op een interessante en vruchtbare periode in 
het hoofdbestuur.' 

Verhuizing 
Thorbeckehuis 
'Maar zover is het nog niet. Ik hoop dat binnen
kort in het hoofdbestuur het besluit wordt geno
men om op zeer korte termijn met het algemeen 
secretariaat naar een andere locatie in Den Haag 

te verhuizen. Het huidige pand is na 25 jaar niet 
meer geschikt om alle medewerkers fatsoenlijk te 
huisvesten. Toen het Thorbeckehuis in 1973 
werd gekocht waren er vijf personeelsleden. Nu 
zijn daar- inclusief de VVD-bestuurdersvereni
ging en de Organisatie Vrouwen in de VVD -
negenentwintig medewerkers ondergebracht. 
Daarnaast zijn de eisen aan bijvoorbeeld de ver
gaderaccommodatie en de kopieer- en verzend
afdeling sterk veranderd. Wij zijn ook aan het 
onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om ook 
de secretariaten van de Teldersstichting, de 
Europese VVD-fractie en de JOVD in hetzelfde 
gebouw onder te brengen. Als het dan ook nog 
lukt om het verzendcentrum wat nu in Katwijk 
is gevestigd, inpandig te krijgen, is er echt sprake 
van één adres, één liberaal huis voor alle leden, 
bestuurders en kiezers. Dat is een uitdaging die 
ik met buitengewoon veel genoegen nog wil 

realiseren.' • 

~tdek het delicate 
raffinement en de exquise 
finesse van de originele 

Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaur~t lftSO LO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035- 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 17.00 tot 22.00 uur. 

Eén of vele zwaluwen? 

i7 k heb een goede zomer gehad. Bijge-
IJ ldeurd en bij gelezen. Uitgerust en uitge
weest Gewoon in eigen land. Geen lange 
vakanties naar verre bestemmingen, 
maar af en toe op bezoek bij liberale 
vrienden in het land. Prachtig weer, ook 
daar hoefjeniet voor weg. 

Een zomer ook met goed nieuws. En 
omdat dit zelden in de krant komt, vertel 
ik het u maar. volgens het Sociaal cultu
reel Planbureau is er een stijgende- en 
geen neergaande!- trend waar het gaat 
om sociale en politieke participatie in ons 
land. Ruwweg tweederde van de bevol
king is 
maatschappelijk actief en de helft ont-
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INSTITUUT 
BLANKESTIJN 

het oudste instituut 
met 

het jongste enthousiasme 

Het Instituut, opgericht in 1965, is gespecialiseerd 
in éénjarige opleidingen voor MAVO, HAVO of VWO. 
Meerjarige opleidingen worden ook gegeven, vooral 
in verband met dyslexie of concentratieproblemen. 

Ookjonge leerlingen (14+) kunnen bij .het Instituut 
een MAVO~HAVO~VWO-programma volgen. 

Oudenvets-degelijk ondenvijs aan groepjes van zes. 
Huiswerkhulp: iedere avond en ook in het weekend. 

Bel Ad Blankestijn voor aanvullende inlichtingen of 
om een afspraak te maken: 030-2314541. 

INTER 
cleanroom . 

te .... nr 

NIEUW! BEDRIJFSMASSAGE 
MASSAGE VERLICHT SPANNING 

& 
PIJN DOOR OVERBELASTING EN/OF STRESS ... 

VOOR HET WELZIJN VAN UW WERKNEMERS EN MINDER ZIEKTEVERZUIM: 
WIJ KOMEN VOOR NEK I SCHOUDERMASSAGES NAAR UW BEDRIJF ! 

STOELMASSAGE NAAR AMERIKAANS VOORBEELD. 
BEL ONZE STUDIO VOOR MEER INFO: ".5" 0113-372732 

plooit enige politieke activiteiten. Dat 
kan op veel manieren, het lidmaatschap 
van een politieke partij is daar één van. 
Helaas zijn er minder mensen lid van een 
partij. Maar daarnaast staat de geweldi
ge groei van andere organisaties waar
binnen mensen hun betrokkenheid uiten. 
De interesse in politiek is niet vermin
derd. Integendeel. 

ook het sociaal vertrouwen is gestegen 
in vergelijking met de jaren zeventig. Het 
SCP spreekt van een "significant ver
schil". Toen had maar 38% van de bevol
king vertrouwen in de medemens, tegen
woordig heeft zeker 55% van de mensen 
dat En tweederde van de bevolking heeft 
vertrouwen in rechters, de politie, en de 
Tweede Kamer. 

Het zijn interessante cijfers. ze spreken 

diverse donkere waarschuwingen over 
maatschappelijke desintegratie, groeiend 
wantrouwen en toenemende onverschil
ligheid tegen. Het SCP spreekt ironisch 
over "pessimistische politici, journalisten 
en andere kenners van het ware leven" 
die 
positieve ontwikkelingen niet (willen) 
zien. 
Niet alleen het sociaal-cultureel maar 
ook het economisch planbureau kwam 
de afgelopen maanden met goed nieuws 
naar buiten. De belangrijkste indicatoren 
zijn positief koopkracht, financieringste
kort en groei blijven zich in de goede 
richting ontwikkelen. 

we moeten echter waken voor zelfvol
daanheid. Het gaat best goed met 
Nederland en de Nederlanders. Maar dat 
neemt niet weg, dat er ook nog veel niet 
goed (genoeg) gaat Daar werkt de WD 
fractie hard aan het komende parlemen
tair jaar. ze rekent daarbij op uw steun. 
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Door Elly Plooij, VVD-Europarlementariër 

De verkiezingen voor het Europees Parlement liggen alweer 

enige maanden achter ons. De WD behaalde met 19,7% 

van de uitgebrachte stemmen (was 17,9% in 1994) zes van 

de 31 zetels die Nederland heeft in het EP. 

Daarmee bleef de WD als enige coalitiepartij in zeteltal 

stabiel. Dat is positief, want zowel PVDA als D66 leverden 

twee zetels in en kwamen uit op respectievelijk zes en twee 

zetels. Ook het CDA leverde een zetel in, maar bleef met 9 

zetels de grootste delegatie. Winnaar was Groen Links, dat 

van een naar vier zetels sprong. 

D
e VVD is sedert de Tweede Kamerverkiezingen 

van 1998 (met 25% van de kiezers) de 2e partij 

van Nederland. Jammer dat die positie bij de 

verkiezingen voor het Europees Parlement niet in zetel
winst is omgezet. Dit had alles te maken met het lage 

opkomstpercentage van nog geen 30%. De uitslag is 

bepaald door de thuisblijvers. Zij hebben de positie van 

het CDA versterkt. De PVDA en helaas ook onze VVD 

ondervonden de schade ervan. 
Heel veel partijgenoten hebben zich enorm ingezet om 

onder het motto "De VVD zegt waar het op staat" de 

VVD-kiezers naar de stembus te krijgen. Onze Eurofrac

tie heeft dat zeer gewaardeerd. Tot ons groot ongenoe

gen hebben wij kennis genomen van publiekelijke stem
verklaringen van VVD-leden die meldden niet te hebben 

gestemd. 

De grootste verrassing kwam op 15 juni toen de Kies
raad met de definitieve uitslag kwam en bleek dat Toine 

Manders met 14237 voorkeurstemmen als VVD-Euro

parlementariër was gekozen. De fractie bestaat nu uit de 
volgende leden: Jan Kees Wiebenga, Elly Plooij-van Gor

sel, Jan Mulder, Jules Maaten, Marieke Sanders-ten 

Holte en Toine Manders. 

Direct na de verkiezingen is de nieuwe fractie van Euro
pese Liberalen en Democraten gevormd. Deze bestaat 

nu uit 50 leden (een toename van 8 leden vergeleken 

met de vorige periode) en is daarmee wederom de derde 

fractie in het EP. De groei is vooral te danken aan de 
Liberal Democrats, die profiteerden van het nieuwe kies

stelsel in het Verenigd Koninkrijk en maar liefst 10 zetels 

binnenhaalden (waren er twee). Ook trad de Italiaanse 
partij I Democratici van Commissievoorzitter Prodi toe 

met zes zetels. De twee leden van D66 maken ook weer 

deel uit van de ELD fractie. Tot nog toe verloopt de 

samenwerking goed. Delegatieleider Loesewies van der 
Laan beseft heel goed dat een Nederlands liberaal con
tingent van 8 personen meer in de Europese melk te 

brokkelen heeft dan 2 leden. 

Jan Kees Wiebenga 
vice-voorzitter EP 

Elly Plooij-van Gorsel 

Als voorzitter van de ELD is herkozen de Ier Pat Cox. 

Hij volgde in 1998 Gijs de Vries op en wist in de meest 

turbulente periode uit onze Europese parlementaire 

geschiedenis (aftreden Europese Commissie) de leiden

de rol van de ELD-fractie te continueren. 
Onder zijn leiding is nu als eerste stap een technische 

coalitie gesloten met de Europese Volkspartij (Christen

democraten en Conservatieven). Afgesproken is dat de 

eerste periode van 2_jaar de EVP de voorzitter van het 

parlement levert en de Liberalen gedurende de tweede 
periode. In 2002 zal dus na 22 jaar het Europees Parle

ment weer worden voorgezeten door een Liberaal. 

Sirnone Veil was de laatste. Daarna zaten er slechts 

socialisten en christen democraten op de voorzitters

stoel. 
Bovendien is onze delegatieleider Jan Kees Wiebenga tot 

vice-voorzitter van het Europees Parlement gekozen. 
Buitengewoon interessant voor de VVD, want hij is de 

enige Nederlander met een dergelijke functie. Jan Kees 

heeft op buitengewoon adequate wijze de onderhande
lingen voor ons VVD-smaldeel gevoerd, want alle leden 

hebben de portefeuille gekregen die ze wensten en er is 

een zeer evenwichtige verdeling over het gehele werkter

rein van het Parlement. 

Wij zijn ons parlementaire werk direct gestart. Tijdens 

de julizitting in Straatsburg stelde voorzitter Pro di de 

beoogde nieuwe Europese Commissie aan ons voor, 

waaronder tot onze grote vreugde ook Frits Bolkestein. 

Maar de race is nog niet gelopen want van 30 augustus 
tot 7 september vinden de hoorzittingen plaats in het 

EP. En, zoals u wellicht al uit de pers hebt begrepen, 

hebben wij vraagtekens bij minimaal twee commissaris

sen. Daar komen wij graag in een volgende aflevering op 

terug. U kunt ook onze website bezoeken: www.vvd

eurofractie.nl 
In Europa gebeurt heel veel en de Nederlandse politiek 

wordt zoals u weet mede in Europa bepaalt. • 

Ontdek het geheim 
van succes 

Thorbeekepen
Ding voor Roei 
Brandenburg 

Nieuwe cursus waarin u leert gebruik te maken van het 
onderbewustzijn. 
U leert gemakkelijk toe te passen technieken om 
gegarandeerd resultaten te boeken in het dagelijks leven. 

Bel voor nadere informatie: 
drs. Anneke Jeurink, 020-6732653 
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Afgelopen voorjaar ontving Roel Bran

denburg uit handen van het toenmalige 
hoofdbestuurslid Ton van Voskuilen de 

Thorbeckepenning. Hij werd daarmee 
overrompeld tijdens de algemene leden

vergadering te Surhuisterveen. 
Roel heeft zich als afdelingsbestuurslid, 

bestuurslid van de ondercentrale en lid 
van de VVD-commissie Landbouw en Vis

serij buitengewoon voor de VVD ingezet. 
Het hoofdbestuur honoreerde zijn 
inspanningen met de Thorbeckepenning. 

De nieuwe VVD-

Eurofractie 
Jan Kees Wiebenga, lid cie. Openbare vrijhe

den, Justitie en Binnenlandse Zaken; plv. lid cie. 

Ontwikkelingssamenwerking. 

Elly Plooij-van Gorsel, lid cie. Industrie, Bui

tenlandse Handel, Onderzoek & Energie; plv. lid 

cie. Begrotingszaken. 
Jan Mulder, lid cie. Begrotingszaken; plv. lid 

Landbouwcommissie en cie. Budgetcontrole. 

Jules Maaten, lid cie. Milieu, Volksgezondheid 

en Consumentenzaken; plv. lid cie. Economisch 

en Monetaire Zaken. 
Marieke Sanders-ten Holte, lid cie. Cultuur, 

Media, Onderwijs en Sport; plv. lid cie. Regio

naal beleid, Transport en Toerisme. 

Toine Manders, lid cie. Juridische Zaken en 

Interne Markt; plv. lid cie. Werkgelegenheid en 

Sociale Zaken. 

Spreekbeurten 
Hieronder volgt het overzicht van de openbare politieke 

bijeenkomsten van VVD-politici (onder voorbehoud 

van wijzigingen). Voor meer informatie kan contact 

worden opgenomen met Jolanda van Heukelom, spre

kerscoördinator (070- 361 30 21). 

Woensdag 8 september: partijvoorzitter Bas Eenhoorn 
en staatssecretaris Johan Remkes. Locatie: 't Wapen van 

Leiden, Oude Rijksweg 1 te Vries. Aanvang: 20.00 uur 

Dinsdag 14 september: VVD-Tweede-Kamerlid Pieter 

Hofstra. Locatie: Partycentrum De Doele, Koemarkt 56 
te Purmerend. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Ver

keer, vervoer en bereikbaarheid 

Maandag 20 september: partijvoorzitter Bas Eenhoorn. 
Locatie: Salons Rodeborg, Eikenlei 62 te St. Job in 't 

Goor. Aanvang: 20.00 uur 

Maandag 20 september: VVD-Tweede-Kamerlid Henk 

Kamp. Locatie: "De Betuwepoort", Kornelis van Wij

nenstraat 1 te Rhenoy. Aanvang: 20.00 uur 

Maandag 20 september: VVD-Tweede-Kamerlid Patricia 

Remak. Locatie: Afdeling Naarden (nog niet bekend). 

Aanvang: 20.15 uur. Onderwerp: De problematiek in het 

basisonderwijs 

Maandag 11 oktober:. VVD-Tweede-Kamerlid Bib i de 

Vries. Locatie: H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4 te 

De Bilt. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Het nieuwe 

belastingstelsel 

Maandag 18 oktober: staatssecretaris Johan Remkes. 
Locatie: Van der Valk West-End, Amsterdamseweg 505 

te Arnhem. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: Krapte op 

de goederenmarkt in Gelderland 

Maandag 18 oktober: VVD-Tweede-Kamerlid Jan Rijps
tra. Locatie: Liberale sociëteit Noord-Groningen, Agrico 
te Baflo. Aanvangstijd nog niet bekend. 

Maandag 25 oktober: VVD-Tweede-Kamerlid Fadime 
Örgü. Locatie: Afdeling Oss (nog niet bekend). Aanvang: 

20.00 uur. Onderwerp: Problematiek van allochtonen 

Vrijdag 29 oktober: VVD-Tweede-Kamerlid Theo van 
den Doel. Locatie: Rijnhotel Arnhem Golden Tulip, 

Onderlangs 10 te Arnhem. Aanvang: 20.30 uur 

Maandag 1 november: partijvoorzitter Bas Eenhoorn. 
Locatie: Café Libertijn, Heinekenhoek te Amsterdam. 

Aanvang: 20.15 uur 

• 



Uit de regio's en afdelingen 
Door Reny Dijkman, cartoon: Gerard Wiegel 

De lege postbus in de maand augustus zal wel weer 
snel vol raken nu de vakanties achter de rug zijn. 
Ditmaal een blo~mlezing uit het afdelingsnieuws 
van de laatste drie maanden. 

Kampioen ledenwerver? 
Met enige weemoed heeft de afdeling Graft-De 
Rijp in juni afscheid genomen van VVD-secre
taris Cees de Graaff. Cees maakte sinds 1974 in 
verschillende functies deel uit van het bestuur. 
J. Kramer, secretaris van oe-Kennemerland 
berichtte ons dat Cees de Graaffhet bijltje er 
pas bij zou neerleggen als de afdeling 150 leden 

• zou tellen. Tijdens de jaarwisseling lag het aan
tal op een bevolkingsbestand van 6000 mensen 
op 140. (Een getalsmatige verhouding waar 
toch elk afdelingsbestuur van droomt, om van 
onze voorzitter maar niet te spreken! red.) De 
Graaff, gepensioneerd autoverkoper, gaat er 
van uit dat 'Het goede product "de WD" niet 
moeilijk is te verkopen.' ... 'Je kunt met de meest 
geraffineerde verkooptechnieken nog geen wiel 
verkopen als je geen goed product aanbiedt met 
daarachter een sterke rugdekking in de vorm van, 
in dit geval, een te goeder naam en faam bekend 
staande garage met werkplaats.' 

Hoe ging Cees de Graaff te werk? Vóór elke 
6-wekelijkse ledenvergadering ging hij op 
pad om geïnteresseerden uit te nodigen en ze 
na afloop van de vergadering te arresteren als 
lid. De heer Kramer schrijft: 'Op deze verga
dering kunnen alle leden en geïnteresseerden 
hun vragen kwijt aan de gemeenteraadsleden, 
bestuursleden en wethouder. Op deze wijze zor
gen ze er bij de afdeling Graft-De Rijp voor dat 
de raadsleden weten wat er in de gemeente leeft 
en de leden hebben op deze manier direct 
"voordeel" van hun lidmaatschap van de WD, 
omdat hun persoonlijke vragen, ergernissen en 
complimenten direct kunnen worden uitgespro
ken. De regelmatige frequentie is een groot 
voordeel. Hierdoor kunnen de mensen de vol
gende vergadering op hun vragen terugkomen. 
De leden leren elkaar onderling goed kennen en 
je maakt er een echte club van ... ' 
Bij zijn afscheid meldde Cees de Graaffhet 
15oste lid, mevrouw Diny Slooten. 
Cees de Graaffkreeg van zijn afdeling een oor
konde en een etentje in een restaurant naar 
keuze aangeboden. De Graaff stopt nu als 
secretaris maar gaat door met ledenwerven. 

tt=én van de meest uitdagende 
IC opdrachten voor de WD is onze partij 
professioneel te laten werken. Duizenden 
vrijwilligers, die niet vrijblijvend, maar 
wel doelgericht werken aan een WD, die 
klaar is voor de volgende eeuw. Dat is 
niet gemakkelijk. om dat doel te berei
ken moet er hard worden gewerkt. 
Gelukkig is de uitgangspositie voor de 
WD heel goed. Er is een basis van 523 
afdelingen. Met andere woorden: overal 
in het land kunnen we laten zien waar 
we voor staan. 

Ook Den Haag werkt hard aan de opbouw van 
haar ledenbestand tot 2000 leden in het jaar 
2000. Vooral voor jongeren wordt veel georgani
seerd. Deze zomer werd een debatingcursus o.l.v. 
het VVD Tweede-Kamerlid Philippe Brood 
gehouden. De tweede activiteit vormde een hoc
keytoernooi met als trofee de Thorbeckecup 
('Wilt u deelnemen met een team dat zoveel 
mogelijk uit niet-leden bestaat?'). En verpozing 
kunnen de jongeren ook vinden tijdens een 
beachbarbecue in een Scheveningse strandtent. 

Groningen-stad is bezig met de opbouw van een 
intensiefVVD-PR-netwerk. De fractie en een 
nieuwe FR-commissie hebben de koppen bij 
elkaar gestoken om een betere communicatie 
met de stadswijken te ontwikkelen. Ook gaat de 
FR-commissie zich verdiepen in de vraag hoe de 
fractie zich publicitair beter in de belangstelling 
kan plaatsen. Dit alles in het kader van onze per
manente campagne. 

Echteld roept de leden op af en toe binnen te 
lopen bij het fractieberaad dat elke maandag
avond in het souterrain wordt gehouden. 'Dat 
zal u zeker bevallen. U hoort wat er allemaal bin
nen de gemeente aan de hand is en u kunt meepra
ten over het beleid van de WD in de raad.' 

Charlie Aptroot, voorzitter van de VVD-staten
fractie Zuid-Holland, zet stevig koers als opposi
tieleider. 'Tijd voor nieuw elan en nieuwe open
heid in een voortdurend contact tussen alle betrok
kenen ... Laat ons uw mening horen. Zeg als u ons 
nodig heeft, of als u vindt dat wij u nodig hebben.' 

Sinds vorig jaar combineert de Amsterdamse 
gemeenteraad de discussie over de Voorjaarsno
ta met het op hoofdlijnen vaststellen van de 
begroting voor het komend jaar. 
Voorts bracht De Vrije Amsterdammer een 
interview van J asperien van W eerdt met het 
gemeenteraadslid Hooijmaijers over rekeningrij
den. Indien Amsterdam op dit vlak als proefko
nijn zou moeten dienen, zullen de opbrengsten 
moeten terugvloeien naar de Amsterdamse 
regionale infrastructuur. Hooijmaijers stelt dat 
minister Netelenbos van Verkeer & Waterstaat 
de Amsterdamse eisen strikt genomen naast zich 
neer zou kunnen leggen, maar zij heeft de mede
werking van Amsterdam wel nodig, wil het expe
riment soepel verlopen. 'Anders kan en zal de 
gemeente tegenwerken door bijvoorbeeld allerlei 
procedures aan te spannen. Ze moet dus wel naar 
ons luisteren . .. ' 

Het is reuze belangrijk te laten zien 
waarom een lidmaatschap van de WD 
interessant is. Welke meerwaarde, om 
dat lelijke woord nog maar eens te 
gebruiken, heeft het lid zijn van de WD 
eigenlijk? De afdelingen kunnen dit als 
eerste laten zien door actief in de 
gemeente in te spelen op actuele 
thema's, onderwerpen waar men het op 
straat over heeft Voorop staat dan goed 
luisteren en vooral voorop lopen in het 
(lokale) debat Dat betekent dat er eigen
lijk een inspanningsverplichting ligt bij de 
afdelingen. 

, 'Politieke vernieuwing is een wassen neus' ... stelt 
de redactie van VVD Info Assen. 'In wezen ver
andert er ondanks de zelfs door politici te hooi en 
te gras gemaakte opmerkingen over politieke ver
nieuwing niets in de structuur en werkwijze van de 
vertegenwoordigers van de kiezers op het pluche. 
Laat staan over de wijze waarop zij daar terecht
komen en functioneren. Gelukkig geeft de gewijzig
de versie van de wet op de onderlinge automobi
list/fietserverantwoordelijkheden in het verkeer 
hoop voor de toekomst' ... 

Liberaal Nieuws (Gorinchem) sluit een buiten
gewoon goede eerste jaargang af. VVD-bestuur 
en -fractie zitten boven op alle ontwikkelingen. 
"Liberaal Nieuws" geeft iedereen de ruimte 
zijn/haar mening te ventileren, ook andersden
kenden. Het afdelingsblad is niet alleen voor de 
leden bestemd maar ook voor geïnteresseerden 
in Gorkum en omstreken. 

Het Leids gemeentebestuur weigert nog steeds 
De Koppelingswet in te voeren. Deze wet ver
plicht gemeenten computerbestanden met bevol
kingsgegevens aan elkaar te koppelen. Zo worden 
computerbestanden van de vreemdelingendienst 
gelinkt aan die van het bevolkingsregister. 
Margriet Niehof schrijft hierover in het Leids 
Liberaal Bulletin: 'Het naleven van de Koppelings
wet is essentieel voor het tegengaan van illegaal ver
blijf in Nederland. Naar mijn mening handelt Lei
den dan ook in strijd met de letter en geest van de 
wet . .. Leiden mag autonoom beleid voeren inzake 
maatschappelijke hulpverlening in noodsituaties, 
maar zij mag niet deze autonome ruimte gebruiken 
om de wet te overtreden. Daarnaast is het argument 
dat Leiden de uitkeringen uit eigen zak betaalt niet 
helemaal terecht. Want is het niet zo dat de inkom
sten van onze gemeente voor een deel bestaan uit 
bijdragen uit het Gemeentefonds? Tenslotte is het 
Leids beleid niet te verenigen met het koppelingsbe
ginsel. Wie niet is toegelaten, dient Nederland 
onverwijld te verlaten. Op zijn zachtst gezegd is het 
dan vreemd dat in Leiden verblijvende vertrekplich
tige vreemdelingen een uitkering krijgen. Niet-toege
latenen zijn zelfverantwoordelijk voor hun vertrek 
en de Koppelingswet moet hen daartoe stimuleren.' 

Twee benaderingen van het begrip "lokaal 
dualisme" uit twee afdelingen. Toeën Geeraets
schrijft in Venlo: 'Het wordt tijd dat de raad het 
college eens echt gaat controleren. Makke schapen 
zijn er al genoeg op de Grote Heide. In de gemeen
teraad is geen behoefte aan deze vriendelijke en 
tamme dieren ... ' 

vanuit het hoofdbestuur gaan we het 
land in om te horen hoe we deze active
ring het best kunnen ondersteunen. Ik, 
als nieuwe voorzitter, verwacht professio
nele, doordachte acties in de afdelingen. 
u mag van mij eisen dat we alle zeilen 
bijzetten om dit resultaatgerichte werken 
kracht bij te zetten, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van de elektronische 
snelweg. 
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Als we laten zien dat we als WD veel te 
bieden hebben, zullen de mensen zich bij 
ons aansluiten en worden we de grootste 
partij van Nederland En zoals we alle
maal weten: dat is erg nodig, want er is 
nog veel te doen om van Nederland een 
liberaalland te maken, waar ieder zijn 
verantwoordelijkheid kan dragen. 
De victorie begint bij de afdelingen en 
daar heb ik alle vertrouwen int 

Partijvoorzitter.. 

In Roosendaal nam voorzitter René Mens 
afscheid van drie VVD-raadsleden. Hij zei onder 
meer: 'Sommigen willen doen geloven dat de poli
tieke partijen steeds meer op elkaar lijken en dat er 
daarom nog nauwelijks ruimte voor discussie is. Ik 
bestrijd dit, met dien verstande dat je je als politieke 
partij wel steeds opnieuw moet laten gelden, stand
punten moet innemen om problemen op te lossen, 
argumenten moet aanvoeren en rekening moet hou
den met tal van vaak tegenstrijdige belangen. De 
manier waarop dit gebeurt, kan politieke partijen 
van elkaar onderscheiden en de politieke discussie 
levendig maken. Ik noem dat lokaal dualisme ... ' 

De kamercentrale Limburg heeft een nieuwe 
voorzitter, Ben Aldewereld. In de Provinciale 
nieuwsbrief van de VVD Limburg bepleit hij een 
open overleg. 'De communicatie zal een cirkelbe
weging moeten zijn. Van boven naar beneden en 
terug. Hiermee geef ik meteen de positie van de 
ondercentrales aan. In mijn ogen is deze positie 
van groot belang ... ' Aldewereld geeft precies aan 
hoe dat "open overleg" tot stand kan komen. 

Respect voor de persoon en zijnihaar idee 
Als men het ergens niet mee eens is wordt dit 
aan dezelfde tafel besproken 
Het "machtspositie denken" moet tot het verle
den gaan behoren 
De ondercentrale dient ervoor te zorgen dat alle 
afdelingen op tijd weten waar, wanneer en hoe 
laat de ondercentrale vergadert 
De afdelingsbestuurders dienen ervoor te zorgen 
dat de vergaderingen van de ondercentrale 
steeds worden bezocht 
Indien straks de communicatie goed verloopt, 
zal de berichtgeving van en naar het dagelijks 
bestuur een vast onderwerp van de agenda van 
de ondercentrale uitmaken 
De afdelingen zullen regelmatig punten voor de 
ondercentrale op hun agenda moeten zetten 

Als persoon alleen kun je niets bereiken, stelt kc
voorzitter Ben Aldewereld, 'maar als we de 
armen in elkaar haken, de neuzen dezelfde kant uit 
laten wijzen, de tijd op die manier efficiënt en 
effectief (kunnen) gaan gebruiken, dan kunnen we 
een definitieve doorbraak van de WD in de 
komende tijd bewerkstelligen!' 

Veel gemeenten maken bestemmingsplannen 
voor de toekomst. Denkt Arnhem aan 2015, 
Capelle aan denIJsselgaat tot 2020. Het afde
lingsblad van de laatste gemeente staat bol van 
de activiteiten om de inwoners zoveel mogelijk 
bij de toekomst van de gemeente te betrekken. 
Met een tocht over het water, huis-aan-huis pos
ters, driehoeksborden, de Capelle 2020 kiosk, 
een speciaal radioprogramma en via Internet 
worden Capellenaren geprikkeld mee te denken 
en te fantaseren over de toekomst van hun stad. 
Dat gebeurt ook via wandel- en fietstochten, 
foto- en tekenwedstrijden en een tentoonstelling. 
Dienny Kroos-van der Mey, wethouder Stads
ontwikkeling, Beheer en Vernieuwing, zit duide
lijk niet in een achterkamertje te werken. 
Arnhem is een geheel open discussie gestart over 
Arnhem 2015. VVD Nieuws schrijft: 'De Arn
hemmers kiezen voor meer groen en dynamiek. 
Een actieve, dynamische stad in het groen die 
werkgelegenheid biedt aan alle Arnhemmers uit 
alle lagen van de bevolking. Een verstedelijkte 
samenleving met een menselijke maat, een goede 
sociale samenhang en grote kwaliteit.' In het blad 
wordt een duidelijke analyse gegeven van de 
plus- en minpunten van de huidige stad. 

Leersum zoekt naar een nieuwe vorm om men
sen aan de VVD te binden. Als experiment gaat 
het bestuur daartoe de categorie "vrienden van 
de VVD afdeling Leersum" instellen. De proef 
gaat voorlopig één jaar duren. Liberaal Leersum 
meldt: 'Het binden van liberale kiezers door mid
del van het lidmaatschap van de landelijke vereni
ging WD is en blijft speerpunt van beleid! Maar 
soms willen lokale liberalen niet gelieerd worden 
met de landelijke WD, terwijl ze wel zich willen 
binden aan de lokale afdeling. Voor hen is de 
mogelijkheid geschapen "vriend" te worden. 
De rechten van de "vrienden" bestaan uit de 
ontvangst van het kwartaalblad, uitnodigingen 
voor alle openbare activiteiten en het biedt het 
recht uitvoerende taken te vervullen in commis
sies van de afdeling Leersum. De "vrienden van 
de VVD afdeling Leersum" betalen jaarlijks een 
donatie van minimaalf 50,-. Een fris initiatief! 

(Blijf ons uw blad sturen! Redactie Vrijheid & 
Democatie, Postbus 622,2280 AP Rijswijk!). • 



3 Het 
gebeurde 

onverwacht. 

Ere-lid en 

oud-voorzit

ter Leendert 

Ginjaar droeg 

het fractie

voorzitter

7 De Voorzittersdag is langzamer

hand een begrip geworden. Groen en 

gerijpt komen tezamen om dat uiterst 

moeilijke vak van sturen en besturen 

gezamenlijk te analyseren. Maar waarom 

moet dagvoorzitter Anne Lize van der 

Stoel nog beginnen met: 

'Mijne Heren ... ?' Landelijk voorzitter 

Bas Eenhoorn was gelukkig met de 

levendige discussie 

schap van de Eerste Kamer over aan: Nicoline v.d. Broek-Laman 

Trip. In dit nummer een terugblik met Leendert Ginjaar, die nim

mer het fractievoorzitterschap van de senaat begeerd of gezocht 

heeft, maar het zijns ondanks toch twee keer kreeg 

5 Deze zomer werd hij 
voorzitter van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten. Jan 

Franssen is al een aantal jaren 

burgemeester van Zwolle. 

Marcel Gerritsen sprak met hem 

2 Na deAlgemene Beschou

wingen volgde de Partijraadsver

gadering om voor de parlementaire besprekingen van de afzon

derlijke begrotingen binnen de VVD de koppen nog eens even bij 

elkaar te steken. Op dit podium: Professor Berkhout, Edith 

Schippers, Hans Dijkstal, Bas Eenhoorn, Tineke Liebregts en 

Jacques Damen 

van onze krijgsmaç~t 

• Themadag On~erwijs op 
29 november 'inpen Haag,' .. ·.· .. 

• Kort verslag van. net debat· 

over de Miljoenennota 

• Internationaal secretaris 

Zsabo over het 

buiten onze grenzen 

• Uit de regio's en afdelingen 

• De besluitenlijst van de laatste 

algemene vergadering 

<~~Het activiteitenschema 

~Óor 2000 

• Spreekbeurten 

• Aanfondiging jongerendag 

/\ 



Het kabinet in beraad over 
de ingediende moties 

11 
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mt enntumwtsse tn 
Door Reny Dijkman, foto: Hans Kouwenhoven 

Het gaat goed met Nederland. De laatste 

Rijksbegroting van deze turbulente eeuw 

onderstreept dat overduidelijk. De cijfers 

laten gunstige trends zien. Optimisme sprak 

ook uit de Troonrede van Koningin Beatrix 

op de Derde Dinsdag in september. Haar 

inleiding ('Mijne Heeren') was historisch. 

N
atuurlijk blijven er zorgen over. Zo loopt de 

staatsschuld uitgedrukt in guldens volgend jaar 

per hoofd van de bevolking op tot 34.000 gulden. 

Maar minister Gerrit Zalm (Financiën) wist de afgelopen 

vijf regeringsjaren de schuldquote (verhouding tussen 
schuld en nationaal product) eindelijk terug te dringen. 

Ook het begrotingstekort koerst voor het eerst sinds 

decennia in de richting van de 0. Een financieel overschot 

is voor Nederland geen utopie meer. Het is zo dichtbij dat 

vele deskundigen en wijskijkers zich daarover al uitvoerig 

in de media hebben uitgelaten. De VVD deed piet mee 

aan die bespiegelingen over de jaren 2001, 2002 en verder: 
"Eerst zien en dan geloven," stelde Hans Dijkstal. 

De redelijk riante positie van ons land bood wel ruimte 

aan andere Algemene Politieke Beschouwingen dan 

voorgaande jaren. Hans Dijkstal koos als hoofdthema de 

verdeling van verantwoordelijkheid over het publieke en 

private terrein. Meer individuele vrijheid betekent ook 

meer eigen verantwoordelijkheid, stelde hij. Met genoe

gen herinnerde hij aan het betoog van zijn voorganger 
als fractievoorzitter Koos Rietkerk bij de Algemene 
Beschouwingen van 1978. 

In zijn betoog benadrukte Dijkstal dat de VVD niet 

wenst te tornen aan de regels van ministeriële verant

woordelijkheid. Maar die regel moet niet worden ver

ward met de vertrouwensregel tussen de Tweede Kamer 

en het kabinet. Het uitgangspunt moet volgens de VVD 
zijn dat (politieke) verantwoordelijkheid bestaat waar 

ook (bestuurlijke) bevoegdheid is. Dijkstal is van 

mening dat de relatie tussen verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid op een aantal terreinen onduidelijk is of 

onvoldoende is geregeld. Daaraan moet het nodige wor
den verbeterd. Te vaak komt het voor dat bewindslieden 

worden aangesproken op zaken waarvoor zij geen 
bevoegdheid hebben. 

Hans Dijkstal gaf voorbeelden op de volgende terreinen: 
• de rijksoverheid t.o.v. de (autonome) gemeenten, 

provincies en waterschappen; 
• de rijksoverheid t.o.v. agentschappen, zelfstandige 

bestuursorganen (ZBO's) en inspecties; 

• de rijksoverheid t.o.v. het maatschappelijk midden

veld, voor zover dat met publieke taken is belast of 

(mede) gefinancierd; 
• de Tweede Kamer. 

Kamermoet 
terughoudender 

worden 
De politiek leider van de VVD bepleitte een terughou

dender opstelling van de Tweede Kamer. De pretenties 
van de politiek mogen zich niet loszingen van de reali

teit. Onder drirk van de media krijgen bewindslieden 

vragen van Kamerleden over gemeentelijke of provincia

le affaires waar de rijksoverheid niets mee heeft te 
maken. Zo werden kamervragen ingediend na een tele

visieprogramma over het declaratiegedrag van Gedepu
teerde Staten van verschillende provincies . 'Dat is nu bij 

uitstek een zaak die de provinciale staten betreft,' was 

zijn terechte constatering. 

Maar ook de burgers moeten hun eigen verantwoorde

lijkheid meer nemen en daarop ook kunnen worden 

aangesproken. Mensen zijn te snel geneigd hun proble

men op te lossen door aan te kloppen bij de overheid. 

Dat meer eigen verantwoordelijkheid de logische conse
quentie is van meer (keuze)vrijheid is niet altijd een 

populair of opportuun politiek standpunt. 

Dijkstal noemde een aantal beleidsterreinen waarop ver
antwoordelijkheden consequenter bij de burgers zelf 

gelegd kunnen worden. Hij gaf voorbeelden in de sociale 
zekerheid en de volksgezondheid, zoals persoonsgebon

den budgetten en eigen bijdragen. Maar hij sprak ook 
van eigen verantwoordelijkheid op het terrein van 
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veiligheid. Ouders moeten duidelijk worden aangespro

ken op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun 
kinderen in zaken als jeugdproblematiek, onveiligheid of 

de overdracht van normen en waarden. Horeca-onder

nemers hebben verantwoordelijkheid voor de alcohol 

die ze schenken. De politiek moet niet wijken voor de 

druk van maatschappelijke groeperingen en media die in 

specifieke gevallen de individuele verantwoordelijkheid 
ontkennen en afwentelen op de overheid. Aldus de frac

tievoorzitter van de VVD. 

Garanties voor de 
toekomst 
In zijn bespreking van de Begroting 2000 constateerde 

Hans Dijkstal dat Nederland er in veel opzichten goed 

voor staat. Volgens de Verenigde Naties behoort ons 

land tot de 10 meest ontwikkelde landen ter wereld. Vol

gens een andere bron behoort onze economie tot de 5 
meest competitieve ter wereld. Daarom zet de VVD in 

op het behoud van de welvaart. De liberalen willen daar

om dat de strakke financiële regels van minister Zalm 

gehandhaafd blijven. 

Nu het financieringstekort flink terugloopt is volgens de 

VVD de belangrijkste taak voor het kabinet het terug

brengen van de staatsschuld. Pas als dat gebeurt wordt 

de jaarlijkse druk van 30 miljard aan rentelasten op de 
rijksbegroting verminderd. Wanneer de rentelasten 

dalen, ontstaat vanzelf ruimte voor andere uitgaven en 

nieuwe prioriteiten. 

Hoewel de werkloosheidscijfers dalen, vormt het grote 
aantal niet-werkenden nog altijd een groot probleem. Er 

zijn meer dan 900.000 WAO'ers, meer dan 600.000 

mensen in de WW of bijstand. De VVD wil daarom het 
verschil tussen lonen en uitkeringen vergroten (lasten

verlichting voor werkenden); een actiever reïntegratiebe
leid bij langdurige ziekte en overleg met de sociale part

ners om niet als vanzelfsprekend de wettelijk verplichte 

70% ziektegeld tot 100% op te trekken. 

Veel Kamerbrede 
moties 

Opvallend was het grote tal moties dat Kamerbreed 

steun kreeg en waarmee het kabinet akkoord gaat. In de 

media werd dan ook over "Pakjesavond" gesproken. De 

VVD zag haar voorstellen om meer geld uit te trekken 
voor Onderwijs en Defensie tijdens de behandeling van 

de ingediende moties beloond. Onderwijs krijgt 110 mil

joen extra, onder meer voor personeelsbeleid, en Defen

sie- ook voor personeelsbeleid - 50 miljoen extra. 

De Tweede Kamer stemde voor: 

• het koppelen van huurstijgingen aan de inflatie 
• lSO miljoen extra zak- en kleedgeld voor bewoners 

van AWBZ-instellingen en wachtlijstenbestrijding 

• ll 0 miljoen voor Onderwijs 

• 20 miljoen voor ontwikkeling van educatieve soft
ware ten behoeve van jongeren en ouderen 

• 30 miljoen om de fiscale faciliteit voor chronisch zie

ken van 1000 naar 1500 gulden te kunnen verhogen 

• plan van aanpak ter bevordering van wind- en 
zonne-energie 

• verdere tegemoetkoming in de studiekosten voor de 
lagere en middeninkomens 

• Aanpassing van de studiefinanciering in de zorgsector 

waardoor deze opleidingen aantrekkelijker worden. • 



Zwolse burgemeester Jan Franssen 
Voorzitter van de VNG 
Door Marcel Gerritsen 

;•:"'~·::. edert enige maanden is Jan Franssen voor

; . zitter van de Vereniging van Nederlandse 
.·· Gemeenten. De Zwolse burgemeester en 

· •.... vo~~malig WD-Tweede-Kamerlid kwam al 

regelmatig in Den Haag om de belangen van zijn 
gemeente te behartigen, maar door het VNG

voorzitterschap zal hij de komende tijd nog wel 
meer in de residentie verblijven, want ook de 

VNG houdt daar kantoor. 

Zijn voorzitterschap valt in een boeiende periode. 

De VNG heroriënteert zich momenteel op de ver

houding met de leden van haar vereniging. 

Jan Franssen: 'Meer dan tot nu toe moeten 

gemeenten het gevoel krijgen dat wat door de VNG 

wordt uitgedragen ook een verhaal is van hun 

eigen gemeente. Zelf zal ik het komende jaar alle 

provinciale afdelingen afgaan om een beeld te krij

gen van wat daar leeft en vooral ook om de interne 

discussie proberen te bevorderen. De VNG zal ster-· 

ker moeten werken aan een "corporate identity". 

De leden zullen de Vereniging meer als van zichzelf 

moeten gaan zien.' 

Geen lagere maar 
lmede 1-overheid 
Voor de VNG ligt de belangrijke uitdaging om 

de gemeenten het gevoel te geven dat zij op de 

politieke landkaart staan als "medeoverheid" en 

niet zo zeer als "lagere overheid". 
Eep andere belangrijke VNG-taak is een funda

mentele bijdrage te leveren aan een verdere ver

sterking van het openbaar bestuur. 

'Hoewel nog altijd sprake is van onvoldoende 

financiële middelen kunnen gemeenten door 
middel van kwaliteits- en verbeterinitiatieven 

hun gedecentraliseerde taken beter waarmaken .. 

Op die manier kunnen critici de wapens uit han

den worden geslagen om de aan gemeenten 

gedecentraliseerde taken weer terug te nemen. Er 
dreigt een recentralisatietendens, vooral in de 

Tweede Kamer. Dat is een foute ontwikkeling.' 
Jan Franssen benadrukt dat deze problematiek 

grotendeels losstaat van de omvang van de 

gemeenten. 
'Iedere gemeente moet deze kwaliteitsslag aan

gaan. Uit een zelfanalyse zal moeten blijken waar 
naast de sterke juist ook de zwakke punten van 
een gemeente liggen. Die analyse kan vervolgens 
uitmonden in een integraal ontwikkelingsplan 

voor de gemeente in kwestie.' 
Jan Franssen is ervan overtuigd dat de VNG bij 
dit proces een stimulerende en coördinerende 
rol kan vervullen. 'De VNG zal de verworvenhe

den van het Grote Stedenbeleid (GSB) naar de 

andere gemeenten moeten doorvertalen, maar 

de uiteindelijke kracht van het lokale bestuur zal 
vanuit de gemeenten zelf moeten blijken.' 
In dit kader is ook de actuele discussie over 

gemeentelijke herindeling en schaalvergroting 
aan de orde. Volgens de nieuwe voorzitter van 

de VNG is geen uniforme schaal aan te geven 

voor gemeenten. 
'Je zult van geval tot geval moeten bekijken 
welke plaats een gemeente inneemt. We zullen 

afmoeten van de "knelpuntbenadering" en onze 

blik meer moeten richten op de functionalitei

ten. De regionale benadering blijkt daartoe het 
beste.' 
Los daarvan is het volgens hem onvermijdelijk 
dat de taken tussen rijk, provincie en gemeenten 

worden geordend. Tegen het licht van de steeds 

Jan Franssen, voorzitter VNG en burgemeester van 
Zwolle 

sterker wordende Europese context moet daar

aan steeds opnieuw worden gewerkt . 

Cruciale rol 
burgemeester 

binnen het 
gemeentebestuur 
Naast voorzitter van de VNG is Jan Franssen 

voorts nog altijd voorzitter van het gemeentebe-

Partijraadsvergadering: 

stuur van Zwolle. Ook over die positie heeft hij 

een uitgesproken mening. 

'Door de jaren heen heeft de burgemeester aan

getoond een cruciale rol te vervullen binnen het 

gemeentebestuur. Daardoor kan hij/zij rekenen 

op het nodige gezag.' 

Hij is van mening dat Nederland niet de richting 

van de gekozen burgemeester moet inslaan. 'De 

huidige positie van de burgemeester is deel van 
een systeem waarbij taken en verantwoordelijk

heden van alle betrokkenen met elkaar in even

wicht zijn. Daar komt bij dat aan de burgemees

ter bijzondere wettelijke taken zijn toebedeeld. 

De benoeming door de Kroon vloeit daaruit 
logisch voort.' 

Naar zijn oordeel kunnen we best trots kunnen 

zijn op ons gemeentebesteL 'Waar ter wereld ken 

je een dergelijk subtiel evenwicht van macht en 
verantwoordelijkheden.' 

Hij is overigens wel voorstander van meer duali

teit in ons gemeentelijk bestel. 'Dat zal zeker 

geen kwaad kunnen.' 

Gezien de stabiele groei van de WD lijkt het hem 

logisch dat de WD ineer burgemeesters gaat 
leveren. Maar voor de benoeming zal de kwaliteit 

van de burgemeesterskandidaten doorslaggevend 

moeten zijn. 'Ook in dat opzicht moet de WD 

haar positie als tweede partij van Nederland 
waarmaken. Vertrouwenscommissies zullen uit

eindelijk hun voorkeur uitspreken voor de sterk

ste burgemeesterskandidaat. Meestal blijkt de 

politieke kleur daarbij niet relevant te zijn. Indien 
de WD zorgt voor sterke kandidaten, zal het 

aantal burgemeestersposten evenredig toenemen. 
Daar moet de partij meer aan doen.' 

Forum met open vensters 

Door Christiaan van Eekhout, foto's: Frank 

Fahrner 

Na een optimistische Troonrede van Koningin 
Beatrix bleken Kabinet en Tweede Kamer het tij

dens de Algemene Beschouwingen opvallend 
eens over extra uitgaven. Met name onderwijs, 

defensie en zorg zullen hiervan profiteren. Op 2 

oktober kwam de partijraad bijeen om zich uit te 

spreken over het resultaat van de Algemene 

Beschouwingen en vooruit te blikken naar de 

komende begrotingsbehandelingen. 

In zijn openingsspeech omschreef partijvoorzit
ter Bas Eenhoorn de partijraad als een forum 
met open vensters. 'Vandaag gaat het erom een 

debat op gang te brengen. De politiek dient ant
woord te geven op meningen uit de provincie en 

tegelijkertijd ideeën mee terug te nemen naar 
Den Haag' aldus Eenhoorn. De opzet van de 

Tijdens de plenaire discussie v.l.n.r. Prof. Berkhout, Edith Schippers en Hans Dijkstal 
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Alleen in de vier grootste gemeenten en bij de 

benoemingen van Commissarissen der Koningin 

speelt de politieke kleur nog een dominante rol. 

Daarbuiten is de politieke gezindte volgens hem 

steeds minder een doorslaggevende factor. 

Kruispunt van 
wegen~ water en 

spoor 
Met gepaste trots typeert Jan Franssen zijn 

gemeente als een "potentiestad". Zwolle is één 

van de gemeenten met de grootste groei en de 

hoogste toename van het aantal arbeidsplaatsen. 

Deze enorme groei is niet moeilijk te verklaren. 

'Zwolle is gelegen op een kruispunt van wegen, 

water en spoor. De vraag naar kantoorruimten is 
bij ons dan ook bijna niet meer bij te benen.' 

Maar tot zijn spijt heeft hij ook moeten constate
ren dat Zwolle voor mensen in de Randstad vaak 

heel ver lijkt. 'De afstand van west naar oost 

blijkt nog altijd langer dan vice versa.' Daarom 

laat Franssen regelmatig weten dat Zwolle is 

gelegen aan de oostkant van de Randstad. Gezien 

de groei van Zwolle wordt dat in ieder geval 

door ondernemend Nederland bijzonder goed 

begrepen. • 

partijraad was dan ook zodanig dat een goede 
wisselwerking tussen partijraadsleden en politici 

zou ontstaan. Na een korte inleiding door Gerrit 

Zalm werd in clusters gediscussieerd, waarna 
plenair de gedachtewisseling op gang kwam. 

Interactieve Zalm 
Tijdens Prinsjesdag veraste ministervan Finan
ciën Gerrit Zalm een ieder door uit het beroem
dekoffertje een kleiner koffertje te halen met 

daarin de begroting op CD-rom. Ook op de par
tijraad zette hij deze modernisering door. Niet 
achter de katheder, maar met de microfoon los 

in de hand en voor een groot scherm gaf hij een 
toelichting op de belangrijkste punten uit de 

komende begroting. 
Volgens Zalm is het voor Nederland thans 'fiet

sen met de wind in de rug.' De economische 

groei is hoog en ook de groei van de werkgele

genheid zet nog steeds door. Het begrotingsbe
leid, zoals hij dat zes jaar geleden inzette, heeft 

de test doorstaan. De strakke begrotingsdisci

pline mag niet worden opgegeven. Voorts wees 

Zalm op het belang van de belastingherziening. 
'Ik verwacht veel heil en zegen voor de Neder

landse economie door deze herziening' aldus 

Zalm. 

Vervolgens trokken de aanwezigen zich terug in 

de diverse zaaltjes om zich in clusters te buigen 



over de notities die iedere partijcommissie had 
opgesteld over de deelbegrotingen. Deze opzet 
werd door velen als positief ervaren. Er was 
ruimschoots tijd om met elkaar te discussiëren 
en de meeste clusterbesprekingen leverden dan 
ook meer dan voldoende gespreksstof op voor 
het plenaire deel. 

Hardere aanpak 
criminaliteit 

Het plenaire gedeelte werd voorgezeten door 
politiek leider Hans DijkstaL Samen met leden 
van de Tweede-Kamerfractie werd gediscus

sieerd over de uitkomsten van de clusterbespre
kingen. Het cluster Binnenlandse Zaken en Justi
tie bracht onder meer de aanpak van jeugdcrimi
naliteit naar voren. De criminaliteit wordt steeds 

• geweldadiger en de crimineel almaar jonger. Er 
zijn onvoldoende mogelijkheden voor het 
oppakken van deze jonge criminelen. De partij
raadsleden wensen daarom een offensievere aan

pak. Hans Dijkstal gaf daarop te kennen dat de 
fractie deze handschoen absoluut wenst op te 
oppakken. 

Het onderwerp 'uitbreiding van de Europese 
Unie' stond vooral centraal bij de besprekingen 
van het cluster Buitenlandse Zaken, Ontwikke
lingssamenwerking en Defensie (BOD). De VVD 

staat achter de uitbreiding van de Unie mits 
strikt de hand wordt gehouden aan een aantal 
criteria. Dijkstal deelde deze opvatting. De toela
tingscriteria mogen niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan de politieke noodzaak tot uitbrei
ding. Dijkstal was bovendien van mening dat het 
tijd wordt een nieuw debat op gang te brengen 
over de toekomst van Europa. 

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan het 

arbeidsproces, de inactieven, moet worden 
teruggebracht. Vanuit verschillende invalshoe
ken was dit onderwerp in meerdere clusters aan 
bod gekomen. Loek Hermans, minister van 
Onderwijs, kon zich vinden in de constatering 
van het clusterWelzijn dat de arbeidsmarktpro
blematiek binnen het onderwijs aangepakt dient 
te worden. Hermans gaf aan die arbeidsmarkt 

opener moet worden. De mogelijkheden om 
mensen van buiten aan te trekken moeten wor
den verruimd. 

Ook in de gezondheidszorg wordt het tekort aan 
arbeidskrachten gevoeld. Arbeidsmarktbeleid 
mag geen symboolpolitiek worden was de 

"mening van de partijraad. Samenhangend beleid 
is nodig, met een centrale plaats voor ontplooi
ingsmogelijkheden, flexibilisering, personeelsbe
leid op maat, verlaging van de werkdruk en het 
ziekteverzuim. Dijkstal gaf te kennen dat de 
Tweede-Kamerfractie klaar is om het debat over 
de toekomst van de volksgezondheid aan te 
gaan. Hij wees op het fractieweek~nd waar deze 
problematiek uitvoerig aan bod is gekomen. 

Naar de mening van het cluster Financieel Eco
nomische Zaken en Sociale Zaken (FES) is het 
hoge aantal inactieven te wijten aan het feit dat 
het te aantrekkelijk is om niet te werken. In de 
sterk groeiendeICT-sector liggen volop kansen 
om aan de slag te gaan. Daarnaast zegde de par
tijraad steun toe aan Gerrit Zalm in zijn verzet 
tegen hogere overheidsuitgaven als een begra

tingsevenwicht wordt bereikt. De VVD is van 
mening dat bij een overschot van de begroting, 
de aflossing van de staatsschuld prioriteit moet 
hebben. 

Betrokkenheid, 
nuchterheid 

en realisme 
Voordat Bas Eenhoorn het laatste woord gaf aan 

Hans Dijkstal, sprak hij zijn tevredenheid uit 
over deze partijraad. 'Er is sprake van meer debat 
binnen de VVD en dat is een goede zaak. Ook 
vandaag zijn aanzetten gegeven tot verdere dis
cussie over bijvoorbeeld Europa, volksgezond
heid en Publiek Private Samenwerking. En op 
korte termijn organiseert de VVD twee thema
bijeenkomsten over Defensie en het Belasting-

plan 21 ste eeuw. Dit zijn bij uitstek gelegenhe
den om geluiden van buiten naar binnen door te 
laten dringen', aldus Eenhoorn. 

In zijn slottoespraak blikte Hans Dijkstal even 
terug, maar natuurlijk ook vooruit. 
'Ik merk grote betrokkenheid, maar ook nuch

terheid en realisme. We hebben als VVD de afge
lopen jaren geknokt voor een aantal dingen. We 
hebben geknokt voor het bedrijfsleven, voor 
begrotingsdiscipline, voor werk, werk, werk. Er 
is veel tot stand gekomen. En wat goed is moet 
ook als goed worden aangemerkt. Maar daar
naast zijn er nog veel onderwerpen die aandacht 
vragen. Ik noem bijvoorbeeld de inactiviteit, 
infrastructuur en volksgezondheid. Het is span
nend om na de troonrede weer te beginnen met 
de laatste begroting van deze eeuw. Wij zijn in 
ieder geval nieuwsgierig naar de nieuwe eeuw'. 

Anke van Bierek moest in de wandelgang commentaar leveren op het Zwitserse aanbod om Nederlandse wachtlijst
patiënten snel (en peperduur) daar snel te behandelen. Anke: 'Er zijn nog vele uren waarop in Nederlandse opera
tiekamers niet wordt gewerkt. Die moeten we eerst gaan benutten.' 

'De VVD staat te popelen. Popel met ons mee,' 

was zijn enthousiaste slotzin. • 

SPECIALITEITEN RESTAURANT 

"Het Kasteel van Rhoon" 
Tevens zalen voor recepties, diners en vergaderingen. 

A. Jansen Dorpsdijk 63, 3161 KD Rhoon; tel. 010-5018896, fax 010-5067259 

INTER 
cleanroom 

Back to the future 

,;rJVnlangs werd ik gevraagd te spreken 
~over de Nederlandse politiek in 2025. 
Ter voorbereiding las ik een WRR-studie 
getiteld "De komende 25 jaar" uit 7 9 77. 

Het viel me op hoe moeilijk zelfs de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid zich had weten los te maken 
van de eigen tijd. Het rapport ademt de 
geest van de jaren zeventig en de maak
bare samenleving. Positiefzag menjaren
lange economische groei, totdat in 2000 
alleen nog frictiewerkloosheid was over
gebleven. De huizenmarkt zou aan het 
eind van de eeuw in balans zijn, mits de 
overheid een stevige vinger in de pap zou 
hebben in de volkshuisvesting. En men 
verwachtte dat een toename van maat-
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schappelijke participatie uit zou monden 
in meer inspraak, overleg en onderhan
deling met particuliere organisaties- een 
ontwikkeling die volgens de WRR de kwa
liteit van overheidsbeleid en overheids
handelen ten goede zou komen. 

Dezelfde week kwam ik bij vrienden en ik 
hoorde verhalen over de gestegen hui
zenprijzen die mede worden veroorzaakt 
door de mismatch tussen vraag en aan
bod. Ik las een krant die de enorme pro
blemen in de WAO kopte. En ik hoorde 
een discussie die ging over de verlengde 
A-4 die na al die jaren nog altijd niet is 
aangelegd. stroperigheid, mopperde de 
één. juridisering, klaagde een ander. 

Ik realiseerde me twee dingen. Ten eerste 
gelooft een liberaal niet in dogma's, 
maar houdt hij rekening met toevallige 

~tdek het delicate 
raffinement en de exquise 
finesse van de originele 

Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

htdonesisch restaurant ~SOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 17.00 tot 22.00 uur. 

of onbeïnvloedbare omstandigheden. 
Liberalen hebben vertrouwen in sponta
ne, vrije processen, mits voldoende basis
voorzieningen aanwezig zijn. De WRR 
kon de technologische vooruitgang niet 
voorspellen die tot de 'personal compu
ter', het internet, de mobiele telefoon en 
genetisch gemanipuleerd voedsel heeft 
geleid. ook de tweede oliecrisis niet. De 
WRR ging uit van de succesvolle sanering 
van de overheidsfinanciën in 7987. Het 
rapport zegt veel over de jaren zeventig, 
maar heel weinig over de tachtiger en 
negentiger jaren. 

vervolgens realiseerde ik me hoe voor
zichtig ik moest zijn bij mijn voorspelling 
voor de politiek in 2025. Wie weet hoe de 
wereld er dan uitziet? Ik weet maar één 
ding zeker: het estafettestokje hebben ik 
en mijn collega's dan allang overgedra
gen aan een nieuwe generatie politici. En 
daarom raad ik u aan de column van 
onze partijvoorzitter goed tot u te 
nemen. 



Wisseling fractievoorzitter
schap VVD Eerste Kamer 

rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaaf
baarbeid van de wetsvoorstellen en geeft daar 
haar oordeel over. 

Bij de behandeling van wetsontwerpen wordt 
door de bewindslieden vaak de toezegging 
gedaan dat zij bij de uitvoering met bepaalde 
aspecten rekening zullen houde.n of met verbete

ringen zullen komen. Het erfrecht is daarvan een 

voorbeeld. 

Door Reny Dijkman, foto: Rob Hendriksen-van der V alk 

Voor de meesten kwam het als een volslagen verrassing. Op 14 september 1999 

na de WD-fractievergadering, was de laatste mededeling van prof dr. Leendert 

Ginjaar dat hij het fractievoorzitterschap met ingang van heden neerlegde. 

Tot zijn opvolgster koos de fractie Nicolien van den Broek-Laman Trip. Over 

Nicolien leest u in het volgende nummer meer. 

Bij menigeen leeft echter de vraag: Wat bezielde Ginjaar om tijdens de rit terug 

te treden en het gewone lidmaatschap der Eerste Kamer te prefereren? Daar kan 

hij zelfhet best op antwoorden. 

o: ':TC:~'~~ 
. ). 0\':;·J:l.·S erelid, oud-minister, oud-partijvoor-
. :i il'ltter en sinds 18 jaar Eerste-Kamerlid 

'·;:.. . !blaakt van gezondheid. De vraag of zijn 
· : "liç.hamelijke gesteldheid een mogelijke reden tot 

terugtreden kan zijn, kan hij dan ook overtui

gend afwimpelen. Het gaat hem goed. Het is hem 

trouwens absoluut niet aan te zien dat hij 71 is. 

Hij zit boordevol plannen, wil een cursus Win

dows gaan volgens om zijn stamboom uit te zoe
ken, tee-mailen en om met Nel! op de computer 

te kunnen bridgen, want vooral die laatste hobby 

moest nogal eens wijken voor zijn Haagse ver
plichtingen. Maar Leendert wil ook veel meer 

tijd voor zijn portefeuilles in de Eerste Kamer, 

die hij tijdens zijn voorzitterschap in 1997 wel 

eens routinematig heeft moeten behartigen. 

Voorzitterschap 
begeerd noch 

gezocht 
Leendert Gin jaar: 'Ik heb het fractievoorzitter

schap begeerd noch gezocht. Ik heb het op mij 
genomen, omdat de fractie een beroep op mij 
deed toen Frits Korthals Altes tot voorzitter van 

de Eerste Kamer werd gekozen. Ik was onder

voorzitter en ben in maart 1997 Korthals Altes 
tussentijds opgevolgd. Als je aan dat voorzitter
schap begint, denk je dat je weet wat het 
inhoudt. Dat is niet zo. Die functie brengt veel 
werk met zich mee. Als voorzitter moet je de 

fractie bijeen en op één lijn houden zonder 
dwang uit te oefenen. Daarnaast zijn er de bij
eenkomsten van het Seniorencollege (de verga
deringen van de fractievoorzitters, red.). Verder 
doe je verslag in de hoofdbestuursvergaderingen, 
woon je het wekelijks overleg van de VVD

bewindslieden bij, zodat je weet wat zich afspeelt 

en je daarop kunt reageren. Dan zijn er de Perio

dieke Overlegvergaderingen met de kamercen

tralevoorzitters, die heel boeiend zijn, en ook is 
er nog het wekelijks overleg van de drie voorzit

ters (partijvoorzitter, Eerste- en Tweede-Kamer
fractievoorzitter, red.). 

Het fractievoorzitterschap is een uitermate boei

ende functie, maar in die jaren ben ik het hand
werk van de Kamer wel gaan missen. Niet alleen 
het beoordelen van wetsontwerpen zonder meer, 

maar ook de mogelijkheid om in het gemeen 

overleg met de regering te trachten om bij de 

uitvoering van die wetsontwerpen nader richting' 
te bepalen.' 

Ginjaar geeft tal van voorbeelden. We kiezen er 

een. 'Een aantal jaren geleden moest de studie

duur in principe vier jaar duren. Ik vond dat dit 

voor bepaalde studies als wis-, natuur- en schei

kunde niet mogelijk was; vijf jaar is nodig. Een 
aantal jaren heb ik daarop gehamerd, totdat de 
toenmalige minister uiteindelijk door de knieën 

ging. Dat hameren deed ik niet op eigen gezag, 

in alle universiteitssteden werd mijn standpunt 
gedeeld.' 

Dat intens op onderwerpen gaan zitten en als 

een terriër zich daarin vastbijten dat was in com
binatie met het fractievoorzitterschap niet moge
lijk. 

Na de Eerste-Kamerverkiezingen dit voorjaar 

werd hij herkozen. Ginjaar heeft zijn fractie toen 
direct laten weten dat hij het slechts tijdelijk zou 

doen. 'En als je dan toch van plan bent terug te 

treden, dan kan je dat maar beter tijdig doen, 
aan het begin van het parlementaire jaar, zodat 

mijn opvolger tijd heeft zich voor te bereiden.' 

Verschil in 
bevoegdheden 
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Wisseling van de wacht: Nicoline v.d. Broek-Laman 
Trip en Leendert Ginjaar 

Ginjaar kent als geen ander de kritiek die bij een 
aantal mensen leeft op het instituut en het func

tioneren van de Eerste Kamer. Hij zet alles rustig 

op een rij. 'Veel mensen zeggen: afschaffen. 

Anderen menen dat de functie van de Eerste 

Kamer achterhaald is. Weer anderen vinden de 

wijze waarop de Eerste Kamer wordt gekozen 

niet goed. 

Je moet goed kijken naar het verschil tussen de 

bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer. 
Beide hebben budgetrecht, enquêterecht en 

interpellatierecht, maar er zijn twee essentiële 

verschillen. 

De Eerste Kamer heeft geen recht op amende

ment (dwingend wijzigingsvoorstel, red.) en zij 
discussieert uitsluitend over wetsvoorstellen. 

Vaak is een wetsontwerp gebaseerd op een nota 

die wel in de Tweede Kamer maar niet in de Eer

ste Kamer is besproken. Daartoe zijn wij niet 

geëquipeerd. Bedenk wel dat wij slechts één dag 

per week vergaderen; het overgrote deel van de 
kamerleden heeft elders een hoofdbetrekking. 

De Eerste Kamer richt zich op de doelmatigheid, 

VetVolgens vindt de uiteindelijke beoordeling 
van een wetsontwerp plaats binnen de politieke 

context van dat moment. Frits Korthals Altes zei 

daarover vier jaar geleden: " Zouden wij zeer 

ernstig twijfelen aan de doelmatigheid, uitvoer

baarheid en handhaafbaarbeid of twijfelen aan 

het draagvlak in de samenleving, dan komt de 

vraag aan de orde of tegen het voorstel moet 

worden gestemd ... Er is sprake van een politieke 
afweging.'' Zijn voorganger als senaatsvoorzitter 

drukte het ooit anders uit: " Als de eerste Kamer 

niet aan politieke afweging zou doen, zouden 

veel meer wetsontwerpen worden verworpen." 

Leendert Ginjaar is van nature wetenschapper en 

bestuurder. Met een gevoel van opluchting spit 

hij nu weer in de wetsontwerpen op het terrein 
van de wetenschappen, het (hoger) onderwijs en 

het milieubeheer. Ruim 39 jaar heeft hij al zijn 

vrije tijd in de VVD gestopt, met de onderbre

king van vier jaar toen hij minister was van 

Volksgezondheid en Milieuzaken. Verder zijn 

partij of politiek nooit zijn broodwinning 
geweest. 

In zijn woonplaats hoeft nu eindelijk de vaste 

bridge-avond niet steeds verplaatst te worden. 
Nel! Ginjaar-Maas zal dit van harte toejuichen! 

• 

JOVD nieuwe stijl 
Door Mary Honor Kloeg, foto: Theo Meijer 

Per 1 januari 2000 zal de WD één politieke jonge

renorganisatie binnen haar gelederen kennen. Dan 

zullen de WD-jongeren en de JOVD samengaan 

in de nieuwe liberale jongerenorganisatie, de 

'JOVD nieuwe stijl'. 

Onder leiding van Johan Remkes zijn de eerste 

onderhandelingen hiertoe gevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in een samenwerkingsprotocol dat 
door beide congressen in mei van dit jaar is aan

genomen. Het samenwerkingsprotocol geeft het 

speelveld aan waarbinnen de fusie vorm moet 

krijgen. Om die totstandkoming van de nieuwe 

jongerenorganisatie verder vorm te geven, werd 
de Commissie Van Dalen in het leven geroepen. 

In het honderd pagina's tellende rapport "Wie 

kan delen, kan ook vermenigvuldigen" is 

beschreven hoe het protocol in de praktijk moet 

worden uitgevoerd. Informeel werd het rapport 

op 7 september aan de voorzitters van de VVD 

en JOVD, Bas Eenhoorn en Jeroen de Veth aan" 

geboden. Op woensdag 8 september vond de 
officiële doop plaats in het gebouw van de Twee
de Kamer. Bij dit historisch moment waren meer 

dan 60 mensen aanwezig. 

JOVD-voorzitter Jeroen de Vethen VVD-voorzitter Bas Eenhoorn ontvingen de eerste exemplaren van "Wie kan 
delen, kan ook vermenigvuldigen" uit handen van Frank van Dalen. 



In zijn presentatie gafFrank van Dalen, voorzit
ter van de Commissie, aan dat het samengaan 

van de jongeren in de nieuwe JOVD past in de 
gedachte van Bas Eenhoorn dat het politieke 
succes van een organisatie wordt bepaald door 

"eenheid, presentatie en identiteit". Eenheid 
staat voor verdraagzaamheid ten aanzien van 

andere gedachten. In haar presentatie moet een 

partij eenduidig, helder en professioneel zijn. De 

identiteit wordt bepaald door wat de partij geza

menlijk vorm geeft. 

Van Dalen sprak over nieuwe kansen voor beide 

organisaties en over pijnpunten die zowel de 
VVD-jongeren als de JOVD zullen moeten over

winnen. Het rapport bevat vele praktische advie

zen voor JOVD en VVD. Dit najaar bepalen 

beide organisaties hun definitieve standpunt. 

Uiteraard niet voordat direct betrokkenen uit 

het land hun mening hebben gegeven. 

Persoonlijk 
vervoer kan voortaan 

échtopmaat 

'Voortvarend, degelijk en duidelijk' was de eerste 

reactie van JOVD-voorzitter Jeroen de Vethop 
het rapport van de commissie Van Dalen. Hij 
prees de commissie dat zij kans heeft gezien in 
vier maanden tijd haar werk te verrichten en 
vaagheden, wensen, eisen en onduidelijkheden 
die nog bestonden na het aannemen van het 

protocol weg te nemen en van adviezen te voor

zien. De Veth gaf aan dat hij gelukkig en tevre

den is met het rapport en de adviezen graag wil 

overnemen en uitvoeren. Hij maakte echter één 

duidelijke kanttekening: 'Hier kan het niet bij 

blijven. De JOVD nieuwe stijl moet zich waar
maken en een organisatie worden waarin ieder

een zich thuis voelt.' 

Roos Baljé, hoofdbestuurslid van de VVD belast 

met jongerenbeleid, sprak van een 'historisch 
moment.' Zij kon zich herinneren dat de VVD 

en de JOVD volstrekt verschillende, en voor 

Efficiency, comfort en veiligheid. Exact volgens afspraak rijden we u 

Dát zijn de redenen waarom de top van kantoor naar zakenlunch naar 

van het bedrijfsleven steeds vaker partijbijeenkomst naar receptie en 

een beroep doet op de services van wanneer gewenst na afloop weer 

Brussaard Chauffeursdiensten. naar huis. Vervoer op maat dus, in 

Met een 'chauffeur op afroep', die uw wagen, voor één of meer perso-

het stuur van u overneemt, kunt u nen. Efficiënt omdat u kunt blijven 

zich volledig op uw werk concen- werken. Comfortabel omdat u zich 

treren. Onderweg houdt u zodoende lekker kunt 'onthaasten' op de 

tijd over om zaken voor te bereiden, achterbank en omdat u na 

dossiers door te nemen, memo's te alle vermoeienissen heerlijk 

schrijven, de krant te lezen en drin- ontspannen thuiskomt. 

gende telefoontjes af te werken. En vooral ook veilig, want 

elkaar ontoegankelijke organisaties waren. "De 

Driemaster", het JOVD-verenigingsblad, was een 
bijna geheim blaadje waar voor VVD' ers moei
lijk aan te komen was. 
Heel geleidelijk zijn de contacten verbeterd en 
dit heeft uiteindelijk geleid tot een op handen 
zijnde eenwording. Zij is van mening dat de 

integratie tussen JOVD en de VVD het werk is 

van individuele mensen en dat er een grote ver

antwoordelijkheid rust op de jongeren die zelf 

invulling moeten geven aan een eigen jongeren

organisatie. • 

uw chauffeur zit fris en monter 

achter het stuur, met al zijn aan

dacht bij de weg. Kortom, als u uw 

kostbare tijd plezierig efficiënt wilt 

benutten, biedt Brussaard 

Chauffeursdiensten u de ideale 

oplossing ... één telefoontje naar 

(0346) 58 42 42 en het vervoer 

is geregeld. 

Bisonspoer 3007, 3605 LV Maarssen. Tel. (0346) 58 42 42, Fax (0346) 58.42 45 

email: info@brussaard.ni internet: www.brussaard.ni 
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IN MEMORIAM 

Herman 
Lauxtermann 
Op 30 september 1999 is het oud-Tweede
Kamerlid mr. Herman Lauxtermann in zijn 

woonplaats 's-Hertogenbosch overleden. 

Herman was 69 jaar. 

Herman was Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw en in 1993 ontving hij 

van het VVD-hoofdbestuur de Thorbecke
penning wegens zijn vele verdiensten voor 

onze partij. 

Na zijn rechtenstudie, die hij in 1958 afsloot 

aan de Rijksuniversiteit van Leiden, werd hij 

adjunct-directeur van een bouwbedrijf in 

Rosmalen. In 1960 werd hij lid van de VVD. 

Tien jaar later lid van de gemeenteraad en 
vervolgens wethouder van 's-Hertogenbosch 

van 1970 tot zijn benoeming tot Kamerlid in 

1977. 

In de periode 1977 tot 1993 was hij met korte 

onderbrekingen ruim 12 jaar lid van de 
VVD-Tweede-Kamerfractie. Doordat hij de 

toen al ondankbare taak had zich bezig te 

houden met herindelingen, die nooit tot 

tevredenheid van een ieder plaatsvinden, viel 

hij bij de directe instroom na verkiezingen 

een paar keer uit de boot en keerde hij steeds 

op een later tijdstip in de Tweede Kamer 
terug. 

Herman was in zijn Kamerperiode onder 
meer ondervoorzitter van de commissie Bin

nenlandse Zaken en hield zich door de jaren 

heen bezig met Binnenlandse Zaken, Finan

ciën, Lagere Overheden, Volkshuisvesting en 

Justitie. Herman was een prettige collega. 
Deskundig, relativerend en vol humor. Hij 

was een van de aimabele mensen waar de 

bewoners van de toenmalige vleugel van Bin

nenhof 5 en velen daarbuiten graag bij kwa
men buurten. Ook bestuurlijk heeft hij zich 

ingezet voor het liberalisme. Zo was hij onder 

meer secretaris van de VVD afdeling 's-Her

togenbosch, vervolgens voorzitter, nam hij 

zitting in het kamercentralebestuur en was 

hij lid van de partijraad. 

In 1993 eindigde hij zijn politieke loopbaan 

op medisch advies. 
Nadien werd hij lid van het Kapittel voor de 
Civiele Orden. Deze functie beëindigde hij 

september jongstleden. 

Herman Lauxtermann was een warm, 

gemoedelijk man. Geen man van grote woor

den of belust op publiciteit. Een loyaallibe

raal die mensen bond. 
Wij zullen hem missen. 

Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw Wera, 

zijn familie en vrienden. 
Hans Dijkstal, 

VVD-fractievoorzitter 

Bas Eenhoorn, 

VVD-voorzitter 



. ;;?ist'-J)qgvooftitter Anne-Lize1'an 

d~; zoals d~ Majesteit dat bij de . r·, lC.tnr.?t1P deed, met: 'Mijne Heren!' Een beetje 

gênant gegrinnik ... Maar het was frappant! De voorzittershamer, of het nu om 

afdelingen, ondercentrales of kamercentrales gaat, is nog voor meer dan 90% in 

mannenhanden. Een aandachtspunt waar binnen. .de VVD nog hard aan mset 

worden gewerkt! 

N
. a een korte inleiding door Mark Har" .. 

bers, hoofdbestuurslid Vorming·~ 

.... Scholing, kon men meteen zelf~an de 
slag i~ Workshops. Geen langeinleidi~gen, maar 
samen discussiëren over het voorzitterschap .in 
de praktijk, leren van elkaars ervaringen en van 
die van de zeven workshop leiders, die allen qes
kundigen zijn op het eigen vakgebied. 
Die hadden het niet gemakkelijk. Een aantal 
werkbijeenkomsten was een samenballing van 
cursussen va:n de Haya van Somerenstichting, 
die meerdere qagdelen beslaan. 
Zo leidde Tineke Liebregs; gemeentesecretaris in 
Zoetemieer, de werkbijeenkomst: verhouding 
fractie-bestuur. Een cursus, wa:a!Yan zij ~o
auteur is en die twee dagdelen beslaàt. Toch zag 
zij kans om in het toegemeten uur een korte 
inventarisatie te houden, een video over dit 
onderwerp. te draaien en een rollenspel door zes 

groepen te laten. spelen. 

Partijvoorzitter Eenhoorn ... 
hekel aan structuren 

···t~~!f~~fe::~~~i"E:~:t>'~"•• 
· .. ·.tal \vàs hij langsgelop~n, ~àar t;t ~ijn ont~~ttirig 

was het dyergrote d~el in de actualiteit van 1998 . 

l:Jlijveri steken. De bottl~neèk is het hebben van.· 
mensen ert1Iliàdelen die dit medium actueel 
k~n·en houdén. Alsje di~ mertsen niet hèbt, 
moet je het niet do~n, ~as zijn advies. 
Daarrta werd een rondje communièatie gehqu- . 
den haar aanleiding vart de vragen: 'Wat zijn uw 

plannen ~oor.de komende jaren? Heeft u. een 
meerjarenplan?' . . ..· •... 
RijsWijk heeft. een ambftiéus ledeni.verkplan op 
stapelstàaij. .. De kc-Leiden heeft vorig jáar• met 
45 afdelirig~voorzitters een communicatieplan 
. vastgesteld. ~en orÏderçeiltrale in Brabant houdt 
vier keér per jaar platfol'ft1bijeenkomsten op · 
zaterdàg yàn 10 fot i2 utito~et eenregionaál 
ond~fWerp, wa;;trbîjdebetrokk~n politici aanwe-
zig zijn. . •• • • . ·•··. . . ·.· ... 

Er waren veel goede voÖrbe~ldèn, . 
Wel was het treffend da:t 6n~e d~iebestuurslage~ 
over en weer een hoogve!W~~htingsp~troon . 
hebben van de andere iwé~ {ágêh: Er ~era· nogal 

eens met het vingertje n~atb~id~ (ltl;çlere gretnia 
gewezen. 'Je moet he(zêif d{>en~; wa$ hetrp,qttö. 
van de "doeners" .. Lîbéraleti st~anvobr huri .• • . . 

eigen verantwoqrclelijkheid: · ··• " : • 

~~i~~~~5i:.~· 

Ftet belang van deze relatie blijkt regelmatig in 
· de praktijk met een naargeestige piek rond het 
tijdstip van de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Na de gezamenlijke discussie gafTineke in 
vogelvlucht een overzicht van de rol van de 

. voorzitter in de vier jaar tussen de verkiezingen .. 
Functioneringsgesprekken met fractieleden moe
ten in het eerste en tweede jaar worden gehou
den, waarna het beoordelingsgesprek in het 
derde jaar plaatsvindt. Daardoor krijgen beide 
partijen de ruimte en mogelijkheid om tot een 
betere afstemming te komen en valt een eventu
ele lagere plaatsing op de kandidatenlijst sommi
gen wat minder rauw op het dak. 
"De schijf van vier" is geheel gericht op een 
goede en intensieve relatie van bestuur met de 
fractie. Eén van de vele taken van de voorzitter. 

Verwacht 
geen wonderen 
Als tweede workshop koos ik "communicàtie". 
Paul Luijten, VVD-Eerste-Kamerlid en bestuurs
voorzitter van Van Luyken Communicatie Advi-
seurs, begon met een mededeling: 'Verwacht 

wonderen van internet!' Hij had geïnventa-

· Dàgyooriitl;~:r ~tie•L!ie~iril détStoelle~<\dè· ···· ·· 
met een handtnh:rof6ori ~àriuit ·d~ ~à~t·dereactie 
op de ste~ds ~si~Ie~de st~lliri~~n. . ...•. • 
Dat leidde to~ bo~iéiid~ cilscussies. ·Ho~ )la:ál) ~de 
kiezer biriti~nv:odr\vi~ het onduidelijk ishÖé• 
zijn/haarid~:en~~r boven komt? Confrontatie.· 
met diéo;ndriid.elijkheid betekent athakertv~ 
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Dagvoorzitter Anne Lize 
van der Stoel: .. . 
'Mijne Heren' .. . 

de kreuk in het verkeer tussen de afdeling en de 

landelijk vo<?rzitter? 
Bas Eenhoorn heeft een hekel aan die structuur
discussie. Liáer pakt hij de positieve zijde. Hij 
weeserop dátna de referendumnacht de kamer

centralevoorzitters gelijk meteen zijn geweest 
·met de voorzitter en dat zij direct contact heb
ben opgenomêp met hun afdelingsvoorzitters. 
Met):lie structuur is niets mis. 'Maar het gaat 
nletom structuren. Het gaat om communicatie 

Hij. wees erop dat de aantrekkingskracht van de 
vvDjuist in de gemeenten/afdelingen moet ont
staan. Daar moet het gebeuren. Dus, waar heb
bende rp,ensen in uw gemeente het over? Daar-

over moet open discussie worden gev~erd en 
vooral worden geluisterd. 

Papieren 
jongerenbeleid 
Forumlid Annemiek Brons was van mening dat 

de VVD een papieren jongerenbeleid voert. Jon
geren zoeken een persoonlijke ontwikkeling. Zij 
kijken naar wat het lidmaatschap hun oplevert. 
'De mens is sterfelijk. Als je geen nieuwe mensen 
trekt, heb je geen voortbestaan ... ' En Roman 
vulde aan: 'De maatschappij verandert. We moe
ten meer openstaan voor zaken van buiten.' 
Ongeveer een kwart van de jonge kiezers stemt 
VVD, meldde Eenhoorn. 'We willen de jongeren 
rechtstreeks benaderen, willen weten wat hun 
interesseert. We moeten wat meer over de 
inhoud van zaken leren praten in plaats van over 
structuren. Hoe groter de VVD wordt, des te 
moeilijker wordt het die grote doelgroep op 
dezelfde onderwerpen aan te spreke~. Nieuwe 
doelgroepen vragen om andere onderwerpen. 
We komen niet met één benadering weg.' 

Aan het eind van de dag was er dank voor de zeven 
workshop leiders, de forumleden en vooral voor 
Esther Ossewijer, die van de voorzitter een boeket 

kreeg voor haar organisatie van deze dag. • 

Het geheim van succes 

Ontdek uw verborgen talenten 

Ontwikkel uw persoonlijke strategie 

Leer effectiever communiceren 

Zet uw dromen om in praktische doelen 

Leer uw onderbewuste partner bewust in te zetten 

Bel voor nadere informatie over deze nieuwe cursus: 
drs. Anneke Jeurink, 020-6732653 



De toekomst is begonnen 

Meer prioriteit voor netwerken 
Door Zsolt Szabo, Internationaal Secretaris 

Het liberalisme in Europa zit in de lift. In 

België is de premier een liberaal, evenals in 

Hongarije, Slovenië en Letland. De liberale 

partijen in die landen hebben niet alleen de 

verkiezingen gewonnen maar staan er 

tevens goed voor in de peilingen. Landen als 

Denemarken, Portugal en ons eigen land 

kennen een sterke liberale politieke stro

ming. In het Verenigd Koninkrijk zijn de 

Liberaal Democraten sterk in opkomst. 

D
e liberale Europese fractie (ELDR) is versterkt 

uit de Europese verkiezingen gekomen. De par

tij van Prodi, voorzitter van de Europese Com

missie, heeft zich bij de ELDR aangesloten. 

Tot zover lijkt er niets aan de hand. Echter, de positie 

van de liberalen in zowel Nederland als de rest van 

Europa dient versterkt te worden. Voor Nederland geldt 

dat zowel het CDA als de PVDA oververtegenwoordigd 

zijn op burgemeestersposities, op hoge ambtelijke posi

ties en in het maatschappelijk middenveld. Liberalen 

binnen het bedrijfsleven maken zich helaas ook niet 

altijd kenbaar. 

Het is slechts een kwestie van tijd en de VVD zal de 

grootste partij van dit land zijn. Deze positie brengt de 

verplichting met zich mee dat de partij zich in al haar 

geledingen tot het uiterste inspant om liberalen op 

maatschappelijk relevante posities benoemd te krijgen. 

Voor veel Europese landen geldt dat, ondanks de eerder 
beschreven successen, het niet goed gesteld is met de 

liberale beweging. In een land als Frankrijk bijvoorbeeld, 

een land met bij uitstek een liberale traditie, zijn er geen 
liberale partijen van belang. De FDP in Duitsland is, 

gezien de verkiezingsresultaten van dit jaar, mogelijk op 
weg naar een kwijnend bestaan. Kijkend naar de toe
komstige positie van de ELDR-fractie in het Europees 

Parlement valt het zwaar om waar te nemen dat twee 

van de drie beoogde nieuwe leden van de Europese 

Gemeenschap, Polen en Tsjechië, in tegen stelling tot 

Hongarije geen significante liberale partij van betekenis 

kennen. Hierdoor is er een reëel gevaar dat de ELDR 

haar invloedrijke positie in het Europees Parlement aan

getast ziet als er geen of onvoldoende energie wordt 

Zsolt Szabo (rechts) neemt met parlementslid Andrzej Potocki 
(links) deel aan een forum in Warschau van de Mlodzi 
Demokraci, de jongerenbeweging van de Poolse regeringspartij 
Freedom Union. Tussen hen zit Mateusz Walasek, vice-presi
dent van de Jonge Democraten in Polen 

gestopt in het netwerken richting de beoogde toetreden
de landen. 

Werken aan stabiel 
liberaal netwerk 

Om te komen tot de versterking van de positie van de 

liberale beweging in Nederland en daarbuiten dient 

meer aandacht geschonken te worden aan de constructie 

van een stabielliberaal netwerk waarbinnen belangheb
benden elkaar in het kader van besluitvorming moeite

loos weten te vinden. Het internationaal secretariaat 

heeft het netwerken als een van haar speerpunten gedefi

nieerd. Netwerken vindt plaats via de benoemde VVD

referenten die ieder verantwoordelijkheid dragen voor 

het onderhouden van contacten met liberalen in van 
tevoren benoemde landen. Kennis over de,politieke con

stellatie alsook de geschiedenis van de 1Jetreffende lan
den is een vereiste. Het vergaren van deze kennis vergt 

doorzettingsvermogen en tijd. De samenwerking met de 

ELDR en de Liberale Internationale draagt veel bij aan 

de kennisvergaring. 

De inzet van onze eigen politici is onontbeerlijk. De 

VVD-politici zijn het vleesgeworden bewijs van hoe het 

liberalisme tot een succes kan worden gemaakt. Voort

bouwende op een traditie, zijn onze politieke leiders in 
de Staten Generaal en het Europees Parlement, Hans 

Dijkstal en Jan Kees Wiebenga, continu beschikbaar 

voor het uitdragen van het liberale gedachtegoed en de 

wijze waarop het liberalisme tot een succes kan worden 

gemaakt (visie, inhoud, eenheid, en presentatie). Onze 

partijvoorzitter Bas Eenhoorn is eveneens intensief 

betrokken bij het netwerken. Bijvoorbeeld door zijn 
inzet tijdens het in september gehouden congres van de 

Liberal Dernocrats in het Verenigd Koninkrijk is - door 

middel van intensieve inhoudelijke gesprekken met de 

partijtop, waaronder de pas gekozen leider Charles Ken

nedy- de fundering gelegd voor een vruchtbare samen
werking, zowel bilateraal alsook binnen de ELDR. De 

VVD zal in de nabije toekomst inhoudelijk overleg voe

ren met de Liberal Dernocrats over de positionering van 

de partij in het politieke spectrum van het Verenigd 

Koninkrijk. 

Duidelijk is dat de VVD meer en meer wordt gezien als 

een partij met een heldere boodschap en als een partij 

die in staat is om ook buiten de eigen grenzen een rele

vante bijdrage te leveren aan een verdere versterking en 

uitbouw van het liberalisme in Europa. Netwerken staat 

hierbij centraal. • 

komende tijd zullen, onder 
andere door internet vooral 
snelheid (informatie is overal 
gelijktijdig), netwerkeconomie 
en de dienstverlening bepa
lend zijn voor het gezicht van 
de nieuwe eeuw. jongeren 
zullen daarop worden aange
sproken en zullen daar deel 
van uit maken. Maar nu al 

nieuwe banen te leiden en dat is mede een taak van de 
nieuwe generatie van het digitale tijdperk. De jongeren 
bepalen de toekomst Diejongeren stemmen voor ruim 
25% op de WD. De WD is dus de partij van de toekomst 
en wij moeten luisteren naar de jonge mensen. Het rela
tieve verschil tussen de jongeren die WD stemmen en 
het aantal dat actief is in de samenstelling van de JOVD 
en de WD-jongeren is te groot we zullen alles op alles 
moeten zetten om de jonge mensen een plek te geven in 
de WD. Dat is belangrijk voor de WD, dat is belangrijk 
voor de toekomst van ons land. want die toekomst is 
begonnen. 

e zijn met 6 miljard mensen op de aardbol en de 
wereld gaat er anders uit zien. De helft van de 

wereldbevolking is jongerdan 24jaar. En dezejongeren 
zullen voor een belangrijk deel zien dat de samenleving 
fundamenteel verandert. Nu nog spelen tijd en ruimte 
en productie een belangrijke rol voor ons allemaal. In de 

merken we dit allemaal. In de verandering van de pro
ductie-economie, via de dienstverlening naar de infor
matiemaatschappij spelen wij nu al een rol. Het toeris
me bijvoorbeeld is de sterkst groeiende sector van de 
economie. Informatie- en communicatietechnologie 
bepalen in steeds sterkere mate ons leven. 

Er is een nieuwe lijn nodig om al deze ontwikkelingen in 

8 



D
eze zomer zijn Frits Huffnagel, gemeenteraadslid en vorig jaar campagneleider in Amsterdam, Fr ederik Melchior, bestuurslid PR van deKC-Amster 

dam en Mila Kluen van het internationaal secretariaat van de WD naar Bulgarije geweest. Zij hebben daar, onder verantwoordelijkheid van inter

nationaal secretaris Zsolt Szabo, liberale Bulgaren een introductie gegeven in het voeren van campagnes. In oktober zijn daar gemeenteraadsverkie

zingen en voor het eerst zullen de vier verschillende liberale partijen samenwerken in de Liberaal Democratische Unie (LDU). De bedoeling is een sterkere posi

tie te krijgen tussen de zich socialistisch noemende ex-communisten (BSP) en de christen-democraten (UDF) die nu in de regering zitten. Frits Huifnagel hield 

voor V&D een dagboek bij. 

een vriend kan ook mijn vriend worden.) En 2. 

Populaire standpunten van de tegenstander 
schiet je niet af, maar neem je over. Clinton heeft 

met deze strategie zijn herverkiezing binnen 
weten te halen, terwijl hij in zijn eerste termijn 
de minst populaire president ooit was. 

VVD geeft campagnetraining 
aan liberale Bulgaren 

's Middags komt de presentatie aan bod. Folders 

met Frits Bolkestein in zijn volkstuin, de 
beroemd geworden Bolken waar tijdens de jon

gerendag bier mee kon worden gekocht en de 

verkiezingsspot van Amsterdam die is uitgezon

den op AT5. Met name de spot wordt enthou

siast begroet. Ik gebruik deze als aanloopje naar 
het richten op doelgroepen. In de spot zie je 

mannen en vrouwen, met verschillende huids

kleur, studenten, ouderen en alles wat ertussen 

in zit, hetero en homo steeds op allerlei verschil
lende plekken in de stad. Ronald de Boer wordt 

herkend en ook de twee trainers. We behandelen 

het onderdeel perscontacten en geven voorbeel
den van vormen van campagnevoeren. Het 

vooral in het Verenigd Koninkrijk populaire 

canvassen (het letterlijk van deur tot deur gaan) 

en het de markt opgaan met een sinaasappelkist

je, zoals John Major een paar jaar geledennog 
deed, moet nog worden toegepast in Bulgarije. 

Tot slot splitsen we de groep en moeten ze per 

groepje campagne-items aandragen waarvan ze 

moeten aangeven wat er liberaal is aan hun 
standpunt en hoe ze dit aan de kiezer gaan ver

kopen. Om 16.00 uur ronden we af en duiken we 

het busje in samen met twee medewerkers van 

v.l.n.r. Frits Huffnagel, trainer; Dogan, partijleider; Zhelev, oud-president van Bulgarije; Ludjev, 
partijleider; Mila Kluen, internationaal secretariaat en Frederik Melchior, trainer 

Bulgarije is een land met bijna 9 miljoen inwo

ners, een flinke Turkse minderheid van zo'n tien 

procent en vier verschillende liberale partijen. In 
1990 wonnen de communisten de eerste vrije 

verkiezingen, maar al snel kwamen de christen

democraten aan de macht en hun huidige rege

ring is redelijk populair. De vier liberale partijen 

in de LDU verschillen nogal. De grootste en 
meest succesvolle tot nu toe is de Turkse min

derheidspartij "Movement for Rights and Pree

dom." Het is een hiërarchische partij met een 
trouwe achterban. In verschillende regio's is het 
de grootste partij, waardoor ze naast parlements

zetels (15 van de 250) ook een aantal burgemees

tersposten heeft gewonnen. De tweede liberale 
partij is "The Liberal Union New Choice." Het is 

een afsplitsing van de christendemocratische 

UDF en haar leider Dimitar Loudjev, vroeger 
nog communist, zit in het parlement. 

De andere twee liberale partijen zijn niet verte

genwoordigd in het parlement. Het "Liberal 

Demoeratic Alternative" is de partij van oud
president Zheliu Zhelev en de "Free Radical 
Demoeratic Party" bestaat uit liberale intellectu
elen die weinig binding hebben met de kiezers. 

En aan ons de nobele taak om te proberen verte
genwoordigers van deze partijen iets te vertellen 
over campagnevoeren. Dus alle folders van de 

landelijke en de Amsterdamse campagne mee en 

sheets met in het Bulgaars onze trias "Identiteit, 

Eenheid en Presentatie." 

Vrijdagochtend 16 juli 
Zeven uur 's morgens op Schiphol. Een dag na 

mijn verjaardag en de laatste vergadering van de 
Amsterdamse gemeenteraad voor het reces, 

check ik in bij Lufthansa. Mila en Frederik zijn 

gisteren al vertrokken en vanavond zullen zij in 

Rasgrad de aftrap doen. In het vliegtuig lees ik in 

Vrij Nederland over de regenboogcoalitie in Bel

gië. In Amsterdam hebben we sinds vorig jaar 
ook zo'n coalitie. Maar de manier waarop de 

lijsttrekster van Agalev (Anders gaan leven) de 

kersverse liberale premier Guy Verhofstadt beju
belt, heb ik in de Amsterdamse verhoudingen 

nog niet mee gemaakt. Ik vind het geweldig dat 
Europa eindelijk weer eens een liberale premier 

heeft. Het werd wel erg rood om ons heen. Nu 

Nederland nog en Bulgarije ... 

Om half vier arriveer ik na een tussenstop in 

München op het vliegveld van Sofia. Er staat een 
aardige man met een bord van de Friedrich Nau

mann Stiftung en mijn naam erop. Vancy 

begroet mij vriendelijk, haalt zijn witte Peugeot 

205 en rijdt me in ruim zes uur naar Rasgrad. Ik 

hoor hem uit over de politieke situatie in Bulga
rije en vooral over de samenwerking tussen de 

vier liberale partijen die zich nu verenigen in de 
Liberaal Democratische Unie (LDU). De hele 

reis doet me denken aan het liedje over "kleine 

stenen, grote stenen, gat in de weg". 

Het hotel is zeer groot en ligt op één van de heu
vels van Rasgrad. De dame achter de balie lijkt 
niet erg geïnteresseerd in haar nieuwe gasten. 
Later merkte ik dat het begrip "service" geen 
Bulgaarse uitvinding is. Het hele hotel is in don
kerbruine kleur, doet erg jaren zeventig aan en 

bijna nergens is er licht. Het hotel blijkt voor 
twee dagen open te zijn gegaan i.v.m. onze trai

ning en dat is aan alles te merken. Frederik ziet 
er moe uit. Hij heeft er een zware avond opzit

ten. Trainen in het Engels en met een tolk valt 
tegen en de groep bestaat uit 90 mensen die niet 
gewend zijn te participeren. Ze willen eigenlijk 
een college met alleen maar praktische tips. 

Campagne voeren ze zuiver op de persoon en 

niet op onderwerpen. Het valt dan ook niet mee 

om ze uit te leggen dat dit ook anders kan. Pre

derik en Milapraten me bij en ik vraag de tolken 

naar hun mening over de avond. Om 00.30 uur 
val ik als een blok in slaap. 

Zaterdag 17 juli 

Op 08.00 uur gaat de wekker voor een Spartaanse 

douche. Ik ben geen fan van het scheren met geel 
lauw water. De aanvangstijd van 09.00 uur ver

strijkt en het "Bulgaars kwartiertje" blijkt hier een 

half uur te duren. Frederik herhaalt het geleerde 
van gisteren. Voor het voeren van een goede 

campagne heeft een partij een Identiteit, Eenheid 

en Presentatie nodig. Gisteravond is gesproken 

over de identiteit. Overtuigen moet je immers 
vanuit je eigen kracht en niet door (enkel) te ver

tellen dat de anderen niet deugen. Aan de hand 

van de vijfliberale peilers "Vrijheid, Verantwoor

delijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid 
en Sociale Rechtvaardigheid," moet een duidelijk 

liberaal karakter aantoonbaar zijn. 
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de burgemeester uit de regio Haskovo tijdens de 
training 

Dan de tweede peiler voor een succesvolle cam

pagne: "de Eenheid." Een gevoelig punt. Ik 
spreek mijn waardering uit en ben één en al lof 

over hun beslissing voortaan samen te werken in 

één politiek partij en raadt ze aan de naam LDU 

zo snel mogelijk overal in te voeren. Nederland is 
een mooi voorbeeld van de noodzaak om een

heid uit te stralen als partij. Door schade en 

schande weten verschillende partijen wat de 

gevolgen zijn als er binnen de partij ruzie wordt 
gemaakt. Het huidige succes, zowellandelijk als 

in Amsterdam, is voor een groot deel te danken 
aan de eenheid die de VVD is en uitstraalt. Dat 

wil natuurlijk niet zeggen dat er onderling niet 
gediscussieerd mag worden. Als dat ophoudt is 

het de dood in de pot voor een politieke partij. 
Maar niemand stemt op een partij waar men 

onderling ruzie maakt. En het land of je stad ver
trouw je ook niet toe aan mensen die het onder
ling oneens zijn. 

De eenheid van de liberale Bulgaren bestaat 

vooral uit het afkraken van de tegenstanders. Op 

de vraag of de regering populair is antwoordt 
iedereen: NEE! Op de vraag waarom de regering 

dan zoveel stemmen trekt blijft het stil. Twee 
wetten uit Amerikaanse campagnes blijken een 
eye-opener: 1. Als de tegenstander populair is, 
moet je hem niet afkraken. (De vijand van een 
vriend is ook mijn vijand, maar de vriend van 

de Friederich Naumann Stiftung die voor de 

lokale en logistieke organisatie hebben gezorgd. 

De zeer sympathiekePanoven de 23-jarige sta
giaire Nadja, die wel erg somber is over de toe

komst van haar land. De reis zal ons in vijf uur 

tijd naar Haskovo brengen. Daar wacht de bur

gemeester ons op voor een uitgebreide Bulgaarse 

maaltijd. 

Zondag 18 juli 

Vandaag loopt de training soepeler dan gisteren. 

We raken steeds meer ingespeeld op de tolken en 

kunnen veel vragen al zien aankomen. Na ook in 

Haskovo een dag lang te hebben gepraat over 
Identiteit, Eenheid en Presentatie komen we 's

avonds terug in Sofia. In een karaokebar (Stran

gers in the night') en het internetcafé (fritshuf

fnagel@hotmail.com) beleven we de Bulgaarse 

nacht. De aanwezige studenten blijken een beetje 

Engels te praten, maar van de LDU hebben ze 
nog nooit gehoord. We zullen dus nog wel eens 

terug moeten naar Bulgarije om onze liberale 

vrienden te blijven steunen. Morgen zullen we 

oud-president Zhelev en de partijleiders Dogan 

en Ludjev tijdens de conferentie The liberal way 
ofBulgaria de door ons samengestelde syllabus 
aanbieden. We hebben ze niet verteld over de 

studenten ... • 

BARTELS ADVOCATEN 
Bartels Advocaten is het enige onafhankelijke middelgrote advocatenkantoor met vestigingen in de vier grote steden. De werkzaamheden 
concentreren zich op cliënten met vermogensrechtelijke belangen, met name in het bedrijfsleven. Specifieke aandachtsgebieden van het kantoor 
zijn: vastgoedrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso's en claims. Een dertigtal medewerkers staat voor u klaar om u te adviseren en 
zonodig bij te staan in procedures. DesgewenSt wordt op voormelde rechtsgebieden een second opinion afgegeven. 

Bartels Advocaten kent ook de mogelijkheid van detachering ("hire a real lawyer") en is tevens bereid om voor een vaste prijs bepaalde 
juridische werkzaamheden te ven·ichten ("tendering"). 

UTRECHT 
Het Hoogeland 
Muscumlaan 2, 3581 HK Utrecht 
Postbus 64, 3500 AB Utrecht 

AMSTERDAM 
Smith B11ilding 
Hogebilweg lO D, 1l01 CC Amsterdam Zuidoost 
Postbus 22723, 1l00 DE Amsterdam Zuidoost 

Telefoon: +31 (0)30- 2522 577, Fax: +31 (0)30- 2523 943 Telefoon: +31 (0)20- 3113 666, Fax: +31 (0)20- 3113 677 

DENHAAG 
Zeestraat 100 Kantoorgebouw 
Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag 
Postbus 84151, 2508 AD Den Haag 

alle vestigingen: 
e-mail: info@bartcls-advocatcn.nl 
http:/fwww.bartcls-advocaten.nl 

algemeen telefoonnummer: 0800 - 2278 357 

ROTTERDAM 
Ge/Jouw WeeJUl 
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Telefoon: +31 (0)70- 3566 543, Fax: +31 (0)70- 3566 544 Telcfoon:+31 (0)10-2179050,Fax:+31 (0)10-4141345 



t 

.. 

Uit de regio's en afdelingen 
Wisseling Tweede-Kamer-fractie 

Hansvan 
Internet rukt op in de VVD 

door Reny Dijkman, cartoon: Gerard Wiegel 

Niet alleen landelijk, maar ook in de afdelingen 

komen internetprojecten van de grond. Verras

send is de prestatie van Loek Etmans uit Sur

huisterveen, gemeente Achtkarspelen. 

Als voorzitter van de VVD-eenmansfractie heeft 

hij veel tijd en energie gestoken in een bijzonder 

fraaie VVD-presentatie op internet. Om zijn 
werk te bekijken moet u naar 

http://home.worldonline.nl-etmansl 

In onze mailcorrespondentie gafLoek de volgen-

de toelichting: 'Onze homepage staat vanaf 1 
augustus op Internet. Het aantal aansluitingen 
neemt snel toe. Onze afdeling telt 57 leden en ik 
ken allen persoonlijk. Momenteel hebben I Sleden 
een internetaansluiting of de mogelijkheid onze site 
te bezoeken op hun werk. Binnen een maand zul
len daar nog wel1 0 bijkomen. We bereiken dus 
niet iedereen, maar gaan de niet aangeslatenen op 
gezette tijden gewoon per PTT mailen ... ' 
U kunt via de homepage verder klikken naar: het 
bestuur, de raad, opinie, actueel, musea, links en 

"wordt lid". 

De site, waarop de volledige inbreng van de 

VVD-fractie bij de algemene beschouwingen was 

afgedrukt, werd in september door meer dan 100 

bezoekers bezocht. 

Als eerste plaatselijke politieke partij gaat de 
VVD in Zutphen op internet. De site is ontwor

pen door Mart Brouwer. Neem een kijkje op 

http://www.themaweb .nl/vvd -zutphen 

Het Amsterdamse VVD-raadslid Ferry Houter
man is vorige maand als "Beste Raadslid 1999" 

uit de AT5-enquête uit de bus gekomen. Aan die 

enquête werkten vijftig opinieleiders en verte

genwoordigers van maatschappelijke organisa

ties mee. Uit het onderzoeksrapport: "Een gebo
ren netwerker": "Kan- een pré voor een politi

cus - uitstekend luisteren" en "Heeft een uitste

kende neus voor publiciteit ... " 
Ferry Houterman trad vorig jaar terug als VVD

fractievoorzitter te Amsterdam. Hij leidde in 
1986 de landelijke VVD-campagne en dat was 
bepaald.geen makkelijke. 

We zijn dus niet verbaasd. 
Proficiat Ferry! 

'Waarom zien wij ouderen niet gewoon als diverse 
mensen, even verschillend als hun iets jongere 
medeburgers?' verzucht VVD-Tweede-Kamerlid 
Els Meijer in Liberalmere. Zij schetst in een zeer 
lezenswaard artikel hoe zij dit onderdeel uit haar 
portefeuille opvat. 'Er moet een integraal (oude
ren)beleid komen met alle betrokkenen en tussen 
alle departementen om samen alle barrières op te 
ruimen die de integratie van ouderen in de samen
leving belemmeren ... De VVD wil naar de oude
ren luisteren, naar hun kansen en mogelijkheden. 
Zij moeten een actieve stem krijgen in alle lagen 
van onze samenleving. 
Els Meijer benadrukt: 'geef zorg als het nodig is, 
maar zorg er vooral voor dat ouderen de kans krij
gen te leven zoals zij dat zelf willen.' 
Het afdelingsblad van Almere had het ouderen

beleid als centraal thema. Redactioneel is de for

mule voortreffelijk opgezet en het thema grondig 
uitgediept. VVD-portefeuillehouders in de 

Tweede Kamer, Provinciale Staten en VVD

raadsleden komen aan het woord over hun visie 

en beleid ten aanzien van de ouderen. 

Met een estafettepen schrijven VVD-leden van 

de afdeling Arnhem bij toerbeurt een artikel 

voor hun afdelingsblad. De ontvangers van de 

estafettepen mogen zelfbepalen welk onderwerp 

zij kiezen, al moet er wel een verband zijn met de 

politiek. 

Die estafettepen, dat schrijvende doorgeefstokje, 

lijkt ons een goed idee om meer leden tot schrij

ven aan te zetten en hun mening te geven. Het 

werkt drempelverlagend. 

Berkel en Rodenrijs noemt het afdelingsblad 
"Van Oldenbarneveld Nieuws". De verwijzing 

naar de naam treft men op de achterzijde van het 

blad. De VVD wenst vrijheid van schoolkeuze en 

dus de bouw van een openbare school in de 

VINEX-locatie de Meerpolder. 'Bijzonder onder
wijs is al jaren in ruime mate voorhanden. Het 
stemt tot droefheid te moeten constateren welk een 
scheefgroei in de loop der jaren is ontstaan in de 
verhouding openbaar-bijzonder onderwijs,' schrijft 

voorzitter Hans Hartog. Daar ligt een schone 

taak voor de VVD-wethouder en de raadsfractie. 

'Wellicht leidt dit tot dankbaarheid van een groot 
aantal (nieuwe) inwoners, die zich vertaalt in een 
klinkende overwinning tijdens de raadsverkiezin-

gen van 2002.' 

Fractielid Ben Joosten spreekt in het afdelings
nieuws van Rheden/Rozendaal zijn verbazing uit 

over de bevindingen van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP). Zo'n 80% van de bevolking 
zou tevreden zijn over de overheid. Joosten con

stateert dat de politiek in een aantal zaken niet in 
staat is effectieve maatregelen te nemen. 'Op het 
gebied van: 
1. de verloedering van de openbare ruimte door 

criminaliteit, vervuiling en (geluids)overlast; 
2. de toestroom van inmiddels een paar hon

derdduizend asielzoekers, al dan niet econo
mische vluchtelingen en illegalen; 

3. het op de meeste plaatsen en uren vastlopen 
van het verkeer; 

4. het gehannes met oude mensen om ze in het 
juiste verzorgings- of verpleeghuis te krijgen. 

Kortom, Joosten vertrouwt het SCP-rapport niet 
helemaal. 

De VVD-fractie in de provincie Zuid-Holland 

heeft na de verkiezingen besloten het contact 

met de VVD-achterban in de ondercentrales en 

afdelingen de komende jaren te intensiveren. 
Daartoe zijn de zittende VVD-statenleden over 
de o.c.'s en afdelingen verdeeld. Zij zullen jaar

lijks een of meer ledenvergaderingen bezoeken 

ter uitwisseling van actualiteiten en onderlinge 
informatie. 
VVD-fractievoorzitter Charlie Abtroot schrijft 

met opgewekt cynisme in de Nieuwsbrief van de 
Statenfractie van Zuid-Holland. 'De burger moet 
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Baaien VVD-
de provincie (her )ontdekken, dat wil de nieuwe 
VVD-fractie. Nou, dat is snel gelukt. Helaas niet 
door de alom geprezen prestaties maar door de 
"Ceteco-affaire". Hebben bijgelovigen toch gelijk ... 
onze installatie was op 13 april.' 

Tweede-Kamer-
lid 

De forse staatsschuld is het onderwerp van een 

artikel van Robert Braeren in De Delftse Libe

raal. 'Een vreemde gewaarwording is dat diverse 
politici al extra geld willen uitgeven in plaats van 
aflossen ... Op gemeentelijk niveau is het al niet 
veel beter. Maar daar kunnen de bestuurders de 
belastingen nog redelijk geruisloos verhogen. Ik heb 
even mijn oude aanslagen nagekeken en kwam tot 
het teleurstellend inzicht dat de meeste aanslagen 
elk jaar ongeveer 10% hoger werden. Helaas werd 
bij de aanslagen niet vermeld waarom de Delftse 
burgers ieder jaar weer dieper in de buidel moesten 
tasten.' 

Met zijn benoeming tot Eurocommissaris kwam 

een eind aan het VVD-Tweede-Kamerlidmaat

schap van Frits Bolkestein. De VVD-fractie is 
met de beëdiging van mr. drs. J.C. (Hans) van 

Baaien (39) weer gecompleteerd. 

Hans van Baaien is lid van de commissies Euro

pese Zaken, Ned. Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken en de Noord-Atlantisch Assemblee. Als 

plaatsvervangend lid zit hij in de commissies 

Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Justi

tie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Hans van Baaien haalde zijn doctoraal Neder

lands recht en Staatkundige Studierichtingen 
(internationale richting) aan de Universiteit van 

Leiden. 

• 

Tot zijn benoeming tot Kamerlid werkte hij als 

zelfstandig bestuursadviseur strategie en organi

satie. • 

Waterschapsbelastingen in 
de2leeeuw 
De Ir. Lely Kring, het waterschapsverband binnen de VVD, organiseert op vrijdag 5 november a.s. 

in congrescentrum de Blije Werelt te Lunteren (Westhofflaan 2; tel. 0318- 48 46 41) voor de 

VVD-leden die bestuurslid of secretaris van een waterschap zijn en voor VVD-statenleden een 

bijeenkomst over 'Waterschapsbelastingen in de 21e eeuw', dit naar aanleiding van een rapport 
dat binnenkort bij de Unie van Waterschappen verschijnt. Het programma luidt: 

14.00 uur ontvangst 
14.15 uur opening door de symposiumvoorzitter, de heer D. Monster, dijkgraaf van het 

waterschap De Brielse Dijkring 

14.20 uur inleiding door de heer mr. H. van Brink, secretaris-directeur v:an het waterschap Rijn 

en IJssel 

14.35 uur reacties door de heren 
*drs. J.H. Klein Molekamp, VVD-Tweede-Kamerlid 

* ir. W.G. de Raad, VVD-gedeputeerde van Flevoland 

* dr. S. Schaap, dijkgraaf van het waterschap Groot Salland 

15.15 uur pauze 

15.45 uur discussie 

16.45 uur rondvraag 
17.00 uur sluiting. 

Aanmelding: schriftelijk aan VVD-Bestuurdersvereniging, Postbus 30836, 2500 GV 's-Gravenha

ge; fax 070- 361 30 58. Gelieve op uw aanmelding te vermelden naam, adres, woonplaats en func

tie. De verschuldigde deelnamebijdrage ( 35,00) dient voor de bijeenkomst te zijn overgemaakt op 

Postbankrekeningnummer 1687886 t.n.v. VVD-Bestuurdersvereniging te 's-Gravenhage o.v.v. 

'waterschapsbijeenkomst 5-11-1999'. 
Nadere informatie: Andreas W. Dijk, telefoon 070-361 30 52 



Rapport Teldersstichting: 

Achter de horizon loert nieuw gevaar 
Op 24 augustus publiceerde de Teldersstichting 

een rapport over het Nederlandse veiligheidsbe
leid. In het rapport, dat de titel 'Krijgsgerommel 

achter de kim' draagt, analyseert Patriek van 

Schie (wetenschappelijk medewerker van de Tel

dersstichting) of Nederland na het wegvallen van 

de Sovjetdreiging nog gevaren voor zijn veilig

heid heeft te duchten. En of het beleid om de 

Nederlandse krijgsmacht vooral toe te rusten op 
deelname aan vredesoperaties, zinvol is. Het eer

ste ~xemplaar werd tijdens een persconferentie 

aangeboden aan minister van Defensie Frank de 

Grave. 
Patriek van Schie waarschuwt in het rapport 

voor de neiging om de krijgsmacht voornamelijk 

te zien als brenger van recht en vrede in gebieden 
buiten onze naaste omgeving. Militaire interven
ties met een menslievend doel bereiken namelijk 

zelden wat ze beogen. Conflicten laten zich niet 

eenvoudigweg van buitenaf bedwingen. Wel 
scheppen vrede-afdwingende operaties gevaarlij
ke precedenten, omdat zij het beginsel van de 

nationale soevereiniteit terzijde schuiven. Zo 

kunnen interventies over en weer schering en 

inslag worden, met goede én met minder goede 
bedoelingen. 
Beter dan zich blind te staren op het ideaal van 

een internationale rechtsorde, kan Nederland 

zich in zijn veiligheidsbeleid laten leiden door 

een nuchtere analyse van de bestaande en nieu

we gevaren die ons land bedreigen. Die gevaren 

zijn er of kunnen zich in de nabije toekomst ont

wikkelen. Zo is te verwachten dat Rusland na het 

tijdperk-Jeltsin vaker de confrontatie zal zoeken, 

terwijl zeker niet valt uit te sluiten dat Moskou 
op den duur weer een militaire vuist kan maken. 

In Noord-Afrika en het Midden-Oosten nestelt 

het islamitisch fundamentalisme zich steeds ste
viger. Het fundamentalisme ziet hetWesten als 

bron van alle kwaad. 

Een fundamentalistisch of een ander dictatoriaal 
regime zou het Westen bijzonder zwaar kunnen 

treffen als het in het bezit komt van bruikbare 
biologische en chemische wapens. Helaas is een 

aanval met zulke wapens niet meer alleen een 
scenario voor een horrorfilm, maar kan het al 

binnen enkele jaren werkelijkheid worden. Op 

dit moment verwaarloost het Nederlandse 

defensie-apparaat volgens Patriek van Schie 
schromelijk de taak om de Nederlandse samen

leving tegen een aanval met massavernietigings
wapens te beschermen. Laten wij hopen dat 

Frank de Grave in zijn later dit jaar te verschij
nen Defensienota de aandacht naar deze verdedi

gingtaak verlegt. 

Het geschrift Krijgsgerommel achter de kim. Ana

lyse van de veiligheidsrisico's voor Nederland kost 

v.l.n.r.: de auteur, Patriek van Schie; directeur van de Teldersstichting, Klaas Groenveld; minister van Defensie, 
Frank de Grave (foto: Theo Meijer) 

s 
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f 25,-. Het is te verkrijgen door dit bedrag over 
te maken op girorekening 33.49.769 t.n.v. Tel-

dersstichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE 

Den Haag, o.v.v. "Geschrift 89". • 

Spreekbeurten van 
VVD-politici: 
Hieronder volgt een overzicht van de openbare 
politieke bijeenkomsten van WD-politici (onder 
voorbehoud van wijzigingen). Voor meer informa
tie kan contact worden opgenomen met Jolanda 
van Heukelom, sprekerscoördinator (070- 361 30 
21). 

Vrijdag 29 oktober: Nellie Verbugten Geert 
Wilders. Locatie: Hotel Asteria, Maasheseweg 
SOa te Venray. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
Wegenstructuur Noord-Limburg en het WAO
beleid 

Vrijdag 29 oktober: Theo van den Doel. Locatie: 
Rijnhotel Arnhem (Golden Tulip ), Onderlangs 
10 te Arnhem. Aanvang: 20.30 uur 

Maandag 1 november: Bas Eenhoorn. Locatie: 
Café Libertijn, Heinekenhoek te Amsterdam. 
Aanvang: 20.15 uur 

Maandag 1 november: Jan Rijpstra. Locatie: 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 117/118 te Krim
pen aan den IJssel. Aanvang: 20.00 uur. Onder
werp: Tandheelkundige verzorging in Nederland 

Dinsdag 2 november: Pi eter HÓfstra. Locatie: 
Zalencentrum Binnenhof, Damhoudersstraat 2a 
te Leidschendam. Aanvang: 21.00 uur. Onder
werp: Mobiliteit en de toekomst 

Dinsdag 2 november: Philippe Brood. Locatie: 
Stichting Debatcentrum Tumult, Lutherse Kerk, 
Hamburgerstraat 9 te Utrecht. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: Vernieuwing lokale democratie 

Donderdag 4 november: Willibrord van Beek. 
Locatie: Café "De Jonge Boer", Bosscheweg 2 te 
Den Dungen. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 
Het belastingstelsel21 e eeuw 

Maandag 8 november: Fadime Orgü. Locatie: De 
Biltse Hoek, De holle Bilt 1 te De Bilt. Aanvang: 
18.00 uur. Onderwerp: De positie als jong 
Kamerlid 

Zaterdag 13 november: met o.a. Bas Eenhoorn, 
Gerrit Zalm, Hans Hoogervorst en externe des
kundigen. Locatie: VVD/JOVD Jongerendag, 
Hotel Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam. 
Aanvang: 13.00 uur. 

Maandag 15 november: Jan te Veldhuis. Locatie: 
Café De Molenhof, Molenstraat 2 te Axel, afde
ling Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Aanvang: 20.00 
uur. Onderwerp: Actuele politiek 

Maandag 15 november: Frans Weisglas. Locatie: 
Café Berlyn, Oostwaart 8 (Wijk ll) te Zoeter
meer. Aanvang: 20.30 uur 

Maandag 22 november: met o.a. Hans Dijkstal, 
Gerrit Zalm. Locatie: De Blinkerd, Heereweg 150 
te Schoorl. Aanvan~: 19.30 uur 

Maandag 22 november: Jacques Niederer. Loca
tie: Salons Rodeborgh, Eikenlei 62 te Sint Job in 
't Goor. Aanvang: 20.15 uur. Onderwerp: Asiel
beleid in Europees perspectief 

Maandag 22 november: Pieter Hofstra. Locatie: 
Grand Café Java, Prins Hendrikplein 7 te Veen
dam. Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: Belas
tingstelsel 

Maandag 22 november: Toine Manders. Locatie: 
't Hazzo, Trolliuslaan 7 te Waalre. Aanvang: 
20.00 uur 

Vrijdag 3 december: Henk Kamp. Locatie: Hotel 
Tulip Inn (Van der Valk), Htg. v. Saxenlaan 78 
te Franeker. Aanvang: 20.00 uur. Onderwerp: 

· Asielbeleid. 

Maandag 6 december: met o.a. Hans Dijkstal, 
Hans Hoogervorst, Bibi de Vries. Locatie De 
Spaanse Vloot, Langestraat 137 te 's-Gravenzan
de. Aanvang: 19.30 uur. • 

TE HUUR IN ZUID FRANKRIJK 
""-\I/ 

ó]t©~ 
vak.é\ n ti eh ui zei'\ 

Villa's, huizen, parken in de Dróme, Provence, Cóte d'Azur, 
Alpen en de Lot. Dróme-Vakantiehuizen heeft het grootste 
aanbod van Drómehuizen met verrassende prijzen, uitvoeri
ge documentatie en een gedetailleerde routebeschrijving. 
Gratis brochure: 026-3519198 (ook 's avonds en weekend). 
Fax 026-4435873. Ook voor aankoop van huizen. 
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Besluitenlijst 
52ste jaarlijkse algemene vergadering 
28 en 29 mei 1999 te Rotterdam 

1. Besloten wordt het statuut en huishoudelijk regle
ment te wijzigen. 

Naar aanleiding van de behandeling is besloten uiter
lijk 1 oktober 1999 te komen met een memorie van 
toelichting op de status en consequenties van arti
kel 4: er is één VVD. 

2. Besloten wordt het hoofdbestuur decharge te verle-
nen voor het gevoerde financiële beleid 
over 1998. 

3. Besloten wordt het meerjarenbeleidsplan en de 
begroting 1999-2001 alsmede het beleidsplan en de 
begroting voor 1999 vast te stellen. 

4. Besloten wordt voorstel 1 van de afdeling Roosen
daal (briefnr. 100004) afte wijzen . 

5. Besloten wordt de contributie voor het contributie
jaar 2000 te indexeren met 2%. 

De volgende tarieven zijn van toepassing: 
Bedragen zijn in guldens. 

Geboortejaren: JAAR 

t/m 26 jaar Acceptgiro f 41,00 
Incasso f 39,00 

27 t/m 64 jaar Acceptgiro f 150,00 
Incasso f 148,00 

65 jaar en ouder Acceptgiro f 76,00 
I vermindering Incasso f 74,00 
contributie 

gezinslid/ Acceptgiro f 41,00 
huisgenoot Incasso f 39,00 

6. Besloten wordt voorstel2 van de afdeling Roer
mond en Omstreken (briefnr. 100001) afte wijzen. 

7. Besloten wordt te benoemen tot leden van de 
financiële commissie voor 1999: 
mevrouw D.H. van Engelen te Bergen op Zoom, 
mevrouw G. Hop-Hofstede te Hooghalen, 
drs. A.H.M. Vredenbregt te Rotterdam, 

Flitscon gres: 

en als plaatsvervangende leden: 
mevr. mr. A.F.M.Q. Beukers-Van Doorn te Vlaar
dingen, 
F.W. van GiJs te Zoetermeer, 
0. Tammens te Zwinderen. 

8. Besloten wordt te benoemen tot leden van de com
missie van beroep 1999-2002: 
Voorzitter, W.J,A. van den Berg te Diever, 
drs. M.A.J. Knip te Almelo, 
mevr. mr. M.Th.M. Tangel te Rijswijk 
en als plaatsvervangende leden: 
mr. drs. H.A. Meulemans te Lisse 
mevr. mr. M.M. van Utteren-Hoving te St. Odi
liënberg 
J. Vos te Nuenen. 

9. Besloten wordt een telegram te sturen aan HM de 
Koningin. 

10. Besloten wordt Mr. Drs. F. Bolkestein te benoemen 
tot erelid van de VVD 

11. Besloten wordt te benoemen als lid van het hoofd
bestuur: 
Drs. H.B. Eenhoorn, voorzitter 
Jhr. R.G.P. Sandberg tot Essen burg, vice voorzitter 

HALFJAAR KWARTAAL 

f 21,50 
f 20,00 f 10,25 

f 76,00 
f 74,50 f 37,50 

f 39,00 
f 37,50 f 19,00 

f 21,50 
f 20,00 f 10,25 

Mevr. S. Van Heemskerck Pillis-Duvekot, vice 
voorzitter 
Drs. M. Kuperus RC, penningmeester 
M.G.J. Harbers, secretaris voor de organisatie 

12. Besloten wordt het protocol VVD-JOVD aan te 
nemen. 

13. Voorstel 3 van de kamercentrale Leiden (briefnr. 

Deregulering in het 
Onderwijs 

. Ben liberale visie op deregulering in het onderwijs 
maandag 29 november Centrum Den Haag 

Inleiding 

Deregulering in het onderwijs is een issue waar de VVD sterk voor staat. De grondgedachte bouwt 

·,. voort op de autonome school; minder regels bieden scholen de ruimte om de gewenste output te 

realiseren. Het verkiezingsprogramma en het regeerakkoord verschaffen onderwijsminister Her

mans de kapstok voor de nota over deregulering die hij kort voor de zomer heeft uitgebracht. Dere

gulering als thema draagt als kenmerk dat eigenlijk niemand tegen is, maar tegelijkertijd worden er 

in de dagelijkse beleidspraktijk legio redenen aangevoerd voor steeds maar nieuwe en verstikkende 

regelgeving. 

De VVD - minister en fractie - is derhalve gebaat bij het scherp neerzetten vari dit thema. Centraal 

staan 'liberale uitgangspunten'. Is deregulering een ideologie, een doel op zich? Leidt deregulering 

tot meer kwaliteit? Vermindert deregulering nu echt de administratieve last van scholen? 

Programma 
14.30 ontvangst 

15.00 opening mr. S.J. Steen, voorzitter partijcommissie Onderwijs 

15.10 gespreksinterview de heer ir. J.J. Slechte, voorzitter commissie vermindering 

administratieve lastendruk bedrijfsleven. 

15.30 gespreksinterview prof. dr. A.M.L. van Wieringen, hoogleraar onderwijsbeleid UvA 

15.50 gespreksinterview drs. L.M.L.H.A. Hermans, minister van OCen W 

16.10 vragen zaal-sprekers, sprekers onderling 

± 16.45sluiting 

Opzet 
Om de dilemma's goed over het voetlicht te brengen is gekozen voor een journalistieke aanpak. 

Voormalig journalist Ton Elias, tevens lid van de partijcommissie Onderwijs, zal gespreksleider 

zijn. Zowel tijdens de interviews als daarna zal het publiek kunnen reageren op de sprekers. 

Opgave 
U kunt zich voor dit flitscongres tot uiterlijk 15 november aanmelden 

bij mevrouw Til Goergen (tijdens de ochtendkantooruren 070 - 361 30 14 of per fax: 070 - 360 82 

76 o.v.v. flitscongres Onderwijs. 

Men krijgt± 1 week van de voren een programma, routebeschrijving en kort documentatiesetje). 
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100005) is ingetrokken onder toezegging dat het 
hoofdbestuur zich bewust is van de strekking van 
de motie. 

14. Voorstel4 van de kamercentrale Den Helder 
(briefnr. 100002) is ingetrokken. 

15. VoorstelS van de afdeling Den Haag is afgewezen, 
na stemming (briefnr. 10003). 

16. Voorstel6 van de kamercentrale Leiden (briefnr. 
100007) is ingetrokken. 

17. Voorstel? van de kamercentrale Leiden (briefnr. 
100008) is ingetrokken. 

18. VoorstelS van de kamercentrale Leiden (briefnr. 
100006) is ingetrokken. 

ISBN: 0166' 8498 

Hoofdredacteur: 

Reny Dijkman 

Redactie: 

Christiaan van Eekhout 

Marcel Gerritsen 

Mary Honor Kloeg 

Miehiel Krom 19. Voorstel 9 van de ondercentrale Haarlem-Velsen 
(briefnr. 000132) is ingetrokken onder toezegging 
dat in het reglement wordt vastgelegd dat de door 
de JOVD nieuwe stijl voorgedragen vertegenwoor
diger in het kamercentralebestuur dezelfde rechten 
en plichten heeft als de overige leden van het 
bestuur. 

Correspondentie-adres: 

(alleen betr. dit blad) 

Reny Dijkman 

Postbus 622 

Aldus opgemaakt en unaniem vastgesteld door de 
notulencommissie. • 

2280 APRijswijk 

E-mail: Reny.Dijkman@inter.NL.net 

13 november 1999: Redactiesecretariaat: 

Mathieu Barsboom 

Liberale Jongeren
dag in Rotterdam 

tel: 070- 361 30 61 

Ledenadministratie: 

WD, Postbus 30836, 

2500 GV 's-Gravenhage 

tel: 070- 361 30 61 

Homepage: www. vvd.nl 

Ook dit jaar wordt in samenwerking met de JOVD een 
landelijke Liberale Jongerendag georganiseerd. Op 
13 november zijn alle JOVD-leden, WD-leden tot dertig 
jaar en alle politiek geïnteresseerde jongeren die (nog) 
niet lid zijn van één van beide organisaties van harte wel
kom in congrescentrum Engels te Rotterdam (naast het 
Centraal Station). Het gevarieerde programma, dat het 
thema "Nederland in 2020" heeft meegekregen, biedt 
voor elk wat wils. Wil je direct in discussie gaan met een 
Kamerlid of staatssecretaris of ga je liever naar een 
forumdiscussie? Wil je deelnemen aan een interactief 
debatingspel of kijk en luister je liever naar het "prettige 
gesprek" tussen minister Zalm en Margreet Dolman? Het 
kan allemaal vanaf 13.00 uur in Rotterdam. Komt allen 
en neem vrienden en bekenden mee! 

Druk: Giethoorn-Ten Brink Meppel b.v. 

Lay-out: Siem Willems 

Advertenties: 

Bureau Van Vliet, Postbus 20, 

2040 AA Zandvoort 

tel: 023-5714 745 

fax: 023 - 57 17 680 

Voor meer informatie omtrent de Jongerendag kun je 
contact opnemen met Esther Ossewijer, 

E-mail: vlietvan@euronet.nl 

Site: http://netnurl. ni/van vliet 

tel: 070-3613 016. • 

Data 
In de eerste helft van 2000 organiseert de Haya van Somerenstichting in 

samenwerking met het secretariaat Vorming en Scholing van de JOVD de 

Kadercursus. De Kadercursus is in de eerste plaats bestemd voor het actie

ve kader van VVD en JOVD, maar ook overige geïnteresseerden zijn van 

harte welkom. De Kadercursus staat open voor alle VVD-leden. Voor VVD

leden is de Kadercursus tevens het voortraject voor de Topkadertraining. 

De eerste vier zaterdagen staan in het 
teken van Nederland in de toekomst. 

· Centraal staat de vraag welke visie de 
vier grote partijen hebben op toekom
stige ontwikkelingen en welke rol poli
tieke beginselen daarin spelen. Elke 
cursusdag begint met een verdiepende 
inleiding op het thema van de dag en 
discussie in kleine werkgroepjes. 

's Middags krijgt u de kans van 
gedachten te wisselen met partijpoli
tieke kopstukken en met VVD-politici. 
Aan de hand van stellingen wordt er 
plenair gediscussieerd over het thema 
van de dag. 

De kadercursus vindt op vier zaterda
gen plaats in Hilversum op het Alberd
inck Thijmcollege. De zaterdagen 
duren van 10.00 uur tot 15.30 uur. 
Deelname aan de Kadercursus kost, 
inclusief lunches, f200,-. Deelnemers 
van 25 jaar of jonger betalen slechts 
f100,-. 

VVD-Topkadertraining 
De Kadercursus is evenals voorgaande 
jaren het voortraject voor de Topkader
training. Deze is bestemd voor 
VVD'ers die al enkele jaren binnen de 
partij actief zijn en de ambitie en 
mogelijkheden hebben door te groeien 
in de partij. 

Selectie voor de 
Topkadertraining 
vindt plaats op 
basis van beoorde
ling van uw deelna
me aan de werk
groepen tijdens de 
Kadercursus, een door u te schrijven 
artikel en uw curriculum vitae. Ruime 
ervaring binnen de VVD, bestuurlijk of 
vertegenwoordigend, is hierbij een 
belangrijk.criterium. Indien u meer 
informatie wilt over de selectie voor de 
Topkadertraining, dan kunt u het infor
matie- en inschrijfpakket aanvragen bij 
de Haya van Somerenstichting. 



DOCUMENTATiECENTRUM 
~EDERLANDSE POLITIEK~ 

PARTIJEN 4 Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschapsbeleid, 

Loek Hermans wil af van de 

klaagcultuur in het onderwijs. 

Hij is groot voorstander van 

initiatieven en creativiteit op 

de scholen en universiteiten. Het leraarsvak wordt steeds boeien

der door de informatie- en communicatietechnologie. 

De intentieverklaring van Bologna moet leiden tot uitwisseling 

van docenten en studenten in Europa, zodat men straks interna

tionaal kan weten wat een bachelors- of masterdegree precies 

waard is. Een interview 

5 De liberale Jongerendag ((Nederland in het jaar 2020" trok 

circa 200 jongeren. Zij konden een hele middag in uiteenlopende 

workshops discussiëren over hun toekomst. Na een pittig pro

gramma was het dollen met Margreet Dolman (links), die Gerrit 

Zalm het hemd van 't lijf vroeg en daarna de zaal tot vragen uit

nodigde 

11 Twee oud-politieke leiders van de VVD, Frits Bolkestein 

en Joris Voorhoeve, namen afgelopen maand afscheid van de 

Tweede Kamer. Frits is Europees Commissaris geworden en Joris 

werd lid van de Raad van State. 

Joris Voorhoeve vertrok drie 

weken later en werd door 

Hans Dijkstal uitgeluid 

Op deze foto neemt erelid en de 

oudst nog levende oud-politiek 

leider, Edzo Toxopeus, afscheid van 

Frits Bolkestein 

• Vice-fractievoorzitter 

Clemens Cornielje 

··Toine Ma:nders, VVD-Euro

parlementariër 

• De perfecte kandidaat, 

seminar voor liberalen uit 

Midden- en Oost-Europa 

• Ruud Koole: Politieke partij

en blijven hoofdrol spelen 

• Cursussen Haya van 

Somerenstichting tot zomer 
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zaaloverzicht 

Hans Dijkstal: 

Meer aandacht voor de 
middenstanders 
Door Reny Dijkman, foto's: Frank Fahrner 

Nieuwegein- Als prelude op de parlementaire behandeling van het Belastingsplan 21ste 

eeuw werd op de laatste oktoberzaterdag in het Mercurehotel in Nieuwegein over de plannen 

van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend een themadag georganiseerd. Gezien de 

grote opkomst bleek dit zeer actuele onderwerp een gouden greep van vice-voorzitter Sari 

van Heemskerck. 

S
ari opende de dag met: 'In de partij moeten de 

ramen openstaan voor discussie. Als je niet discus

sieert heb je geen mening en kun je niet tot 

meningsvorming komen.' Zij dankte de partijcommissie 
Belastingen die deze themadag had voorbereid. 

Twee hoogleraren, beiden geen partijlid, hielden een 

korte inleiding. 

Professor dr. E.J, Bomhoff sprak over het macrobeleid. 

Op hoofdpunten bleek hij tevreden met de belasting
voorstellen. 'Ze maken de economie aantrekkelijk'. Ook 

ziet hij in het plan Zalm-Vermeend meer kansen voor de 

regio's, die in het verenigd Europa een steeds grotere rol 

zullen gaan spelen. 

Hij pleitte voor: 
1. Extra fiscale maatregelen voor dure studies; 

2. Een inkomensafhankelijke loonsubsidie voor werken
den; 

3. Het plan om kredietverlening af te schaffen en hypo

theken juist te bevorderen. 

De Europese-Uniebestendigheid van dit stelsel moet 

nog worden vastgesteld. 
Elles had wel veel waardering voor de totaliteit van de 
nieuwe wetgeving die volgens hem 'voor iedereen iets 
lulligs en voor iedereen iets leuks' bevatte. Maar hij 
drong aan om de tijd voor de kritiek te nemen en die 
niet weg te drukken. Hij bepleitte een langer traject. 

Inmiddels is de afhandeling in de Tweede Kamer van 

het belastingstelsel 21 ste eeuw doorgeschoven tot na het 

kerstreces. In Den Haag wordt hard gewerkt om het 

plan te behandelen. De betrokken bewindslieden heb

ben in een recordtijd de duizenden vragen van de Twee

de Kamer beantwoord. De Kamerleden zetten hun 
schouders eronder om de klus op tijd te klaren. 

Gerrit Zalm, minister van Financiën, ging in op de geui

te kritiek. Hij schetste echter ook waarom dit kabinet 
met het nieuwe belastingstelsel komt. De aanleiding 

bestond uit een aantal factoren zoals onze hoge tarieven 

v.l.n.r.: prof. dr. E.J, Bomhoff, drs. G. Zalm en dagvoorzitter mr. H.E. Koning 

Werk- en fulltime 
studenten 
Bomhoffbepleitte een fiscale tegemoetkoming voor de 

kosten die burgers en kinderen maken voor hun oplei

dingen en studies, bijvoorbeeld een rente-aftrek voor 
leningen. 'Onder economen bestaat een consensus voor 

een aftrek voor het volgen van dure studies. Die moge

lijkheid valt echter buiten dit plan. Dat komt er op neer 

dat kinderen van welgestelde ouders straks fulltime een 
dure studie kunnen volgen en het kroost van minder 
welgestelden verplicht is werkstudent te worden.' 

De hoogleraar adviseerde minister Zalm nog eens te 

bekijken of er mogelijkheden zijn deze kosten af te zet

ten tegen het latere arbeidsinkomen en de rente over de 
studielening aftrekbaar te maken. 

Hij wees erop dat ten aanzien van punt twee (lage inko

mens versus uitkeringen) in de Verenigde Staten al een 

dergelijke belastingmaatregel bestaat. 'Dit is een 

beschaafde manier om het verschil tussen uitkeringen en 
arbeid te vergroten.' 

Zorgelijk toonde hij zich ten aanzien van de ontwikke-

lingen rond de prijzen van de koopwoningen. 'Sinds 

1985 zijn de prijzen van de nieuwbouw gestegen met 
20% en die van bestaande woningen met 90%. We bou

wen dus verkeerde en te kleine woningen op de verkeer

de locaties,' was zijn conclusie. 'Er moet betere regelge

ving komen, zoals belasting op grondwaardestijging of 

forenzenbelasting.' Bomhoff wist dat hij hiermee een 
gevoelig punt aansneed. Niet voor niets zijn in het verle

den twee kabinetten over de grondpolitiek gevallen. 

Nederland is een 
buitenbeentje 

Ook professor mr. M.J. Elles ondersteunde het nieuwe 
belastingplan op hoofdlijnen. Zijn kritiek richtte zich op 
de vermogensrendementsheffrng. 'Nederland is een bui

tenbeentje. Niemand heeft het. Engeland heeft het veer

tig jaar geleden afgeschaft. Investeerders houden niet 
van experimenten met het belastingstelsel.' Elles voor

spelde dat particuliere beleggers straks enthousiast naar 
de obligatiemarkt zullen stappen. 

Elles had de indruk dat een aantal wijzigingen zijn inge
geven om belastingontduiking tegen te gaan. 'De angst 
voor ontwijking gaat een dominerende rol spelen. Dat 

leidt tot overkill en tot onbegrijpelijke maatregelen.' Hij 
had ook kritiek op de voorgenomen stijging van het 
Aanmerkelijk Belangtarief (het belastingtarief voor 
ondernemers) dat in het nieuwe stelsel van 25 naar 30% 

gaat. 
Wat de oudedagsvoorzieningen betreft, noemde hij de 
materie te ingewikkeld. Daarnaast wees hij op het grote 

verschil tussen de mogelijkheden tot pensioenopbouw, 
namelijk voor zelfstandigen tot 70% en voor werkne

mers tot 100%. Bovendien worden bestaande afspraken 
over lijfrentecontracten onevenredig getroffen. 
ProfessorElles stelt dat Nederland met een aantal regels 
zijn verdragsverplichtingen niet nakomt. 
Vaak is het een langdurige kwestie om al die bilaterale 
.belastingverdragen weer recht te trekken. De laatste onder

handelingen met de Verenigde Staten duurden 12 jaar. 
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van de loon- en inkomstenbelasting, de ingewikkelde 

regelgeving, de mogelijkheden tot belastingontwijking, 

de aftrekposten, de versmalling van de grondslag, maar 
vooral de zware lastendruk in Nederland op arbeid, 

waardoor belemmeringen ontstaan voor een goede wer

king van de arbeidsmarkt. 
Het doel is: bevordering van de werkgelegenheid; ver

sterking van de concurrentiekracht; voorkoming van 
kapitaalvlucht; bevordering van de emancipatie en eco

nomische zelfstandigheid; de bevordering van duurzame 
economische ontwikkeling. 

Hij wees erop dat binnen de EU-landen Nederland de 

laatste tien jaar zijn positie met 12% Bruto Buitenlands 

Product heeft verbeterd. 

Gerrit Zalm beloofde dat nog zal worden gekeken naar 

de inkomenspositievan demiddeninkomens. Wélwaar
schuwde hij dat voor de TweedeKamer er geen ongeli

miteerde speelruimte bestaat. Enige wekenlafer, op een 

VVD-bijeenkomst in Schoor!, gafhijinliet bijzijn van 

de verzamelde pers aan dat de belastingmeevaller vim dit 
jaar gedeeltelijk voor dit doelkan worden aangewend. 

Discussie over 
stellingen 

De partijcommissie Belastingen had zeven prikkelende 
stellingen gemaakt. Aan de hand van die stellingen, maar 
ook op basis van persoonlijke inbrengen werd vervol
gens onder leiding van dagvoorzitter mr. Henk Koning 
verhit gediscussieerd met een panel dat bestond uit de 

inleiders en fractievoorzitter Hans Dijkstal en belastings
deskundige Bib i de Vries, VVD-Tweede-Kamerlid. 

Tot slot van de bijeenkomst hield Hans Dijkstal een ste
vig pleidooi voor de positie van de kleine ondernemers. 

'Sommige situaties zijn onrechtvaardig. De verhoging 
van het belastingtarief van 25 naar 30% AB voor onder

nemers valt ons zeer zwaar. Met de paarse partijen wil

len wij overleggen of we op dat punt tot een nieuwe 

afspraak kunnen komen.' • 



DNPP-symposium 

Koole: Politieke partijen blijven een 
hoofdrol spelen 
Door Reny Dijkman, foto's: DNPP 

Groningen- De problematiek van de representatie van Politieke Partijen vorm

de het symposiumonderwerp waarmee het Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen dit najaar zijn ruim 25-jarig bestaan vierde. 

Het hoofd van het Documentatiecentrum, drs. Gerrit Voerman, lichtte in zijn 

welkomstwoord het thema toe. Uitgangspunt vormt de ogenschijnlijk benarde 

positie van politieke partijen aan het eind van deze eeuw. Eén van de inleiders, 

dr. R.A. Koole, universitair hoofddocent Politicologie aan de Rijksuniversiteit 

Leiden, zette uiteen aan welke eisen partijen behoren te voldoen willen zij bij

dragen leveren aan het goed functioneren van het democratisch politiek stelsel 

en hun intermediaire rol goed kunnen vervullen. 

Hij gaat daarbij uit van drie eisen: 

1. Partijen dienen bij te dragen aan het grond

wettelijk voorgeschreven proces van politie

ke wilsvorming door zich inhoudelijk te 

onderscheiden van elkaar teneinde kiezers 

een reële keuze te bieden. 
2. Zolang partijen het monopolie bezitten op 

het stellen van kandidaten voor verkiezin

gen dienen zij te streven naar een hoge kwa

liteit van de kandidaten; 

3. Partijen die zichzelf democratisch noemen, 
moeten ook hun interne organisatie op een 
zo democratisch mogelijke leest schoeien. 

Koole ziet de terugloop van het ledental niet als 

een probleem. De legitimiteit van een politieke 
partij wordt niet bepaald door het aaiJ.talleden, 
maar door het aantal kiezers dat zij bij verkiezin

gen weet over te halen op haar lijst te stemmen. 

Het aantal partijleden is in Nederland nooit bij

zonder hoog geweest. Vaak,vvórdt gerefereerd 

aan de jaren vijftig toen lSo/oVand(? kiezers lid 
zou zijn van een partij, m<tar dat yVas een verte

kend beeld. Vooral de KvP telde in die tijd veel 
zogeheten gezinsleden: 'Lidmaatschapskaarten 

werden aan de i:ieur a1s missiêkalenders ver-

kocht, zo is wel gezegd. In een gezin konden wel 

negen mensen lid zijn, terwijl ze toch niet allen 
kiesgerechtigd waren.' Tijdens het hoogtepunt 

van de organisatiegraad van politieke partijen in 

1956 was ongeveer 11 o/o van de kiezers lid van 

een politieke partij. Bijna 90% van de kiezers was 

dus ook toen geen lid. 

Na het wegvallen van de verzuiling zijn politieke 

partijen in de jaren zeventig naarstig op zoek 
gegaan naar andere vormen van politieke bin
ding. Zo wilde de PvdA in die periode een 

"aktiepartij" worden door nauwe banden aan te 

knopen met actiegroepen. Ook kregen veel par

tijen te maken met een stille revolutie van waar
den en drongen thema's als vrouwenemancipa

tie, democratisering en ecologie relatief snel in 
partijen door. 

Koole wijst erop dat inde jaren tachtig dit alles 

grotendeels weer voorbij was. De toen bestaande 
onvrede uitte zich in apathie, bijvoorbeeld in 

lagere opkotnsten bij verkiezingen, maar ook in 

de groei van het aantal zwevende kiezers en 

begin jaren negentig in de groei van extreem 
rechts. 

Thema-inleider drs. G. Voerman, hoofd Documenta
tiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

Partijen 
openbreken 

De reactie van bestuurders en partijen was daar

op dat de afstand tussen burger en overheid 

moest worden verkleind. Partijen moesten wor
den "opengebroken." Koole constateert dat meer 

zeggenschap voor de gewone leden niet zonder 

meer tot minder centralisme leidt in partijen, die 

een haast natuurlijke neiging tot oligarchievor

ming hebben. 'Men moet geen overdreven eisen 

stellen aan interne partij democratie. Maar wan
neer die extra zeggenschap gegeven wordt aan 
een geatomiseerd ledenbestand, zonder structu

rele mogelijkheden voor het organiseren van 

interne oppositie, worden de sturingsmogelijk

heden voor de partijtop wel erg groot ... ' 

Wat de zwevende kiezers betreft is hij van 
mening dat 'partijen niet mee hoeven te deinen 

op golven van zwevende kiezers, maar juist als 
baken kunnen fungeren voor de weifelende kie

zers. Kiezers hoeven niet altijd gevolgd te wor

den. Als zij uiteindelijk maar in de gelegenheid 

zijn de politieke leiding naar huis te sturen en te 

vervangen door een andere.' 

Zijn conclusie: 'Politieke partijen moeten zich 

niet alleen als discussieplatform presenteren, 

-Dr. R.A. Koole over de interne partijorganisatie en 
representatie 

maar ook als arena's van een democratische poli

tieke strijd. Het heeft geen zin partijen af te 

schrijven op basis van verouderde criteria. Ver

lang niet langer dat zij massapartijen zijn, waar
toe 'wir alle' behoren. Dat was zelfs niet het geval 

in de communistische heilstaat van Bertold 

Brecht. Partijen blijven een hoofdrol spelen in de 

democratische politiek. Dat zou echter zorgwek

kend kunnen zijn, wanneer ze geen inhoudelijke 

bakens meer willen zijn en in hun interne orga

nisatie de democratie op een te laag pitje zetten.' 

• 
* Begin volgend jaar zullen de gehouden inlei

dingen door prof. dr. F.R. Ankersmit, dr. H. te 

Velde en dr. R.A. Koole in een bundel verschij

nen. Nadere informatie daarover verstrekt het 
DNPP, telefoon: 050- 363 68 30. 

Wetven, adviseren, oplei
ding, discussie, menings
vorming zijn daarbij cen-
trale begrippen. De WD 
heeft geld nodig om dat 
allemaal te organiseren 
op alle niveaus! Dat geld 
krijgen we van de leden 

de WD stelt de voorwaarden en alles in het 
openbaar; transparantie noemen we dat 
tegenwoordig. Deze aanpak past in de trend 
van maatschappelijk ondernemen. En bang 
voor teveel invloed? Dé bank bepaalt toch ook 
niet de opstelling en de wedstrijdtactiek van 
Ajaxt 

en dertig procent van 
ons budget wordt gefi
nancierd door het Rijk. 

Geld ........ . 

eld maakt niet gelukkig. Dat weten we 
allemaal. Toch weten we dat het zonder 

voldoende geld moeilijk is - bijvoorbeeld- een 
politieke partij gaande te houden. van oudsher 
is Nederland een partijendemocratie. Politieke 
partijen zijn belangrijk voorhet mobiliseren 
van vrouwen en mannen voor publieke 
bestuursorganen: parlement, provinciale sta
ten, gemeenteraden. 

Nu het wat minder gaat 
met de leden van politie

ke partijen gaan er stemmen op voor meer 
geld uit de Rijksruif Daar ben ik mordicus 
tegen. De WD mag niet nog meer met gouden 
koorden worden gebonden aan de overheid. 
Dus meer leden (en daar werken we met zijn 
allen hard aan) en andere bronnen zoeken om 
aan te boren. 

De WD brandt zich niet aan koud water. De 
WD heeft de toekomst door inventief en cre
atief nieuwe wegen in te slaan. De democratie 
is dat waard. Geld maakt niet gelukkig inder
daad, maar is wel belangrijk om het liberale 
gedachtegoed nog verder ingang te doen vin
den. En daar knokken we voor, ook als minister 
Peper er anders over denkt. 

onder strikte voorwaarden is sponsoring uit 
het bedrijfsleven een begaanbare weg. Er mag 
geen afhankelijkheid ontstaan van enig bedrijf, 
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Partijvoorzitter. 
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Loek Hermans, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 

'' n erwt s -, ' un entet 
I 

vanuit een centra 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Loek Hermans: 
· ... 'Studenten moeten de ruimte krijgen ... ' 

Door Reny Dijkman, foto: Hans Kouwenhoven 

Met de komst van Loek Hermans op het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen is er een andere wind gaan waaien. 

Minder directieven vanuit het hoofdkantoor in Zoetermeer, meer 

eigen verantwoordelijkheid voor de (hoge)scholen en universiteiten. 

De nieuwe liberale minister van Onderwijs, Loek Hermans ( 48 ), · 

heeft het financiële tij ongetwijfeld mee, want voor het eerst sinds 

vele jaren is in het laatste regeerakkoord op de onderwijsuitgaven 

niet gekort en kwam er extra geld bij. Zijn appèl op alle betrokkenen 

in de onderwijssector zich zo kwalitatief en creatief mogelijk te ont

wikkelen en de ruimte die hij daartoe geeft, worden in het veld als 

verfrissend en stimulerend ervaren. 

·E·, en vreemde eend in de bijt. Zo werd er bij zijn 
· komst toch wel tegen hem aangekeken. De oud

Commissaris van de Koningin in Friesland en het 

oud-kamerlid had echter wel degelijk praktijkervaring. 
In de jaren zeventig doceerde hij vier jaar aan de 

Bestuursschool in Gelderland. 
Buiten de VVD is bij slechts weinigen bekend dat hij 17 

jaar voorzitter was van de liberale topkadercursussen, 

waaraan honderden VVD-bestuurders nog met genoe

gen terug denken. Je kuntgeen onderwerp bedenken, of 
het is daar in Wolfheze in extenso behandeld. Ook toen 

zette hij die sfeer van hard _;erken en hard spelen. Daar

naast was hij voorzitter va.n de commissie die zich boog 

over de toekomst van de studiefinanciering. De destijds 

ontwikkelde ideeën kan hij riu voor een belangrijk deel 
in de praktijk brengen. 

In zijn eerste regeringsjaar trofhem niet het lot van zijn 
voorgangers, die het al sneLzwaar te verduren kregen. 

Hij kreeg z:elfs een bescheiden fanclub. 
Zijn visie op zijn portefeuille. 

Niet alles centraal 
regelen 

Loek Hermans: 'Nederland is een kennisland, Ik moet 
zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. 

Dat kun je niet vanuit één centraal punt regelen. Niet de 

minister, maar de mensen die op de scholen en universi~ 
teiten werken zijn de deskundigen. Daar zit geweldig 
veel kwaliteit en capaciteit. Die moet je de rujmte geven 

om professioneel en naar eigen inzicht hun taak in te 
vullen. Natuurlijk nioet dat binnen de aangegeven band

breedtes van de politiek gebeuren. En de overheid blijft 

verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, de kwaliteit 
en een gegarandeerd niveau van onderwijs. 

Verder moet ik ervoor zorgen dat ouders de mogelijk

heid krijgen om te beoordelen of een sèhóol deugdelijk 

is en aan de kwaliteitseisen voldoet. Ik denk dan aan het 

pedagogisch klimaat, aàn samenwerking in hetteam, 

aan didactiek. Ouders moeten kunnen beoordèlen of 
een school heeL erg. goed of minder goed is. Met die 

informatie kunnen zij aangeven wat verbeterd zou kun
nen worden. Dail is het niet de minister die met het vin
gertje gaat wijzen, nee, daarvoor heb ik de onafhankelij

ke inspectie nodig. Als je die methodiek kiest, ha.alje het 

maximale uit de talenten van mensen. Als ik alles cen

traal zou aansturen eri in regelgevingzou vastleggen, is 
er geen vrijheid en zijn er nauwelijks kansen om profes

sionaliteit te ontwikkelen. Als je alles voorgeschreven 
krijgt, is het ookniet zo'n erg leUk vak, maar dat geldt 

natuurlijk ook voor andere vakken': 

Steeds.meer 
onderwijs op maat 
Loek Hermans wil het imago van de leraar opvijzelen, 

De klaagcultuur van een kleine groep·irriteeit hem. 

'Tachtig procent van de docenten is.heeLtevreden en 
vindt het een heerlijk vak. wat is er trouwens mooier 

dan kenrus en informatie overdragen? Heel veel mensen 

vinden hetbuitengewoon plezierig om met jonge 'men~ 

sen om te gaan:. En dat leraarschap kun je ze!f samen 
met je collega's invullen. Het ondern:ijs wordt steeds 
minder klassikaal en steedsmeer maatWerk door de gro
tere interactie tussen leraar en leerling (of student). In 
die ontwikkeling speelt vooral de informatie- en com
municatietechnologie (itc) een grote rol. Anno 1999 
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unt 

heeft de leraar veel meer 'mogelijkh~;:den!' 

Tot zijn genoegen ziet hij de belangstellingvoor de lera

renopleidingen voor het basisonderwijs wf;ér toenemen. 

Het aantal studenten aan.de pabo's steegvan:circa7000 
naar 9000. Het is nog te weinig en vóóral in de grote ste

den is sprake van een tekort, maarhet is wel een keer

punt. De interesse voor een baan in hetbasisonderwijs 

keert terug. 

Neem de tijd 1 
Hermans wijsterop dat iri dt)ze kabinetsperiode structu

reel 2,25 miljard ~xtra in het onqerwijs wordt gestopt. 

Daarnaast kreeg hij ee11malig een bedrág van 700 tot 800 

miljoen en eind november nog eens 40 miljoen extra. 
Die laatste bijdrage ko'mt uit een meevaller, want 'de 

minister van Onderwijs g!mt niet achteraan staan als de 

beer geschoten is en de huid dus te verdelen valt.' Met 

daarbij opnieuw aandachtvoor degenen die het onder
wijs geven. 'Toen wij (staatssecretaris Karin Adelmund 

en Hermans, red.) de brief over de informatie- en com

municatietechnologie naar de scholen stuurden, was een 

van onze eerste zinnen: "Neem uw tijd. Wij voeren niet 
vandaag in, en komen morgen: controleren. Wij willen 

eerst zorgen dat u de tijd krijgt om met andere partijen 
samen te werken en te kijken watin uw situatie het beste 

werkt. Neem uw tijd!!" .Want je kunt dat niet zomaar 

gaan opleggen. Daar worden de mensen helemaal gek 
·van!' 

De eerste HBS kwam 
er ook niet zonder 

slag of stoot 
Er is:beweging in de :onderwijswereld. Eerst lagen de 

·. afgelopen: maand de resultaten van de basisvorming 

onder vuür, eind november riepen leerlingen van het 

·Landelijk Aktie Komitee Scholieren op tot een staking 

tegen de in hun ogen te zware belasting van de Tweede 
Fase van het voortgezet onderwijs. 

Loek Herm.ans is daarover vrij laconiek. 'Deze onder

wij~vormen bestaan nog vrij kort. Als alles niet gelijk 
goèd werkt, komt de onvermijdelijke discussie of het 

allemaal weer niet anders moet. Het zijn schooltypen die 

net zijn gestart en waarin door veel mensen heel veel tijd 

is geïnvesteerd. We moeten die vormen overeind hou

den en kijken hoe we ze inhoudelijk kunnen verbeteren 
en aanpassen. Het zijn processenwaarvoor je de tijd 

moet nemen. De komst van de eerste HBS in de vorige 

eeuw is ook niet zonder slag of stoot verlopen!' 

Bologna wordt de 
studiepoort naar 

Europa 
In juni legden 29 Europese ministers van Onderwijs zich 
vast op de Bolognaverklaring. 



Loek Hermans: 'Daar hebben we in een intentie
verklaring aangegeven dat we willen streven naar 
een open Europese onderwijsmarkt voor zowel 
studenten als docenten. Het is de bedoeling dat 

we er de komende jaren voor gaan zorgen dat 
diploma's en opleidingen met elkaar vergelijk
baar zijn. Dat betekent geen uniformiteit in het 

onderwijs, maar wel dat een bepaald diploma dat 
bijvoorbeeld in Nederland is behaald, dezelfde 

waarde heeft in een ander Europees land. We 

gaan proberen dat op elkaar af te stemmen. Dus 

als we straks praten ovèr een bachelor- of mas
terdegree, dan weet iedereen wat dat inhoudt. 

Ieder moet er in haar of zijn èigen land voor zor

gen dat de kwaliteitsnormering steeds meer 

internationaal georiënteerd wordt. De universi
teiten worden internationaal ook steeds meer 

met elkaar vergeleken. Voor studenten biedt dat 

de mogelijkheid om te gaan shoppen bij univer

siteiten in andere landen en hun studie voor een 
deel daar te doen. Het houdt wel in dat zij en 

hun ouders maximale informatiemoeten krijgen 

over de naamen faam van de verschillende 

hogescholen en universiteiten. Het zal morgen 
nog wel ni(:!t gebeuren, maar langzamerhand gaat 

het er steeds meer om waar je hebtgestudeerd en 

niet zozeer wat je hebt gestudeerd.' 

Liberale Jongerendag 2020 

Studiebeurs 
· tienjaar geldig 
In de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor 
het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Dat wetsc. 

voorstel kaneen belangrijke stap zijn om de 
intentieverklaring va:ri.Bologna te realiseren. 

Voor de studenten komt er ruimte. 

LoekHermans wil studenten veel meer invloed 

geven op de kwaliteit en flexibiliteit van hun stu~ 
die aan een hogeschool of universiteit. 'Ik blijf 

als minister verantwoordelijkvoor de kwaliteit; 

maar studenten· moeten de ruimte krijgen. Je 

moet P.en niet in een keurslijf g;1.an persen waar
in zij binnen zes jaar hun studie moeten hebben 

afgerond: Dat een studiebeurs over tien jaar mag 

worden uitgesmeerd, heeft al veel angst wegge

nomen. Veel mensen begonnen niet eens ;tan. 
een studie als zij dachten dat zij die niet binnen 

vier of vijfjaar konden afronden. Nukrijgen stu
denten de ruimte om eens een half jaar m het 

buitenland te gaan studeren, om leren en werken 

te combineren of om een tijdje te stoppen. Met 
zo'n studiefinancieringsstelsel moet het toch 

mogelijk zijn om aan de wensen ·van de toekom

stige studenten tegemoet te komen.' B 

Door Reny Dijkman, foto's: Hendriksen-Valk 

Het thema was aantrekkelijk genoeg 

voor de liberale jongeren om op 13 

november uit het hele land naar 

Engels in Rotterdam te reizen. Het 

thema was toekomstgericht. 'Wij 

bepalen in het nieuwe millennium de 

toekomst,' zei]OVD-voorzitter jeroen 

de Veth. Hij opende de dag en WD

voorzitter Bas Eenhoorn sloot hem af 

met de wens dat de WD snel uit 25% 

jongeren zou bestaan. 

E
en kleine 200 liberale jongeren konden 
discussiëren over "Opgroeien in 2020", 

"Integratie in een multiculturele samenle

ving", "Werken en leven in 2020" (welvaart ver

sus welzijn), "De autonomie van de natie in een 

verenigd Europa", "Ruimtelijke Ordening in 
2Q20"; "Grote publieksevenementen in Neder

.land:.wat hebbèn we er voor over?" en "Over

heid en internet in 2020''. 

ledeneen kon twee workshops bijwonen, die alle 

in eenverschillende vorm gegoten waren. 

•·.·n.·.··~-. J .·· 
··~cuumn 

Een bewogen eeuw. .. 

~~ i7og enkele dagen en u viert de wisse
IJ ~ling van het jaar. Een enkeling viert 
tegelijk de wisseling van de eeuwof iel{s 
het millennium, maar dat is een wijdver
breid misverstand. Het komendjaaris 
niet het eerste van het derde miJJenl1iUf11, 
maar het laatste van het tweede. omdat 
we heginnen te tellen bij 7, isheteerste 
jaar 2001 -en niet 2000. ·· 

Maar de magie van die vele nullen is gro
terdan deze rationele uitleg. Duskijken 

we massaal terug op een bewogen eeuw, 
haastig en nieuwsgierig als we zijn om 
de volgende tegemoet te treden. ;e kunt 
niet genoeg benadrukken dat in 1 oo jaar 
zelden zoveel diepte en hoogtepunten 
zijn beleefd. Het was de eeuw van de 
emancipatie van het individu - vooral het 
leven van vrouwen ziet er onherkenbaar 
anders uit- maar ook de eeuw van het 
doorgeslagen nationalisme. Het was de 
eeuw van ongekende technologische 
vooruitgang, maar ook de eeuw van de 
atoombom. 

tedere familie in ons land weet hoezeer 
.dit kleine deel van Europa is veranderd. 
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Wat aarzelend bekende deze jongere aan Margreet Dolman dat hij in de toekomst best minister van Economische 
Zaken of van Financiën wil worden 

Gemeenschappelijke noemer was dat bij alle ses

sies de gespreksleiders met de microfoon in de 

hand de aanwezigen stimuleerden tot het stellen 

van vragen en het afleggen van verklaringen. 
Het waren niet de minsten die naar het zalen

complex Engels waren gekomen om hun vragen 

te beantwoorden. Adjiedj Bakas van Dexter 

waren we 7 00 jaar geleden met 5 mil
joen, nu tellen we binnen de huidige 
kabinetsperiode 76 miljoen landgenoten. 
Tikten we 7 oo jaar geleden nog beleefd 
tegen de pet als een 'hoed' voorbijkwam, 
nu nemen we het 'Excellentie' niet eens 
meer in de mond tegen de leden van de 
regering. was Nederland begin deze 
eeuw nog een ouderwets koloniaal 
wereldrijk met vele exotische lucratieve 
"bezittingen" in De oosten De West, nu 
komen Oost, west en zuid elkaar tegen 
in de steden van een modem multicultu
reel land. 

Dankzij hard werken door velen is dit 
succes bereikt Nederland is volgens.de 
VN een der meest beschaafde landen. we 
zijn een der vijf meest competitieve eco
nomieën. De rijkdom van de pensioen
fondsen is vermaard, de internationale 
overnames door Nederlandse bedrijven 
eveneens, net als de hoge arbeidsproduc
tiviteit. Maar berucht is de lage arbeids
participatie en de trage besluitvorming. 
Geprezen is de sociale rust, maar die rust 
mag niet ontaarden in gebrek aan dyna
miek. Sinds het financieringstekort in 

Communicatie & Personeelsmanagement, bur

gemeester Ivo Opstelten, Hans Nieuwstraten van 
de Rotterdamse Politie, district Feyenoord, 

staatssecretarissen, kamerleden en nog veel meer 

deskundigen gingen in drie zalen tegelijk de dis

cussie aan met JOVD'ers, VVD-jongeren en hun 

vrienden. Via de persoonlijke invitatie was een 

duidelijke stimulans uitgegaan vrienden en 

vriendinnen mee te nemen. 

Dat de onderwerpkeuze interessant was, bleek 

wel uit de lege gangen. Er werd pas samengeklit 

tijdens de borrel na afloop. 

Na een interactief debatingspelkwam het klap
stuk van de dag: het interview van Margreet Dol

man met minister Gerrit Zalm. Dat gesprek ging 

werkelijk over alles en wekte grote hilariteit. 

Na het interview ging Margreet Dolman met de 

microfoon de zaal in en ontdekte daar al vragend 

een IS-jarige die best ambities had om in het jaar 
2020 minister van Economische Zaken of Finan

ciën te worden. 'Je mag, dan ben ik allang weg!' 

lachte Zalm. • 

Grote hilariteit tijdens 
het Dolman-Zalm
optreden 

7 982 een recordhoogte bereikte heeft het 
7 7 jaar geduurd totdat de overheidsuit
gaven in balans zijn. Het terugdringen 
van het financieringstekort is slechts een 
eerste overwinning in een lang gevecht 
om beheersing van de overheidsuitga
ven. De eerste opgave voor de volgende 
eeuw is het terugdringen van de staats
schuld. 

In de politiek is het vaak net als met dat 
millennium: velen vieren dat de buit al 
binnen is, wanneer er nog eenjaar te 
gaan is. Maar hoe het ook zij, het blijft 
zeer bijzonder om een eeuwwisseling 
mee te maken. Het wordt nog fascine
render: u en ik verkeren in de positie om 
werkelijk invloed uit te oefenen aan het 
begin van die nieuwe tijd. Mag ik u daar
toe van harte uitnodigen? 



Vice-fractievoorzitter Clemens Cornieije: 

'Mijn rol is vooral achter de schermen' 
Door Mary-Honor Kloeg, foto: Ton Poortvliet 

Hif was zeer verrast toen hij in 1998 werd gevraagd als vice-fractievoorzitter van 

de WD in de Tweede Kamer. 'Dat verzoek kwam al na vier jaar kamerlidmaat

schap,' vertelt Clemens Cornielje. Voordat hij in 1994lid van de Tweede Kamer 

werd was hij achtereenvolgens beleidsmedewerker Onderwijs bij de WD-fractie, 

politiek adviseur van vice-premier De Korte en hoofd voorlichting van de WD

Tweede Kamerfractie. Naast vice-fractievoorzitter is hij onder andere woord-

'voerder ~P het gebied van voortgezet-, beroeps- en lokaal onderwijs en is hij 

belast met het benoemingenbeleid. Het is niet altijd gemakkelijk al deze werk

zaamheden te combineren. Onder andere heeft dat tot gevolg dat hij op zijn vak

terrein Onderwijs de afgelopen tijd minder zichtbaar is geweest. 'Dat is moeilijk 

voor een politicus,' vindt Cornieije, 'want de partij rekent je daar wel op af' 

( ( Je zou je tijd volledig kunnen vullen met 
het vice-voorzitterschap". Het is te ver

gelijken met een vliegende keep. In de 

eerste plaats moet je de fractievoorzitter op ieder 

moment kunnen vervangen. Daarnaast zijn er 

talloze overleggen die je moet bijwonen, zoals 
het periodiek overleg van kamercentralevoorzit

ters, het bewindsliedenoverleg en de vergaderin

gen van het hoofdbestuur. Mijn taken zijn vooral 

intern gericht. Ik houd me bijvoorbeeld bezig 

met het doen van voorstellen rond de portefeuil

leverdelingen en ben er als zich problemen voor

doen tussen leden binnen de fractie. Mijn rol is 

vooral achter de schermen. Ik ben veel bezig met 
het bewaren van de eenheid, die zo belangrijk is 

in onze partij.' 

Hij herinnert zich de discussies rond het referen

dum. 'De VVD Tweede-Kamerfractie had hier

over afspraken in het Regeerakkoord gemaakt. 
Daardoor had de fractie zich verplicht aan het 

referendum mee te werken. We houden ons aan 

onze afspraken. Iedereen wist dat over het refe

rendum genuanceerd werd gedacht binnen de 

partij. We hebben alles uit de kast gehaald om 
iedereen op één lijn te krijgen. Dat is in de Eer

ste-Kamerfractie niet op alle fronten gelukt. 
Overigens vond ik het onverstandig van D66 om 

,..met een kabinetscrisis te dreigen. Uiteindelijk 

bleek het heel goed mogelijk tot een goede 
oplossing te komen!' 

Cornielje is samen met de andere leden van het 
fractiebestuur verantwoordelijk voor het 

management in de fractie. Deze fractie is de 

grootste in de geschiedenis van de partij. 'Dat 

vereist een goede organisatie. Enerzijds hebben 

we geprobeerd een goede organisatiestructuur 
op te zetten. De belangrijkste besluitvorming 

vindt plaats in de verschillende fractiecommis

sies (Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waters

taat, etc.). De fractievergadering, iedere dinsdag
ochtend, is een soort bezegeling van de besluit

vorming die in de voortrajecten heeft plaatsge

had. Daartussen zit het zogenoemde coördinato

renoverleg waarin de politieke afstemming 

plaatsvindt t\lssen de verschillende beleidsclus

ters. 

Goede sàmenwerking en afstemming zijn 
belangrijk. Om die reden zijn er verschillende 
leden woordvoerder op hetzelfde terrein. Zo zijn 
Gert-Jan Oplaat en Jan Geluk het gezicht op 
Landbouw en Anke van Bierek en Frans Weekers 

het gezamenlijk boegbeeld op Volksgezondheid. 
Bovendien krijgt ieder lid een volwaardige porte
feuille en mag iedereen in korte tijd het woord 

voeren in de Tweede Kamer. Bij de VVD houden 
nieuwe leden binnen een half jaar hun maiden
speech. Bij de PvdA-fractie heeft dat ongeveer 
anderhalf jaar geduurd.' 

Nieuwelingen 
houden binnen 

half jaar hun 
maidenspeech 

'Veel nieuwelingen hebben dit jaar het debat 

over de jaarlijkse begroting van een ministerie 

gedaan. Bij de voorbereiding op zo'n begrotings
behandeling moet je hard studeren op de vele 

onderwerpen die aan de orde komen. Dat is 

goed voor de dossier kennis. Door deze maatre
gelen wordt een fractie minder kwetsbaar, omdat 

iedereen breed georiënteerd is en gemakkelijk 

kan inspringen als een ander moet uitvallen. 

De kracht van de VVD hangt samen met de een

heid die de partij tot nu toe heeft weten te bewa

ren, met goede communicatie en de duidelijke 

standpunten die worden ingenomen. Er kan 
soms spanning zitten tussen het bewaren van de 

eenheid en het duidelijk kunnen innemen van 

standpunten door mensen die het niet helemaal 

met elkaar eens zijn. Uiteindelijk is het dan aan 

de politiek leider om de koers te bepalen.' 

De opiniepeilingen geven een stabiel beeld dat 
steevast boven de 38 zetels uitkomt. 'Ik hecht 

geen absolute waarde aan peilingen. We staan 
nog steeds in de plus en dat houden we vast. Die 

stabiliteit is wèl van belang,' benadrukt Clemens. 
'Dat geeft aan dat we stevig in de markt staan'. 

Het is niet minder spannend, maar de tijden zijn 
wel veranderd. Cornielje wijt dat niet aan het 

verschil in leiderschap. 'In 1994 sloten we voor 

het eerst een coalitie met de PvdA en D66. Deze 

twee partijen hadden een meerderheid in het 
kabinet. Dat was een electoraal risico voor de 

VVD. Daarom moest er een heldere positiebepa

ling zijn vanuit de Tweede Kamer. Frits Bolkes

teinheeft dat met succes gedaan. Nu hebben we 
weer een combinatie van PvdA, VVD en D66. 

Een tweede kabinet van dezelfde signatuur krijgt 

het altijd moeilijk. De spanning loopt wat sneller 
op. Dat vereist een andere benadering. Hans 

Dijkstal is iemand die het vermogen heeft om op 
momenten dat het heel spannend wordt, door 
een relativerende opmerking- dat kan een grap 
zijn - de beladen sfeer weg te nemen. Daardoor 
wordt het weer mogelijk zaken te doen. Hij is de 
bruggenbouwer die de zaak aan de gang houdt.' 

Zorgen over 
mensen langs 

de zijlijn 
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Clemens Cornielje bij het oude ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Cornielje is absoluut van mening dat het beleid 
van de VVD aansluit op de actuele ontwikkelin

gen in de hedendaagse maatschappij. 'Burgers 
moeten de ruimte krijgen hun eigen keuzes te 

maken. Dat is van oudsher het profiel van de 

VVD en daar houden we aan vast. Maar we 
investeren ook in de toekomst. Dat komt bij

voorbeeld tot uitdrukking in het onderwijs, 
waarin heel veel extra geld is geïnvesteerd. Dat 

komt ook tot uitdrukking in de investeringen die 
worden gedaan in infrastructuur en informatie

technologie waardoor de economische groei op 

peil wordt gehouden. Uiteraard blijft het voeren 

van een deugdelijk financieel beleid één van de 

belangrijkste speerpunten. 

Helaas staan er nog veel te veel mensen langs de 
zijlijn doordat zij niet meedoen in het arbeids

proces. Daar maken wij ons echt zorgen over. 

Wij moeten alles op alles zetten om deze mensen 

bij het maatschappelijk verkeer te betrekken en 

een toekomst te bieden. Er zijn met name veel 
allochtone jongeren die geen werk hebben. 
Velen van hen verlaten de school zonder vakdi

ploma. Vaak heeft dit te maken met taalachters

tand. Daarom vind ik dat we scholen een leer
standaard voor deN ederlandse taal moeten kun

nen voorschrijven. Dan weet je zeker dat ieder

een een basisniveau bereikt. Dat is een van de 

belangrijkste voorwaarden voor het vinden van 

werk. 
In de huidige maatschappij maken ook steeds 
meer vrouwen deel uit van het arbeidsproces. 
Dat is een goede zaak. Deze veranderende positie 

van de vrouw heeft de VVD altijd toegejuicht, 
omdat wij uitgaan van de ontwikkeling van de 
individuele mens. Het is van belang dat de over
heid faciliterend optreedt als het gaat om kinder
opvang, ook in de fiscale sfeer. Ook in de herver
deling van werk moet nog veel gebeuren. De 

vraag is alleen of de overheid daar dwingend in 
moet optreden. Wij zien liever dat werknemers 

en werkgevers daarover zelf tot goede afspraken 

komen. 

Maar er zijn meer uitdagingen. Ik denk aan het 

vitaal houden van onze steden, waar mensen vei

lig en op een aangename manier moeten kunnen 
wonen en werken. Dit kan niet los worden 
gezien van de ontwikkeling van het landelijk 

gebied. Naast plattelandsvernieuwing moet naar 
mijn mening ook op natuurbeheer een zwaar 
accent worden gelegd. 

Er zijn talloze dossiers waarover geen afspraken 

zijn gemaakt in het Regeerakkoord en waarover 

binnen de coalitie tot een vergelijk moet worden 

gekomen. Op basis van argumenten moeten we 
dat gelijk aan onze kant zien te krijgen. Zo is het 

nodig dat een goed antwoord wordt gevonden 
op de verzorgingsvraag die door zowel de toene
mende vergrijzing als door de medische ontwik

kelingen is veranderd. Er liggen vele uitdagingen 

op het gebied van de ruimtelijke ordening, 

infrastructuur en grondpolitiek. 
Onze inzet is om dit kabinet tot een succes te 

maken. Ik begrijp dan ook niet dat er geflirt 

wordt tussen het CDA, de PvdA en GroenLinks 

over een nieuwe coalitie. Na de investering in 
een goed regeerakkoord en een goede regeer

ploeg, moeten we nu investeren in en goede 

sàmenwerking. We zullen er voor moeten zorgen 
dat men na 2002 niet om ons heen kan. Dus we 

zullen een goed programma ontwikkelen en 
onze mensen voorbereiden op regeringsdeelna

me. Want de VVD is een partij die ook na 2002 

regeringsverantwoordelijkheid wil dragen.' • 



Nelleke Terhorst , fractievoorzitter Liéhtenvoorde, in 
gesprek met Tanja Klip, raadslid in Coevorden 

Rosenthal noemt de laatste mogelijkheid: 'Het 
slechtste wat men zich kan bedenken.' Maar hij 
benadrukte dat het de Commissie-Elzinga pri

mair is te doen om tot een vitaal, lokaal bestuur 

te komen. 

Meer klant dan 
mede-eigenaar 
Ook Commissaris van de Koningin van Noord

Holland, Jos van Kemenade, sprak op persoon

lijke titel. Van Kemenade toont zich voorstander 

van dualisme in het lokaal en provinciaal bestel. 

Hij ziet het als een mogelijkheid om de drama

tisch afnemende betrokkenheid van de burgers 

VVD-Bestuurdersvereniging 
stelt monisme en dualisme ter discussie 
door Reny Dijkman, foto's: Peter Drent 

Lunteren -De ochtend na de discussie over dualisme en monisme in de lokale 

en provinciale democratie kon worden geconstateerd dat- om met de woorden 

van voorzitter van de VVD-bestuurdersvereniging Ed Haaksman te spreken - de 

erosie van het monisme binnen de Bestuurdersvereniging aan het toenemen is. 

Dit congresthema was een vervolg op het gespreksonderwerp van de Jaarverga

dering die in april was gehouden. 

Aan de discussie werd deelgenomen door gedeputeerden, Statenleden, wethou

ders, raadsleden en burgemeesters. 

D
., at d~. nog bestaande opvatti~gen ta~en-

, de ZIJn, kwam deze avond met zo mt-

.. drukkelijk naar voren als tijdens de 

'Jaa!'Vèrgadering. Dat werd mede veroorzaakt 

zijn voor de wijze van aanstelling. 

Hij noemde drie mogelijkheden: 
l. De door de Kroon benoemde burgemees

ter; 

van het maatschappelijk leven. Bovendien speelt 
de ondoorzichtigheid van het openbaar bestuur 
een grote rol. Veel beslissingen vinden niet in het 
openbaar maar in beslotenheid van fracties 
plaats. 'Door al die ontwikkelingen is de traditioc 

nele binding verloren gegaan en moet besturen 
steeds meer op de tast gebeuren zonder herken

baar referentiekader.' 

Dualisering . 
1s geen 

haar/emmerolie 
Van Kemenade ziet dualisering beslist niet als 
haarlemmerolie, als een wondermiddel tegen al 

deze kwalijke ontwikkelingen. Hij geeft andere 

mogelijkheden aan. Echte decentralisatie. Ver

groting van het eigen belastinggebied. 'Laat de 

mensen maar voelen waarvoor ze betalen.' ... 
'We mogen echt eens nadenken over verande

ring van ons kiesstelsel', was een andere sugges

tie. Iedereen kan 24 uur per dag met een plastic 

kaartje geld uit de muur trekken, maar we moe

ten welmet een groot papier tussen 8 en 8 uur 

gaan stemmen. 
Als nadelen van het monistisch bestuur noemde 

doordat. de uitslag van de stemmingen over ll 
stellingen, opgesteld door de partijcommissie 

Binnenlandse Zaken, aan het eind van de avond 
niet écht een helder beeld gaven van de overtui

gingen van de leden van de Bestuurdersvereni
ging. Op dat tijdstip waren de aanwezigen duide

lijk rijp voor de jaarlijkse reünie, waarvoor de 
goede formule van dit jaarcongres garant staat. 
Het aantal aanmeldingen was aanzienlijk groter 

dan de overnachtingscapaciteit. Twee andere 
hotels moesten voor onderdak worden ingescha

keld. 

2. De rechtstreeks gekozen burgemeester, met 

een eigen mandaat van het electoraat en 
met een aanstelling voor een vaste termijn 

die ook voor de raad geldt. In dat denksys
teem ligt het voor de hand dat de burge

meester zijn eigen college formeert. De raad 
kan de burgemeester en diens wethouders 
niet naar huis sturen; de burgemeester kan 

de raad niet ontbinden; 

Voorzitter Ed Haaksman (r) was verheugd over de zeer grote opkomst 

Uri Rosenthal, lid van de Staatscommissie, sprak 

op persoonlijke titel. De opdracht voor de com
missie luidde advies uit te brengen 'over de wijze 

waarop de dualisering van het lokale bestuur 

vorm gegeven kan worden, inclusief de juridi
sche en overige consequenties.' De commissie 

moet daarbij in elk geval bezien 'hoe een eventu

ele invoering van de gekozen burgemeester zich 
daartoe zou verhouden en welke juridische en 

andere consequenties daaraan verbonden zou
den zijn.' Bovendien moet de commissie kijken 

naar combinatie of spreiding van verkiezingen. 

Ontvlechting van 
bevoegdheden 

Ontvlechting van bevoegdheden zal in ieder 
geval ook gevolgen hebben voor de positie van 
de wethouder. In de huidige situatie is de wet
houder, tevens lid van de raad, medecontroleur. 
Rosenthal merkte over de burgemeestersfunctie 
op dat de taakstelling van de burgemeester en 

diens rol in het lokale bestuur bepalend moeten 

3. De door de raad gekozen burgemeester. In 

dat geval is de burgemeester afhankelijk van 

de raad. Hij verliest zijn onafhankelijkheid 
en kan nauwelijks een specifieke, eigenstan

dige, rol spelen 

bij de provinciale en gemeentelijke verkiezingen 
weer te vergroten. Zeker in een tijd waarin het 

lidmaatschap van politieke partijen afneemt en 

de belangstelling voor de politiek helaas beperkt 

blijft tot issues. 'De overheid wordt veelal bena

derd als een orgaan naast alle anderen.' Van 
Kemenade constateert dat burgers zich meer 

klant van de overheid dan mede-eigenaar voelen. 

Verwonderlijk is dat niet na de emancipatie tot 

mondige burgers en met de huidige verstateling 

VVD-voorzitter Bas Eenhoorn in gesprek met Eerste-Kamervoorzitter en VVD-erelid Frits Korthals Altes, i 
n het midden Chris Baljé, griffier van de Eerste Kamer 
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hij onder andere de beperkte mogelijkheden tot 

recrutering van goede bestuurders en de geringe 
herkenbaarheid van de gekozenen. Vijftig jaar 

gelèden was dat anders ... Als Romrne toen iets 

zei dan was dat zo. Nu hebben we in toenemen

de mate te maken met een onderhandelend 
bestuur en met politieke partijen die geen stabie
le achterban meer hebben. 

De dualistische cultuur is gegroeid. Van Kerne

rrade onderscheidt drie stadia: 
l. Ontkoppeling van het lidmaatschap van het 

dagelijks bestuur, de Colleges. Wethouders 

zijn dan na hun verkiezing geen lid meer van 

hun fractie. Dat werkt veel beter dan wethou

ders van buiten de raad te benoemen; 

2. De on tv1echting van het dagelijks bestuur en 
het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur, 

de raden en staten, zijn slechts medewetgever 

in bij de wet aangegeven zaken. Dat betekent 

wijzigingen van de Grondwet, de Provincie
en de Gemeentewet; 

3. De aanstellingswijze van Commissarissen van 

de Koningin en burgemeesters. De benoeming 

zou via de vertrouwenscommissie kunnen ver

lopen of de verkiezing zou kunnen gebeuren 

op voordracht van de raad of staten of direct 

door de bevolking. 

Zijn eigen voorkeur voor burgemeestersbenoe

mingen vat hij als volgt samen: voordracht door 
de raad-+ benoeming door de Kroon -+ voor 
een termijn die gelijk loopt aan de zittingster

mijn van de gemeenteraad. • 



l BRABANT IN BRUSSEL 
~ 
~ 
g. Door Chrisliaan van Eekhout .... 
~ 
"-' <:u ...::: 
.: ·-

Vrolijk lachend en overal handen schud-

dend loopt hij door de gangen van het nieu-

we Europees Parlement te Straatsburg. Op 

zoek naar parlementariërs die een amende

ment van hem willen ondertekenen. Het 

Europees Parlement bevalt hem zichtbaar. 

Toine Manders ( 43) uit Asten in Noord

Brabant was de grote onbekende in de nieu

we WD-fractie in het Europees Parlement. 

Tijd voor een kennismaking met de man die 

zich opwerpt als aanspreekpunt voor Bra

bant in Brussel. 

H
et curriculum vitae van Manders vermeldt de 

meest uiteenlopende functies. Van industrieel 
ontwerper tot docent en van advocaat tot kwe

ker. Het waren geen bewuste keuzes die tot deze bonte 

verzameling hebben geleid. Na zijn studie aan de Acade

mie voor Beeldende Vorming in Tilburg, heeft hij zeven 
jaar lesgegeven op een middelbare school. Het toch wel 

strakke keurslijf in het onderwijs begon op een gegeven 

moment te knellen en daarom startte hij een eigen 

bedrijf in industriële vormgeving. Mede om creativiteit 

op te doen kocht hij in die periode een idyllisch boerde
rijtje. Als rechtgeaard liberaal wilde hij iets nuttigs doen 

met de bijbehorende grond en besloot planten te kwe

ken. Een ernstig verkeersongeluk noopte tot maanden

lange revalidatie en om in de tussentijd iets om handen 

te hebben en tegelijkertijd zijn eigen letselschadezaak 
beter te kunnen begrijpen, schreefhij zich in aan de 

faculteit rechten van de Universiteit Maastricht en haal
de zijn meesterstitel. Via een kennis belandde hij vervol

gens in de advocatuur. Nu hij zichzelffull-time Euro

parlementariër mag noemen is hij met zijn juridische 

praktijk gestopt. In april wordt zijn nieuwste project 

geopend. Een 9 holes golfbaan, die door zijn vrouw zal 

worden geëxploiteerd, gaat de plantenkwekerij vervan
gen. Ondernemen is vooruitzien. 

Meer dan 3000 
verkiezingspasters 
Zijn verkiezing tot Europarlementariër kwam als don

derslag bij heldere hemel. De slogan "Stem anders, Stem 
Toine Manders" sprak vele kiezers aan en met 14.237 

Voorkeursstemmen wist hij een Europese zetel in de 

wacht te slepen. Een goed georganiseerde regionale cam

pagne ging daar aan vooraf. 'Ik ben veel dank verschul

digd aan al die vrijwilligers van de kamercentrale Den 

Bosch en van vele Brabantse afdelingen. Zij hebben kei
hard voor mij gewerkt. Meer dan 3000 verkiezingspas

ters werden geplakt. Bovendien speelde mee dat ik pas 

op plaats 21 terug was te vinden op de kandidatenlijst. 
De provincie Brabant voelde zich achtergesteld,' aldus 

Manders. De steun voor Manders was zo groot dat zelfs 

bij de wethouders van andere partijen in Asten posters 

van Manders op de ramen prijkten. 

Uit onvrede in de 
politiek 

Zijn eerste politieke functie kwam voort uit onvrede. 

Omdat hij zijn boerderij van de gemeente niet mocht 

verbouwen, raakte hij geïnteresseerd in de lokale poli

tiek. In 1992 richtte hij de VVD-afdeling Asten op die 

vervolgens samenging met Someren. Vanaf 1994 zat 
Manders in de gemeenteraad en als vanzelfsprekend een 

jaar later tevens in de Provinciale Staten. Nu hij ook 

enige maanden actief is op het Europese vlak, waagt hij 

zich aan een vergelijking. Manders: 'De verschillen zijn 

groot. De gemeenteraadspoEtiek in een klein dorp is 

zeer concreet. Beslissingen raken direct de belangen van 

bepaalde groepen burgers. Dit in tegenstelling tot de 
Europese politiek. Die is minder concreet en besluiten 

treden vaak pas na een paar jaar in werking. Dit vereist 
een meer visionaire benadering. Bovendien wordt poli

tiek niet alleen tussen de grote fracties bedreven, maar 

moet je als VVD ook binnen de liberale ELD-fractie je 

prioriteiten naar voren blijven brengen. Een goed net
werk is eveneens onontbeerlijk wil je daadwerkelijk 

invloed kunnen uitoefenen. De provinciale politiek 

hangt hier feitelijk tussenin. Daar bestaat een zekere 

afstand tot de politiek en daardoor kun je onderwerpen 
wat nuchterder benaderen'. Volgens Manders een zeer 

prettige manier van werken. 

Europa moet meer 
worden gepoliticeerd 
Het lage opkomstpercentage bij de laatste Europese ver
kiezingen geeft duidelijk aan dat Europa niet leeft bij de 

Nederlandse kiezer. Toine Manders is zich daar van 

bewust, maar denkt dat daar best wel wat aan te doen is. 

'Naar mijn mening moet de Europese politiek meer 

worden gepolitiseerd. Er zijn wel degelijk grote verschil
len in opvattingen tussen de politieke partijen over 

Europa. Het is derhalve van belang dat de VVD-fractie 

in het EP duidelijke standpunten inneemt en niet nalaat 
de verschillen met andere partijen te benadrukken. 

Belangrijk is bovendien dat de VVD als gehele partij met 

één gezicht naar buiten treedt. Daarom is overleg en 

samenwerking met de Tweede Kamerfractie ook zo 

belangrijk. De VVD moet heldere lijnen hebben die ver
volgens door elke volksvertegenwoordiger, op welk poli

tiek niveau dan ook, ingevuld kunnen worden'. Daar

naast is Manders van mening dat de kloof tussen Europa 

en de burger gedicht kan worden door meer regionale 

kandidaten op de kandidatenlijst te plaatsen. 'Zij zijn de 
herkenbare gezichten in de regio en zij zorgen voor de 

menselijke herkenbaarheid naast het logo'. 

Als Europarlementariër is Manders lid van de Commis

sie Juridische Zaken en Interne Markt. Het is een com
missie waar veel Europese wetgeving passeert. Daar zit

ten boeiende, maar onvermijdelijk, ook minder boeien

de onderwerpen tussen. Een van de nadelen is volgens 

Manders dat er te vaak en te lang wordt gesproken over 
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Toine Manders, 
VVD-Europarlementariër 

onderwerpen als "technische voor

schriften voor de achterkant van 
driewielige motorvoertuigen". 

'Een gevaar is dat men daarbij de 

grote lijnen uit het oog verliest. 

Aan de andere kant biedt de porte
feuille Interne Markt volop moge

lijkheden. Het bevorderen van vrij 

verkeer van personen en goederen, 
belastingharmonisatie en het 

opheffen van handelsbelemmerin

gen zijn hiervan voorbeelden. 

Daar kan ik concrete bijdragen aan 

leveren. Europese harmonisatie 
van het burgerlijk en strafrechte

lijk wetboek bijvoorbeeld. Het 

moet in de toekomst makkelijker 

worden voor burgers en bedrijven 
om juridische procedures te voe

ren in het buitenland. En wat 

belastingwetgeving betreft zou 

moeten worden gestreefd naar een 
gecoördineerde Europese belas

tinggrondslag met concurrerende 

tarieven. Op die manier wordt de 

markt doorzichtiger en wordt het voor bedrijven gemak
kelijker om bijvoorbeeld beslissingen te nemen over de 

plaats van vestiging'. 

'Omdat Frits Bolkesteinde nieuwe Europees Commissa
ris is voor de Interne Markt kruisen onze wegen elkaar 

regelmatig. We hebben onderling goed contact, maar 

ook met zijn kabinetsmedewerkers overleg ik regelmatig. 

Dit contact moet ook zo blijven omdat we daardoor 
elkaars positie kunnen blijven versterken'. 

Quasi weten
schappelijk gepraat 
Bang dat hij de band met zijn achterban zal verliezen 
omdat hij veel in Brussel en Straatsburg zal moeten zijn, 

is hij niet. 'Behalve mijn medewerkster in Brussel heb ik 

drie parttime medewerkers in Brabant in dienst. Het zijn 

vutters die in maatschappelijk opzicht hun sporen 
inmiddels hebben verdiend (een oud-neurochirurg, een 

oud-rector van een scholengemeenschap en een archi

tect). Zij hebben veel tijd en brengen een hoop levenser

varing met zich mee. Zij adviseren mij, zij houden voor 
mij de regionale pers bij en bezoeken de diverse bijeen

komsten waar ik niet aanwezig kan zijn. Met mijn visite

kaartjes lopen ze rond en beantwoorden vragen. Afde
lingen voelen zich op die manier niet in de steek gelaten 

als ik noodgedwongen afwezig ben en kunnen zo toch 

hun boodschap aan mij kwijt. Mijn grootste taak is dat 
de kiezer moet weten dat ik in Europa zit. Ik zal dan ook 

proberen de Europese Politiek te vertalen naar heldere 

teksten die voor iedereen begrijpelijk zijn, zonder quasi 

wetenschappelijke boodschappen. Een politicus moet 
denken als een filosoof, maar praten als gewone burgers. 

Natuurlijk zal dat niet altijd even gemakkelijk gaan en 

natuurlijk zal ik wel eens tegen Europese muren oplo

pen. Maar mijn grootste taak zal zijn Europa dichter bij 

de burger te brengen. Daar mag de kiezer mij over 4,5 
jaar op afrekenen'! a 



De onvoorspelbare weg van de kandidaat 

Tweede Midden- en Oost-Europa-
• • seminar nteuw 

succes 
Door Roger van de Wetering, foto's: Frank Fahmer 

Op dinsdag 23 november namen 25 deelnemers uit tien verschillende landen 

deel aan het tweede Midden- en Oost-Europaseminar van de VVD. Na het suc

ces van het seminar van 1998 over campagnetechnieken en -strategieën, werd 

onder voorzitterschap van internationaal secretaris Zsolt Szabo een seminar 

gehouden met de titel "The Perfect Candidate': Doel van het seminar was de 

diverse criteria en procedures voor de selectie van kandidaten voor politieke 

functies te bediscussiëren. 

, D", e selectieprocedure is afhankelijk van de 
" :~riteria ~ie _een politieke partij hanteert. 

" ~ '": 'Deze crrtena worden grotendeels 
" , bef)áhld door de politieke cultuur in een land. In 

het programma van het seminar kwamen de ver

schillen in politieke cultuur tussen de diverse 

landen duidelijk tot uitdrukking. Gerald Ver
non-Jackson, plaatsvervangend campagneleider 

van de Britse Liberal Democrats, gaf aan dat de 

Britse media politici genadeloos kunnen afreke
nen op privé-zaken. Dergelijke schandalen heb
ben grote gevolgen voor de populariteit van de 

partij zelf. De Liberal Dernocrats hebben daarom 
een.procedure ontwikkeld waarin- voordat de 

partij kandidaatstelling van een persoon accep
teert- de aspirant-kandidaat een uitgebreide 

vragenlijst naar waarheid dient in te vullen. De 

Liberal Dernocrats accepteren niet alle kandi

daatstellingen. Pas nadat deze formulieren zijn 
beoordeeld kan de feitelijke kandidaatstelling 
beginnen, met het testen, beoordelen en selecte
ren van kandidaten. Op deze wijze hoopt de par

tij schone handen te houden; kandidaten die 

toch een dubieus verleden blijken te hebben, 

hebben klaarblijkelijk gelogen en hoeven op geen 
enkele steun van de partij te rekenen. 

Namens de VVD werd de kandidaatstellingspro
cedure uiteengezet door Daan Zwart, directeur 
van het algemeen secretariaat. De Nederlandse 
media zijn nauwelijks geïnteresseerd in het 

privé-leven van politici. Daarbij hebben schan-

dalen rond een individueel politicus nauwelijks 

effect op de populariteit van de partij. De kan di-· 
daatstellingsprocedure van de VVD is daarom in 

beginsel gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
Goede politici en instroom van nieuwe kandida

ten zijn van levensbelang voor een politieke par

tij. Volgens het 'open the gates' -principe pro

beert de VVD zoveel mogelijk nieuw en verfris
send talent binnen te halen. Daarnaast moet 

bewezen kwaliteit en ervaring behouden blijven. 

Naast deze balans tussen vernieuwing en conti
nuïteit, is het belangrijk dat de lijst met kandida
ten zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Daarom 

is het streven naar een evenwichtige verdeling 

tussen man/vrouw, leeftijdscategorieën, regiona
le spreiding etc. noodzakelijk. 

Jan Weijers, secretaris-generaal van de Liberale 
Internationale, stipte hierbij aan dat politieke 

partijen er slechts zelden in slagen om dit even

wicht te vinden. In het vinden van een accepta
bele balans in vrouwelijke en mannelijke kandi

daten zijn alleen Scandinavische politieke partij
en succesvol. Jan Weijers plaatste bovendien een 

kanttekèning bij de stelling van media-adviseur 

Kees Mijnten en Gerald Vernon-Jackson dat een . 
kandidaat een normaal tot goed voorkomen 

dient te hebben. Weijers haalde hierbij het voor
beeld aan van een buitengewoon volumineus 

Brits parlementslid. Juist door zijn omvang 
genoot de man een enorme bekendheid en pop
ulariteit. 

Hans Dijkstal ontvouwt zijn theorie over een succesvolle politieke loopbaan 
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Een goede kandidaatstelling kenmerkt zich door 

een heldere procedure en strikte implementatie 

van deze procedure. Vanuit de deelnemers werd 
hierbij opgemerkt dat door de macht en partij

digheid van de media in veel Midden- en Oost

Europese landen deze zorgvuldig geselecteerde 

kandidaten nooit veilig zijn voor de selectief 
scherpe pen van de media. Hoe dient een partij 
om te gaan met valse beschuldigingen van cor

ruptie en vervormingvan politieke statements. 

Media-adviseur Kees Mijnten benadrukte dat 

hoe dan ook het gesprek met de media gaande 
gehouden moet worden. Het aanspannen van 

rechtszaken werkt vaak averechts. Een goede 

mediastrategie en het investeren in informele 
contacten met de media- zonder de indruk te 

wekken dat men de neutraliteit van de media wil 

aantasten- zal volgens Mijnten op lange termijn 

succesvol blijken. 

De voorzitter van de jongerenorganisatie van de 

Roemeense liberalen legde uit dat de Roemeense 
liberale partij momenteel in de opiniepeilingen 

afgerekend wordt op het uitblijven van- voor de 

bevolking- zichtbare resultaten van de hervor
mingen in Roemenië. De Roemeense liberalen 
beschikken over een goede kandidatenlijst met 

Gerald Vernon-Jacksou van de Britse Liberal Demo
crats illustreert zijn betoog met het laatste politieke 
schandaal 

veel (jong) talent, doch zijn zoekende naar een 

goede campagnestrategie om bij de verkiezingen 
van volgend jaar hun talenten optimaal te benut

ten. 

VVD-Tweede Kamerlid Gert-Jan Oplaat illus

treerde dat met veel eigen initiatief en energie 
een kandidaat zich uitstekend kan profileren. 

Het opbouwen en onderhouden van een goed 

contact met de regionale achterban en het ont

wikkelen van specialistische kennis zijn hierbij 

kernbegrippen. 

Ter afsluiting werd Hans Dijkstal gevraagd uit
een te zetten wat de kortste weg naar de politieke 
top is. Volgens Dijkstal is die weg niet uit te stip

pelen. Toevallige gebeurtenissen hebben een 

belangrijke invloed op de weg naar de top. 

Natuurlijk probeert iedere politicus op het juiste 
moment het enig juiste te zeggen, maar achteraf 

wordt pas duidelijk in hoeverre hij hierin 

geslaagd is. • 

Roemeense liberalen 
ontmoeten 
GerritZalm 
Een delegatie van de Roemeense liberale 

partij Particlul Liberal National (PNL) was 

op 22 en 23 november te gast bij de VVD. 

De delegatie bestond uit experts op het 
gebied van over heicisfinanciën en had 

onder meer een ontmoeting met Gerrit 

Zalm. De PNL zoekt naar mogelijkheden 

om experts op te leiden zodat de hervor
ming van de Roemeense overheidsfinan

ciën bespoedigd kan worden. • 

De Roemeense liberale delegatie op 
bezoek bij Gerrit Zalm 



Nieuws uit de regio's en 
afdelingsbladen 
D_oor Reny Dijkman, cartoons: Gerard Wiegel 

Heel veel dank voor de trouwe toezen

ding van uw bladen in 1999! 

Uit de reacties merken wij dat dit een 

goed gelezen rubriek is. Helaas had de 

• redactie het afgelopen jaar niet in alle 

bladen ruimte genoeg om deze rubriek 

te plaatsen, maar ook dan worden de 

bladen gelezen. 

Onder de kop: "Jonge mensen in een oude par
tij" schrijft Marnix Valkenburgh in Groningen. 

'De jongeren zijn de toekomst. Dit betekent dat 

elke organisatie die zijn continuïteit wil waarbor

gen moet investeren in de toekomst, en daarmee in 

de jongeren. Bedrijven zoeken jong talent, overhe

den zijn ernaar op zoek en partijen moeten ook 

jonge mensen aan zich binden ... ' Als belangrijkste 

argument om lid te worden van een politieke 
·partij noemt Marnix: 'Het willen vormen van een 

eigen mening. Een politieke partij is een platform 

waar opinies gevormd worden en verschillende 

deelbelangen met elkaar worden geconfronteerd. 

Lid van een partij word je om een mening te vor

men en te dragen ... ' 'Waarom een mening? Het 

hebben van een mening impliceert betrokkenheid. 

De vraag waarom jongeren een mening moeten 

hebben kan dan ook niet los worden gezien van de 

vraag wàarom jongeren betrokken moeten zijn bij 

de samenleving. Deze vraag is eigenlijk een retori

sche. Een samenleving is de naam samenleving niet 

waard wanneer de leden ervan zich er niet bij 

betrokken voelen. En die betrokkenheid is bij veel 

jongeren wel degelijk aanwezig ... ' 'Willen politieke 

partijen in de toekomst een rol van betekenis blij

ven spelen in de samenleving, dan zullen ze moeten 

investeren in mogelijkheden voor discussies over 

die samenleving. Discussies met zichzelf, maar ook 

met belangengroepen of andere instanties uit het 

maatschappelijk middenveld. Hierbij zullen de 

". jongeren van nu een grote rol moeten spelen.' 

De ondercentrale IJsselmonde organiseerde in 
november een unieke workshop met als inleiders 
het VVD-Tweede-Kamerlid Philippe Brood en de 
gemeentesecretaris van Papendrecht, Theo Hoex. 
Zij spraken voor de VVD-raadsleden van de zes 

gemeenten op IJsselmonde en de deelraadsleden 
van Rotterdam. Het onderwerp was "Is een raad 

op weg naar dualisme verlamd geraakt en kan hij 

zijn taak van hoogste orgaan van de gemeente 
niet meer uitoefenen?" In werkgroepjes werd hier 

over gediscussieerd en uiteraard werden daarbij 
ook de andere ideeën van minister Peper, zoals 

(onnodige) gemeentelijke herindelingen, betrok

ken. 'Het was,' zo schrijft Koos de Looff, lid oc
IJsselmonde, 'een zeer leerzame ochtend, die zeker 

in 2000 herhaald zal worden.' 

De immer actieve afdeling VVD-Brussel en 

Omstreken gaat speciale activiteiten ontwikkelen 
voor de nieuwe leden van 1998 en 1999. Op de 

maandelijkse internationale liberale borrels in 

Café Kitty O'Shea in Brussel vinden geanimeerde 
ontmoetingen plaats. Voorzitter Eddy Hartag zal 

daar op 4 januari zijn nieuwjaa~sgroet houden. 

Volgende data zijn 1 februari en 7 maart. 

De VVD-statenfractie van de Provincie Zuid

Holland bracht een speciaal themanummer uit 

over de begroting 2000. Fractievoorzitter Charlie 
Aptroot begon vorige maand met de deuren van 

het provinciehuis open te gooien voor alle VVD
fracties en -besturen in Zuid-Holland om te lui

steren naar wat in de gemeenten leeft. Die open 

instelling benadrukte hij nog eens bij de begro

tingsbehandeling. 'De inwoners zijn de baas van 

de provincie; wij zijn vier jaar bij ze in dienst'. Zijn 
hele begrotingsinbreng was gebaseerd op wat de 
inwoners wensen. Een passage: 'Onze inwoners 

vragen om een slagvaardige overheid die het werk 

goed doet. Zij begrijpen niet dat gedeputeerden de 

komende jaren honderdduizenden guldens per jaar 

aan reiskosten willen gaan maken om allerlei pro

vincies elders in Europa te bezoeken. Onze inwo

ners weten dat ontwikkelingswerk een taak van het 

Rijk is. Onnodig dus dat provincies en gemeenten 

dat ook nog eens gaan doen.' De VVD-oppositie

leider hekelde het huidige beleid. 'Het gemeente

bestuur van Rotterdam is niet bepaald blij als het 

college van Gedeputeerde Staten zonder overleg 

meedeelt dat de Tweede Maasvlakte er voorlopig 

niet komt en vliegveld Rotterdam/Airport/Zestien

hoven dicht moet. De gemeentebesturen van Val

kenburg, Katwijk en Wassen aar worden er niet 

vrolijk van als het College van Gedeputeerde Sta

ten buiten hen om minister Pronk schrijft wat er in 
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deze gemeenten allemaal gebouwd moet wor

den ... ' 

De VVD-fractie Utrecht is blij dat na tien jaar 

praten en vergaderen eindelijk Hoog Catharijne 

zal worden opgeknapt. 'We moeten aan de slag,' 

schrijft raadslid Halbe Zijlstra, 'want als we nu 

het lef niet hebben om deze verantwoorde risico's te 

nemen, wanneer dan wel? Laten we eerlijk zijn, 

indien mensen nooit risico's zouden durven nemen 

dan zou Nederland toch nooit ontstaan zijn? Want 

wie gaat er nu onder de zeespiegel wonen?' 

De Leeswijzer uit Stadskanaal bevat- zoals de 
meeste afdelingsbladen- veel informatie, maar 
intrigerend is "De teloorgang van NITWIT NV". 

Daar wrijf je de ogen bij uit. Als hiermee het 

College en de raadsleden zijn geschetst wordt het 

geen hartelijke gezamenlijke Nieuwjaarsviering! 
Het is 'Een Kanaalster Soap in talloze afleverin

gen' geschreven door ResidenTie met een penne
tje vol vitriool! 

Liberaal Leiderdorp heeft een stevige uitsmijter 

over de Onroerend Zaak Belasting (OZB), die 
vele pennen en monden in beweging heeft 
gebracht. 'Worden we artikel12 gemeente? Heb

ben we in de afgelopen jaren slecht gepland? Of 

hebben we te ruim geleefd?' vraagt J eroen Karre

man. ' ... Het resultaat is dat ik in het jaar 2000 

geen 1200 gulden, maar 1500 gulden mag betalen 

om in Leiderdorp te mogen wonen. Daarmee 

behoort dit dorp tot de duurste van de regio. Dat 

heeft het college toch maar mooi voor elkaar gekre

gen. En dan leven we nog in een hoogconjunctuur. 

Het klinkt misschien wat sarcastisch, maar als 

WD hebben we wel aan dit beleid meegewerkt. En 

over twee jaar staan de verkiezingen weer voor de 

deur. En ik vraag me af hoe wij dit aan de burgers 

moeten gaan verkopen ... ' 

Voorzitter Berend Stolk spreekt in zijn voor

woord over een "OZB-vriendelijke" wijze. Hij 

roept de leden op eens mee te denken over de 

loden lasten van het huidige voorzieningenni
veau. 'U zegt het maar. U bent de kiezer. U bent al 

of niet in open samenwerking de baas. Maar laten 

we bij voorkeur ook aangeven wat het mag kosten. 

Als partij zullen we de keuzes niet uit de weg 

gaan ... ' 

Apeldoorn organiseerde een thema-avond over 
veiligheid met als inleider politiekorpschefVan 

Os. Een voorzet werd gedaan in Liberaal Apel

doorn. Wel of geen camera's op het Caterplein? 
En hoe wordt gedacht over herintegratie van 

zedendelinquenten? De tweede helft van de 

avond werd besteed aan de meerjarenbegroting. 

Voorzitter Joke Volmuller, afdeling Leidschen

dam gaat dieper in op de taken van het afde
lingsbestuur na het interview in het september

nummer van Vrijheid & Democratie met Hans 
Dijkstal en Bas Eenhoorn. Naast de samenstel
ling van een goede fractie " het politieke gezicht 
van de afdeling" wil zij meer activiteiten ont

plooien. 'Ons bestuur is bezig met een opzet om 

het bedrijfsleven bij de partij te betrekken en vrij

blijvendheid kennen we niet. Toch willen we meer 

doen en wat we doen niet op een handjevol mensen 

laten neerkomen. Daartoe hebben we versterking 

nodig!' 

(Blijf uw bladen en berichten sturen naar Postbus 

622,2280 AP te Rijswijk! Wordt vervolgd.) • 

BARTELS ADVOCATEN 
Bartels Advocaten is het enige onafhankelijke middelgrote advocatenkantoor met vestigingen in de vier grote steden. De werkzaamheden 
concentreren zich op cliënten met vermogensrechtelijke belangen, met name in het bedrijfsleven. Specïfieke aandachtsgebieden van het kantoor 
zijn: vastgoedrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, incasso's en claims. Een dertigtal medewerkers staat voor u klaar om u te adviseren en 
zonodig bij te staan in procedures. Desgewenst wordt op voormelde rechtsgebieden een second apinion afgegeven. 

Bartels Advocaten kent ook de mogelijkheid van detachering ("hire a real lawyer") en is tevens bereid om voor een vaste prijs bepaalde 
juridische werkzaamheden te verrichten ("tendering''). 

UTRECHT 
Het Hoogeland 
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht 
Postbus 64, 3500 AB Utrecht 

AMSTERDAM 
Smith Building 
HogehiJweg 10 D, 1101 CC Amsterdam Zuidoost 
Postbus 22723, 1100 DE Amsterdam Zuidoost 

Telefoon: +31 (0)30- 2522 577, Fax: +31 (0)30- 2523 943 Telefoon: +31 (0)20- 3113 666, Fax: +31 (0)20- 3113 677 

DENHAAG 
Zeestraat 100 Kantoorgebouw 
Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag 
Postbus 84151, 2508 AD Den Haag 

alle vestigingen: 
e-mail: info@bartels-advocaten.nl 
http://www.bartcls-advocaten.nl 

algemeen telefoonnummer: 0800 - 2278 357 

ROTTERDAM 
Gebouw Weena 
Weena-Zuid 124, 3012 NC Rotterdam 
Postbus 245, 3000 AE Rotterdam 

Telefoon: +31 (0)70- 3566 543, Fax: +31 (0)70- 3566 544 Telefoon: +31 (0)10- 2!79 050, Fax: +31 (0)10- 4141345 



Joris Voorhoeve lid Raad 
vanState 
Oud-politiek leider Joris Voorhoeve is sinds 1 december lid van de Raad van State. Voorhoeve werd 
tijdens zijn drukbezochte afscheidsreceptie in de Tweede Kamer door Hans Dijkstal geprezen onder 

andere voor de cruciale rol die hij in de VVD als fractieleider heeft gespeeld in de moeilijke periode '86 

-'90. Bij hem horen de begrippen: betrouwbaarheid, integriteit en betrokkenheid. Hij liet iedereen in 

zijn waarde. Joris verklaarde dat hij nooit zijn memoires zou schrijven. Hij had tien punten voor poli
tici. Twee ervan: 'Er zijn geen onoplosbare problemen, wel onoplosbare mensen,' en 'Een sterk politi

cus heeft zo'n dikke huid dat hij rechtop blijft staan zelfs nadat zijn ruggengraat is ingestort.' • 

AUSTRALIE/NIEUW ZEELAND 
MASTERS OF DOWNUNDER, 

de overtreffende trap in kennle; en pere;oonlljke werkwijze, vooral ale; 
het 9aat om uw mooie;te rele; naar Downunder. One; e;cenario voor 

relzen In {3roepe;verl:7and of individueel zal u zeker aane;preken! 
Bel met hét AUS/NZ centrum te Nune;peet 0341-260808. Dank u! 

TE HUUR IN ZUID FRANKRIJK 
Villa's, huizen, parken in de Dröme, Provence, Cöte d'Azur, 
Alpen en de Lot. Dr6me-Vakantiehuizen heeft het grootste 
aanbod van Dr6mehuizen met verrassende prijzen, uitvoeri
ge documentatie en een gedetailleerde routebeschrijving. 
Gratis brochure: 026-3519198 (ook 's avonds en weekend}. 
Fax 026-4435873. Ook voor aankoop van huizen. 

Het geheim van succes 

Ontdek uw verborgen talenten 

Ontwikkel uw persoonlijke strategie 

Leer effectiever communiceren 

Zet uw dromen om in praktische doelen 

Leer uw onderbewuste partner bewust in te zetten 

Bel voor nadere informatie over deze nieuwe cursus: 
drs. Anneke Jeurink, 020-6732653 

s 
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LPC' ers nemen afscheid 
Twee mensen met een enorme staat van dienst 

hebben op dinsdag 30 november afscheid geno
men van de Landelijke PR-Commissie (LPC); 

Mieke Peeters van de KC 's-Hertogenbosch en 

Marga Lubbers van de KC Drenthe. 

'We hebben met elkaar een goede band opge

bouwd en ik weet ook zeker dat we contact hou
den. Als er iets is, mogen jullie altijd bellen,' liet 

Marga de overige LPC' ers weten. Mieke gaf aan 

altijd met heel veel plezier deel uitgemaakt te 
hebben van de commissie. 'Maar je kunt dit niet 

alleen doen. PR-werk doe je met z'n allen. Vrij-

Mieke 
Peeters 

willigers in afdelingen moeten je helpen,' aldus 
Mieke. 

Juist dat laatste is heel belangrijk en zowel Mieke 

als Marga konden de mensen in hun kamercen
trale altijd uitstekend aansturen. 'Zelf campagne 

voeren is één ding, maar mensen enthousiasme

ren om het ook te doen is twee. Jullie zijn daar 

altijd erg goed in geslaagd,' zei Lody Pieters toen 

ze hen bedankte voor hun jarenlange inzet. • 

Mar ga 
Lubbers 

Afscheid van Frits Bolkestein 

Nog één keer was hij terug in de Oude Zaal van 
de Tweede Kamer. Erelid en oud-politiek leider 
Frits Bolkestein en zijn Femke namen afscheid in 

hun stijl. Slechts één speech had Frits bedongen 
en geen rijen wachtenden. 

Zo werd het een ongedwongen receptie met een 
muzikale omlijsting die door Frits zelf was uitge

zocht. 

Hans Dijkstal zei in een kort afscheidswoord: 
'Groot is een volk dat zijn grootste zonen aan de 

internationale gemeenschap afstaat!' Terugblik
kend: 'Wat heeft die man toch een aantal knup

peltjes in dit kleine, grote (Haagse) hoenderhok 
gegooid!' 

Premier Kok en Annemarie Jorritsma in gesprek met 
de scheidende Bolkestein (foto: Theo Meijer) 

'Ik ben gegaan op het hoogtepunt,' constateerde 
Frits. 'Ik heb niet willen wachten tot men zou 
zeggen wanneer gaat die man nou eindelijk eens 
weg?' 

De mannen bestookten elkaar met spreekwoor
den en gezegden- een speciale hobby van Bol

kestein - die afsloot met: 'Aan de rand van het 

ravijn is het uitzicht het mooist!' • 



s 
Cursussen Haya van Somerenstichting 
Van januari t!m juni 2000 

Hieronder treft u aan een overzicht 

van de cursussen die bij de Haya 

van Somerenstichting zijn aange
vraagd. Voor opgaveen/ofmeer 

informatie kunt u contact opne

men met de genoemde contactper

soon. 

KC Tilburg 

tDe heer H. Kamman 

Vlaggeschip 40 
4902 CL Oosterhout 

tel: 0162-43 79 25 (h) 

Verhouding Bestuur/Fractie 

29 januari 

PRecursus 

12 februari 

Basiscursus Europa 

25 maart 

Debatingtechniek 

13 mei 

KC Overijssel 

De heer M. Valentijn 
Beulakerweg 14 

8355 AH Giethoorn 
tel: 0594- 50 44 49 

PR-cursus 

21 en 22 januari 

KC Flevoland 

De heer O.E.G. Kempenaar 
Lancasterdreef 35a 

Tel: 0321-3192 00 

Liberalisme I 

19 januari 

Discussietechniek I 

18 en 19 februari 

Presentatietechniek I 

24 en 25 maart 

Debatingtechniek 

3 juni 

KC Leiden 
F.L.M. Scheffer-Teenwisse 

Vaartdreef 3 7 

2724 GB Zoetermeer 

Tel: 079- 341 21 88 

Verhouding Bestuur/Fractie 

15 januari 

Dienny Kroos-van der Meij 
Loco-burgemeester/wethouder Dienny Kroos

van der Meij heeft om gezondheidsredenen op 

25 november afscheid genomen van haar 

gemeente Capelle aan den I]ssel. De populaire 
, wethouder die sinds 1978 actief is in de VVD 

werd drievoudig onderscheiden. Zij werd 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas

sau en tot ereburger van Capelle a/d IJssel. En 
namens het hoofdbestuur overhandigde Jan 
Korff, algemeen secretaris, haar de Stikkerpla

quette voor al haar verdiensten binnen de VVD. 

Was het interne afscheid tijdens de ledenverga

dering van 4 november, op 25 november kwa
men circa 450 mensen naar haar afscheidsrecep

tie. 
Van Dienny kan worden gezegd dat zij zich 
overal in de VVD inzette waar dat nodig was. Zij 

was het gezicht van de VVD in Capelle a/d IJssel, 
zat in talloze (landelijke) commissies en bestu

ren; werkte begin jaren negentig als adjunct
algemeen secretaris op de Koninginnegracht, 

,. was voorzitter van de landelijke begeleidings-

Dienny Kroos-van der Meij 

commissie positieve actie VVD, lid van de partij
raad en de landelijke klankbordgroep. Buitenge
woon communicatie( met humor, relativerings
vermogen en warmte heeft zij zich voor alles 

ingezet. Dienny, het ga je goed! • 

Indien u vragen heeft of meer 

informatie wenst over Vorming & 

Scholing kunt u contact opnemen 

met de Haya van Somerenstichting, 
tel: 070- 361 30 10. U wordt dan te 

woord gestaan door, Karin de Kok, 

Vincent Janssen, Esther Ossewij er 

of Maaike van Utrecht. • 

({Julimir~(j'làonfuur 

c:ehtdek het delicate 
raffinement en de exquise 

finesse van de originele 
Midden-Javaanse keuken. 

Exclusieve Indonesische 
gastronomie in de 

complaisante ambiance van 

Indonesisch restaurant jSOLO 

Kerklaan 6-8, Kortenhoef. Tel. 035 - 6563066. 

Dagelijks geopend (behalve 's maandags) 
van 17.00 tot 22.00 uur. 
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De besten van de klas 
De VVD-Tweede-Kamerleden StefBlok (9 'f,) en 

Willibrord van Beek (8) kwamen het best uit de 

b~antwoording van 28 vragen van het 
VNO/NCW-blad "Forum". De kamerleden wer

den telefonisch getoetst op hun economische ken

nis. Van de gehele Tweede-Kamer durfden slechts 

37leden mee te doen, waaronder velen anoniem. 
Ook VVD-Tweede Kamerlid Frans Weekers 

scoorde- overvallen in een kamer vol kraambe

zoek- met een 6 beter dan de gemiddelde onder
vraagden. Het gemiddelde cijfer was een 5! 

oorkonde gekregen. Zijn website "Stem op een 
Cyberpoliticus" heeft een plaats behaald in de 
halve finale van de strijd om de website met de 

meest toonaangevende technische en bedrijfs

economische dimensies. 

Spreekbeurten van 
VVD~ politici 

Cyberpoliticus Oussama Cherribi heeft van de 

juryvan de Computable IT AWARD 1999 een 

INTER 
cleanroom 

te 

Oussama: 'Ik heb mijn website gecreëerd na 

mijn aantreden in de Tweede Kamer. Behalve 
mijn e.v. en foto's vind je er ook mijn wekelijkse 
agenda, mijn inbrengen, moties, kamervragen, 

artikelen en andere bijdragen sinds 1994. Op die 
site peil ik meningen over politieke stellingen en 

laat ik mij door bezoekers inlichten. Bezoek dus: 
www.cherribi.~l 

• 
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Hieronder volgt een overzicht van de openbare 

politieke bijeenkomsten van WD-politici (onder 

voorbehoud·van wijzigingen). Voor meer informa

tie kan contact worden opgenomen met Jolanda 

van Heukelom, sprekerscoördinator 

(070- 361 30 21). 

Woensdag 15 december: Hans van Baaien. Loca

tie: Berries, Houthill24 te Alkmaar. Aanvang: 

20.00 uur. 

Maandag 2Q december: Clemens Cornielje. 

Locatie: OC de Waalsprong (locatie nog niet 

bekend). Aanvang: 20.15 uur. Onderwerp: Actu
ele politiek 

Dinsdag 21 december: Otto Vos. Locatie: Afde
ling Haarlem-Zuid (locatie nog niet 

bekend).Aanvang: 20.30 uur. Onderwerp: 
Justitiebeleid 

Dinsdag 11 januari: Theo van den Doel. 
Locatie: Afdeling Den Helder (locatie en aan

vangstijd nog niet bekend) 

Donderdag 13 januari: Theo van den Doel. 

Afdeling Bunnik, Odijk en Werkhoven. Locatie: 
Het Trefcentrum, Burg. v.d. Wijerstraat 78, 

Bunnik. Aanvang: 20.00 uur 

Maandag 17 januari: Gert Jan Oplaat. Afdeling 
Holten. Aanvang: avond. Locatie: De Bister, 

Holten. Onderwerp: Actuele politiek. Aanvang 

20.00 uur 

Maandag 24 januari: Gert Jan Oplaat, Jacques 
Niederer en Eric Balemans. Locatie: OC Ommen 

(locatie nog niet bekend). Aanvang: 20.00 uur 

Maandag 31 januari: met o.a. Hans Dijkstal en 
Loek Hermans. Locatie: KC Gelderland (locatie 

nog niet bekend). Aanvang: 19.30 uur • 
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