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Voor U heeft U het eerste nummer van 1985. Een 
nieuw jaar is vaak reden om een aantal goede 
voornemens te maken. Zo ook de redactie van Uw 
verenigi ngsorgaan.
Het komend jaar willen wij meer aandacht be
steden aan het verenigingsnieuws in het algemeen 
en nieuws van de basis in het bijzonder. Het is 
dan ook de bedoeling dat de activiteitenkalender 
weer in ere wordt hersteld. Geef daarom zo vroeg 
mogelijk Uw afdelingsactiviteiten door aan de 
redactie, stuur convocaten en afdelingsblaadjes 
toe aan de redactie. Het adres is bekend:
Markt 7, 6851 AG Huissen.
Ook is het mogelijk om tijdens het redactieweek- 
end gegevens door te bellen. Zaterdag 2 februari 
tussen 14.00 en 16.00 kan gebeld worden met de 
redactie op telefoonnummer 020-242000.

Wat biedt dit nummer van Driemaster U:
1985 is het internationaal jongerenjaar. Hier
naast vindt U daar een artikel over.
De redactie heeft gemeend de Europarlementariër, 
die lid is van de JOVD, Gijs de Vries te inter
viewen. Daarnaast worden in dit nummer ook inter
views geplaatst met twee nieuwe HB-leden, Roel 
van Goudoever en Albert Kooiman. 
Achtergrondinformatie wordt verstrekt over het 
Wereldjeugdfestival en de liberale Noord-Zuid- 
stichting i.o.. Het Hoofdbestuurslid Jaap de 
Mare bespreekt de aanbieding van de nota jeugd- 
werkeloosheid aan minister de Koning en hij 
bespreekt de RSV themadag. Zijn collega Eli 
Leenaars legt het HB-standpunt over burgerlijke 
ongehoorzaamheid uit.
Verder nog een verslag van een interessant 
forum over politieke ideologiën en een portret 
van de afdeling Flevoland.

Op zijn vergadering van 13 januari heeft het 
Hoofdbestuur twee ad interimbestuursleden be
noemd. Ton Hooijmaijers volgt Bertus van Weezen- 
beek a.i. op, Carin de Boer volgt Wim Hoving op. 
Dat betekent dat wij afscheid nemen van twee en
thousiaste bestuursleden. Twee mensen die een 
stempel op de JOVD hebben gedrukt. Bertus heeft 
de JOVD een promotiebeleid gegeven, dat er voor
dien nog niet was. Wim heeft de vorming en scho
ling in de JOVD een professioneel gezicht gege
ven. De vormingscursussen waren onder zijn lei
ding op een hoog en gezellig niveau.
De JOVD kan beide afgetreden bestuursleden dank
baar zijn voor hun inzet en hart voor de JOVD.

Wilfried Derksen, 
hoofdredacteur.

RECTIFICATIE
Abusievelijk is in de vorige 
Driemaster vermeld dat het con
gresverslag geschreven is door 
Elise Fokkink en Arthur Fickel. 
Het congresverslag is echter 
geschreven door Arthur Fickel 
al leen.



INTERNATIONAAL

1985 Jongerenjaar!
In 1979 nam de Verenigde Naties het initiatief tot het internati
onaal jongerenjaar. 1985 zal in het teken staan van het motto 
"Participatie, ontwikkeling en vrede". Het internationaal jonge
renjaar is een initiatief van de Roemeense regering en is o.a. 
door Nederland ondersteund.

W i l f r i e d  D e n k s e n

wordt gestart in buurthuizen, 
op scholen, op radio en TV en 
in de kranten met het doel 
buitenlandse jongeren te in
formeren over de taak en func
tie van de gemeenteraad.
De policieKe partijen moeten 
gemobiliseerd en geactiveerd

In Nederland is het PIJON, het 
Nederlands Platform voor Inter
nationaal Jongerenwerk, het 
landelijk coördinatiepunt voor 
het 'particulier initiatief'. 
Rond de 45 jongerenorganisaties 
werken samen om gestalte te ge
ven aan het jongerenjaar..
Al in 1982 worden een aantal 
centrale thema's gekozen: 
jeugdwerkeloesheid, minderja
righeid, jonge buitenlanders en 
vrede en ontwikkeling.

ARTIEPLAN

De deelnemende organisaties 
hebben gezamelijk een aktieplan 
opgesteld. Dit boekwerkje geeft 
de verlangens aan van de orga
nisaties. Natuurlijk betekent 
dit, dat er compromissen geslo
ten moesten worden.
Het Actieplan bestaat uit vier 
delen. Na de inleiding volgen 
de positie van jongeren, poli
tieke- en beleidswensen en de 
actievoorstellen.
Bij het opstellen van dit plan 
heeft de JOVD een actieve rol 
gespeeld. De JOVD heeft het 
ouder-onafhankelijk studiefi
nancieringsstelsel en de ver
laging van de meerderjarig- 
heidsgrens voorgesteld.

Belangrijk is dat speciale aan
dacht wordt geschonken aan de 
buitenlandse jongeren in Neder
land. Hun positie is tweeslach
tig en verwarrend. Dit komt 
doordat zij in twee culturen 
leven. Nederland heeft zich 
hierdoor ontwikkeld tot een 
multiculturele samenleving. 
Buitenlandse jongeren ondervin
den een aantal specifieke pro
blemen. Het is moeilijker om e 
een baan te vinden, de school 
is door het taalprobleem moei
lijker en zo zijn er meer pro
blemen. Ook komt in Nederland 
steeds meer racisme voor.

worden om meer aandacht te 
geven aan de problematiek van 
(jonge) buitenlanders.
Een ander project is het me- 
dezeggenschapsproject. Het werk 
in leerlingenraden, commissies 
van deze raad en de medezeggen
schapsraad dient gestimuleerd 
te worden. Hiertoe zal in een 
krant informatie verstrekt wor
den over de medezeggenschaps- 
regels

Het jongerenjaar opent ook mo
gelijkheden voor afdelingen en 
districten. Aan gemeenten en 
provincies is geld ter beschik
king gesteld voor de financie
ring van projecten in het kader 
van dit jongerenjaar.
Afdelingen kunnen bij gemeenten 
aanvragen doen voor projecten 
en kunnen gemeenten stimuleren 
bij het organiseren van projec
ten. Er is veel geld ter be
schikking gesteld.

CD

Het jongerenjaar kan bij het be
strijden van het racisme een rol 
spelen.

Een tweede belangrijk onderwerp 
is Vrede en ontwikkeling. Hier 
heeft de JOVD consessies moeten 
doen, maar de tekst in het ac
tieplan is wel aanvaardbaar. 
Frank Rohof waarschuwt er echter 
wel voor, dat de uitvoering van 
dit onderwerp kan leiden tot 
eenzijdigheid.

Er zijn een aantal concrete 
projecten. De JOVD participeert 
via M-50 (de organisatie van 
politieke jongerenorganisaties) 
in het project Gemeenteraadsver
kiezingen 1986. In dit project 
worden de mogelijkheden onder
zocht voor buitenlandse jonge- 
om deel te nemen aan deze ver
kiezingen. De bedoeling is dat 
er een voorlichtingscampagne

Het jongerenjaar wordt positief 
bejegend door het JOVD hoofdbe
stuur. Het biedt vele interes
sante mogelijkheden. Laten we 
er als JOVD gebruik van maken. 
Aan het hoofdbestuur zal het 
niet liggen, dat zal activitei
ten genoeg ondernemen. Laat 
de afdelingen dat voorbeeld 
volgen. •
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INr ER NAT IO N AAL
GIJS DE VRIES:

„Voor 2 0 0 0  geen
Op een vroege maandagmorgen toog uw redakteur uit het Amster
damse naar het residentiële Den Haag om aldaar de oud-hoofd- 
redakteur van Driemaster en jong EuroparlementariërGijs de 
Vries voor een vraaggesprek te onderhouden.
Op de Lange Voorhout gearriveerd werd uw verslaggever gevraagd 
een ogenblik te wachten omdat de oud-JOVD"er in een belangrij
ke besprekingwas en ook na het interview
ke bespreking was en ook na het interview bleek d e ‘Europarle
mentariër al weer snel ergens anders aanwezig te moeten zijn. 
Kortom,er wordt hard gewerkt in het Europese kamp,maar geluk
kig was er nog ruimschoots de tijd om stof te bespreken die 
voor u,lezers van dit liberaal tijdschrift,een interessant 
artikel vormen.

Jur jen  Olling

JO-Nu u dan enige maanden in 
het EP bent,wat kunt u over de 
recente aktiviteiten en proble
men vertellen?
GDV-Van aktueel belang is de 
verwerping van de begroting 
waarmeehet EP zijn tanden heeft 
laten zien en de bereidheid ze 
te gebruiken.De verwerping is 
een belangrijk wapen in de ver
beten machtsstrijd tussen het tP 
en de Raad van Ministers:Bn al? 
we deze situatie vergelijken 
met de Nederlandse,blijkt hoe
veel macht het LP uitoefend, 
want de Tweede Kamer verwerpt 
"slands begroting niet.Op Eu
ropees niveau echter is een 
strijd gaande waarin het gaat om 
twee kernvragen:1-wi11 en we een 
echt Europa?2-wiHen we een de
mocratisch Europa?Deze ontwik
kelingen kosten veel tijd,wat 
niet verwonderlijk is als je 
kijkt naar de ontwikkeling van 
de Zeven Provinciën naar Neder
land en het ontstaan ven de 
Verenigde Staten van Amerika. 
Vóór het jaar 2000 zal er zeker 
geen één Europa zijn.
JO-Natuurlijk is deze ontwikke
ling een kwestie van tijd,maar 
gaat nu alles niet veel sneller 
denkend aan de V.N. en de NHVO? 
GDV-Het Nederlands denkvermo
gen gaat niet verder dan twee 
jaarlMen besteedt vaak weinig 
aandacht aan de democratische 
ontwikkelingen op ons eigen 
continent terwijl de verwikke
lingen in verre landen nauw
lettend gevolgd worden.Maar 
het gevecht voor de toekomst

Gijs de Vries

van Europa is in volle gang 
in de vorm van de guerilla om 
de begroting en het discussie- 
comité Dooge,dat de taak heeft 
gekregen zich bezig te houden 
met de institutionele hervor
mingen van de EG.Het Verdrag 
van Rome blijkt nl. niet te 
werken,omdat het vetorecht, 
dat overigens ook niet erg de
mocratisch is,te pas en te on
pas wordt gebruikt.Men heeft 
het systeem volledig ontkracht 
en komt niet meer tot besluiten 
Derhalve moet het comité Dooge 
een beslissing nemen over een 
nieuw systeem.Het blijkt dat 
iedereen het er over eens is

dat er iets anders moet komen. 
Want niet één van de lidsta
ten kan het zich veroorloven 
economisch of politiek de EG 
kapot te maken.Het EP staat op 
de bres voor de democratie van 
Europa,mee het ontwerpverdrag 
Spinelli.met het ontwerp voor 
een nieuw systeem waarin o.a. 
de turopese Commissie moet De- 
palen of het vetorecht al dan 
niet gebruikt kan worden.
JO-Nu heeft u gesproken over de 
institutionele problemen en her
vormingen,maar wat voor voor
stellen heeft het EP gedaan om- 
trend de Britse bijdrage?
GDV-Het tP is het absoluut on
eens met de ministers die een 
kleinere BlW-afdracht aan Eu
ropa willen,omdat de BTW een 
Europese heffing is,die verder 
niets met de nationale regerin
gen te maken heeft,dan dat ze 
er door wordt gei'nd.Omdat het 
tP geen greep heeft op de in
komsten,maar wel op de uitgaven 
heeft ze de volgende voorstel
len voor Groot-Brittannië ge
daan: 1-de infrastruktuur verbe
teren door grote gebieden te 
ontslui ten;2-jeugdwerklooshei s- 
projekten voor Britse jongeren 
te starten;3-energiebesparings- 
projekten in te richten.
Zodat op deze manier de Europe
se burger,i.c. de Britse,het 
het gevoel hebben dat Europa 
iets terugdoet en dat ze greep 
hebben op de uitgaven.Alle bur
gers moeten kunnen profiteren 
van de EG en het is volstrek
te waanzin dat er in Europa nog 
paspoorten nodig zijn en dat 
diploma's in sommige landen wel 
en in andere landen niet geldig 
zijn en dat alle belastingwetge
ving en sociale voorzieningen 
niet op elkaar afqestemd zijn.
In Europa moet een vrije markt 
zijn voor personen,maar ook voor 
goederen.Het is voor indus
trieën in Europa volstrekt nood
zakelijk een grote afzetmarkt 
te hebben om de concurrentie
slag tegen Japan en de VS 
niet te verliezen.Het is niet 
voor niets dat de Europese 
filmindustrie niet van de grond



INTERNATIONAAL

Europese eenheid !”

Europese Raad te Dublin

komt en dat ons continent over
spoel d wordt door Amerikaanse 
films.De Europese burgers moe
ten de keuze hebben om naar de 
Europese televisie te kijken 
als aanvulling,niet als ver
vanging,want een Eurocultuur 
wordt niet nagestreefd,maar 
bevordering van interactie van 
culturen wél.
JO-Wat betreft de eenwording 
op financieel gebied,hoever 
staat het met de invoering van 
de European Currency Unit ? 
GDV-Het probleem met zulke in
grijpende veranderingen is dat 
de Raad van Ministers tegen het 
plafond zou springen;daarom 
hoopt men langzamerhand en met 
kleine stapjes de ECU in te 
voeren.Zo is het bijvoorbeeld 
al mogelijk om een ECU hypotheek 
af te sluiten of een spaarreke- 
ningin ECU te openen,die het

voordeel van hoge rente en gro
te stabiliteit heeft.Op deze 
manier wordt langzamerhand de 
ECU ingevoerd,wat overigens in 
verschillende grote bedrijven 
al gebeurd is.Want voor het be
drijfsleven is een Europese 
munt van emanent belang.Ook 
de bestrijding van de crimina
liteit moet Europees aange
pakt worden.Het verdwijnen van 
grenzen binnen Europa vormt 
geen drempel voor de bestrijding 
van de criminaliteit.Volgens de 
politie gaat het om de grenzen 
van Buiten Europa waar de mis
dadigers gepakt kunnen worden.
Er zal op alle gebied meer sa
mengewerkt moeten worden:onze 
stokpaardjesmogen best eens op 
een buitenlandse wei grazen en 
andersom.We kunnen en moeten 
veel meer van elkaar leren zon
der dat Europa een eenheids

staat hoeft te worden.In prin
cipe is het Verdrag van Rome 
voldoende als het maar goed 
wordt uitgevoerd.Kortom, 
laat ons in deze stap naar de 
21e eeuw het nationale denken 
verlaten en net als de Tachti
gers van de vorige eeuw re
belleren tegen de hokjesgeest.

Met deze prachtige zin leek 
uw verslaggever dit informa
tieve gesprek juist geëindigd 
en wenst u allen een voorspoe
dig en rebellerend 1985 toe.

Om uw strijd met de juiste ken
nis te ondersteunen. •
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INTERNATIONAAL

Albert Kooiman

IN T E R V IE W
De nieuwe secretaris internationale zaken draait al een aantal 
jaren actief in de liberale jongerenorganisatie mee en derhalve 
is zijn bekendheid voor een pas aangekomen HB-lid groot. Om toch 
wat meer een idee te laten krijgen van wie Albert Kooiman eigen
lijk is, toog uw redateur naar het Stikkerhuis om een vraag
gesprek met zijn vroegere school- en bestuursgenoot te houden.

Jur jen  Olling
Uit de vruchtbare afdeling Ken- 
nemerland komende, besteedde 
Albert al spoedig veel tijd aan 
het liberalisme in de vorm van 
VVP en voorzitter van die afde
ling, vice-voorzitter organisa
tie in district N-H en als lid 
van veel commissies. Op dit mo
ment is deze student medicijnen 
in het hoofdbestuur beland en 
verstelt enthousiast over de 
internationale hoek en het in
ternationaal jongerenwerk. Hij 
heeft zich voorgenomen niet te 
veel ad hoe te werken, maar 
volgens een langere termijns- 
planning te handelen. Hij wil 
zich op de commissies richten, 
zodat ze later zelfstandiger 
en op een hoger niveau kunnen 
werken.
Ook ten aanzien van het inter
nationaal Jongerenwerk zullen 
dan de commissies (ook binnen
landse) meer inzetbaar zijn, 
vooral ten aanzien van de spe
cialistische seminars.
Het betrekken van zoveel moge

lijk gewone actieve leden bij 
de altijd vrij zelfstandig o- 
perende internationale poot 
van de JOVD is de centrale 
doelstelling in het interna
tionale beleid.yan het. UB- 
Over het mogelijk verdwijnen
van de I.S. uit het DB, valt 
in zijn zorgvuldige uiteen
zetting van het HB-standpunt 
in deze enige teleurstelling 
te bespeuren.
Hoewel het internationaal 
Jongerenwerk zijn grootste 
hobby is, bijvoorbeeld acti
viteiten in PIJON, is hij ook 
erg verknocht aan (Westerse 
en Oost-Europese) literatuur. 
Kortom een kundig en belezen 
persoon maakt nu deel uit van 
het HB, en voor hen die hem 
beter willen leren kennen be
staat de mogelijkheid om voor 
circa vijfhonderd gulden de 
secretaris internationale za
ken te begeleiden naar het 
Wereldjeugdfestival in Moskou 
deze zomer, als hij gaat!

WERELDJEUGD
FESTIVAL
MOSKOU

Van 27 juli tot 3 augustus 
vindt in de hoofdstad van de 
Sovjet-Unie, Moskou, het wereld
jeugdfestival plaats.
Het is de bedoeling dat ook de 
JOVD hieraan deelneemt. Een 
kort gesprekje met Albert Kooi
man werkte hierover verhelde
rend.
De JOVD zal alleen deelnemen 
aan dit festival als aan haar 
voorwaarden wordt voldaan.
Wij zijn van mening dat iedere 
deelnemende organisatie vrij 
haar mening moet kunnen uiten, 
haar materiaal moet kunnen ver
spreiden en de mogelijkheid 
moet hebben om bepaalde massa
bijeenkomsten te vermijden. 
Standpunten van het wereld
jeugdfestival moeten ingenomen 
worden met een zo groot moge- 
overeenstemming. Ook de niet- 
communistische deeelnemende or
ganisaties moeten zich in de 
standpunten kunnen vinden.

Voorlopig wordt door de organi
satie van het festival hieraan 
voldaan.
Deelname aan het festival heeft 
enkele risico's. Door de groots 
opgezette communistische deel
name bestaat het risico dat 
het festival een zeer links ka
rakter krijgt. Het kan dan ook 
minder positief overkomen als 
de JOVD als enige Nederlandse 
politieke organisatie aan het 
festival deelneemt. Het is ech
ter waarschijnlijk dat ook an
dere jongerenorganisaties deel
nemen, o.a. het CDJA en de JS.

Om de risico's zo klein mogelijk 
te maken heeft de JOVD haar voor
waarden gesteld. Is daaraan vol
daan doet ze aan het WJF mee via 
de IFLRY of het Nationaal voor 
bereidingscomitè.

Het vorige wereldjeugdfestival 
in Havanna, Cuba is door de 
JOVD geboycot. Daar werd niet 
aan de bovenstaande voorwaar
den voldaan. #

W.D.

THEM A-DAG  M E D IA
23 februari in schouwburg Gooiland te Hil
versum. Tijd: 13.00 - 18.00 uur.

Een groots opgezette dag met 4 verschillende forums die elk een 
aspect van de ontwikkelingen in het dynamische media-gebeuren 
belichten.
Het eerste forum handelt over de boetes, de ontwikkelingen met 
betrekking tot het derde t.v.-net met sprekers uit de omroepwe
reld en van W.V.C.
Het tweede forum behandelt de nieuwe technische ontwikkelingen, 
met o.a. de directeur van Sky Channel.
Het derde forum bespreekt de ontwikkelingen in de nieuwe-media. 
De mediaspesialisten van de grote partijen hebben als altijd 
het laatste woord.

Een reader is op aanvraag bij 't Algemeen Secretariaat ver
krijgbaar.
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J O V D -M R IA

m en 3e wereld
LIBERALE NOORD - ZIJD STICHTING
In zijn inaugurale rede op het Novembercongres maakte onze voor
zitter, Julius Remarque, er al melding van: er zou een liberale 
stichting worden opgericht die zich met ontwikkelingsproblema
tiek zou gaan bezighouden. Hetgeen voor Driemaster een reden was 
om eens met Jan Van Zanen, oud HB-lid en voorzitter van de nieuwe 
stichting van gedachten te wisselen.

A u k e  B a a s

Het idee voor de stichting da
teert echter al van ver voor het 
Novembercongres. Zowel Jules als 
Jan maakten zich in hun functies 
van Internationaal Secretaris 
resp. lid van het Internationaal 
Secretariaat. Het eerste concre
te raakpunt van de JOVD met de 
ontwikkelingsproblematiek was 
het bezoek aan Nicaragua, 
was ook de eerste aanleiding 
voor de JOVD om contact te zoe
ken met NOVIB en NCO. Bij deze 
eerste contacten werd besloten 
tot ae oprichting van een 
stichting: "er zijn namelijk 
nog maar zo weinig organisaties 
op liberale grondslag die zich 
met ontwikkelingsproblematiek 
bezighouden", aldus Jan.

De stichting verkeert nu in 
haar beginstadium en het is vol
gens Jan nog allemaal "even wen
nen": er worden compleet nieuwe 
contacten gelegd. Dat men zich 
op een in liberale kring vrij 
onbekend terrein waagt blijkt 
wel als de liberale stichting 
in de eerste plaats "binnen de 
JOVD en de VVD grotere interes
se en begrip voor ontwikke
lingsproblematiek wil kweken".
Er blijken bovendien in libe
rale kring vooroordelen te be
staan t.o.v. de traditionele 
kaders van het ontwikkelings
werk: "In landencomités zitten 
nu eenmaal weinig JOVD-ers" is 
de opinie van de voorzitter.
In de stichting zijn het er in 
ierder geval méér: behalve Jan 
en Jules zit in het stichtings
bestuur ook nog Cees van Beers 
(ex-voorzitter van de afdeling 
Waterland) die gespecialiseerd 
is in ontwikkelingseconomie.
De stichtingsraad zal gaan bes
taan uit prominente VVD-ers.

Jan van Zanen

DOELSTELLINGEN

De officiële formulering van de 
doeleinden van de stichting 
luidt: voorlichting & bewustwor
ding, discussie & studie en on
dersteuning van liberale en de
mocratische krachten in ontwik
kel i ngslanden.
In de praktijk blijkt dat uit 
te monden in een groot aantal 
activiteiten, gerangschikt naar 
bovengenoemde programmapunten. 
Onder voorlichting en bewust
wording vallen bijvoorbeeld 
zaken als het jaarlijks presen
teren van een boek of brochure 
over een bepaald onderwerp en 
een cursus,te organiseren in 
samenwerking met bv. JOVD, Van 
Somerenstichting of een inter
nationale organisatie.

Discussie en studie wordt inge- 
vuld door bijvoorbeeld een pe
riodiek , conferenties, het uit
sturen van eeo persoon naar een 
project in een ontwikkelings
land, het verschaffen van stu
diebeurzen aan buitenlanders 
voor een studie in Nederland, 
een essay-prijsvraag en éen 
prijsvraag gekoppeld aan afstu- 
deerscri ptie..
Als laatste krijgt het punt 
"ondersteuning" vorm door cam
pagnes, uitwisselingsprogram- 
mas en het instellen van een 
servi cebureau.
In de eerstkomende jaren zal de 
nieuwe stichting zich vooral 
concentreren op Latijns-Amerika, 
Afrika en het Verre Oosten.
Ieder jaar vanaf 1986 begint 
men met het behandelen van een 
nieuwe regio (in bovengenoemde 
volgorde. Zo wordt, tot aan 
1989 (het jaar van de Europese 
Verkiezingen) het schema steeds 
verder opgevoerd.
Belangrijkste probleem bij dit 
alles is echter het feit dat 
de stichting eerst "in the pic
ture" moet komen. De JOVD moet 
binnen het internationale cir
cuit komen - binnen IFLRY, Li
berale Internationale, ELD enz. 
moet de JOVD meer invloed krij
gen.
Voorts zal de stichting activi
teiten gaan ontplooien rond de 
behandeling van de begroting 
Ontwikkelingssamenwerking in de 
Tweede Kamer. Duidelijke pre- 
sentatiepunten zijn verder de 
drie jaarlijkse JOVD-congressen 
alsmede de twee congressen die 
de VVD per jaar houdt.
Uit het hele gesprek komt trou
wens naar voren dat de opstel
ling t.o.v. de VVD een hoge pri
oriteit heeft. Vooral hier pro
beert de stichting een belang
rijke taak te gaan vervullen op 
het gebied van de bewustwording 
- de meer dan bekende 'pressie- 
functie wordt weer van stal ge
haald. Of om met Jan te spre
ken: "De tijd van halen, hebben 
en houwen is voorbij, het is nu 
een kwestie van bewustworden, 
brengen en bouwen". •
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NEDERMND
Roel van Goudoever

Roel van Goudoever, 26 jaar jong, bedrijfskunde studerende 
aan de HTS te delft, hobbies: politiek, tennis, denksporten. 
Zijn "vooropleiding" in de JOVD vanaf 1981 bestaat uit het 
penningmeesterschap in de afd. Delfland en het voorzitter
schap van de jeugdwerkloosheidscommissie. Deze combinatie 
maakte hem geschikt voor zijn huidige functie in het HB als 
secretaris welzijn, en tevens interessant genoeg om nog wat 
meer van de persoon achter de naam Roel te weten te komen.

Ingrid de  G r o e n

LIBERALISME EN WELZIJN

Kernzaken in het liberalisme 
zijn volgens Roel respect,rechtf 
vaardigheid en begrip. In uit 
laatste begrip 'begrip'(1) zit 
het welzijngebied besloten. En
thousiast vertelt hij over de 
veelzijdigheid van welzijn.
Het is een breed terrein, waar 
erg veel gebeurt. Maar tevens is 
het een nogal onontgonnen ge
bied, en dus een prima uitda
ging! Welzijn is moeilijk te 
vatten onder een definitie; het 
bevat tastbare én immateriële 
zaken.En natuurlijk volgt dan 
de vraag wat hij wil bereiken. 
Roel wil aan de ene kant de in
teresse voor het welzijn binnen 
de JOVD opvijzelen, aangezien de 
interesse zich vaak niet verder 
strekt dan'wel-zijn geassoci
eerd met borrelen'. Dit dan in 
wisselwerking met jongerenwerk 
- ook buiten de politiek om zo
als club en buurthuiswerk - 
waarin nog erg weinig liberalen 
zitting in hebben. De concrete 
invulling is nog redelijk open. 
Op de korte termijn de bestuur
lijke zaken: startpunt is kennis 
over welzijn om vanuit de com
missies een soort olievlekwer- 
king te veroorzaken die vervol
gens via afdelingen dan naar 
buiten treden. Een twee fasen 
plan dus. Op de lange termijn 
staat de continuïteit voorop; 
met name via commissies de ken
nis verspreiden. Principiële 
Hbërale steilingname moet 
hierbij enorm toegejuicht wor
den! Natuurlijk is een combi
natie met praktische haalbaar- 
heidsmotieven hierbij mogelijk 
(en leuk voor politieke in
vloed... )De vragen die de on
derwijscommissie bijv. stelde 
aan Mevr. den Ouden-Dekker,

werden later weer in de Tweede 
Kamer gesteld. Roel tekent er 
nog bij aan dat je, vóórdat je 
roept dat het anders moet, je 
het systeem ("één grote grijs
brei") moet doorgronden en zélf 
goed je eigen mening bepalen. 
Particulier initiatief zou een 
uitstekend gebied zijn voor de 
JOVD om zich op te profileren.

Met dit in het achterhoofd wor
den de volgende politieke onder
werpen aangeboord (met zo af en 
toe onder invloed van de poli
tiek natuurlijk zo'n héérlijk 
tweeslachtig antwoord!):
MEDIA

Ook de medaille van de reclame- 
boetes kent twee kanten. Brink
man heeft gelijk; hij had lang 
genoeg gewaarschuwd dat de om
roepwet overtreden werd. Maar

de omroepwet voldoet niet niet 
aan de huidige omstandigheden.
De omroepen zijn niet ter kwader 
trouw, hadden echter eerder aan 
de bel moeten trekken over de 
onuitvoerbaarheid. Volgens Roel 
is de beste oplossing dat de 
boetes voorwaardelijk worden.
Het engelse model is misschien 
zo qek nog niet: aan de ene 
kant commerciële tv die minder/ 
geen subsidie krijgt van WVC en 
zich moet bedruipen uit de recla
me opbrengsten, en aan de andere 
kant dan een meer geprofessiona
liseerde tv, onder NOS-achtige 
constructie (o.a. cultuurzender)
Hiervoor het kijk- en luister
geld gebruiken.
Eind februari zal er een grote 
themadag worden gehouden over 
liet mediabeleid (zie ook de 
aankondiging op pag. 6-red.). 
"Gewoon een geweldig gebeuren!", 
besluit Roel.
Mijn slotconclusie is, dat het 
jeugdige enthousiasme van Roel 
niet alleen aanstekelijk werkt, 
maar hij zijn plannen nog uit
stekend uitvoert ook. En daar
in onderscheid hij zich op een 
positieve manier van heel wat 
andere politici! O

< 0 *

KIJK M E T  JASON O V ER  D E  GRENS

Als lid van de J.O .V.D. bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in de binnenlandse politiek. 
U beseft ook terdege dat hiermee het buitenlandbeleid onlosm akelijk is verbonden.
D enk bijvoorbeeld aan internationale handel, kruiswapenproblematiek en ontwikkelings
samenwerking.

De Stichting Jason
jason stelt zich ten doel jongeren de forum debatten, conferenties, 
gelegenheid te bieden zich met uitwisselingen etc. 
internationale vraagstukken bezig te Tevens brengt zij zes m aal per jaar 
houden. Zij belicht vraagstukken het Jason-M agazine uil, dat iedere 
als de O ost W est-verhouding. keer aan één speciaal thema - vaak
ontwikkelingen op het gebied van in sam enhang met de conferenties - 

is gewiju. De redactie tracht de 
gekozen them a's van zoveel moge
lijk invalshoeken te belichten, zodat 
de lezer een afgerond beeld van de 
behandelde problematiek krijgt.
U en jiM B
jason is een actieve stichting die u 
erg veel kan bieden. Voor mensen 
die bij willen blijven op het gebied 
van de internationale politiek is 
]ason een absolute noodzaak. Voor

bewapening en ontwapening, de 
invloed van de binnenlandse  
politiek op de totstandkom ing van  
nel buitenland beleid etc. 
Uitgangspunt van Jason is de voor 
lichting over de benandelde onder
werpen zo veelzijdig mogeliik te 
doen zijn om op basis van deze 
veelzijdige informatie een eigen 
mening te vormen.
Wat doel Jason
In verschillende plaatsen in ons 
land organiseert jason lezingen,

uitnodigingen voor alle Jason-activiteilen. Wilt u 
steunen, vut dan onderslaande bon in (postzegel 
niet nodig).

Naam: 
A d re s :.

I Antwoordcoupon
I O  ik wil jason ondersteunen voor f 25,- per 
I per jaar
| O stuur mij meer informatie over jason

I 
I
| O psturen in een gesloten enveloppe aan  
| jason. Antwoordnummer 2 1 8 7 ,

W oonplaats:

slechts f 25.- per jaar ontvangt u het 
jason-M agazine thuis, evenals

2 5 0 0  Z| Den H aag (geen postzegel nodig)
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JOVD-iftRIA
□e Koning krijgt nota

In mei 1984 presenteerde de JOVD de nota jeugdwerkloosheid. De 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd een brief 
gestuurd waarbij werd gevraagd deze nota te kunnen presenteren. 
Maar de ambtelijke molens draaien langzaam, dus pas 5 maanden 
later kwam er antwoord. Gelukkig verouderen JGVD-nota's niet 
zo snel, dus op 4 december toog de commissie jeugdwerkloosheia 
naar Den Haag....

J a a p  de  M a r e

nen met raad en daad terzijde staan 
en kan de afstand tussen school en 
praktijk worden verkleind. Maar van 
allerlei grootscheepse plannen die 
'de jeugdwerkloosne'd we1 even zul
len oplossen, verwacht de JOVD niet 
veel.

Om 9.30 uur werden de leden van 
de commissie jeugdwerkloosheid 
de werkkamer van minister de Ko 
ning binnengelaten. Na de be
groeting begon een inhoudelijke 
discussie over het thema. Onder-offer van! 
getekende maakte duidelijk dat

Minister de Koning kon zich wel 
vinden in deze redenering. Wie de 
jeugdwerkloosheid wil bestrijden, 
moet de oorzaken aanpakken, niet 
de symptomen. Hij wees de mogelijk
heden die er voor starters (jonge 
ondernemers) zijn gekomen om geld 

mensen méér de arbeidsmarkt betre- ^enen overheid en om te
den dan er verdwijnen (door pensi -werken me  ̂behoud van uitkering.
onering etc.). Dit betekent dat n . . , ...  ̂ ...
de (hoger dan gemiddelde) jeugd- Op twee belangrijke punten was hij 
werkloosheid dus niet in de eerste bet echter m e t  eens met de JOVD. 
plaats wordt veroorzaakt doordat ff plaats hield hij na-
de jeugdlonen te hoog zouden zijn. dru1kke1.1 Jk de defr open voor nieuwe

verlagingen van het minimum jeugd
loon; in de tweede plaats had hij 
toch iets hogere verwachtingen van 
die qrootse Dlannen.
De JOVD moest wel beseffen dat 
de huidige situatie van hoge 
jeugdwerkloosheid grote risico's 
in zich draagt!

Het was die ochtend vroeg dag. Op deze manier kan de jeugdwerk- 
A1 om 7.15 uur was de zoetge- loosheid worden verklaard. Daar 
vooisde stem van ondergetekende komt dan nog bij dat, door de 
te horen op Hilversum twee om de leeftijdopbouw van de Nederlandse 
ontwakende medemens kond te doen bevolking, er per jaar zo’n 70.00C 
van de mening van de JOVD over 
dit onderwerp. Dat deze onderge
tekende op dat moment zelf nog 
in dromenland verkeerde, maakt 
duidelijk dat wat 'life' lijkt 
nog niet altijd 'life' is. Maar 
Nederland wist in ieder geval 
wat er stond te gebeuren.

zijn.
Eerdere verlagingen van de jeugd
lonen hebben dan ook totaal geen 
positief werkgelegenheidseffect 
gehad; het enige gevolg was dat 
de overheid bezuinigde op de wed
den van dienstplichtigen. Maar 
jongeren werden er wel het slacht-

De commissie schrok wel van eendeze nota gefundeerd is op de Dit wil niet zeggen dat de JOVD j
resolutie jeugdwerkloosheid die volstrekt geen oplossing ziet voor,  ̂ JT ? ^
in november 1983 door de JOVD de jeugdwerkloosheid. Zo moet de h t ’nHinl fn
is vastgesteld. Kern van de re- overheid bijvoorbeeld jongeren die d ® en 1J~
solutie (en dus ook van de nota) een eigen bedrijfje willen begin- Vervolg op pag.
is het besef dat de jeugdwerk- _ _ _ _ _ _ ^
loosheid vooral wordt veroor
zaakt door de algehele werkloos
heid. Het is onvermijdelijk dat 
oit jongeren, omdat zij toetre
ders zijn op de arbeidsmarkt, 
extra hard treft. Immers, ter
wijl de meeste ouderen een baan 
hebben (en daar ook blijven zit
ten), moeten de jongeren die 
voor het eerst een baan zoeken 
concurreren met het bestaande 
legioen van werklozen. Het is 
net als reizigers in een auto
bus; als er meer zitplaatsen 
zijn dan reizigers, dan kan ie
dereen zitten. Als er echter 
meer reizigers zijn dan zitplaat
sen, dan moeten sommige mensen 
staan. Nieuwkomers in de bus 
zijn daarbij altijd het haasje: 
wie zit blijft zitten, wie erbij 
komt moet staan.

Uitreiking van de nota aan de minister

■ l  * r~

*
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NEDERMND
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Onze nationale besluitvorming vindt plaats middels het stel
sel van de parlementaire democratie. Dit betekent dat beslui
ten in het parlement worden genomen met meerderheid van stem
men. De leden van het parlement worden gekozen door de Neder
landse bevolking.
In beginsel is het zo dat de bevolking de mening van de meer
derheid in het parlement dient te eerbiedigen, althans als le
gitiem dient te aanvaarden.

Eli L e e n a a r s

In sommige gevallen gebeurt dit 
niet. Een gedeelte van de bevol
king wenst zich dan niet neer 
te leggen bij een door het par
lement genomen beslissing. In
dien het gedrag van "zo'n min
derheid" (welke soms een meer
derheid v. d. bevolking is) 
welbewust in strijd komt met 
een door het parlement genomen 
beslissing spreekt men van bur
gerlijke ongehoorzaamheid: er 
wordt een beroep gedaan op het 
recht van burgerlijke ongehoor
zaamheid. Is dit terecht ? Is 
het toelaatbaar ?

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID 
IN ONZE DEMOCRATIE
Het parlement neemt namens ons 
beslissingen. Door middel van 
het stemrecht tijdens de ver
kiezingen wordt invloed uitge
oefend op de samenstelling van 
het parlement en dus op de aard 
van de beslissingen. Zo'n in
vloed kan natuurlijk slechts 
zeer globaal zijn.
Daarom zijn er aan de bevolking 
verschillende mogelijkheden ge
geven om meer directe invloed 
op de besluitvorming te hebben, 
de zg. buitenparlementaire ac
ties. Voorbeelden hiervan zijn 
het recht van demonstratie, 

het recht van vereniging en 
vergadering, het petitierecht 
en dergelijke. Op deze manier, 
er vanuitgaande dat dergelijke 
acties invloed uitoefenen op 
het parlement, kan de volks
vertegenwoordigende werking van 
het parlement vergroot worden. 
Niemand bestrijdt het recht van 
de burger om invloed op de po
litieke besluitvorming uit te 
oefenen middels buiten-parle- 
mentaire acties. Anders ligt

U K E  B E H A M D E u r f ö

3/2% n e e  l i j

Burgerlijke ongehoorzaamheid?

het bij burgerlijke ongehoor
zaamheid.
Het gebruik van burgerlijke on
gehoorzaamheid of zoals sommi
gen beweren het recht van bur
gerlijke ongehoorzaamheid is 
niet omstreden vanwege haar 
buiten-parlementaire werking, 
maar veeleer wegens haar ille
gale karakter.
Immers de burgerlijke ongehoor
zaamheid bestaat uit een hande
ling waarbij bewust een rechts
regel wordt overtreden. Aange
zien een rechtsregel geacht 
wordt te zijn een neerslag van 
de in een bepaalde samenleving

levende rechtsopvattingen en de 
inhoud van een rechtsregel 
wordt bepaald door de meerder
heid in het parlement is bur
gerlijke ongehoorzaamheid een 
handelswijze van de minderheid 
tegen een door de meerderheid 
vastgestelde rechtsregel.

Ondanks deze illegaliteit en 
het uitgangspunt van parlemen
taire besluitsvorming meen ik 
toch dat er onder omstandighe
den beroep kan worden gedaan 
op het recht van de burgerlijke 
ongehoorzaamheid.
Sterker nog, recht op burger
lijke ongehoorzaamheid is een 
onderdeel van een volwassen de
mocratie en geeft diepte aan 
een democratische besluitsvor
ming. Immers democratie is niet 
slechts de dictatuur van een 
willekeurige meerderheid, maar 
ook rekening houden met een 
minderheid.
Natuurlijk mag dit principe 
niet doorschieten tot een si
tuatie waarin de minderheid elk 
meerderheidsbeslissing naast 
zich neer te leggen meteen be
roep op het recht van burger
lijke ongehoorzaamheid. Er zal 
een evenwicht moeten worden ge
vonden tussen de belangen van 
de minderheid om zich niet neer 
te leggen bij iedere meerder
heidsbeslissing en het belang 
van onze parlementaire democra
tie, waarbij het een bestaans
voorwaarde is dat de minderheid 
in beginsel de beslissing van 
de meerderheid eerbiedigt.

WANNEER IS BURGERLIJKE 
ONGEHOORZAAMHEID TOELAATBAAR ?

Uitgangspunt is dat burgerlijke 
ongehoorzaamheid niet toelaat
baar is. Het wordt pas toelaat
baar indien aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. Deze 
voorwaarden zijn geformuleerd 
stelling 114 van het Politiek 
Kernprogramma (gepubliceerd in 
de vorige Driemaster).
Het belangrijkste toetsings
criterium kan gevonden worden 
in het politieke karakter van 
de burgerlijke ongehoorzaamheid.
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NEDERMND
Slechts het bewust overtreden 
van een rechtsregel met een po
litieke doelstelling kan in 
aanmerking komen voor het recht 
op burgerlijke ongehoorzaam
heid. Deze primaire vraag dient 
beantwoord te worden voordat 
aan de criteria van 114 kan 
worden getoetst.

EEN VOORBEELD

In de Nederlandse strafwerge- 
ving is het aborteren van een 
ongeboren vrucht strafbaar ge
steld. Het handelen in strijd 
met deze rechtsregel is een 
vorm van burgerlijke ongehoor
zaamheid en aangezien het aan 
de criteria van stelling 114 
voldoet ook naar mijn mening 
een aanvaardbare vorm hier
van.
Immers een willekeurige meerder
heid in het parelement heeft 
deze wetsbepaling opgenomen in 
de Nederlandse strafwet. Een 
minderheid wil deze regel om

principiële redenen niet eer
biedigen. Middels het voorwaar
delijk recht op burgerlijke on
gehoorzaamheid heeft deze min
derheid dan ook een mogelijk
heid om deze voor hen onrecht- 
vardige rechtsregel te ontwij
ken. Door de passieve houding 
van het openbaar ministerie 
werd deze vorm van burgerlijke 
ongehoorzaamheid impliciet er
kend. Er is zelfs een uitspraak 
van de Hoge Raad waarin een vorm 
van burgerlijke ongehoorzaamheid 
expliciet werd erkend. Het ging 
hierbij om een dominee die de 
AOW premie niet wenste te vol
doen.
We moeten als liberalen oog 
hebben voor deze minderheden en 
burgers zoveel mogelijk ruimte 
geven om hun leven naar eigen 
opvatting in te delen. Het 
recht op burgerlijke ongehoor
zaamheid is daarbij in een aan
tal gevallen onontbeerlijk.

COMMISSIE
DEMOSTAAT
De commissie "Demostaat" heeft 
nog plaats voor ëén of twee 
leden.De commissie houdt zich 
bezig met het voorbereiden van 
een resolutie over staatsrech
telijke aanpassingen en vernieu
wingen.Enige staatsrechtelijke 
voorkennis is dan ook wel ver
eist.Belangstel lenden kunnen 
zich opgeven bij:

Eli Leenaars 080-785372 
Taliën Willems 050-269695 

Voor verdere informatie kun je 
ook dit nummer bellen.
Spreekt dit jou aan en heb je 
tijd,bel dan!Je bent van harte 
welkom. •

ADVERTENTIE
GEVRAAGD: MEDEWERKER M/V VOOR DE ORGANISATIE

De JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie vrijheid en demo
cratie wil haar aktiviteiten op het gebied van VORMING & SCHOLING intensi
veren en verbeteren.

Daarom zoeken wij een MEDEWERKER M/V voor 20 uur in de week. Zij/hij wordt 
belast met het organiseren van vormingscursussen en introduktiedagen.

TAAKOMSCHRIJVING:

- reserveren locaties, sprekers en cursusleiders
- verzorgen publiciteit rond de cursussen middels Driemaster en gerichte 
uitnodigingen

- uitwerken en verzenden cursusverslagen
- contact onderhouden met districts- en afdelingsbesturen
- administratieve ondersteuning Algemeen Secretariaat

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij in staat is om zelfstandig te 
werken. Voorts zijn goede contactuele eigenschappen onmisbaar om te kunnen 
funktioneren in een jonge enthousiaste organisatie met zowel professionals 
als vrijwilligers. Een typediploma is vereist.
Standplaats: Amsterdam.
Salaris: op wettelijke basis minimum jeugdloon.

Ben je tussen de 18 en de 25 jaar, voel je je aangetrokken tot de JOVD en 
ben je bereid hard te werken in een dynamische organisatie, richt dan zo 
snel mogelijk een sollicitatiebrief voorzien van beknopte levensbeschrij
ving aan:

Algemeen Secretariaat van de JOVD 
t.a.v. Linda Bakhuis, algemeen secretaris 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 288 
1012 RT AMSTERDAM

11



J O V D -lftR IA
Vervolg van pag. 9

standsuitkering is voor 18- en 
19-jarigen al ongelovelijk 
klein geworden (nog maar enkele 
tientjes per maand!) en dat is 
toch bepaald geen vetpot. Nee, 
het is veeleer belangrijker dat 
jongeren behoorlijk worden be
taald als ze werken (en dat werk 
is lang niet altijd leuk werk).
De afstand tussen lonen en uit
kering moet kortom groter. Maar 
omdat de uitkeringen al zo laag 
zijn, kan dat waarschijnlijk het 
best worden bereikt door de 
jeugdlonen te verhogen. Beloning 
naar prestatie kortom!

En wat die schitterende werkge
legenheidsplannen betreft: als 
ze zouden wérken, dan zouden we 
er best voor zijn. Maar dat zien 
we voorlopig niet gebeuren. In 
een artikel van oè Volkskrant 
van 31 oktober j.1. heeft onder
getekende al aangegeven dat het 
grootse werkgelegenheidsplan van 
de industrie (180.000 extra ba; 
nen in twee jaar) welliswaar leu
ke elementen bevat (uitbreiding v.h 
leerlingwezen en de introductie 
van praktijkleerplaatsen), maar 
dat het bij lange na niet de werk 
gelegenheidseffecten zal hebben 
die het pretendeert.

En dat was hec einde van een ui
terst zinvolle discussie. Een 
uur hadden we met de minister 
van gedachten kunnen wisselen 
en voor zover we konden beoor
delen waren onze woorden in een 
vruchtbare aarde gevallen. We 
boden formeel onze nota aan, 
schoten een paar knappe plaatjes 
(samen met de minister op de fo
to!) en vertrokken. 's-Middags 
stond een verslag van ons ge
sprek op Teletekst. •

R S V -Themadag
"Ik vrees dat er uit RSV geen lessen te trekken zijn", zo begon 
mr.Bosma,ex-ambtenaar bij het ministerie van Economische zaken 
en toentertijd belast met RSV, zijn inleiding opde JOVD-themadag 
"Lessen uit RSV". Kortom, Bosma zag het nut van deze dag niet zo 
in. Maar hij was ongeveer de enige. Want de plusminus 120 be
langstellenden die zich op deze dag hadden verzameld luisterden 
geboeid naar de inleidingen en de discussies.

J a a p  de  M a r e

De J0VD organiseerde weer eens 
een landelijke themadag, dit 
keer in het Carlton Hotel in 
Amsterdam. Op zaterdag 12 janu
ari werd daar een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de dis
cussi eoover de lering die we 
kunnen trekken uit het RSV-de- 
bacle. Want deze discussie was 
tot dan toe op een bedroevend 
laag peil gebleven. "Mag van 
Aardenne blijven of niet", dat 
was het enige waar men het over 
had. Er werd geprobeerd om 
eerst maar vast een zondebok 
aan de schandpaal te nagelen, 
zodat de aandacht wat werd afge
leid van de hoofdzaken. Want 
RSV is natuurlijk het failliet 
van een overheidsbeleid dat 
meent dat de industriëlestruk- 
tuur zich maar moet aanpassen 
aan de wensen van 'Den Haag'.
Het einde van de "planners'.
Nee, dan toch maar liever een 
zondebok zoeken.

De dag begon met een videover- 
toning van de samenvatting van 
de enquêteverhoren, zoals die 
in oktober op de televisie was 
uitgezonden. Dankzij de bereid
willige medewerking van de NOS 
konden de herinneringen worden 
opgefrist en werden de verschil 
lende onderdelen van 's Neder
lands kostbaarste mislukking op 
een indringende wijze gepresen
teerd. Alsof er een emmer over 
je hoofd leeg wordt gegoten.

's Middags waren er onder de 
deskundige leiding van profes
sor van Praag een tweetal fo
rumdiscussies, met daarin onder 
andere de bovenvermelde heer 
Bosma. Verder waren er de twee
de kamer-leden van der Hek 
(PvdA), van Ierse!(CDA) en

Korthals(VVD), de werkgevers 
van Eijkelenburg en van Ham 
(Van Doorne Transmissie) en de 
wetenschappers Douma en Wassen- 
berg. En dat de discussie inte
ressant was, wordt wel bewezen 
door de uitgebrel'üe verslagen 
in o.a. de Volkskrant en het 
NRC Handelsblad. Niet alleen 
hebben de 120 aanwezigen een 
interessante dag gehad, maar 
bovendien heeft de J0VD de aan
zet gegeven tot een discussie 
die de waarde van de parlemen
taire RSV-enquête belangrijk 
kan vergroten. •

^dachten onder r-

>-hoo^tt\entPcon-
:rtolkte de,® mende slot-
in *')" «  onder'„Betrokkenheid dj lee|1

lHet moge toch dut-psb°uw. Het Beweging
zijn verantwoordehjk-

oor nooit n moel niet
k.?n " \ T ta fe l  gaan ««en.

Uit NRC-Handelsblad, 
14 januari 1985
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IDEOLOGIEËN

Forum oven ideologieën
Donderdagavond, 20 december jl., vond er in het Haarhuis in 
Arnhem een forumavond over politieke ideologieën plaats. Deze 
avond werd georganiseerd door het distri kt Gelderland van de 
JOVD. De drie belangrijkse ideologieën werden ieder door een 
spreker vertegenwoordig. Het liberalisme werd vertegenwoordigd 
door Mr. W.J. Geertsema, de christen-democratie door Prof. Mr. 
I.A. Diepenhorst en het socialisme door H. Lammers.

A n n e m iek  van Dellen

Bernard Tilman, voorzitter van 
het distrikt, opende deze bij
eenkomst. Hij gaf als eerste 
het woord aan Geertsema. Hij 
sprak over de vijf uitgangspun
ten van het liberalisme: 
Vrijheid; in geestelijk opzicht 
staan de moderne liberalen een 
vergaande mate van vrijheid 
toe. Zolang men anderen geen 
daadwerkelijk nadeel toebrengt 
mag men doen en laten wat men 
wil, zelfs burgelijke ongehoor
zaamheid sluit het Liberaal 
Manifest onder bepaalde om- 
standighéden niet uit. 
verantwoordelijkheid; de mens
en behoren te worden opgevoed 
om hun eigen verantwoordelijk
te dragen, die bovendien een 
onmisbaar complement is t.a.v. 
een grote mate van vrijheid, 
maar men behoort niet ten alle 
tijde zijn broeders hoeder te 
zijn.
verdraagzaamheid; een liberaal 
uitgangspunt dat echter zodra 
het om puur economische zaken 
gaat, aanzienlijk minder 
stringent behoeft te worden 
toegepast dan wanneer het om 
geestelijke waarden gaat. 
gelijkwaardigheid; het 
liberalisme beoogt gelijk
waardigheid te scheppen, maar 
geen gelijkheid.Het wil een 
ieder dezelfde ontplooiings
kansen bieden en dezelfde 
rechten.
sociale rechtvaardigheid; dit 
punt speelt zich af op twee 
werkterreinen, nl; het finan
ciële en het sociaal econo
mische terrein.
De liberalen zijn pas na de 
industriële revolutie zich er 
van bewust geworden dat hun 
vrijheidbeginsel, indien ex
treem toegepast tot grote 
sociale onrechtvaardigheid

aanleiding kan en zal geven.
Als tweede kwam de Heer 
Diepenhorst aan het woord. Hij 
voelde zich aangetroken tot 
het verrassende element dat het 
stemgedrag van het CDA altijd 
weer in zich heeft. Voor het 
CDA bestaat politiek uit een 
combinatie van gezag en vrij
heid. Gezag is volgens het CDA 
van grote betekenis, omdat er 
recht besteld moet worden.De 
overheid dient de grondrechten 
uit te werken en mag niet te
veel bedisselen.Vrijheid is 
niet allen gecentreerd in een 
enkel individu; er dient een 
hoger orgaan te zijn. De over
heid kan niet iets opleggen dat 
tegen de principes van de per
soon is; in respect voor de 
onderdanen moet in brede samen
werking een redelijke oplossing 
worden gezocht.

En tenslotte als derde kwam de 
Heer Lammers aan het woord.
Hij sprak over bepaalde punten 
die voor het socialisme het be
langrijkst zijn 
Hij vond dat iedereen gelijk
waardig behandeld moet worden 
en gelijke recten en plichten 
voor iedereen,dus men mag 
niemand op onrechtvaardige 
wijze ten achter stellen.

Na een korte schorsing konden 
de gasten uit de zaal vragen 
stellen aan de sprekers. Er 
kwamen verscheidene interes
sante vragen naar voren, o.a. 
over de RSV-affaire en homo
filie. Rond half twaalf werd 
deze leerzame avond afgesloten 
met een bedankje voor iedereen 
die de moeite had genomen naar 
Arnhem te komen en de Heren 
Geertsema,Diepenhorst en 
Lammers kregen alle drie een 
„fles geestrijk vocht.”  •

VAN SCHUPPEN

m i Ê W Z Z V '  i r j u L  J
' ---

DE BETERE SIGAAR.
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JOVD-lflRIA
Afdeling Flevoland

Graag gaan wij in op het verzoek van de redaktie van de Driemaster 
om wat meer te vertellen over het karakter van,en de gang van 
zaken in de afdeling Flevoland.

Henk K u ip e r s  en N ico  P a r d o e n

Flevoland is gelegen in het 
midden van het land,maar is 
zeker geen gemiddelde afde
ling.Niet alleen leverden wij 
een landelijk voorzitter,ook be- 
staatons ledental voor een 
groot gedeelte uit mensen die 
werkzaam zijn in de landbouw. 
Enkele daarvan zijn aktief in 
de 1 andbouwcommissie.Ook zijn 
er Flevolanders aktief in de 
Onderwijscommissie.de Mi 1 ieu- 
ommissie.de Midden-Oostencom- 
missie en in de commissie 
Volksgezondheid en Welzijn. 
Ondanks het hoge percentage 
landbouwers is er bij niemand 
van ons een hete aardappel in 
de keel blijven steken,wat bij 
de landelijke JOVD helaas wel

eens anders is.

Wat Flevoland wel Van de lan
delijke JOVD heeft overgenomen 
is het idee van het grote be
stuur. Bij wijze van proef heeft 
Flevoland dit seizoen 7 be
stuursleden.Een duidelijk ge
volg hiervan is dat je duidelijk 
dichter bij de leden van de af
deling kunt staan.De taken kun 
nen beter verdeeld worden,wat 
zeker nodig is in zo'n grote, 
maar dunbevolkte afdeling.
Een heet hangijzer dat altijd 
zorgt voor laaiende discussie 
is het vraagstuk rond het al 
dan niet inpolderen van de Mar
kerwaard. Al hoewel beide schrij
vers van dit stuk er tegen zijn

wil een meerderheid van on
ze leden die polder wel.Dit 
leidde zelfs tot de oprich
ting van de commissie Marker
waard,die de mening van de 
landelijke JOVD over een nieu
we polder wil terugdraaien. 
Andere commissies zijn: Anti - 
racisme;landelijke politiek; 
gemeentepolitiek Dronten en 
gemeentepolitiek Lelystad.Het gebied van de afdeling

Tenslotte ons afdelingsblad 
"A Propos".Weliswaar nog ama
teuristisch van druk,maar uit
puilend van de informatie en 
op de laatste pagina's het 
vervolgverhaal "Once upon a 
time".Als een afdelingslid 
zich te buiten gaat aan een 
iets te gewaagde uitspraak, 
dan wordt hij onmiddelijk met 
een bijnaam opgescheept en zijn 
uitspraak worden zwaar over
trokken weergegeven in "once 
upon a time"
Kortom,Flevoland is een leuke, 
levendiqe afdelina waarin wii 
ons allemaal goed thuis voelerf
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JOVD-LKRIA
THEMADAG
BURGEMEESTERS
BENOEMINGEN
PvdA, VVD en CDA zijn in een vinnig gevecht ge
wikkeld over aantrekkelijke vrijgekomen burge
meestersposten: Maastricht, Groningen, Haarlem, 
Dordrecht en Delft.
Zoals bekend is het CDA oververtegenwoordigd, 
PvdA en VVD ondervertegenwoordigd.
De vraag is: op welke manier moet je de 
burgemeestersposten verdelen.

De JOVD organiseert hierover een themadag op 
vrijdag 1 maart om 14.00 h in het Stadhuis 
van Deventer.
In het Forum hebben zitting de partijdeskundi- 
gen op dit gebied: Frits Niessen, PvdA

Piet van der Sanden, CDA 
Albert Jan Evenhuis, VVD

S C D  C D  C D  C D
C j D  L | _ j  L|_ j  L J _ j

DE LANDELIJK PENNINGMEESTER ZOEKT:

FUNDRAISERS

om in een financiële commissie extra gelden voor 
de JOVD te verwerven.
Het gaat met name om:

- het advertentiebeleid Driemaster
- werven van donateurs en andere gulle 

gevers
- het verkrijgen van doelsubsidies voor 

activiteiten
Voor sollicitanten strekt tot aanbeveling:

- een goed ideeënrijk commercieel gevoel
- het hebben van tijd en enthousiasme 

Interesse, stuur een briefje naar de landelijk 
penningmeester. Luit Tebbens Torringa,
G. Bakkerstraat 1, 9713 HA Groningen.
Tel. 050-133729, overdag 05960-24944 tst. 130

m  m  m  r p  r ~ n >
L i j  L j D  L J D  L i j  L i j

Het eerste JOVD-congres van 1985 CONGRESAANMELDING 
wordt gehouden op 16 en 17 maart 
in de Flevohof.
Voor opgave dient men onder
staande bon op te sturen naar 
het algemeen secretariaat, N.Z.
Voorburgwal 288, 1012 RT Amster
dam.
Bon en betalingen moeten ui ter
lijk woensdag 27 februari bin
nen zijn. Daarom worden geen 
aanmeldingen meer geaccepteerd.
Iedereen die ook een congres
boek toegestuurd wil krijgen 
moet zorgen dat de bon op 
dinsdag 19 februari binnen is.

Bij annulering voor 8 maart zal 
het betaalde bedrag minus 
f 7,50 administratiekosten ge
restitueerd worden. Daarna is 
men verplicht het volle be
drag te betalen.
Betaling kan geschieden door 
overmaking van het bedrag op 
gironr. 5467270 t.n.v. JOVD 
activiteitenrekening, N.Z.
Voorburgwal 288, Amsterdam, met 
de vermelding Congres Flevohof 
en de naam van je afdeling.

Ondergetekende
naam: m/v
adres:
postcode:
woonplaats:
lid van de afdeling:

geeft zich hierbij op voor de volgende 
onderdelen van het voorjaarscongres in 
de Flevohof op 16 en 17 maart.
0 
0 
0 
0

ƒ 22,50 
ƒ 15,00 
f 32.50

9.00
5.00

diner zaterdag 
lunch zondag
overnachting met ontbijt 
lakenpakket (lakens, sloop, 
handdoek + washandje) ƒ

0 congresboek ƒ
0 gehele congres + congres

boek ƒ 65,00

en is door ondertekening van deze bon 
persoonlijk aansprakelijk voor alle 
extra-kosten en schade die veroorzaakt 
worden tijdens het verblijf in de 
Flevohof.

handtekening:

0 (aankruisen wat van toepassing is)
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RIKBORD
door: Ingrid de Groen 

j d'Almarasweg 147 
" 5 ^  6525 DV NIJMEGEN.

080 - 568001 ’

Kraken, een verschijnsel van déze tijd? Ach welnee, het 
begon al toen het heelal leeg stond; toen heeft God het 
gekraakt.

— i — i — * —

3 broeders, vrijheid - gelijkheid - broederschap; 
vrijheid ging naar het Westen en werd steenrijk 
gelijkheid ging naar het Oosten en werd een wereldmacht 
Maar waar is broederschap gebleven?

Koot en de Bie: "Wij kunnen maar niet geloven dat er in de 
Tweede Kamer mannen zitten die jonger zijn dan wijzelf". 

Daar hoeven ze soms niet eens jonger voor te zijn, hoor.

Den Uy1 in 1985 65 jaar en nog steeds politiek actief; 
hij blijft dwars liggen en geeft ook nu niet toe: AOW 
staat bij hem voor Anti Ouder Worden.

Sommige politici zouden er goed aan doen te bedenken dat 
ze langer met hun geweten moeten leven dan met hun kiezers.

"Hoe zit het met de politieke 
output van het promoteam?" 
Bertus:"Tja, eh... tja; nou 
moet je niet van die moeilijke 
vragen stellen.'"

Albert stelt zich voor aan een 
nieuwe commissie:"Ik ben Albert 
Kooiman, mislukt in mijn studie, 
en DAAROM zit ik in het HB..."

*  *
JOVI) dnmos-sJ;ki l s 

donk*erT>l duw 
Ii chlhlnuw 

wi t

15,- excl. porto

Iedereen die zich tijdens de 
voorinschrijving heeft inge
schreven (ook op de voorin
schrijf ]ijst) wordt verzocht 
alsnog con act op te nemen met 
liet algemeen secretariaat.

"\

0x\z&\

V\oot

i o ^
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"De vicieuze cirkel moet een speer- 
puntfunctie vervullen in mijn haken 
en ogenbeleid", aldus Antoin.
Die vindt - ook na de JOVD - zijn 
weg wel in de politiek

Een Flevolander die nu op kamers zit: 
"Ik bel Herman V. niet meer; stel je 
voor dat-ie tijd heeft. Kost me veel 
te veel tikken!" j

De ƒ e|\erS^e a;-sters
'\aS*’derS'
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VRIJHEID

Als men jou het spreken belet 
zal ik niet zwijgen 
en de wereld wakker schreeuwen 
om ‘t onrecht dat jou wordt aangedaan 
Als jouw handen gebroken zijn 
zal ik de mijne tot vuisten ballen 
en vechten in jouw plaats 
Als jij klein wordt gehouden 
zal ik de hoogste plaatsen zoeken 
en aandacht vragen voor jou daar beneden 
opdat niemand meer op je neer zal kijken 
Als jij de warmte van de zon niet kunt voelen 
zal ik van je houden 
om de kilte in je hart te verwarmen 
Als jij verstoten en eenzaaam bent *
zal ik in gedachten bij je zijn 
om te zorgen dat je niet vergeten wordt 
Als jij gemarteld en geketend bent 
zal ik in gedachten bij je zijn 
en de boeien ook om mijn armen weten 
en proberen met je mee te leven
Zolang jij de betekenis van het woord vrijheid niet kent
zal ik nooit echt vrij kunnen zijn
nooit kunnen leven zonder schuldgevoel
nooit gaan en staan zonder de gedachte
dat jij daar ergens bent
en met jou duizenden anderen
die nooit zullen weten wat VRIJHEID is

- Ook de techniek staat (er
voor niets.
___________n
V A C A T U R E S  I

*
*
*

gewenst!
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JOVD algemeen secretariaat 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam 
Tel. 020 - 242000

DRIEMASTER REDACTIE
Hoofdredacteur: Wilfried Derksen

Markt 7
6851 AG HUISSEN 
085 - 255959

Redacteuren:
Auke Baas, Jurjen Olling en Ingrid de Groen 
HB-auditor:
Arthur Fickel

De vereniging is druk bezig met amendering van 
het politiek kernprogramma. Zoals bekend zijn er 
veel stellingen en dus veel stof voor amendering. 
De redactie heeft gemeend enkele onderwerpen uit 
het PKP te lichten en nader in de schijnwerpers 
te zetten. Marco Swart, oud VVP en oud-hoofdre- 
dacteur van Driemaster, verklaart het systeem 
van het gefiscaliseerd basisinkomen en Bert Hof
man belicht het studiefinancieringsstelsel. 
Landelijk secretaris ecologische zaken, Peter 
Bessems verhaalt in een uitgebreid betoog het 
Hoofdbestuursstandpunt inzake kernenergie.

Wat komt er verder aan de orde in dit nummer? 
Ingrid de Groen belicht een nog te onbekend 
deel van het JOVD werk, namelijk de internatio
nale sector. Zij bespreekt ook het laatste num
mer van het JOVD kaderblad LEF, dat geheel ge
wijd is aan het onafhankelijkheidsvraagstuk.

Verder komen aan de orde loodvrij benzine en 
een verslag van de JOVD-conferentie Europese 
veiligheid. Arthur Fickel heeft op die confe
rentie een interview gehouden met een vertegen
woordigster van de Amerikaanse Young Social- 
Democrats.

Al met al weer heel wat te lezen.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter Julius Remarque
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam 020 - 229715
Penningneester Luit Tebbens Torringa
G. Bakkerstraat 1, 9713 HA Groningen 050 - 133729
Algemeen Secretaris Linda Bakhuis
W. v. Noortstraat 84, 3514 GG Utrecht 030 - 714943
Vice-voorzitter politiek Antoin Scholten
Lange Bisschopstraat 46, 7411 KM Deventer 05700 -12102
Vice-voorzitter organisatie Marcel Gubbels
Lage der A 23a, 9718 BK Groningen 050 - 140988
Internationaal secretaris Frank Rohcrf
Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede 053 - 358954
Vorming en Scholing a.i. Carin de Boer
Nieuwe Blekerstraat 15a, 9718 ED Groningen 050 - 122884
Public Relations Arthur Fickel «
Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag 070 - 472682
Bestuurlijk Juridisch Eli Leenaars
Boeckstaetedreef 77, 6543 JJ Nijmegen 080 - 785372
Sociaal-economisch Jaap de Mare
Slijkstraat 7-1, 1012 CM Ansterdam 020 -5245156
Welzijn Roel van Goudoever
Kanaalweg 24, 2682 EC Delft 015 - 145339
Ecologie Peter Bessems
Ververstraat 117, 5612 EB Eindhoven 040 - 439934
Internationaal Albert Kooiman
Kastanjelaan 18, 1943 DP Beverwijk 02510 -27826
Promotie en ledenwerving a.i. Ton Hooijmaijers
Uilenstede 64/417, 1183 AH Amstelveen 020 - 430257

Publicatie in Drienaster betekent niet, dat de mening 
van redactie of Hoofdbestuur verword is. Alvorens kopij 
in te sturen, wrdt verzocht contact op te naren met de 
hoofdredacteur.
Abonnement: ƒ 27,50 per jaar.
Advertentietarieven op aanvraag bij het algemeen secreta
riaat.

Het komend congres zal niet alleen in het kader 
staan van het politiek kernprogramma, maar ook 
zal de vernieuwing van het hoofdbestuur aan de 
orde komen. Antoin Scholten zal aftreden. Het 
hoofdbestuur heeft als zijn opvolger gekandi
deerd de Nijmegenaar Eli Leenaars, huidig 
secretaris bestuurlijk-juridisch. De Groningse 
TaTine Willems is gekandideerd als opvolger. 
Zoals al in het vorige nummer heeft gestaan, 
kandideert Karin de Boer als opvolger van Wim 
Hoving en kandideert Ton Hooijmaijers als 
opvolger van Bertus van Weezenbeek.

KLEUR BEKENNEN

TEGEN RACISME
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IWERNATIONAAL--------
Ver-van-m ’n-bed-show

"De JOVD kiest vanuit haar liberale beginselen voor het uitdragen 
van het internationalisme." "Over je grenzen heen kijken! Plurifor- 
mi tei t!"
Prachtige kreen! Echter, het idee van de 'Ver-van-m’n-bed-show' 
blijft overheersen:
"Wat spookt die internationaal secretaris toch wel allemaal niet 
uit in het buitenland? 0, heeft-ie weer zo'n snoepreisje. En wij
maar dokken--- Wat hebben we er zelf überhaupt aan?"
Aldus vond ondergetekende het de hoogste tijd om aan onze interna
tionaal secretaris Frank Rohof eens te vragen hoe eerstgenoemde 
termen met laatstgenoemden te combineren zijn. Getracht zal worden 
enigszins door het eeuwigdurende vakantiesfeertje wat er volgens 
velen rondom hem hangt, heen te prikken en tevens het belang voor 
de JOVD t.a.v. het hele internationale gebeuren aan te geven.

Liberalen hebben een enorme bui
tenlandse georiënteerde houding. 
Liberale beginselen zijn geba
seerd op een stuk ruimdenkend
heid. Dit houdt mede in ze pro
beren te realiseren op een zo 
groot mogelijk terrein. Tevens 
is het van groot belang eens va
ker over de nationale grenzen 
heen te kijken ter verdieping 
van je liberale ideologie en op
vattingen. Eens een keertje over 
je eigen ideeën nadenken, zou 
bij velen echt geen kwaad kun
nen! Pluriform leren denken dus. 
Liberalen zijn voorstander van 
de dialoog. Ze zien weinig nut 
in het recht van de sterkste.bij 
onderlinge verschillen. En dus 
is begrip kunnen en willen op
brengen voor andermans wijze 
van leven en denken noodzake
lijk. Tje, en natuurlijk is Ne
derland een klein landje, (klein 
van gestalte - groot van geest!) 
Onze hele cultuur, economie e.d. 
wordt enorm beïnvloed door het 
buitenland. Derhalve hebben we 
grote belangen bij een goede sa
menwerking (en de JOVD heeft al 
enige ervaring kunnen opdoen, 
niet?)
Terugkomend op de post van inter
nationaal secretaris in het HB 
der JOVD; zijn taakstelling be
vat 2 terreinen. Hij is verant
woordelijk voor alle externe con
tacten m.b.t. het internationale 
jongerenwerk en verantwoordelijk 
voor de algemene politieke lijn 
inzake internationale politiek. 
Wat is voor de vereniging het be
lang - m.n. t.a.v. het eerst ge
noemde terrein - van een derge
lijke post? Welnu, één van de 
doelstellingen van de JOVD is 
Vorming en Scoling van haar le

den. Dit impliceert dan natuur
lijk ook inzicht in liberalisme
in andere landen 
noemde terrein - van een derge
lijke post? Welnu, één van de 
doelstellingen van de JOVD is 
Vorming en Scholing van haar 
leden. Dit impliceert dan na
tuurlijk ook inzicht in libera
lisme in andere landen, het be
naderen vanuit verschillende 
invalshoeken en culturen. Ko
men tot wederzijds begrip. 
Toetsen van jou® visie aan die 
andere, om zo te komen tot een 
zo breed, gefundeerd en pluri
form mogelijk beeld van libera
lisme. Als het ware jouw bril 
afzetten en uitwisselen met je 
buurman, om vervolgens te le
ren zien door die andere bril 
en te gaan begrijpen hoe je 
met een andere visie de din
gen ook kunt benaderen. Met 
als resultaat dat je daar 
na met je eigen bril nog 
meer kunt zien.
De JOVD heeft zich als taak 
gesteld ook haar bijdrage te 
leveren aan het internationa 
le wereldje en heeft bewust 
gekozen voor invloed in inter
nationaal jongerenwerk. Door 
daar veel aandacht aan te be
steden, heeft de JOVD dan nu 
ook een aardige staat van 
dienst opgebouwd: voorzitter 
van PIJON.voorzitter van IFRLY 
vice-voorzitter van LYMEC:allen 
OOVD-ers! Helaas kun je echter 
niet zeggen dat de interesse 
voor het hele internationale 
gebeuren binnen de JOVD bij al
le leden aanwezig is, en ook 
niet dat er veel gespecialiseer 
de mensen voor dit gebied zijn. 
Hier komt dan ook het zogen.

sneeuwballeneffect om de hoek 
rollen. Langzaam maar zeker 
worden er steeds meer mensen 
bij betrokken .ontstaan er ste 
eds meer mogelijkheden dat ook 
jij actief participeert. De be
kendheid voor internationaal 
jongerenwerk groeit gestaag, zo 
dat er ook steeds weer wat meer 
op gedecentraliseerd niveau aan 
dacht aan besteeed wordt. Hier
bij kan heel goed gedacht worde 
n aan het onderhouden van bila
terale contacten. Voor de duide 
lijkheid wei met een dikke kant 
tekening:absoluut niet vanuit 
een vakan ui estemmi ng;moti vati e 
is een eerste vereiste-alle 
eerder genoemde internationale 
redenen staan bovenaan in het 
vaandel.En mogelijkheden zijn 
er genoeg:het seminar eind jan. 
gehouden te Enschede(zie verslag 
elders),het IFRLY congres in okt 
en het LYMEC seminar in juli- 
beide in Nederland, een interna
tionale cursus van District 
GLD. tesamen met de Deutsche Jun 
g Democraten,excursie naar het 
Europees Parlement,NAVO. Structu 
rele contacten worden steeds mee 
r tot stand gebracht;neem nu de 
Amerikanen:op een bezoek aldaar 
is reeds een tegenbezoek gevolgd 
Dat dergelijke contacten ook op 
hoog niveau belangrijk worden 
geacht, blijkt ook nog eens uit 
de subsidiemogelijkheden. Die 
pijn in jouw portemonnaie valt 
dus heus erg mee.
Een heel ander punt is de post 
van internationaal secretaris 
wel of niet in het dagelijks 
bestuur van het HB der JOVD.
Een meerderheid van het HB heeft 
gekozen voor een dagelijks be- 
stuur(heeft meer bevoegdheden en 
invloed in dan het algemeen be- 
stuur)dat een zo slagvaardig mo
gelijk geheel vormt en derhalve 
een zo minimaal mogelijk aantal 
mensen bevat, dat belast is 
met dagelijkse werkzaamheden.De 
internationale secretaris is nie 
t belast met dagelijks beleid en 
hoort hierin dus niet thuis.Tja, 
het is geen al te vreemde gedach 
te dat de persoon die deze post 
bekleedt het hier niet geheel (of 
geheel niet) mee eens is.
Frank voert allereerst aan het
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Conferentie Europese
Van 25 tot en met 27 januari werd in Enschede een 
door de JOVD georganiseerde internationale confe
rentie gehouden over Europese veiligheid. De confe
rentie begon vrijdagavond met een lezing van David 
Johnson, staflid van het secretariaat, generaal van 
de NAVO, over de Sovjetbenadering van de OOst-West 
problematiek. Na een korte historische en ideologi
sche uitzetting van het Sovjetdenken ging hij in op 
de actuele situatie.

RONALD vd MARK & ANDRE KOPPES

De belangrijkste oogmerken 
voor de Sovjetunie in haar 
Oost-West benadering zijn(a) 
een goede strategische ver
houding met de VS en (b)het 
behouden van een Statos Quo 
in Europa.In de zomer van!984 
werden deze twee doeleinden 
aangetast door(l) de midden
lange afstand kernwapens(INF) 
(2)het ter sprake brengen van 
de overeenkomst in Jalta door 
Europese en Amerikaanse poli- 
tici,(3)het bezoek van de DDR- 
leider Honecker aan de Bonds
republiek,door geheel eigen 
beweegredenen ingegeven,en (4) 
het Strategische Defensie Ini
tiatief (SDI),het door middel 
van ruimtewapens,laser- en 
beamwapens,e.d. (bijna)onaan- 
tastbaar willen maken van de 
VS.Ondanks al deze ,door 
toevallige samenloop cumu
lerende .tegenvallers voor de 
SU,of bter gezegd juist door 
die tegenvallers heeft de SU 
zich bereid getoond weer te 
gaan onderhandelen.Enkele 
maanden voor de eventuele 
herverkiezing van president 
Reagan .Zaterdagochtend kwam 
de heer Oostenbrink .actief in 
het IKV,aan het woord over de 
Nederlandse Vredesbeweging.Op
vallend was zijn kritische 
houding tegenover het IKV.
Hij constateerde een toenemen
de twweespalt tuusen de funda
mentalistische basis en de 
meer politiek ingestelde top 
van het IKV.Met de verkiezing 
van de nieuwe voorzitter Jan 
van der Putten zal die top

mogelijkerwijs naar de radica
lere basis verschuiven.Hij 
voorspelde dat een en ander 
een tanende invloed van het 
IKV tot gevolg zal hebben op 
kortere termijn.Uit de discus
sie met de zaal bleek dat het 
IKV geen antwoord heeft,ja, 
zelfs nooit gehad op de vraag 
of nucliaire dan wel conven

tionele afschrikking geoor 
loofd is.Naasthet ontbreken 
van enig alternatief voor de 
defensie meende Oostenbrink 
dat het IKVdoor haar fundimen- 
talistische en ideologische 
benadering om in Oost Europa 
gelijkgezinden te vinden en te 
activeren de statos-quo en 
machtspositie van de SU wenst 
te onderminnen en het IKV,even 
alshavikken als de Reagan-advi 
seur RichardPipes het machts- 
bestel van de Sovjets wilt 
doen exploderen (blokken op
heffen heet dat in de IKV- 
jargon). Terwijl het IKV even
eens vreedzaam praten na
streeft. De dag werd vervolgd 
door Simon Lunn,hoofd van de 
afdeling plannimg en beleid, 
over de westerse benadering 
van de Oost-West problemen.
Hij ziet in het Amerikaanse
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Veiligheid Enschede
congres een toenemende anti- 
europeanisme .Oorzaken hiervan 
liggen in de agrarisch.economi 
sche sfeerrdoor het dumpen van 
goederen .zoals gesupsidieerd 
staan,in de VS raken Amerika
nen hun baan kwijt,terwijl hun 
land tegelijkertijd de defen
sie inspanningen verhoogd.
Voor de leaen van het congres 
is een dergelijke situatie 
moeilijk uit te leggen.Lunn 
ziet president Reagan niel.'i 
als een oorzaak van (eventueel 
killere relaties.De herevalua- 
tie van ontspaaning werd al a 
aanleiding van Angola.dat als 
eerste Afrikaanse land in Sov
jets invloedsfeer belandde 
(1976).Daarna kwamen op een-

volgend de frustraties rondom 
Vietnam, Watergate, het gijzel 
lings in Iran.Afganistan en 
Polen.Een verkiezing van een 
president met een boodschap 1 
als die van Reagan was dan ook 
in de lijn der ontwikkeling.
De zaterdag werd afgesloten 
met een paneldiscussie tussen 
Joris Voorhoeve(lid van de 
VVD)en Maarten van Traa(inter- 
nationaal secretaris van de 
PvdA).Voorhoeve gaf eerst een 
overzicht van verschillende 
wapensystemen .waarbij hij uit
gebreid stilstond SDI.Voor de 
VVD moeten er eerst enkele 
vragen over de haalbaarheid, 
inpasbaarheid in NAVO denken 
en invloed op europese veilig
heid positief worden beant
woord,al vorens de liberalen 
tot goeakeuring overgaan.
Over de gehele politieke situ
atie geenzns pessimistisch

aangezien hij de hoop uitsprak 
dat communisme in de toekomst 
ook pragmatisch kon zijn,waar
bij hij refereerde naar China. 
Van Traa toonde zich een groot 
voorstander van SDI.Volgens 
hem zou het een "first strike" 
mogelijkheid voor de VS tot ge 
volg hebben en hij vroeg zich 
eerder af of de SDI inpasbaar 
zou zijn in de huidige "flex- 
ible response van de NAVO.
Voor hem is er geen ander 
alternatief voor dialoog,ter
wijl het niet de aantallen 
wapens zijn die de veiligheid 
garanderen maar de relaties 
tussen de mensen -achter die 
wapens.
De zondag werd besteed aan het 
Oost-West beleid op jongeren 
niveau. Eerst gaven Albert 
Kooiman en Andre'Koppers een 
uitgebreide toelichting op de 
resolutie Vrede en Veiligheid, 
zoals aangenomen op het juni- 
congres.
Tenslotte gaven Jules Maten en 
Klaus-Jurgen Cohhusz van IFLRY 
een overzichttvan de contacten 
op jongeren niveau tussen Oost 
en Wést,waarbij vooral het 
komende jeugdfestival in 
Moskou ter sprake kwam#

"En als je dan ook nog be
denkt dat de internationaal 
secretaris dan geen deel meer 
uit zal maken van het Polit
bureau,isoleer je het inter
nationale jongerenwerk nog 
meer- en in de vereniging, 
en naar buiten toe- terwijl 
we juist op weg zijn naar inte
gratie. Hoendeze beslissing 
op het maartcongres ook zal 
uitvallen, laten we er in ieder 
geval voor zorgen dat de zogen. 
Ver-van m'n bed-show wat min
der ver af komt te staan!

Ingrid de Groe

n Groningen aanvaarde reorganisa 
tiebesluit ,dat hetzelfde uit- 
gangspunt-slagvaardi ghei d-had. 
Toen werd dit echter anders uit
gelegd en werd gekozen voor een 
balans tussen politiek en organi 
satie waarbij ook de internatio
naal secretaris een gewichtig 
element was op.die balans. 
Waarom,zo vraagt hij,zou die 
balans dan nu weer onevenwichtig 
moeten worden,waarom zou de vice 
voorzitter politiek nu ineens e 
ngroot deel van zijn belangen 
kunnen behartigen? Zo draai je 
de prioriteit die je aan het in 
ternationaal jongerenwerk geeft 
weer terug.Alleen al je invloed 
naar buiten toe, je statusrhet 

heeft niet bepaald een positief 
effect als men in het buitenlan 
d verneemt dat je geen deel uit 
maakt van het dagelijkse bestuu 
r.Zo is je invloed bij voor
baat al geminmaliseerd en zien 
je ook niet als primaire verte
genwoordiger. Men zal denken da 
t je internationaal jongeren
werk van ondergeschikt belang 
vi ndt;je degradeert het al s

VERVOLG VAN 
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het'ware. De internationaal 
secretaris moet wel degelijk 
naar buiten toe coördinerenjhet 
is dus wel degelijk een taak 
voor iemand van het dagelijkse 
bestuur. Als je op internatio
naal gebied op het hoogste ni
veau wilt meedraaien(denk aan: 
PIJON,IFLRY,LYMEC),dien je ook 
de consequenties „te aanvaarden 
en dus op het hoogste niveau 
binnen je vereniging coördine
ren. Frank ziet tevens aller
lei moeilijkheden ontstaan 

;hoe de internationaal secr. 
ï bijv. terug moet koppelen bij 
! adhoc-zaken.Dat kan lang niet 
; altijd naar de VVP toe,ligt 
: vaak geheel buiten zijn ter- 
•;rein(niet alleen politieke 
: zaken,ook organisatorische).
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JGVD praat m et

De JOVD heeft het voor elkaar gekregen dat voor het 
eerst sinds zeker twintig jaar, een officiële Ameri
kaanse delegatie op jongerenniveau een bezoek bracht 
aan Nederland.

ARTHUR FICKEL

Het ging hier om een delegatie 
van het United States Vouth 
Council (USYC). USYC is een 
overkoepelende organisatie waar 
zes progressieve, zes conser.va 
tieve en een aantal serviceorqa- 
nisaties in zijn vertegenwoordigd. 
USYC is dus breder dan b v. M-50, 
maar veel minder breed dan PIJON. 
Rosalind Spigel heeft in USYC 
zitting namens de Young Social 
Democrats (YSD).
Ik sprak met haar in de VIP-room 
van de luchthaven Schiphol, 
vlak voor haar vertrek.

+ Is USYC een pelitieke organi
satie, of meer een organisa
torisch platform, zoals PIJON?
- 'Ik denk dat een vergelijking met 
PIJON inderaad het beste is, maar 
in PIJON zijn veel meer sociaal
maatschappelijke organisaties ver
tegenwoordigd. Dus voor zover 
je van mij politieke uitspraken 
verlangd, zal ik spreken namens 
de Younq Social Democrats.'
+Wat is het doel van je bezoek?
-‘In de eerste plaats gesprekken 
voeren met JOVD, PIJON, M-50,
IFLRY en CENYC. Er bestaan zoals 
je misschien weet geen culturele 
verdragen tussen de V.S. en Neder
land. Wij weten daarom veel te 
weinig af van het functioneren 
en de ideëen van de Nederlandse 
jongeren organisaties.’
+USYC en YSD vinden het dus be
langrijk om kennis te maken met 
de JOVD?
-Dat hoef ik jouw toch niet 
uit te leggen Arthur?'
+Nee, maar misschien is het toch 
goed dat de lezers van Driemaster 
dit ook weten.

-Er zijn natuurlijk veel redenen 
oo te noemen. De huidige generati 
die het nu voor het zeggen heeft, 
wordt gekenmerkt door een tekort 
aan begrip en respect. Het is toch 
te gek dat min of meer gel :ijk- 
denkende organisaties nauwelijks 
iets van elkaar af weten. Nu weder
zijds begrip kweken, zal later 
misschien vruchten afwerpen.
Daarom hecht de USYC zoveel be
lang aan dit bezoek.’
+ Zou je kunnen zeggen dat JOVD 
en YSD op de zelfde politieke 
lijn zitten?
- ‘Ik ben slechts vijf dagen in 
Nederland geweest en heb zoveel 
mensen van zoveel organisaties 
ontmoet dus...'
+ Jawel, maar we hebben toch 
uren in de trein naar Brussel 
standpunten uitgewisseld, enje 
hebt tal van andere JOVD-ers 
ontmoet.
- 'Goed, ik denk inderdaad dat 
JOVD en YSD op de zelfde lijn 
zitten en dat vele standpunten 
met elkaar overeen komen.
Het is echter niet altijd ge
makkelijk vergelijkbaar, omdat 
jullie je soms zorgen maken om 
problematiek die wij in de V.S. 
in het geheel niet kennen, of 
waarover we (nog) geen stand
punt hebben, zoals jullie 
standpunt over drugbeleid b.v. 
dat ik persoonlijk erg aardig 
vind, maar waarover YSD geen 
standpunt heeft.'
+Hoe was je indruk van ons 
Oost-West seminar?
- ‘Ik vond dat het opmerkelijk 
goed in elkaar zat. Wat ik met 
name goed vond was dat bij 
jullie standpunten van links 
èn rechts aandacht kregen.’

+ Je heb zowel Joris Voorhoeve 
alsmede Maarten van Traa 
horen spreken. De JOVD was veel 
enthousiaster over het betoog 
van Maarten Van Traa, dan over 
het verhaal van Joris Voorhoeve. 
Wat denk jij van b.v. het SDI 
(STARWARS) plan?'
- *1 k neem hier een typisch 
Amerikaans standpunt over in. 
Kijk, als er niets te verdedi 
gen viel dan was het SDI ook 
niet nodig, (kijkt ernstig)’
+ Maar is de weg van dialoog 
niet beter dan wapen gekletter, 
want dat kan de Russen eerder 
zenuwachtig maken., even
als verstoorde machtsevenwich- 
ten.
-Misschien heb je wel gelijk, 
maar wij vertrouwen de Russen 
in het geheel niet, en SDI 
beschermt ons. Bovendien denk 
ik dat we het nu hebben over 
zaken die nog verre toekosmt 
zijn.’

+De JOVD heeft heel veel 
kritiek op de Amerikaanse 
politiek ten aanzien van 
Centraal Amerika.
- De YSD is helemaal niet 
blij met de politiek van 
Ronald Reagan in centraal- 
Amerika.’
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Ameni
+ Moeten de Amerikanen daar 
vertrekken?
- 'Dat hangt er van af hoeveel 
macht de Russen daar na het 
vertrek van de Amerikanen over 
houden.'
+ De V.S. negeren het Inter
nationale hof van Justitie 
in Den Haag, wat vind je daar 
van?
- !Dat hoor ik voor het eerst 
(geschrokken), eerlijk. Ik 
zal dit ook zeker navragen 
in de V.S.'
+ Sommige West-Europeanen 
zeggen dat de Amerikanen 
niets te zoeken hebben in 
West-Europa. Wat geeft de 
V.S. het recht om wapens 
en troepen op hun grond ge
bied te plaatsten.
- 'inprincipe hebben die 
troepen en wapens hier ook 
niets te zoeken, maar de 
zaak ligt nogal gevoelig.
Na WO-II is dat nu eenmaal 
zo geregeld. Maar ik begrijp 
die mensen hun bezorgdheid 
en verbazing. Misschien iets 
om nader uit te werken.
Maar nogmaals, ik vetrouw de 
Russen en hun politiek niet 
Zonder Amerikaanse wapens in 
West-Europa zou West-Europa 
wel eens in gevaar kunnen 
komen.
+ Dus die kruisraketten 
moeten hier geplaatst worden.
- 'Ja.'
+ Omdat?
-'het een goed verdedigings
wapen is, en deeluitmaakt 
van onze afschrikkings- 
politiek.'
+ Wat vind je van het JOVD 
standpunt?
-‘Uitstekend. Dat verwoord 

jullie genuanceerde opstelling 
Ook het niet willen aangaan 
van een verdrag. Ik vind dat 
zeer begrijpelijk.'
+ De vredesbeweging denkt hier 
anders duidelijk anders ove r
- ‘ik vind de vredesbeweging 
in Europa naief.'
+ De Amerikaanse jongeren
organisaties voeren geen ge
sprekken met Russische jong
erenorganisaties .

kanen
- Ik zou ook niet weten met 
wie ik kontakt moest opnemen.1 
+ Maar je zou wel willen?
- 'Ja zeker, en dat onder
scheid de YSD enorm van de 
republikeinse jongeren orga
nisaties zoals de Young Ameri- 
cans for Freedom, die het 
liefst ten strijde willen trek
ken.'
+ is een samenwerkingsovereen
komst of het opstellen van een 
gezamelijke resolutie ofzo 
misschien iets voor de toe
komst van JOVD en YSD?
- 'Daar heb ik eigenlijk nog 
niet zo goed over nagedacht, 
maar (enthousiast) dat vind 
ik een heel erg goed idee.'
+ De YSD, is dat een socia
listische organisatie?
- 'Eigenli jkniet meer, Haar 
wortels liggen wel in de 
socialistische partij, maar 
ik denk dat we met het etiket 
Liberaal, heel erg blij zijn.'
Wij steunen ook de vakbonden 
iets wat de JOVD dacht ik niet 
doet?
+ Wat niet is kan nog komen, 
maar onze veel linksere poli 
tieke vrienden zoals de Jonge 
Socialisten kunnen dit veel 
beter, zij zitten ook veel 
meer op de lijn van de vak
bonden.

Jullie steunen tijdens de 
verkiezingen de "democrats".
- ‘Walter Mondale.'
+ Jesse Jackson en Garry Hart 
niet?
- ‘We hebben besloten Mondale 
te steunen. Jackson is een 
zeer dynamische figuur en wij 
zijn er bijzonder trots op dat 
hij het zover heeft kunnen 
brengen. Hij is van enorme 
waarde voor de democratische 
partij.
Garry Hart heeft wat te con
servatieve ideêen op sociaal- 
economisch gebied.'
+ Hebben jullie kontakt met 
de ADA, American for Democratie 
Action?
- 'Wij steunen de ADA, ook al; 
het gaat om een mogelijke 
participatie in de USYC.'

+ Zou je nog wat kwijt willen 
aan de JOVD?
-'Mijn bezoek is mij enorm mee 
gevallen. Ik had een veel 
grotere anti-Amerikaanse hou 
ding verwacht.' 
t- We blijven zeer kritisch. 
-'Dat zou ik maar doen ook 
zolang Reagan in het Witte 
Huis zit! (serieus).
Maar wat ik bijvoorbeeld niet 
goed begrijp is het feit dat 
jullie als jullie op bezoek 
zijn in het Oostblok, geen 
openlijke steun betuigen aan 
Charta 77 o- Solidariteit.'
+ Dat is om diplomatieke re
denen.
-'Daarom is het ook goed dat 
ik met jullie kan praten, om 
dat wij totaal geen ervaring 
in de omgang met Russen en 
hun systeem hebben.'
+ Misschien kunnen jullie in
derdaad iets van ons leren.
- ‘Ik hoop het echt. Ik ben 
ook erg blij met de hartelijke 
en open opstelling van de 
JOVD. Ondanks het feit dat
we het over b.v. Granada nooit 
eens worden, bespeur ik geen 
vijandige houding.'
+ Over Granada worden we het 
denk ik inderdaad echt nooit 
eens.
- 'De eerste stappen, zeer 
belangrijke stappen, op de weg 
naar een zeer vruchtbare samen 
werking tussen niét alleen 
PIJON, M-50 en YSD, maar ook 
tussen YSD en JOVD zijn gezet 
Ik zal mijn uiterste best doen 
om Washinton hiervan te over
tuigen,1
+ De JOVD is USYC•dankbaar dat 
zij onze uitnodiging heeft 
willen aanvaarden.
-'Zeer graag gedaan!'

Uit haar tas haalt ze een 
T-shirt met de tekst: 
"Fight Apartheid".
Ik weet zeker dat de JOVD 
Rosalind Spigel nog eens 
zal ontmoeten#
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JO VD -IU R IA
MEDEWERKERS
GEZOCHT

Wegens de toenemende werkzaam
heden en het vertrek van de 
huidige medewerkers zoekt de 
secretaris public relations 
van het hoofdbestuur:

ENKELE ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS

laken:

- meedenken, brainstormen over 
het huisige- en toekosmti-ge 
p.r. beleid.

- uitvoeren van tal van p.r.- 
werkzaamheden voor de secr.p.r.

9E9fl§l§9!]§tSi

Er wordt gedacht aan een jongen 
of een meisje die:

- de vereniging en haar doel
stel 1ingen goed kent,

- goede kontaktuele eigenschap
pen bezit,

- flexibel is,
- kan improviseren.

Zijn/ haar werkzaamheden zullen 
zich voornamelijk rond de congres
sen en andere landelijke grote 
aktiviteiten voordoen.
Hij/ zij zal benoemd worden in het 
secretariaat public relations, 
en direkt onder de secretaris 
public relatiöns resorteren.

Belangstellenden worden verzocht 
kontakt op te nemen met de secre
taris public relations van het 
hoofdbestuur.

CQNGRESBON RECTIFICATIE.

De prijs van ƒ 65,00 geldt voor het 

gehel congres en het congresboek, 

BEHALVE het lakenpakket.
Inclusief dit lakenpakket komt de 

prijs van het congres op f 74,00

Vacature M 50
M50, de organisatie van jongeren en politiek, houdt zich bezig met politiek 
vormingswerk voor en door jongeren. In M50 zitten de volgende Politieke
Jongeren Organisaties:: CDJA, JD, JOVD, JS en PSPjg.
Wegens sterke uitbreiding van de werkzaamheden van de organisatie, zoekt 
M50 op korte termijn ter versterking van haar buro, dat in Utrecht gevestigd 
zal worden:

een STAFMEDEWERKER M/V

Taak: Het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden om op plaatselijk, 
regionaal en provinciaal nivo, vnl, d.m.v, de M50 projekten, de algemene 
politieke bewustwording van jongeren te stimuleren.

De werkzaamheden bestaan uit:

- het beschrijven van de bestaande samenwerkingsverbanden op 
eventueel politiek terrein en ten behoeve van de algemene 
politieke vorming tussen de politieke jongerenorganisaties.

- het inventariseren van andere mogelijkheden om algemene 
politieke vorming op plaatselijk, regionaal en provinciaal 
niveau te stimuleren dan via (samenwerkingsverbanden van) 
politieke jongerenorganisaties. Te denken valt daarbij aan 
de lokale media, organisaties voor het jeugd en jongerenwerk 
en het onderwijs.

- het in kaart brengen van de mogelijkheden die de lokale en 
regionale overheden bieden om algemene politieke vorming te 
stimuleren.

- het onderhouden van kontakten met personen die te kennen geven 
op plaatselijk en regionaal niveau te (willen) werken aan het 
stimulëren van algemene politieke bewustwording van jongeren.

rechtspositie:

Het gaat om een aanstelling voor 32 uur per week tot |$“ MOveKOJEA,
1985. Salariëring op basis van de CAO welzijnswerk, funktiecode
L IV a.

profielschets:

- de persoon voor deze funktie moet bekend zijn met het politiek 
jongerenwerk

- een HBO opleiding hebben afgerond of gelijkwaardig opleidings
niveau

- in staat zijn zich in woord en geschrift duidelijk te kunnen 
uitdrukken

- de bereidheid hebben om ook in de avonduren te werken

Reakties voor 23 februari 1985 sturen naar:
M50
dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 
070- 650151

/VI50 m a a k t politiek grijpbaar
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te nemen. Het agendapunt werd 
echter gesloten zonder dat welk 
besluit dan ook is genomen. Pas 
bij de rondvraag kreeg de ver
gadering een hoofdbestuursbe
sluit ter kennisgeving te horen.

Tot slot wil ik nog opmerken dat 
dit artikel niet is bedoeld als 
pleidooi voor de resolutie, zo
als zij er nu ligt. Zij stemt 
n.1. niet met mijn eigen denk
beelden overeen.
Ik stel mij echter op het stand
punt dat de voorkeur moet worden 
gegeven aan een democratische 
procedure, waarbij de vergadering 
de kans krijgt te besluiten of 
een resolutie wordt aangenomen of
niet, boven een gang van zaken, 
waarbij een paar personen de be
sluitvorming in de JOVD en het 
werk van velen ongestraft kunnen 
frusteren omdat dat toevallig be
ter in hun politieke straatje van 
pas komt.
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ter ter aprake._
T ê ' liberale jorigei-.
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In het in de vorige Driemaster verschenen interview 
mét Jan van Zanen inzake de Noord-Zuid-Stichting is 
een onvolledige opsomming van de bestuursleden ge
publiceerd. Ook mej. Anne-Lize van der Stoel, VVD- 
gemeenteraadslid te Amsterdam, is lid van het stich
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Dat was de mening van een aantal : 
politici, wetenschapsmensen en mana
gers op de themadag „Lessen uit RSV”, 
die zaterdag was belegd door de JOVD :- 
(„Jong en Liberaal). „Ik vrees dat er :: 
weinig lering zal worden getrokken uit -: 
de gebeurtenissen rond RSV. De over- :• 
heidssteun aan bedrijven is een gegeven.:: 
In de jaren zestig en zeventig heersten -:

^SV-dag
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master al dui
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die de JOVD 
over RSV hield 
een groot suc
ces geworden. Niet alleen de op
komst op de dag zelf maakte dui
delijk dat de JOVD een bruisende 
club is, ook de aandacht in de 
landelijke en belangrijke regio
nale pers bewijst dat: men kan 
niet meer om de JOVD heen. Hier
bij een compilatie van markante 
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Volkskrant, NRC en Waarheid.
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Meer kernenergie?
Het was ook zo verleidelijk voor de ambtenaren op Economische Za- naar deze landen exporteren, 
ken; in Frankrijk en België is de kWh-prijs voor electriciteit een Een wel heel merkwaardige bèta 
stuk lager (ongeveer 1,5 cent per kWh) dan in Nederland door de lingsbalans. 
grote bijdrage van kernenergie: dus moet dat in Nederland ook. Met De voorraad uranium in de aard- 
vier nieuwe kerncentrales snijdt het mes aan meer dan twee kanten: bodem is beperkt.Dp basis van de 
de kWh-prijs wordt lager, er ontstaat uitgebreide werkgelegenheid de huidige behoeften is dit ura- 
bij de bouw van de centrales, verbetering van de concurrentieposi- nium over 50 a 60 jaar zo goed 
tie van het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van het buiten
land en een geringere afhankelijkheid van de te impörteren kolen.

PETER BESSEMS
Dat ambtenaren van dit ministe
rie hoofdzakelijk met economi
sche motieven stoeien, is niet 
zo vreemd. Daar zijn ze voor in
gehuurd. Maar waarom zo eenzij
dig? Er werd veel te gemakke
lijk voorbij gegaan aan een aan
tal zaken die zeker zo belang
rijk zijn:
* De nog steeds onopgeloste pro
blemen rond de verwerking en de 
opslag van het kernsplijtingsaf- 
val en de financiële gevolgen 
ervan.
* De gevaren die sinds kort 
zijn gesignaliseerd bij de op
werkingsfabrieken in het Vere
nigd Koninkrijk (vrijgekomen 
straling).
* De grote onzekerheid omtrent 
de veiligheid van de centrales: 
zelfs rapporten van wetenschap
pers met aanzien spreken elkaar 
tegen (Rasmussen versus Lewis). 
*De financieel economische gevol
gen van de ontmanteling van af- 
geschreven kerncentrales.
Het lijkt alsof het kabinet deze 
overwegingen heeft meegenomen, 
immers de aanbevelingen van EZ 
zijn niet volledig overgenomen. 
Echter, waarom is ook de keuze 
van het kabinet onverstandig?

URANIUM ALS ENERGIEDRAGER

Uranium wordt net als bijvoor
beeld kolen via klassieke mijn
bouw gedolven. Daarbij moeten 
enorme hoeveelheden grond wor
den verzet om een kleine hoe
veelheid uranium te winnen (het 
uraniumerts bevat slechts rond 
0,5% uranium). Weliswaar heb je 
voor het produceren van eenzelf
de hoeveelheid electrisch vermo
gen een vele malen kleiner volu
me uranium nodig dan kolen. Ech

ter het winnen van uranium geeft 
een verhoogd risico voor mens 
en milieu.
Bij de ondergrondse winning 
staan de mijnwerkers bloot aan 
een vergroot stralingsrisico 
door het inademen van radioac
tieve stofdeeltjes. Dit bete
kent een veel grotere kans op 
longkanker, waardoor er dan 
weer gigantische filtersystemen 
gebouwd moeten worden om de ac
tieve deeltjes uit de lucht te 
verwijderen. Bij de ertsverwer- 
king wordt eerst het (kleine 
beetje) uranium uit het erts ge
haald. Daarbij komen grote hoe
veelheden radioactiviteit vrij 
uit het afvalzand. Dat betekent 
dat dat zand zo snel mogelijk 
moet worden afgedekt met grond 
om zo de concentratei van de 
straling terug te brengen tot 
de oorspronkelijke porties. Ver
volgens wordt het uranium ver
werkt tot de zogenaamde " Yel- 
low cake". Hierbij komen afval
stoffen vrij die nog eens zo
veel radioactiviteit bevatten 
als het eerder genoemde afval
zand.
Het is uit transportoverwegin- 
gen het meest gunstig het ura
niumerts te verwerken bij de 
mijnen zelf. Deze mijnen liggen 
voor het merendeel in derde-we- 
reldlanden. Dat betekent dat in 
de westerse geïndustrialiseerde 
landen de afnemers van uranium 
verantwoordelijk zijn voor risi
co's en gevaren in de ontwikke
lingslanden. Als uranium wordt 
gezien als brandstof voor econo
mische groei, zal dat tot ge
volg hebben dat geïndustriali
seerde landen uit ontwikkelings
landen economische groei impor
teren en verhooqde risico's

als op. Een ander soort kerncen
trale reduceert dit nadeel 
enigszins: de "kweekreactor" 
haalt 60 keer zoveel energie 
uit eenzelfde hoeveelheid urani
um. De eerste commerciële 
kweekreactor in Europa is (nog 
steeds) in aanbouw: Kalkar.
Maar dit project behoeft geen 
betoog. Zo'n gigantisch finan
cieel debacle hoopt men in 
Europa nooit meer mee te maken.

KOSTENPLAATJE

In het voorgaande is al af en 
toe verwezen naar de kosten van 
de splijtstofcyclus.Dit blijft 
een ingewikkeld probleem,te 
meer omdat daarover veel be
trouwbare rapporten uitgebracht 
zijn door wetenschappers die 
tot uiteenlopende eindconclu
sies komen.

De verschillen zijn te vinden 
bij verwachtingen in bouwkost
en,het rendement van de centra
le en de ontmantelingskosten.
In de begin jaren zeventig werd 
beweerd dat de bouwkosten van 
kerncentrales in de toekomst 
alleen maar zouden afnemen 
(1970:$200 per kW tegen kolen
centrales $175 kW).Niets bleek 
minder waar.De bouwkosten liep
en zeer hoog op.De VS hadden 
een voortrekkerspositie op ge
bied van kernenergietechnologie 
in de wereld.E-chter sinds 1979 
(ongeluk bij Harisburg)is er in 
de VS door de electriciteits- 
maatschappijen geen enkele cen
trale meer besteld omdat door 
de aangescherpte veiligheids
eisen de centrales enorm duur 
zijn geworden.(3000 kW tegen 
kolen $1.200 kW(in 1984)36 
van de 47 kerncentrales in '84 
bleken meer dan twee keer zo 
duur uitgevallen dan de schat
tingen bij de aanvang van de 
bouw,13 zelfs meer dan vier 
keer zo duur en vier zelfs meer

io
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Nee, dank u !
dan tien tot vijftien keer zo 
duur.Vele electriciteitsmaat- 
schappijen moesten orders voor 
nieuwe centrales uitstellen of 
zelfs annuleren.Sommige maat
schappijen werden met fai 1 - 
liesement bedreigd en de kWh- 
prijzen liepen geweldig op.
De kWh-prijs wordt eveneens 
bepaald door het rendement van 
een kerncentrale.Hierbij wordt 
een energiebalans opgesteld 
waar niet alleen fysische groot 
heden maar ook economische 
grootheden in voorkomen als in
gang s var i abel en,bijvoorbeeld 
ingevoerde thermische/elec- 
trische energie ,afvalwarmte, 
veiligheid,afschrijving inves- 
teringkosten,etc.
De rendementsberekeningen geven 
marges in de uiteindelijke kWh- 
prijs omdat ook verschillende 
marges worden aangenomen bij de 
ingangs variabelen.Omdat ver
schillende waarden kunnen nemen 
voor de ingangsvariabelen lopen 
de rendementsberekeningen uit 
elkaar.Bij sommige berekeningen 
komt de kWh-prijs voor kern
energie beneden de kWh-prijs 
van kolenenergie,bij anderen 
juist daarboven.Echter een ding 
staat vast:de afgelopen tien 
jaar zijn door verschillende 
voorvallen elk jaar de bereken
ingen aangepast ten nadele van 
kernenergie.De laatste jaren is 
zelfs de ondergrens van de 
meest gunstige berekeningen in 
de buurt gekomen van de kWh- 
prijs van kolenenergie.Zodat de 
kans groot is dat in de toe
komst kernenergiecentrales 
juist niet goedkoper zijn dan 
kolencentrales.
Gemiddeld na dertig jaar is een 
kerncentrale afgeschreven.Op 
dit moment zijn er in de wereld 
vijftien kerncentrales,na een 
tijdlang gefunctioneerd te heb
ben,niet meer in gebruik.Geen 
van deze centrales wordt op het 
moment ontmanteld.Er is gewoon 
geen geld voor.Ook de bereken
ingenvoor de ontmantelingen 
voor een kerncentrale lopen 
uiteen: ministerie van EZ ver
wacht 100 a 200 miljoen gulden, 
de technische hogeschool in

Eindhoven 4 a 6 miljard. Voor
lopig is het in elk geval goed- 
een afgeschreven centrale goed 
te sluiten en een uitgebreide 
bewakingsdiensr te betalen.
Wordt dat het toekomstbeeld: 
honderden "dode" kerncentrales 
die eeuwenlang intensief moe
ten worden beveiligd en be
waakt ?

HOE VERDER?

Een van de doelstellingen van 
de electriciteitsproduktiemaat- 
schappijen in Nederland is: 
op elk moment aan de totale 
vraag naar electriciteit te 
kunnen voldoen.De bouw van een 
nieuwe centrale duurt een aan
tal jaren.Als in de toekomst 
blijkt dat de totale vraag op 
een bepaald moment groter is 
dan het maximale aanbod van het 
electrisch vermogen,is er dus 
niet zomaar een nieuwe centrale 
bij te zetten.Dat betekent dat 
op basis van verwachtingen al 
lang van te voren begonnen had 
moeten zijn met de bouw.
Elk jaar neemt het aanbod van 
electrisch vermogen in Nederland 
af en de vraag erna toe. Er zal 
dus een moment komen dat de 
dalende curve de stijgende 
snijdt.Dan moeder al een nieuwe 
centrale staan.De SEP beweerd 
dat dit punt al in 1995 wordt 
bereikt.Het CE heeft echter 
uitgerekend dat op basis van de 
huidige energiebesparing dit 
punt in het jaar 2000 ligt.
Weer komen er rapporten van 
wetenschappers van naam met 
uiteenlopende eindconclusies.
De bouw van een kolencentrale 
duurt ongeveer 5 jaar,die van 
een kerncentrale ongeveer 10.
De beslissing van de bouw van 
nieuwe kerncentrales om in de 
toekomstige behoeften te voor
zien,moet dus hoe dan ook voor 
1990 genomen worden.Samen met 
het feit dat de rendementsbe
rekeningen van kerncentrales 
nog steeds elk jaar signifikant 
veranderen,betekent dit een 
dilemma:volgens de toekomst
verwachtingen van de SEP moet 
dit jaar een beslissing genomen

worden en volgens de rendements 
berekeningen is het juist on
verantwoord om nu een beslis
sing te nemen.
Echter,in de toekomstige be
hoeften hoeft niet allen in 
kernenergie te worden voorzien. 
Naast de mogelijkheid van een 
nieuwe kolencentrale(met rook
gas ontzwavelinglkan er verdere 
enrgiebesparing,een veelvuldig 
gébruik van duurzame energie op 
kleine schaal en WKK het snij
punt van de eerder genoemde 
curven worden verlegd.
Veel te weinig aandacht nog 
krijgt de mogelijkheid van 
windenergie voor het midden-en 
klein bedrijf. Door subsidies 
zijn deze projecten al rendabel 
Daarbij:de energiedrager is 
gratislEnergetisch gezien is 
WKK een bijzonder elegant 
systeem:wat is beter dan ener
gie die toch maar verloren gaat 
in de vorm van warmte verder te 
benutten?Door grote stadsver- 
warmingsprojecten o.a.Utrecht 
blijkt dit al jaren rendable. 
Het CE heeft berekend dat 
Nederland nog zeker 25% op haar 
energieverbruik kan bezuinigen. 
Ook dit moet worden meege
nomen bij de overwegino nog 
dit jaar een beslissing te ne
men nieuwe kerncentrales te 
bouwen.
Al met al,door de grote onzeker 
heden die er milieutechnisch 
en financieeleconomisch bij 
kernenergie bestaan,is het zeer 
onverstandig een beslissing 
hierover nog dit jaar te nemen. 
We willen toch immers voorkomen 
dat we straks miljarden guldens 
moeten uitgeven voor bewaking 
en beveiliging van centrales 
die daarbij nog niet eens ren
dabel zijn.
Lijst van gebruikte afkortingen 
SEP:samenwerkende electrici- 
teits maatschappijein.

CE:centrum voor energiebe
sparing.

WKK:warmte kracht koppeling 

kWh:ki 1 o watt uur#
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JO V D -lflR IA
Emancipatienesolutie

F O R U M
Op het afgelopen najaarscongres, gehouden op 17 en 18 november 
laatstleden, zijn tal van onderwerpen aan de orde geweest. Bijna 
al deze onderwerpen konden dankzij ieders medewerking en inzet en 
de goede organisatie in een vlot tempo door de vergadering afge
handeld worden. Eén onderwerp uitgezonderd, nl. de resolutie eman
cipatie.
Op deze resolutie bleken welgeteld maar liefst 343 amendementen 
te zijn ingediend. In de werkgroepen werd het merendeel hiervan 
ingetrokken danwel overgenomen. Plenair bleven nog maar ruim veer
tig amendementen over, waarover de meningen verdeeld waren.

JAN VAN GILSE

In het begin van de plenaire be
handeling werd door de voorzitter 
van de emancipatiecommissie, Anne- 
lize van der Stoel, terecht ge
steld dat het haar inziens geen 
pas zou geven de resolutie meteen 
al bij voorbaat in haar geheel af 
te stemmen, indien iemand zulks 
zou voorstellen. De opdracht van 
het hoofdbestuur aan de commissie 
was immers het vervaardigen van 
een discussiestuk, dat vervolgens 
op dèmocratische wijze door de 
vergadering geamendeerd kan wor
den. Op deze wijze ontstaat dan 
een stuk, waarop de gehele ver
eniging haar invloed heeft kunnen 
doen gelden.
Vervolgens werd dus - quod licet - 
de behandeling van de resolutie 
en de amendementen voortgezet. 
Niets aan de hand.
Ondergetekende, die enige tijd 
later een pauze had genomen om 
in goed gezelschap aan de bar 
van een half-ontdooide tosti te 
genieten werd toevallig juist 
weer de vergaderzaal ingetroond, 
toen een voorstel werd behandeld 
om het hoofdstuk "prostitutie" 
uit de resolutie te schrappen. 
Terecht overigens, aangezien dit 
weinig met emancipatie van doen 
heeft, maar dit terzijde. Achter 
de microfoon waren inmiddels com
plete districten in slagorde op
gesteld om aan het voorstel hun 
bijval te betuigen.
Na een vlotte en zakelijke dis
cussie werd gestemd en werd het 
voorstel, zoals viel te voorzien, 
met een ruime meerderheid aange

nomen.
Tot niet geringe verbazing van 
een ieder (en wellicht onterech
te en ongepaste vreugde van een 
aantal aanwezigen) viel de com
missievoorzitter daarop woedend 
naar de zaal uit en zei dat dit 
besluit strijdig was met in de 
werkgroep gemaakte afspraken en 
dat de commissie dan ook haar 
conclusie trok en derhalve geen 
verantwoordelijkheid meer wenst* 
te dragen voor de resolutie. 
"Jullie bekijken het verder 
maar!" waren haar laatste woor
den. Hierop verliet mejuffrouw 
Van der Stoel, met in haar kiel
zog de overige dames, de zaal. 
Na enige nerveus gegiechel uit 
de zaal werd de vergadering (in
middels toch al een half uur 
over tijd) voortgezet met w.v.t 
t.k. en de rondvraag. Tijdens 
dit laatste punt antwoordde de 
landelijk voorzitter op een 
daartoe strekkende vraag dat 
verdere behandeling van deze 
resolutie zinloos was omdat 
de resolutie "aan flarden ge
schoten was". Het HB zou zich 
gaan beraden over wat te doen. 
Wellicht worden er een mini- 
resolutie of een paar moties 
over het onderwerp gelanceerd 
op een volgende vergadering. En 
daarmee was wat het HB betreft 
de kous af.

Volgens mij is zowel door de 
commissie als door het HB een 
foute beslissing genomen. De 
commissie had op het moment 
dat Van der Stoel zei geen ver

antwoordelijkheid meer voor de 
resolutie te willen dragen al 
geen verantwoordelijkheid meer. 
Door toevoeging van niet door 
de commissie ondersteunde amen
dementen (zoals altijd wel het 
geval is) komt de eindverant
woordelijkheid te liggen bij 
de algemene vergadering. Het 
is immers de vergadering, die 
besluit een resolutie al dan 
niet aan te nemen en uit te 
brengen. Althans» zo zou het 
moeten zijn.
Voorts heeft de commissie, hoe
wel haar voorzitter eerder ver
klaarde dat een concept-resolutie 
een discussiestuk dient te zijn, 
dat d.m.v. een democratische be
sluitvormingsprocedure amendeer- 
baar is, door weg te lopen de 
discussie en de mogelijkheid van 
een democratische besluitvorming 
op m.i. hoogst ergerlijke wijze 
doorkruist. Het weglopen deed mij 
denken aan een klein kind, dat 
zijn zin niet krijgt.
Behoorlijk zou zijn geweest, in
dien de commissie aan het einde 
bij de stemming over de gehele 
resolutie een negatief stemadvies 
zou hebben gegeven, met als argu
mentatie dat de uiteindelijke re
solutie inhoudelijk zó afwijkt 
van wat de commissie voor ogen 
stond, dat zij zich hiermee niet 
meer kan verenigen. Die opstel
ling zou heel wat constructiever 
zijn geweest omdat het eindoor
deel dan bij de vergadering zou 
hebben gelegen, zoals het hoort, 
en niet bij een ontevreden commis 
sie. Het heeft er alle schijn van 
dat nu de commissie haar zin niet 
kreeg, zij wilde voorkomen dat 
een resolutie zou worden aange
nomen, waarmee zij het niet eens 
i s .

Op zijn beurt maakte het HB de 
fout de beslissing van de com
missie te respecteren, i.p.v. de 
resterende amendementen alsnog 
- met of zonder de medewerking 
van de commissie - af te handelen 
Sterker nog: de vergadering is 
reglementair verplicht over alle 
geagendeerde onderwerpen, dus 
ook een resolutie, een besluit

(vervolg op pag. 9)
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Benzine loodvrij !
F O R U M

Op dit moment veroorzaken personenauto's die op 
benzine rijden een ernstige luchtvervuiling in de 
vorm van looddioxide. Technisch kan 'lood' in de 
benzine vervangen worden. Probleemloos is dat nog 
niet, maar problemen zijn er om opgelost te worden 
en daar wordt dan ook hard aan gewerkt o.a. bij 
TNO.___________________________________________ _

ERIK ELGERSMA
Het vervangen van de loodver- 
binding in benzine maakt de 
brandstof duurder, maar biedt 
in tegenstelling tot benzine 
met 'lood' de mogelijkheid om 
de uitlaatgassen van de auto 
met een betrekkelijk kostbare 
katalysator te reinigen. Daar
door stoten auto's minder scha
delijke bestandelen uit dan 
voorheen, waardoor ook indirect 
minder 'zure' regen ontstaat.
De vraag is of de overheid de 
autobezitters (verantwoordelijk 
voor 11% van de totale luchtver
vuiling) het gebruik van lood
vrije benzine en het monteren 
van een katalysator op termijn 
verplicht zal stellen. Een kata
lysator vraagt namelijk een be
hoorlijke investering (f2000,-). 
Dit type vragen vraagt om een 
afweging: wat kost het en wat 
levert het op. Omdat de lite
ratuur waarvan ik gebruik ge
maakt heb niet recent genoeg 
was om een actueel prijskaart
je te kunnen maken zal ik mij in 
het geheel onthouden van het 
noemen van bedragen. Calcula
ties waarbij de olieprijs be
trokken wordt, zijn sterk af
hankelijk van de onvoorspel
bare dollarkoers en prijskaart
jes zouden daardoor niet meer 
aan gissingen worden, die een 
slechter beeld geven dan de 
droge constatering dat de prijs 
van loodvrije brandstof stijgt. 
Bovendien is niet elke kwali
teit loodvrije benzine geschikt 
voor ieder type auto. De lood
vrije benzine die nu op de 
markt is verschenen, is maar 
voor een beperkte groep auto's

bruikbaar en daarom relatief 
goedkoper dan een betere soort. 
Tot zover de kosten, nu de re
sultaten.
Meer dan 50% van alle stikstof- 
oxyden ( onder andere verant
woordelijk voor zure regen) 
worden door het wegverkeer uit
gestoten en vormen een belang
rijke belasting voor het milieu. 
De uitstoot van looddioxide 
waarvoor het wegverkeer vrijwel 
alleen verantwoordelijk is, kan 
sterk worden teruggebracht. Lood 
is zeker schadelijk, maar dat 
is bij lage concentraties 
slecht aantoonbaar. Vastgesteld 
is dat een relatief hoge lood- 
concentratie gemiddeld negatie
ve invloed heeft op de intelli
gentie en het concentratievermo
gen van kinderen. Ook wordt 
door een katalysator de uit
stoot van benzineresten en kool
monoxide (=kolendamp) sterk te- 
ruqqebracht.

Verwacht mag worden dat op 
grond van bovengenoemde resulta
ten én op grond van de EG richt
lijnen op termijn het gebruik 
van loodvrije benzine en het 
monteren van een katlysator in
derdaad verplicht zal worden 
gesteld. Gedurende de tijd die 
de overheid en de techniek no
dig hebben om op grote schaal 
over te schakelen op loodvrije 
benzine kan de overheid alvast 
een geleidelijke overgang naar 
het gebruik van milieu-vriende- 
1 ijker auto's propageren. 
Stimulerend werken dan bijvoor
beeld belastingvoordelen op 
loodvrije benzine. De politieke 
haalbaarheid daarvan betwijfel 
ik echter zeer.

Ten eerste omdat er geen geld 
voor is en ten tweede omdat de
ze maatregelen zouden betekenen 
dat de overheid een nogal incon
sequent beleid zou moeten gaan 
voeren. Het autorijden op LPG 
en diesel, beide aanmerkelijk 
(milieu-) vriendelijkere én 
loodvrije brandstoffen wordt 
danig gedestimuleerd door de on
geveer anderhalf maal hogere 
wegenbelasting voor op die 
brandstoffen rijdende auto's.
's Rijks schatkist was namelijk 
bang te veel inkomsten teloor 
te zien gaan door de teruglopen
de verkoop van de zwaar belaste 
benzine. Het benzine-koetje 
geeft de overheid niet graag 
prijs...
In dit kader moeten wij consta
teren dat de overheid een funda
menteel onjuist systeem van be
lastingheffing voor motorvoer
tuigen hanteert. Daarom lijkt 
het mij beter om ons uit te 
spreken voor een algehele her
ziening van de structuur van de 
belastingwetgeving inzake het 
wegverkeer.
Hoe de betreffende bewinds
lieden dat concreet invullen is 
hun taak, maar dat bij die in
vulling de milieu-aspecten zo
als het gebruik van een lood
vrije brandstof en katalytische 
uitlaatgasreiniging een hoofd
rol toebedeeld moeten krijgen, 
lijkt mij duidelijk#
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Basisinkomen
Het is onthutsend om te zien hoe Vadertje Staat ver
gezeld van een legertje ambtenaren onze slaapkamer 
binnentrekt.Steeds meer gaat de overheid zich be
moeien met de vraag of je wellicht met iemand 
anders een huishouding vormt.Dat dat een uiterst 
persoonlijke beslissing is, wordt genegeerd.Steeds 
meer stelt de overheid economische spelregels 
vast waaraan partners in die huishouding ge
acht worden zich te houden.

MARCÜ SWART
Dat mensen met elkaar misschien 
iets anders willen, tsja da's 
dan pech gehad. De Voordeurde- 
lersregeling in de Bijstand,de 
Twee-verdienersmaatregelen in 
de Inkomstenbelasting en de re
centelijk Aanrechtvrouwenpremie 
in de AOW,steeds weer opnieuw 
probeert de Staat te beslissen 
welke consequenties het heeft 
als mensen samen een huishoud
ing gaan voeren, compleet met 
allerlei regeltjes (dereguler
ing? nooit van gehoord!)en met 
ontkenning van de enorme varië
teit aan menselijke relaties.
De reden voor deze bemoeizucht 
is eenvoudig te verklaren.Voor 
het CDA is het gezin nog steeds 
hoeksteen van de samenleving.
Om dit conservatisme te camou
fleren belijdt men tegenwoordig 
dan wel de gelijk berechtiging 
van anderen samenlevingsvormen, 
maar dat is dan vooral een truc 
om andere relatievormen zoveel 
mogelijk in het patroon van het 
traditionele huwelijk-met- 
kostwinner-model te dwingen. 
Eigenlijk vindt het CDA de 
variëteit aan relatievormen 
maar eng,maar goed,als ze zich 
maar netjes als een huwelijk 
willen gedragen,dan knijpen ze 
een oogje toe.De PvdA is nog 
immer op jacht naar de Hoge 
Inkomens.Nu die soort een beet
je uit te sterven,maar is wat 
op gevonden:de inkomensverdel
ing per huishouding blijkt nog 
wel flinke verschillen te ken
nen.Dus ook deze Schrijnende 
Ongelijkheid moet worden geni
velleerd.Dat dit betekent dat 
daarmee ook de variëteit in de 
relaties moet worden gelijkge
schakeld neemt men dan maar

voor lief.Al leen enkele Rooie 
Vrouwen schijnen in de gaten te 
hebben dat men zo het traditio
nele weer tot norm verheft.De 
VVD heeft het licht gezien en 
belijdt het Evangelie van de 
Individualisering:iedere burger 
zelfstandig behandelen,zonder 
op relaties te letten.Het mag 
alleen niet teveel geld of 
kiezers kosten___Dat het re
sultaat van al deze politieke 
overwegingen er toe leidt dat 
Haagse regels en Hollandse 
realiteit steeds in meer ge
spannen verhouding raken wordt 
vergeten. In die realiteiten 
moet een duidelijke keus worden 
gemaakt:kiezen we voor het ge
zin of voor het individu als 
fundamentele eenheid van de 
samenleving.
De JOVD heeft die keus inmid
dels duidelijk gemaakt:wij 
gaan uit van de individuele 
burger, die zoveel mogelijk 
moet kunnen kiezen, ook waar 
zijn of haar relatie betreft. 
Zelfs juist waar het die rela
tie betreft! Volledige indivi
dualisering van overheidsmaat
regelen is daarvan de logische 
consequentie. Dat is geen "aan
val op het gezin".Het is alleen 
een nuchtere erkenning dat het 
gezin gebasseerd is op persoon
lijke beslissingen die buiten 
de sfeer van de Staat liggen. 
Volledige individualisering is 
niet alleen als beginsel aan
vaard, het door de JOVD ook 
concreet uitgewerkt in de Reso
lutie Sociale Zekerheid.
Als we willen individualiseren 
kunnen we niet eenvoudig de be
staande regels in belastingen

en sociale zekerheid op iedere 
burger afzondel ijk gaan toepas
sen. Al die regels zijn immers 
gebasseerd op de veronderstel
ling dat er gezinshoofden en 
alleenstaanden zijn-catogorieen 
die alleen betekenis hebben als 
je uitgaat van het gezins denk
en. Een nieuw stelsel moet ied
er mens afzondelijk behandelen. 
Als je dat doet,mag je er ook 
niet vanuit gaan dat ieder mens 
in principe betaalde arbeid 
verricht.Betaalde arbeid is er 
maar een van de zinvolle bezig
heden die mensen ontplooien.
Maar velen zijn fysiek niet,nog 
niet of niet meer tot betaalde 
arbeid in staat.Velen zorgden 
voor hun kinderen of voor hun 
ouders en hebben daar een dag
taak aan.Anderen studeren of 
verrichten vrijwilligers werk.
De meeste mensen zullen in hun 
volwassen leven tot meerdere 
van deez categorieën behoren, 
soms na elkaar,soms gelijktijd
ig. Allelei aparte regelingen 
voor verschillende categorieën 
zijn daarom niet doelmatig.
Is er een algemene regeling te 
vinden om voor al deze mogelijk 
heden belastingheffing en so
ciale zekerheid vast te 
stellen?
Het JOVD antwoord op deze vraag 
is het fyscaal basisinkomen.Een 
voudig gesteld werkt als volgt 
:iedere Nederlander krijgt een 
basisinkomen voor zichzelf uit
gekeerd. Daar staat tegenover 
dat hij of zij over alle inkoms
ten belasting moet afdragen, 
zonder belastingvrije voet. Bij 
mensen met een vast inkomen wor
den basisinkomen en belasting 
met elkaar verrekend, bij men
sen zonder inkomen fungeert 
het basisinkomen als waarborg 
voor een minimale zekerheid.
Een voorbeeldje: iemand ver
dient ƒ40.000,= per jaar. Als 
we nu aannemen dat het basisin
komen ƒ10.000,= bedraagt en het 
belastingtarief 65% is, dan 
moet hij of zij over zijn hele 
inkomen dus ƒ26.000,= belasting 
betalen, zodat er ƒ14.000 over-
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blijft plus ƒ10.000 basisinkom
en is ƒ24.000 "netto".Is de
zelfde persoon kostwinner,dan 
maakt dat niets uit.Maar zijn 
cf haar partner krijgt ook een 
basisinkomen van ƒ10.000 zodat 
het gezinsinkomen opƒ34.000 
komt.Voorwaarde voor uitkering 
van het basisinkomen is wel dat 
men zich op een of andere ma
nier "maatschappelijk nuttig" 
maakt.Hierboven zijn een aantal 
voorbeelden genoemd.Mensen die 
alleen willen vissen (of rea
listischer ,alleen willen sher
ry willen drinken en tennissen) 
moeten iemand anders vinden die 
hen wil onderhouden,maar kunnen 
in alle redelijkheid niet ver
langen dat de gemeenschap er 
voor opdraait.
Natuurlijk zijn met deze korte 
uiteenzetting niet alle vragen 
beantwoord.Andere voordelen van 
dit stelsel zijn niet belicht. 
De financiering van dit geheel 
verdient ook meer aandacht uit
eraard kost het uitkeren van 
pakweg 10 miljoen basisinkomens 
(vooral op papier) gigantisch 
veel geld. Dit blijkt echter 
volledig weg te vallen tegen 
belastingvrije voeten en(de- 
len van) uitkeringen en subsi
dies die komen te vervallen. 
Tenslotte zijn er nog allerlei 
verfijningen en uitwerkingen 
nodig. Voor een toelichting 
op al deze aspecten verwijs 
ik kortheidshalve naar de 
Nota Sociale Zekerheid, die 
binnenkort verschijnt.
Wel is zo langzamerhand dui
delijk geworden dat het fis
caal basisinkomen van de 
J0VD een van de weinige 
consequente en practisch 
realiseerbare oplossingen van 
het individualiseringsvraag- 
stuk vormt. In de vorige 
eeuw waren de liberalen 
succesvol in hun strijd tegen 
de conservatieven die met 
allerlei achterhaaj.de idee- 
en over het koningschap 
rondliepen: het hele Neder
landse staatsbestel staat 
nog steeds op liberale pei
lers. Zijn de conservatieven 
van nu niet de politici van 
CDA en PvdA die met achter
haalde ideeen over het 
gezin lopen te venten ?
Is het geen tijd dat ook 
het sociaal-fiscale bestel 
op liberale peilers wordt 
gezet ? •

iiilPSiSCONGRESBON RECTIFICATIE.

De prijs van ƒ 65,00 geldt voor het 
^ ^ ^ ^ ^ g e h e l  congres en het congresboek, 

BEHALVE het lakenpakket.
lilillilInclusief dit lakenpakket komt de 

prijs van het congres op f  74,00

Reserveer tijdig:

070-863292!

GROEPSZEILEtt
(10-50 personen) op30 
TJALKEN, LOGGÜRS, 
KLIPPERS, KOTTERS
Dag-, meerdaagse- en week- 
reizen (goedkoop, gezellig, 
bruisend) op IJsselmeer e.d.

ZEEZEILEN op de
Noordzee (6-12 kooien), o.a. 
deelname SAIL '85 
Amsterdam (1-6 augustus)

VAN SCHUPPEN

vanSchuppen.

DE BETERE SIGAAR.
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door: Ingrid de Groen

Had Jan van Zanen witte vlekken 
Marcel Gubbels heeft nu blauwe 
plekken

OMe’Teeï̂ on'st-
be"'A d e *0

- "Wij zijn wel geëmancipeerd zeg, in de JOVD!"
"Ja, we houden van dames"

- De JOVD had nooit vrouwen moeten toelaten.
Het liberale beginsel 'gelijkwaardigheid1 
is zo niets aan.

- "Het enige recht van de vrouw blijft nog steeds
het aanretht, en zelfs die is nog door de man 
gemaakt___" ^

•  • • •  * * * * * *
BINNENSKAMERS-----------  ^ *  *

In de Kamer je stemverklaringen gebruiken 
voor partijpropaganda;
Is te Dol man!
Anderzijds, die van Dijk begon er mee, en 
dat bleek het Hek van de Dam.

* * * *
Die van Dam mocht van de VVD vice-voorzitter van de 
enquête-commissie zijn "opdat hij een kuil Grave
voor---" beginnen

* ★ ★
De Vries tot zijn partij: "kritiek op Van Aardenne, 
prima, maar dan met Mate man!"
Het wachten blijft voorlopig dan ook op de ware 
Jacobse.

Het werd in de tweede termijn dan ook een enorm 
geMeijer, want die kouwe de Vries had dikke Mik met 
Wiegels Leerling Nijpels.
Gevolg: Den Uyl liep een Blauwtje.
De huidige situatie is heel erg onoverzichtelijk; 
van Aardenne rood licht, groen licht, oranje licht 
of een uitdovend lichtje. Voorlopig doet het geheel 
meer aan een knipperlicht denken.

* * * * * * *

Kernenergie is goedkoop;
tja, dat zei‘ men van aardgas ook
toen we het net hadden

1 troost voor sommige PKP-gedeeltes: 
<de nummering is niet geamendeerd!

* Hier stond aanvankelijk een opmer
king over onze hoofdredacteur, dat j^ 
vanwege zijn persoonlijk V & S pro
gramma, tegenwoordig wél heel wat 
moet doen om in de redactie te komen 
Helaas, censuur staat nadere uitleg 
in de weg..... t
0? ^ n'vreet °

op

te

pK s - h\°'1oef ’ « o*\eP> ftOPi o-c * M
v'̂ eP , ^

- ̂  ' ,C

tf'
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_ #0* 
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Als we van die Minister Brinkman nu eens "Firma 
Brinkman & Co" zouden maken, dan zouden we zijn 
naam in ieder geval niet meer op de televisie 
horen.

* * *
De omroepen blijven kwaad op die CDA minister. 
Nu proberen ze van die andere beruchte VVD 
minister een blanke cheque te krijgen door 
te adverteren met:"Leve de Man van de RSV!"

* * ★ ★ * ★ ★
Nu zitten de omroepen met die
boetes in hun maag. Maar ja, met
rennies advertéren mogen ze niet...__________

(Bescheurkalender)
Qua populariteit kan de Koninklijke 
Familie het alleen nog maar redden 
wanneer er binnen 2 jaar een prins 
in Oranje speelt.

Mr. W.J. Geertsema
(Vrijheid & Democratie; okt. '84)

"Ik heb altijd op het standpunt 
gestaan: beter een kleinere partij 
met zuivere beginselen dan een grote 
partij waar je water in de wijn doet". S
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Op het moment dat U dit onder ogen krijgt is 
het congres al achter de rug. Toch zult U nog 
geen congresverslag aantreffen in dit nummer 
van Driemaster. Hiervoor wil ik U verwijzen 
naar het komende nummer.

Wat brengen wij in dit nummer van Driemaster? 
Bert Hofman, lid van de afdeling Delfland be
handelt de studiefinanciering.
Een ander lid van deze afd̂ jjfkig, Marieke de 
Koning, beschrijft haar afdétöng als Gallisch 
dorp.
Jacco de Baat, uit de afdeling Waterland, 
geeft zijn commentaar over de ontwikkelingen 
in het grootste land ter wereld, de volksre
publiek China.
De hoofdredacteur heeft een aantal JOVDers af
gebeld in verband met de beroering in de VVD. 
Hij geeft hiervan een verslag in dit nummer. 
Edwina Rouffaer, lid van de landelijke kunst- 
commissie behandelt het bibliotheekbeleid.

Hugo Broekman schrijft waarom hij vorming en 
scholing belangrijk vindt.

Verder nog twee resoluties. Deze resoluties 
worden behandeld op het juni congres in Eind
hoven. De wijze van amendering staat bij de 
West-Westresolutie.

De JOVD gaat verhuizen. Dit las ik in de 
JOVD nieuwsbrief, de persinformatie. De JOVD 
is namelijk uit haar jasje gegroeid. Daarom 
zal de JOVD voor juli een nieuw kantoor in 
Amsterdam betrekken. Volgens dezelfde nieuws
brief zal in het nieuwe kantoor ook eventueel 
de IFLRY gevestigd worden.
Een nieuw pand, U hoort er nog meer over.

In deze nieuwsbrief wordt verder melding ge
daan van de oprichting van de Liberale 
Noord-Zuidstichting. Doel van deze stichting 
is voorlichting, bewustwording, discussie, 
studie en ondersteuning van de liberale en 
democratische krachten in ontwikkelingslan
den.

Verder meldt de nieuwsbrief dat de JOVD deze 
zomer zal deelnemen aan het Wereldjeugdfes- 
tival in Moskou.

De nieuwsbrief wordt regelmatig opgenomen in 
het HB-Informatieblad HB-INFO. Ieder lid kan 
zich daarop abonneren en krijgt daardoor 
actuele informatie over het reilen en zeilen 
van de JOVD. Een abonnement, het overwegen 
waard. Informatie hierover natuurlijk op 
020 - 242000.

Wilfried Derksen
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De landelijke pers valt over de VVD heen. Het op
treden van de liberale partij wordt door velen 
niet liberaal geacht. Met name de vader van het 
Nederlands liberalisme wordt vaak gebruikt voor 
het bekritiseren van de VVD. Twee punten worden 
met name aangehaald: de kwestie Brandt Corstius 
en de kwestie Van Aardenne. Ook de JOVD heeft 
hierover veel kritiek op de VVD.

WILFPIED DERKSEN

Het hoofdbestuur heeft op 23 
februari jl. een persbericht 
uitgegeven over de affaire 
Brandt Corstius.
Het vermeldt daarin dat het 
met verontwaardiging kennis 
genomen van het kabinetsbe
sluit om de P.C. Hooftprijs 
niet toe te kennen aan de 
schrijver Hugo Brandt Corstius. 
De JOVD vindt de opstelling 
van de liberale fractie ontoe
laatbaar. In de liberale stro
ming is geen plaats voor de 
overheid als inhoudelijke 
toetser van de kunst wegge
legd. Zij hoopt dat de VVD 
dan ook haar achtergrond niet 
verloochent.

Minister Brinkman van WVC 
geeft toe dat het kabinet 
het werk van Brandt Corstius 
inhoudelijk te hebben ge
toetst. De JOVD vindt het een 
slechte zaak dat het kabinet 
zijn eigen mening boven de 
unaniemen mening van de des
kundige jury laten gaan.
De VVD heeft haar houding niet 
veranderd. Integendeel.
Men 'respecteert' de beslis
sing. Ik vroeg de mening van 
hoofdbestuurder Roel van Goud
oever over deze kwestie.
Diep uit zijn hart verklaarde 
hij dat het hoofdbestuur dat 
betreurde. Het hoofdbestuur 
begrijpt wel dat de VVD er 
geen kabinetskwestie van wil
de maken, maar dat was ook 
niet nodig. DE consequentie 
zou helemaal geen kabinets
crisis zijn.

Persoonlijk vindt Roel het 
werk van Brandt Corstius van

goede literaire kwaliteit, 
met name als Battus. Hij 
amuseert zich ook kostelijk 
om Stoker in de Volkskrant.
De VVD heeft zeker niet libe
raal gehandeld in deze en lijkt 
haar liberale standpunten op te 
offeren aan het strategisch mo- 
ni sme.

VAN AARDENNE

Een andere omstreden kwestie is 
de positie van minister van 
Aardenne van Economisch Zaken. 
Hierover heb ik gesproken met 
JOVD voorzitter Julius Remarque.

Remarque betreurt het dat Van 
Aardenne wordt beschouwd als 
zondebok van de RSV-affaire.
Van Aardenne mag niet als 
hoofdschuldige beschouwd worden 
in deze affaire en hoeft dus 
niet daarom af te treden.

Echter de CDA maffia onder lei
ding van de Vries die van 
Aardenne diep door het stof 
heeft laten gaan en slechts een 
voorwaardelijk groen licht 
heeft gegeven en Lubbers die 
geen poot uitstak voor zijn 
vice-premier en daardoor diens 
posititie verzwakte.
Toch kun je je wel afvragen of 
van Aardennen moet blijven zit-c 
ten. Hij staat nu erg zwak, dit 
betreuren wij, maar wij moe
ten dat als een gegeven aan
vaarden. Daarom heeft Remarque 
gezegd dat Van Aardenne in het 
belang van de VVD moet aftre
den. Zij aanblijven is namelijk 
slecht voor de VVD.
Hij snapt niet dat de VVD dit 
gedrag van het CDA accepteert 
en er geen consequenties uit 
trekt. Partijleider Nijpels 
verklaart zelfs dat hij in 
1986 niet met een andere partij 
dan het CDA wilde samenwerken.

De JOVD heeft wel kritiek op 
van Aardenne, maar vindt niet 
dat hij daarom moet aftreden. 
Remarque betreurt het dat de 
VVD meer aandacht heeft voor 
electorale dan voor liberale 
argumenten#
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RESOLUNE

west - west
Preambule

De relatie tussen West-Europa, 
Noord-Amerika en Japan wordt ge
kenmerkt door gelijke democra
tische beginselen en belangen 
op de gebieden van cultuur, e- 
conomie en politiek.
Samenwerking moet met behoud 
van nationale identiteit lei
den tot een verdergaande inte
gratie van Westerse samenle
vingen.
Als gevolg van een gemeenschap
pelijke markt behoort te worden 
gestreefd naar een beleidshar- 
monisatie op de terreinen van 
landbouw, vervoer, belasting
heffing, industrieel beleid, 
nergiebeleid, welzijnsbeleid, 
economisch en sociaal beleid, 
motetair beleid en buitenlands 
beleid.
In nieuwe of reeds bestaande 
kaders tot Westerse samenwer
king behoort in principe uit 
te worden gegaan van een systeem 
van gewogen stemming. Er dient 
gestreefd te worden naar een ef
fectief stysteem van demokra- 
tische contröle.
Door gebrek aan kennis en we
derzijds begrip zijn op veler
lei terreinen misverstanden 
ontstaan. Grootschalige en 
concrete maatregelen zijn nood
zakelijk om vooral onder jonge
ren tekortkomingen te compense
ren.

Stelling 1

Er dient gestreefd te worden 
naar nauwere economische ban
den binnen de Westerse wereld, 
met als uiteindelijk doel een 
Westerse economie en monetaire 
unie.

Stelling 2

Deze Westerse economische en 
monetaire unie dient een vrij 
verkeer van personen, diensten, 
technologie, kapitaal en goede
ren te garanderen. Om een vrij 
verkeer van personen binnen de 
Westerse unie te bevorderen die
nen visa en verblijfsvergunnin
gen te worden afgeschaft.

Stelling 3

Bij het streven naar deze Wes
terse economische en monetaire 
unie dient het elimineren van 
protectionisme voorop te staan.

Stelling 4

Op korte termijn dient een nieu
we tariefronde in GATT-verband 
plaats te vinden. Daarbij dient 
de nadruk te liggen op non-ta- 
rifialre belemmeringen.

Stelling 5

Om deze tariefranden binnen het 
GATT op langere termijn succes
vol te laten verlopen dient een 
stelsel van eenduidige interna
tionale subsidieregels te worden 
opgezet om concurrentieverval 
slng te vermijden.

Stelling 6

De JOVD stelt voor om in navol
ging van de ECU een internatio
nale munteenheid te introduce
ren, cie zich met een zekere 
marge in een bepaalde ratio 
verhoudt tot de nationale munt
eenheden. Handelstransakties 
kunnen dan luiden en worden af
gewikkeld in eenheden van deze 
nieuwe Internationale muntsoort, 
waardoor en stabiele internatio
nale handel wordt bevorderd.

Stelling 7

De kredietverlening van Westerse 
banken dient ondergeschikt te 
zijn aan een internationaal 
stelsel van kredietverlening.

Stelling 8

Binnen de Westerse wereld be
hoort de EG zoveel mogelijk als 
een eenheid op te treden. Hier
toe dient Europese samenwerking 
geïntensiveerd te worden.

Stelling 9

Voor het treffen van concrete 
maatregelen bij het streven 
naar een Westerse economische 
en monetaire unie, acht de

JOVD een uitbreiding en verdie
ping van de OESO noodzakelijk.

Stelling 10

Binnen de OESO is dit mogelijk 
door de instelling van diverse 
hulporganen, het toekennen van 
operationele bevoegdheden door 
de lid-staten en de invoering 
van een systeem van gewogen 
stemming.

Stelling 11

Een van deze hulporganen dient 
toezicht te houden op het func
tioneren van het internationaal 
stelsel voor kredietverlening 
door schendingen van afzonder
lijke banken te sanctioneren. 
Een soortgelijk hulporgaan 
dient te worden ingesteld om 
schendingen van internationa
le handelsafspraken te rappor
teren en te corrigeren.

Stelling 12

Om de eenheid binnen het At
lantisch bondgenootschap te 
behouden is een grotere in
vloed van de Europese NAV0- 
partners binnen het bondge
nootschap noodzakelijk.

Stelling 13

Tot vergroting van de Euro
pese invloed binnen de NAVO 
is de West-Europese Unie het 
meest geschikte militair-po- 
litieke platform. Als militair- 
technisch platform is de IEPG 
het meest geschikt.

Stelling 14

Instelling van en Europees wa- 
penaankoopagentschap is noodza
kelijk teneinde de onderhande
lingspositie t.o.v. de VS te 
versterken en tot betere stan
daardisatie te komen.
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RESOLUTIE
Stelling 15

Compensatie-orders dienen be
schouwd te worden als een nood
zakelijk kwaad, op de lange 
termijn dient te worden ge
streefd naar een gezonde two- 
way-street zonder protectio
nistische maatregèlen.

Stelling 16

De JOVD pleit voor het betrek
ken van Japan bij de verdedi
ging van Westerse belangen.

Stelling 17

Dit kan het beste geschieden in 
de vorm van vernieuwing van 
het defensieverdrag tussen de 
VS en Japan, alsmede een Ver
drag tussen de Westerse Euro
pese landen en Japan waar dat 
in concrete gevallen noodzake
lijk is. Een westers militair 
bondgenootschap acht de JOVD 
vooralsnog onwenselijk.

Stelling 18

Bij de vernieuwing van het de
fensieverdrag tussen de VD en 
Japan dient de nadruk te lig
gen op vergroting van de Ja- 
nse defensie-inspanningen en 
een grotere rol van Japan bij 
ve bescherming van de vitale 
handelsroutes.

Stelling 19

De JOVD streeft naar een beter 
begrip tussen de volkeren van 
West-Europa, Noord-Amerika en 
Japan. Hiertoe zijn Intensieve 
culturele contacten een geëi
gend middel. Deze contacten 
kunnen tot stand worden ge
bracht door middel van nauwere 
samenwerking tussen de staten 
op het gebied van onderwijs en 
cultuur.

Stelling 20

De JOVD streeft in het bijzon
der naar versterking van de 
contacten met politieke jonge
renorganisaties in West-Europa, 
Noord-Amerika en Japan. Omdat 
regelmatige contacten kunnen 
leiden tot een beter begrip 
tussen Westerse jongeren acht

de JOVD het van zeer groot be
lang dat er meer mogelijkheden 
worden geschapen tot bilatera
le en multilaterale uitwisse
lingen. Hiervoor dient meer 
financiële ruimte te worden ge- 
gecreëerd. Om dit te kunnen be
reiken dienen toekomstige cultu
rele accoorden een kader te vor
men waarbinnen afspraken ge
maakt kunnen worden m.b.t. in
ternationale uitwisselingen 
tussen jongerenorganisaties.

Stelling 21

Op het gebied van het onder
wijs acht de JOVD zowel on- 
derlingen erkenning van di
ploma's als betere aanslui- 
tingsmogelijkheden tussen de 
scholen in de verschillende 
staten van groot belang.
Beide punten dienen in ver
dragen op ecucatief gebied 
tot uiting te komen. Hier
door wordt een effectieve 
uitwisseling op het gebied 
van het onderwijs bevor
derd •

De amendementen dienen 
getypt op 14 mei om 11.00 uur 
op het Algemeen Secretariaat 
aanwezig te zijn.
Ieder amendement dient voor
zien te zijn van:

- het stellingnummer
- de naam van de afdeling 
of het district, plus het 
nummer van het amendement

- de aard van de wijziging 
bijv. schrappen, wijzigen, 
toevoegen

- een aanduiding welk deel van 
de oorspronkelijke tekst

- net nieuwe tekstvoorstel, 
dat onderstreept dient
te zijn.
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RESOLUriE

Euthanasie

000 PREAMBULE
001 Vrijwillige euthanasie is het behan
delen of nalaten met het doel het leven 
te beëindigen of te bekorten op het uit
drukkelijk verzoek van de patiënt.

002 Onvrijwillige euthanasie is het han
delen of nalaten met het doel het leven 
te beëindigen of te bekorten in het be
lang van de patiënt zonder dat deze zijn 
wil uitdrukkelijk heeft kenbaar gemaakt, 
of kenbaar heeft kunnen maken.
003 Inzake het euthanasie vraagstuk maakt 
de J0VD geen principieel onderscheid tus
sen actieve en passieve, noch tussen di
recte en indirecte euthanasie.

004 Hulp bij zelfdoding, hoewel het met 
het euthanasie vraagstuk samenhangend 
onderwerp is, maakt geen deel uit van 
deze resolutie.

100 Uitgangspunten
101 Uitgangspunten bij het euthanasie 
beleid dienen te zijn:
a) Het zelfbeschikkingsrecht van het in
dividu over eigen leven en dood. Dien
ten gevolge mogen ethische normen en 
waarden van een bepaalde politieke of 
religieuze bevolkingsgroep niet dwang
matig worden opgelegd aan andersdenken
den.
b) Het beschermen van het leven.
c) Een optimale belanghartiging van die
genen die een verzoek tot euthanasie 
overwegen in te dienen of ingediend 
hebben.

200 Het verzoek
201 Een verzoek tot euthanasie is recht- 
geldig als
- het bewust, vrijwillig en meerdere 
malen geuit is.
- er sprake is van psychisch en/of lich
amelijk lijden, dat door de patiënt als 
ondraaglijk wordt ervaren.
- de patiënt goed geinfomeerd is over 
zijn toestand door zijn of haar arts.

202 Het codocil is een schriftelijk ver
zoek tot euthanasie en geldt als een 
echtsgeldige wilsverklaring

202 Het codocil is een schriftelijk ver
zoek tot euthanasie en geldt als rechts
geldige wilsverklaring in het geval de 
patiënt tot mondeling verzoek niet meer 
in staat is. De arts dient na te gaan of 
de situatie waarin de patiënt verkeert 
voldoet aan de voorwaarden waarbij eutha
nasie is tóegestaan. Tevens dient de arts 
na te gaan of de patiënt na behandeling 
nog een menswaardig bestaan kan leiden.

203 Het codocil moet vrijwillig zijn op
gemaakt en ondertekend.
Het dient een notariële acte te zijn. 
Teven is het wenselijk dat de huisarts 
van de betrokkene op de hoogte is van het 
bestaan van een dergelijk codocil.

300 Onvrijwillige euthanasie
301 Onvrijwillige euthanasie kan toe
laatbaar zijn, als er sprake van is van 
zinloos medisch handelen.

400 Beslissing tot euthanasie
401 De handeling naar euthanasie dient 
aan de patiënt te worden medegedeeld.

402 De arts is de enige aangewezene om 
euthanasie te verrichten.

403 Bij de beslissing over het uitvoeren 
van euthanasie dient behalve de behandel
end arts, minimaal een andere arts be
trokken te worden.

404 Een arts die niet aan euthanasie wil 
voordoen, heeft, met het recht dit te 
weigeren, de plicht te verwijzen naar een 
andre arts.

500 Juridische aspecten
501 De J0VD is van mening dat art. 293 
van het Wetboek van Strafrecht op de hier 
na volgende wijze veranderd dient te 
worden:
Hij die wederrechtelijk een ander op zijn 
uitdrukkelijk verzoek van het leven be
roofd wordt gestraft met een gevangenis
straf van ten hoogste vier jaar.

6



NEDERMND
Bibliotheken

Lange tijd haeft de overheid een beleid gevoerd 
gericht op de stimulering van het Openbaar Biblio
theekbeleid, overeenkomstig één van haar algemene 
beleidslijnen, die de vrije en ruime overdracht 
van cultuur en iformatie voorstaat.

EDWIN/1 ROUFFAER

Met ingang van het vorige jaar 
heeft de overheid echter forse 
bezuinigingen voor de Openba
re Bibliotheken ingevoerd,te 
weten 46 miljoen, op het tota
le budget van 315 miljoen 
gulden.
De bibliotheken hebben op 
deze bezuiniging gereageerd 
door onder meer bepaalde 
diensten te verminderen, 
zoals het opheffen van een 
aantal bibliobussen en uit- 
leenposten voor bejaarden. 
Oudere mensen en mensen uit 
de regio worden hierdoor 
sterk benadeeld. Ook hebben 
de bibliotheken de contri
buties verhoogd, hetgeen 
zeer nadelig is gebleken 
voor het ledenbestand af
komstig uit de lagere 
welstandsklassen.
In het afgelopen jaar is 
het ledenbestand van de 
Openbare Bibliotheken met 
8 tot 10 % gedaald. Volgens 
de bibliotheken doet zich 
hierbij in groeiende mate 
het verschijnsel voor dat 
steeds meer mensen uit 
kostenoverweging gaan le
nen op één lidmaatschaps
kaart. Dit meent men te kun
nen concluderen uit het feit 
dat het aantal uitleningen 
relatief minder is gedaald, 
dan het aantal leden over de 
zelfde periode, namelijk 4%. 
Volgens de Commissie Kunst
en Cultuurbeleid zouden de 
bibliotheken dit kunnen 
controleren door de lidmaat
schapskaart persoonsgebonden 
te maken. Uit de gegeven cij- 
ers is namelijk ook te conclu 
deren, dat de minst harts
tochtelijke lezers nu hun lid 
maatschap hebben opgezegd.

Afgezien van de verhoogde con
tributies, vragen vele openbare 
bibliotheken nu ook leengeld 
aan de gebruikers. Leengeld be
tekent dat de gebruiker per 
uitgeleend boek zo'n ƒ0,10 tot 
ƒ0,25 moet betalen.
Uitgaande van het profijtbegin
sel zoals dat door de JOVD in 
haar PKP is verwoord, is dit 
een eerlijker regeling dan een 
algehele contributie verhoging 
voor alle leden van de Openbare 
Bibliotheken.
Naast de voorgenoemde 46 mij. 
gulden is er nog een andere 
± 15 mij. in voorbereiding die 
voor een groot deel door de Op
enbare Bibliotheken en haar ge
bruikers zal moeten worden op
gebracht. Het betreft hier de 
leenrechtvergoeding.
Bij zijn aantreden heeft mini
ster Brinkman te kennen gegeven 
het leenrecht te willen invoer
en, met alsbelangrijkste moti
vatie het willen versterken van 
de economische positie van de 
auteur, teneinde een zo gevari
eerd 1iteratuur-aanbod van hoog 
cultureel niveau te kunnen 
waarborgen.
De leenrechtvergoeding wil zeg
gen dat de auteur (dat is niet 
alleen de schrijver, maar ook 
de illustrator of vertaler) en 
de uitgever van een boek, een 
bedrag uitgekeerd krijgen op 
basis van iedere uitlening van 
dat boek, opdat zij profiteren 
van het "voortgezette" gebruik 
van hun produkt. Bij verkoop 
van een boek in de boekhandel, 
krijgen auteur en uitgever im
mers ook een bepaald percentage 
van het verkoopbedrag. Overig
ens ia het niet bewezen dat er 
een oorzakelijk verband bestaat 
tussen het groeiend aantal uit

leningen van bibliotheken en 
de dalende verkoop van boeken, 
al wordt dit door de Konink
lijke Uitgeversbond wel een 
beweerd.

Voor dit laatste kunnen name
lijk ook andere oorzaken wor
den genoemd,zoals de vermin
derde koopkracht van de con
sument, de stijgende boeken
prijzen en het algemeen ge
bruik van kopieermachines. 
Desondanks lijkt invoering 
van het leenrecht de Com
missie Kunst- en Cultuurbe
leid een rechtvaardige zaak, 
echter wel onder bepaalde 
voorwaarden.
Om het leenrecht op zijn toe
pasbaarheid te onderzoeken 
is in 1983 vanuit de ministe
ries van WVC, Justitie, 
Economische zaken en So
ciale Zaken&Werkgelegen- 
heid een interdepartemen
tale leenrecht commissie 
ingesteld (I.L.C.).
De ILC is de overtuiging 
toegedaan dat het leenrecht 
onder verantwoordelijkheid 
van de overheid valt, maar 
gezien de beperkte midde
len voor minstens 2/3 op de 
bibliotheekbudgetten ver
haald zal moeten worden 
Terecht is inmiddels door 
de Bibliotheekraad tegen 
deze redenering geprotes
teerd , met als voornaamste 
argument dat een nog verder
gaande belasting van de 
consument, de keuze voor het 
lidmaatschap van de Openbare 
Bibliotheek negatief zal be
ïnvloeden; het middel wordt 
dan erger dan de kwaal.
De Bibliotheekraad is echter 
in zijn geheel geen voorstan
der van het leenrecht,ervan 
uitgaande dat de bibliotheek 
door service en velerlei ini
tiatieven een positieve bij
drage aan de leescultuur en 
daarmee samenhangende boek
verkoop levert. Bovendien 
zal haars inziens invoering 
van het leenrecht het produ
ceren van cultureel waarde-

--vervolg op pagina 14—



INTERNATIONAAL =
VOLKSREPUBLIEK CHINA

Socialisme en kapitalisme als
Kort na 20 october 1984 verschijnt er in 
de Westerse pers hetvolgende bericht: De Chin
ese Communistische Partij kondigt vergaande 
hervormingen aan die tot een meer marktgerichte 
economie moeten leiden. Een markt waarin meer 
ruimte is voor concurrentie en loonsverhogingen 
en waar de controle van de staat versoepeld 
zal zijn.

J a c c o  de B a a t

Deze voornemens, die mij als 
liberaal als muziek in de 
oren klinken, zullen in de 
nabije toekomst hun beslag 
moeten krijgen.
Ik wil aan de hand van enige 
voorbeelden trachten een 
inzicht te verschaffen in 
dit nieuwe beleid en de voort- 
vloeiselen hiervan. Zo zullen 
het loon- en prijsvormings- 
beleid, het defensiebeleid 
(althans de economische gevol - 
genervan), het landbouwbeleid 
en zijdelings de relatie 
Cina-USSR de revu passeren.
In dit betoog zullen regel
matig de namen vallen van de 
drie meest vooraanstaande 
personen die vorm moeten 
gaan geven aan het nieuwe 
beleid. Dit zijn, voor de dui
delijkheid van het betoog,
Deng Xiaoping (dé sterke man 
binnen de CCP en hét brein 
achter het nieuwe beleid),
Zhao Zhiyang (premier van de 
Volksrepubliek),en 
Hu Yaobang (partijleider van 
de Chinese Communistische 
Partij).

Loon- en prijsvormingsbeleid

Zhao zegt hierover in zijn 
nieuwjaarsrede hetvolgende: de 
economische hervormingen staan 
of vallen met prijshervorming- 
en, hoewel dit niet betekent 
dat deze prijsexplosies 
tot gevolg zullen hebben.
Tot voor kort was er 
namelijk sprake van een

vertekend prijzensysteem dat 
is ontstaan doordat de staat 
de prijzen van goederen een
zijdig vaststelde, wat door 
de marxistisch-leninistische 
visie tot gevolg had dat de 
staat op vrijwel alle goederen 
en diensten aanzienlijke 
subsidies verstrekte. 
Consequentie van het prijsher- 
vormingsbeleid zal op korte 
termijn zijn dat producten 
die je zou kunnen aandui
den als primair luxe goederen 
(denk daarbij aan koelkasten, 
wasmachines, goede fietsen) 
eenvoudiger te verkrijgen 
zullen zijn.
De binnenlandse bestedingen, 
in dit geval zou je kunnen 
spreken van de omzet van 
de Chinese detailhandel, be
droegen in 1984 op jaar
basis 300 mld renminbi (ruim 
380 mld gulden). Deze zullen in 
de toekomst, althans daar 
gaat het Ministerie van Handel 
vanuit, met een dikke 15 % 
per jaar toenemen.
Om de binnenlandse bestedingen 
aan te zwengelen en er boven
dien zorg voor te dragen dat 
gekwalificeerd personeel op 
de plaats komt waar zij nodig 
is om zo groei, kwaliteit en 
efficiency te stimuleren, 
zullen de lonen van overheids
ambtenaren in de sectoren we
tenschap, technologie, onder
wijs en gezondheidszorg om
hoog worden getrokken.
Hogere bestedingen en 
economische hervormingen

kunnen echter vrij gemakke
lijk inflatie tot gevolg heb
ben, en daarom zal China de 
nu ingeslagen weg welover
wogen moeten volgen

Defensiebelei d

Er bestaan op dit moment 
vergevorderde plannen om tot 
vergaande demobilisatie in het 
Chinese Leger te komen (thans 
ruim 4 mln. soldaten). Dit om 
financiële ruimte te scheppen 
die kan worden aangewend om 
het succes van de economische 
hervormingen kracht bij te zet
ten. Deng verklaarde 
onlangs dat het leger tijde
lijk de modernisering van de 
economie voorrang dient te 
geven boven de wapenproductie. 
Het defensiebudget bedraagt 
overigens, officieel, een 
dikke 20 mld gulden, zo'n 12 
a 13 l van de totale staats- 
ui tgaven.

Landbouwbeleid

Toen in 1949 China de communis
tische weg insloeg o.l.v. Mao 
Zedong was het landbouwbeleid 
in eerste instantie erop 
gericht de boeren van een 
"minimum inkomen" te voorzien. 
M.a.w. de productie lag op een 
dermate laag peil dat de boeren 
bij lange na niet zichzelf 
konden bedruipen.
Centraal bij dit beleid stond 
de verplichting tot verkoop van 
een deel van de oogst aan de 
staat. Dat dit de productie 
niet ten goede kwam blijkt 
o.a. uit de grote hoeveelheden 
graan die China tot voor kort 
moest importeren uit de V.S. 
Echter door de recordoogsten 
van de laatste paar jaar en de 
toename van de graanvoorraden 
die hier een logisch gevolg van 
waren, zijn de graanimpor- 
ten uit de V.S. drastisch afge- 
nomen.
Zij zullen in de toekomst, naar 
het zich laat aanzien, verder
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twee handen op één buik ?

afnemen, want niet alleen de 
landbouwmethoden zullen verder 
worden gemoderniseerd (een ver
klaring overigens voor de 
recordoogsten), maar ook het 
systeem van "minimum inkomen" 
voor boeren is onlangs niet 
meer verplicht gesteld. De 
boeren mogen in het vervolg 
hun producten aanbieden op 
de vrije markt. En dat de 
concurrentie die hiermee 
gepaard zal gaan de kwaliteit 
en het productievol urne zal 
doen toenemen spreekt voor 
zich. Hierbij dient overigens 
wel vermeld te worden dat de 
Chinese autoriteiten een slag 
om de arm houden door 
schaarse en noodzakelijke 
levensbehoeften te blijven 
voorzien van subsidies.
Dit zal echter niet gebeuren 
via verplichte aankopen volgens 
het oude systeem, maar d.m.v. 
contracten of via de vrije 
markt.
Saillant detail op culinair 
gebied: Hu Yaobang heeft 
kortgeleden gepleit voor het 
afschaffen van eten met stokjes 
en stelt voor om in het vervolg 
voedsel te genieten m.b.v. mes, 
vork en lepel. Dit alles omdat 
het eten met stokjes 
onhygiënisch zou zijn.

Relatie China-USSR

Hoewel er de laatste tijd tus
sen de Chinezen en Russen 
enkele accoorden die de eco
nomische en handelsbetrek
kingen tussen beide naties 
ten goede zullen komen zijn 
getekend, denk ik dat het met 
het hechter worden van de 
band China-USSR niet zo'n 
vaart zal lopen. China heeft 
namelijk, terecht natuurlijk, 
enkele onoverkomelijke bezwaren

tegen het agressief expan
sieve beleid dat de Sowjet- 
Unie moenteel voert.
Tastbare gevolgen van dit 
beleid waar China het moeilijk 
mee heeft, zijn de militaire 
interventie in Afghanistan 
en de nadrukkelijke, grote 
militaire aanwezigheid langs 
de grens met China.
Het lijkt zeer onwaarschijn
lijk dat de Russen dit beleid 
op korte termijn zullen 
wijzigen.

Marxi sme/Leni ni sme

Hoewel net nog niet zover 
is, is het toch wel aardig 
je eens af te vragen wat een 
kapitalistisch China zal gaan 
betekenen voor het marxisme- 
leninisme.
Als namelijk de grootste 
natie op deze aardbol niet 
meer het marxisme-leninisme 
in het achterhoofd heeft, 
maar het kapitalisme, dan lijkt 
mij dit het bankroet voor het 
communisme volgens Marx en 
Lenin.
Vooral hierom is het buiten
gewoon boeiend de ontwikke
lingen in China nauwlettend 
te volgen.

Résumé rend

Het brein achter het nieuwe 
beleid van China, althans 
het brein dat zo nadrukkelijk 
naar buiten treedt, is Deng 
Xiaoping.
Om er zorg voor te dragen 
dat de ingeslagen weg in de 
toekomst gevolgd zal blijven 
worden, een waar liberaal 
hoopt dat natuurlijk, is het 
noodzakelijk dat de macht 
wordt geconcentreerd bij de 
aanhangers van het nieuwe 
beleid. Daarom is het niet ge
noeg dat degenen die fout 
waren tijdens de Culturele 
Revolutie (1966-1976) van het 
toneel zijn verdwenen.
Hu Yaobang liet dóórscheme
ren dat er nog eens 400 duizend 
leden uit de partij zullen 
worden verwijderd.
Dat dit proces zich op 
korte termijn zal voltrek
ken, mag niemand verbazen.
Deng Xiaoping heeft namelijk 
zijn zestiende lustrum reeds 
gevierd.
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Studie financiering

Zoals de zaken nu staan, ziet het er naar uit 
dat nog dit jaar minister Deetman de invoering 
van een nieuw stelsel van studiefinanciering 
op zijn conto mag schrijven. De politiek is al 
vijftien jaar overtuigd van het feit dat het 
huidige systeem, een combinatie 
van studietoelagen en kinderbij
slag, niet meer voldoet: niet alleen worderi 
met name HBO'ers nogal stiefmoederlijk behandeld, 
maar vooral de in de regelingen verwerkte 
ouderbinding is een anachromisme, gezien de 
maatschappelijke -en juridische- opvatting dat 
een persoon van 18 jaar en ouder als zelf
standig en onafhankelijk individu behandeld 
moet worden.

BERT HOFMAN

Met de nota van Deetman, eind 
vorig jaar aan de Tweede 
Kamer aangeboden, lijkt nu 
ook de politieke invulling 
rond, want de nota werd met 
gematigd enthousisme ont
vangen, en zal, herschapen 
als wetsontwerp, op korte 
termijn aan de Kamer worden 
overhandigd. Een niet on
belangrijke zaak voor een 
JOVD, waarin school- en 
collegebankenbewoners rijke
lijk aanwezig zijn.

DEETMAN

Wat wil de minister nu?
Hij gaat zeer lovenswaardig 
van het principe van een 
ouderonafhankelijk studie
financieringsstelsel uit. 
Helaas zijn in dit kabinet 
principes die geld kosten 
uiterst impopulair, en dus 
strandt ook dit principe, 
althans gedeeltelijk, op 
de klippen van de budgettaire 
neutraliteit. Globaal zijn 
Deetmans plannen de volgende: 
- Iedereen van 18 tot 27 
jaar een erkende dagopleiding 
volgend krijgt een basis
beurs afonds perdu. Voor een 
uitwonende loopt het bedrag 
van ongeveer 7000 bij 18 
jaar tot 8000 bij 23 jaar.
Een thuiswonende krijgt 
de helft.

- Afhankelijk van het ouder
lijk inkomen zijn er 
aanvullende beurzen en 
rentedragende leningen te 
verkrijgen van maximaal 4000.
- De geleende bedragen, inclu
sief rente, worden binnen 15 
jaar na studiebeeindiging 
terugbetaald. Kan de 
ex-student dit echt niet op
brengen, dan vervalt de 
schuld.

Niet zóver van de JOVD-ideeën 
af, lijkt het. Een basisbeurs 
als basisinkomen, en aanvul
lend lenen ter dekking van 
de directe studiekosten. Deze 
uitspraak blijkt echter tegen 
het zere been van Roel van 
Gouoever, HB-woordvoerder 
op dit terrein, die de 
JOVD-bezwaren toelichtte.

...EN DE JOVD

De grootste oppositie in 
JOVD-kring ondervindt 
natuurlijk de gedeeltelijk 
toch gehandhaafde ouder
binding. Niet alleen omdat 
dit een niet te rechtvaar
digen onderscheid tussen 
gelijkwaardige groepen zelf
standige studenten creëert, 
maar met name ook omdat 
er een groot alternatief is, 
dat iedere uitwonende 
student financieel zelf
standig maakt, en tóch 
het heilige huis van de 
budgettaire neutraliteit 
ongeschonden laat.
Door iedere basisbeurs 
te verlagen, kan het ga- 
rantiebedrag dat nodig is voor 
de rentedragende leningen 
zodanig vergroot worden dat 
iedereen aanspraak op die 
leningen kan maken. Van de 
-nu nog- renteloze voor- 
scnotten in het huidige 
systeem wordt slechts 1 % 
niet terugbetaald. Zelfs 
als dit percentage bedui
dend hoger wordt met rente
dragende leningen, hoeft 
de basisbeurs slechts met 
een gering bedrag verminderd 
te worden, en dat heeft de 
JOVD graag over voor 
zelfstandigheid voor 
iedereen!
Verdere bezwaren heeft de 
JOVD tegen de leeftijds- 
afhankelijkheid van de 
basisbeurs: het leven van

Reserveer tijdig:

070-863292!

GROEPSZEILEN
(10-50 personen) op30
TJALKEN, LOGGERS, 
KLIPPERS, KOTTERS
Dag-, meerdaagse- en week- 
reizen (goedkoop, gezellig, 
bruisend) op IJsselmeer e.d.

ZEEZEILEN op de
Noordzee (6-12 kooien), o.a. 
deelname SAIL ’85 
Amsterdam (1-6 augustus)



NEDERMND
een student zal niet of nauwe
lijks duurder worden bij 
oplopende leeftijd, en 
dus ontbreekt ook de ratio van 
leeftijdsafhankelijke basis
beurs .

Nog scherper is van 
Goudoever tegen de boven
grens van 27 jaar: een 
dergelijke willekeurige 
beperking van het recht op 
onderwijs is niet gewenst, 
en niet noodzakelijk, daar 
deze groep studenten 
beperkt van omvang is, en 
dus nauwelijks kosten met 
zich meebrengt. Wel moet 
hierbij aangetekend worden 
dat, hoe ouder de studeren
de, des te korter heeft hij of 
zij de tijd om na de studie de 
kosten van zijn studie - 
die vér uitgaan boven de 
studiefinanciering 
alléén- voor de maatschap
pij terug te verdienen.

Een laatste JOVD-bezwaar 
ligt in de verstrekking 
van de leningen. In het PKP 
wordt de wens geuit dit 
door particuliere banken 
te laten doen, in plaats 
van door de staat. Dit 
lijkt een wat misplaatst 
pleidooi voor het parti
culier initiatief: ten 
eerste leent de staat het 
benodigde geld óók van 
banken, en ten tweede 
zullen banken nooit de 
toch wel geruststellende 
kwijtschelding beloven, 
die na 15 jaar de last 
van de academicus afneemt 
die niet in staat is 
gebleken een theoretisch 
aanwezig hoger inkomen 
te genereren.

Voor de JOVD is onderwijs 
een belangrijke zaak. In 
het PKP wordt het zelfs 
als "onmisbaar voor het 
voortbestaan van de 
maatschappij" genoemd.
Dit moge wat bombastisch 
klinken, de kern van 
waarheid is evident. Een 
essentiele randvoorwaarde 
voor goed onderwijs is een 
gedegen systeem van studie
financiering.
Wat dat betreft zou Deetman 
nog wat kunnen leren van 
de JOVD.

INTERNATIONALE COMMISSIES

Er bestaat ruimte voor mensen met kennis op een van de 
volgende terreinen:

Dienstplicht
Noord-Zuid
Midden-Oosten
Suriname en de Nederlandse Antillen 
De EG en ESPRIT 
De export en de EG

om benoemd te worden in een commissie van het JOVD-Hoofd- 
bestuur.
Mensen met interesse kunnen zich wenden tot 

Albert Kooiman 
p/a Algemeen secretariaat 
of tel. 02520 - 27826

De commissies komen gemiddeld een keer per maand bijeen. 
Enige inhoudelijke voorbereiding van de vergadering wordt 
daarnaast gewenst.

Reiskosten worden op basis van 2e klas NS vergoed.

De commissie Binnenlands Bestuur zoekt nog enthousiaste 
leden (m/v). Inlichtingen bij Taliën Willems of bij 
Paul Stassen (050-269695 resp 079-164977).
Hier kun je je ook aanmelden.

In maart verschijnt ook weer een nieuw nummer van het 
JOVD kaderblad LEF. Ditmaal is LEF uitstskend te gebrui
ken bij de congresvoorbereiding.
Aan de orde komen in dit maartnummer:

Initiatief wetsontwerp Wessel Tuinstra nader toegelicht 
Mw. Mr. E. Wessel-Tuinstra (D'66)

Euthanasie
Dr. G. Houben (Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie)

Een liberale visie op Euthanasie
Roel van Goudoever (JOVD HB)

De West-West relatie
J.D. Blaauw (VVD)

Liberalisme en de verzorgingsstaat 
Wi lfried Derksen

Boekbespreking: De verhouding tussen regering en volk, 
door Samuel van Houten

Kees Fluyt
Boekbespreking': De Rol van de Staat 

Marco Swart

Meer informatie over LEF bij Ada den Ottelander,
030 - 517537.
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Commerciële TV
Het speelde zich af in Hilversum, de mediabeleids- 
dag, onder de titel:"fai11isement van het omroep
bestel'.' Helaas wasmde opkomst gering van deze in
teressante dag over het mediabeleid van Nederland, 
iets waar we allemaal veel mee te maken hebben.

MILAN WÏELINGA

Wat later dan gepland en ook 
iets gewijzigd in het program
ma ging de mediabeleidsdag van 
start. Julius droeg in zijn in
leiding het JOVD-standpunt uit. 
Het komt hierop neer: de basis 
van een goed mediabeleid ligt 
in de vrijheid van meningsuit
ing en recht op informatie. Er 
moet zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van alle mid
delen die er tegenwoordig zijn 
sateliet tv, commerciële tv 
etc. Er zou geen programma
voorschrift mogen zijn. Dit 
alles zou gefinancieerd moeten 
worden door reclameinkomsten, 
wat echter weer niet ten koste 
moet gaan van de schrijvende 
pers. Na deze inleiding volgde 
er een drietal fora o.l.v. de 
mediasocioloog de Hofstede.
Het eerste forum ging over de 

plaats van de media in de (toe
komstige) samenleving. Aan het 
woord was de heer Overste (WVC)
. Hij sprak over het feit dat 
de omroep nooit meer zo zal 
zijn als hij geweest is na in
voering van de nieuwe mediawet. 
De taak van de overheid moet 
zijn om een zo actief mogelijk 
beleid te voeren,t.o.v. de me
dia.
Bijv. het bedrijfsleven moet 
op de kabel komen. Het feit dat 
de schrijvende pers bedreigd 
wordt door een teruglopend aan
tal reclame-inkomsten moet goed 
worden bekeken. De heer van 
Beek van de Gemeenschappelijke 
Pers Dienst (GPD) ging hierover 
uitgebreid in. De drukwerk in
dustrie in Nederland is van 
zeer grote omvang. In totaal 
zo'n 6000 bladen, variërend van 
een huis-aan-huis-blad tot ab-

boneebladen. ue trend van de 
laatste jaren is dat de vier 
grootste dagbladen (NRC, AD, 
Telegraaf, Volkskrant ) zich 
wel kunnen handhaven en zelfs 
groeien, maar dat de regionale 
kranten dalen in hun oplage en 
ze moeten een steeds ander be
leid voeren om nog publiek en 
adverteerders te trekken. Hoe 
ziet de krant van de toekomst 
eruit? Nou in ieder geval geen 
kabelkrant, want aie kan je 
niet lezen in het kleinste ka
mertje.
Na deze waarheid bevattende 

uitspraak kwam de directeur van 
de VARA-tv aan het woord, de 
heer Koopman.Hij viel de JOVD 
aan op haar punten omtrend het 
mediabeleid. Hij noemde ze oud 
en achterhaald. Vele politieke 
partijen hebben ze al aange
hangen, maar zonder resultaat. 
Verder ging de heer Koopman in 
op de vraag of er een Derde net 
komt. Het net waar de VVD tegen 
is, het CDA voor en de PvdA het 
ditmaal niet weet. Hoe komt er 
zo'n Derde net uit te zien?
Alle kleine zendgemachtigen 
( + 21 ) bijeen voegen? En wat 
te doen met de vraag of het 
Derde net weer geen versnipper
ing met zich mee zal brengen 
waardoor er kwaliteitsverlies 
ontstaatvanwege het geldgebrek. 
Zal het Derde net alleen comruer 
cieel zijn, hiervoor is de VVD 
wel te vinden, of zullen er om
roepen aan mee moeten werken? 
Een oplossing zou kunnen zijn 
om de drie netten te verdelen 
over een aantal vaste partners. 
Het publiek wil in ieder geval 
iets anders, Sky Channel is met 
haar reusachtige groei hier een

voorbeeld van."TV is en moet 
blijven een ontspanningscen
trum voor de consument," aldus 
de heer van Vliet,directeur 
van S.C.
Het tweede forum ging over de 

Nieuwe Media. Hierin kwam de 
heer Dake aan het woord, direc
teur van Delta Kabel. Hij ging 
in op de eisen die de overheid 
stelt (bijv. 20% cultuur) en 
die nauwelijks haalbaar zijn, 
alleen al denkende aan het feit 
dat de laatste 15 jaar zo'n 15% 
cultuur op de tv te zien was.
En waarom mogen satteliet-prog- 
gramma's niet ondertiteld word
en? Iets dat alleen maar infor
matief en uitwisselend tussen 
de verschillende landen kan 
erken. De PTT moet gereorgani
seerd worden en Den Haag moet 
zich wat terughoudener opstel
len. Vooruitgang is niet tegen 
te gaan, zo sloot hij zijn be
toog, af. Er kwam een nogal pes
simistische conclusie uit dit 
forum naar voren: Het zal nooit 
mogelijk worden om hier in Ne
derland met het beschikbare 
geld de mediaontwikkeling zo 
voortte zetten zodat we als 
consument alle beschikbare 
middelen te zien krijgen,zoals 
in Amerika.
Politiek heeft zoals vaak het 
laatste woord, net zoals hier 
in Hilversum, tijdens het derde 
forum. Hierin zatten Kosto 
(PvdA). Hermans (VVD) en als 
eerste nam de heer van de Sanden 
van het CDA het woord. Hij ver
telde dat de dagbladen niet mo
gen verdwijnen door een kabel
krant, vervolgens sprak hij over 
het Derde net dat volgens hem 
juist niet tot versnippering 
zal leiden. Zijn motivatie?
"Nu komt er tenminste weer ruimt 
te voor de omroepen op I en II 
waar zo lang om zeuren." Kosto 
vond dat de Nieuwe omroep er 
niet beter op zal worden. 
Commmerciële tv denkt alleen 
maar aan de hoogste kijkcijfers 
waardoor bijna alle culturele 
programma's zullen komen te ver-
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Hoe lang nog ?
vallen.Hierdoor zou een minder
heid in het gedrang komen. Abbo- 
nee-TV is ook geen werkelijke op
lossing van de problemen in het 
mediabestel.
In Amerika krijgen de grote be
drijven het steeds moeilijker 
vanwege het slechte aanbod dat 
ze te bieden hebben. Alle goede 
films vinden steeds sneller hun 
weg naar de videotheek. De video- 
explosie vindt nu pas plaats, 
ditmaal lag Nederland vóór.
Drs. Hermans (VVD) was van me

ning dat de overheid zich ve
le malen terughoudender moet op
stellen dan tot nog toe is ge
beurd. "De radio valt over de 
gehele wereld te bereiken, waar
om de tv niet? Hij bevond de 
pers schuldig aan het feit 
dat deze de laatste jaren nieuwe 
ontwikkelingen hebben tegenge
houden, "maar", zo vervolgde 
hij, "Nu is het de overheid 
die dat doet." Het omroepbe
stel kan worden gefinancierd 
door reclameinkomsten, ten

minste op het derde net, in zijn 
geheel commerciel worden. 1 en 2 
moeten blijven zoals ze nu 
zijn, gefinancierd door de om
roepbijdrage, maar zonder de 
STER. Alle omroepen moeten kans 
krijgen om over te schakelen tot 
commerciële zenders, die op het 
Derde net opereren..
Tsja, een hele discussie rond 
dit probleem en het maar de 
vraag of die voor het nieuwe 
kabinet afgelopen is#

LIBERALS DO  
IT  FREELY

VAN SCHUPPEN

DE BETERE SIGAAR.

ZEELAND
of 2 introdagen 

ÜfO; Rob Visser 01181-617

BRABANT

mrt/apr: introdag Deurne 
mrt/apr: introdag Den Bosch 
apr/mei: cursus liberalisme te 

Roosendaal
INFO: Baptiest Loopmans 040- 

525334

LIMBURG

23-03: introdag Venlo 
apr/mei: dag over raadspolitiek 
juni: vergader- en discussie

techniek te Roermond 
INFO: Olav Geurts 077-17515

Opgave op het Algemeen Secreta
riaat of bij het district
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Delfland

De herindeling binnen de JOVD heeft sommige afdelingen nogal 
op de achterste poten doen staan. Met name afdeling Delfland 
is de afgelopen paar maanden nogal in opspraak geweest.
Zij ligt als een hoefijzer om de afdeling Den Haag heen en 
is volgens sommige HB-leden een onhandelbare afdeling.

MARIEKE DE KONING

Delfland kreeg een snoeiplan 
voorgeschoteld niet alleen 
van het HB maar ook van 
het District West.Na lang 
over en weer gepraat lag de 
oplossing een maand terug in 
de brievenbus van de afdeling. 
Volkomen tevreden gesteld door 
deze goede uitkomst, zet het 
bestuur haar politiek voort.
Het meest kenmerkende hiervan 
is het koppige karakter. Hier
van getuigt ondermeer de her
verdeling, waarbij Delfland 
toch haar zin wist door te drij
ven.
Al acht jaar lang heeft deze 
eigenzinnige afdeling zich we
ten te handhaven binnen de JOVD. 
Het initiatief werd in 1977 ge
nomen op grond van ontevreden
heid met afdeling Den Haag. 
Moeizaam kwam de afdeling van 
de grond, wat te wijten was aan 
de afkeuring van het congres te 
Sloten. Koppig liep ze naar de 
commissie van beroep. Het resul
taat was betreurenswaardig, zo
wel voor Delfland als voor het 
HB. Eigenzinnig liet zij het 
weer toetsen op een volgend con
gres (een unieke gebeurtenis!). 
Na de formele oprichting 1 juni 
van dat jaar, werden, met suc
ces, leden geworven middels unie
ke en spectaculaire gebeurtenis
sen. Hieronder valt bijvoorbeeld 
een vierdaagse reis naar Stras- 
bourg en een DNA discussie avond 
te noemen.' Gedurende de volgen
de jaren ontstond er een enorme 
aanwas van leden en onderafde
lingen. Delfland groeide en 
werd belangrijker, had meer te 
zeggen, zowel in diverse gemeen
teraden als in (locale) pers. 
Tevens heeft zij in samenwerking 
met Leiden toendertijd de lande
lijke mentaliteit van de libera
len omgebogen. Zij vonden dat

de minderheid binnen de JOVD 
meer recht van meningsuiting 
moest krijgen. Tot heden ten da
gen kan men het resultaat mer
ken. Het liberalisme uit zich 
momenteel niet alleen in de po
litiek, maar ook op het organi
satorische vlak.

Kortom, een energieke afdeling 
met een-uniek en eigenzinnig ka
rakter, die dankzij deze eigen
schappen haar vruchten heeft af
geworpen op onder meer het HB en 
dit in de toekomst ook zeker zal 
blijven doen.

Zo'n 8 jaar lang is de Jovd in 

de ban van het HB.Héél de Jovd? 

Nee, één kleine afdeling blijft 

moedig weerstand bieden en maakt 

het leven van de HB-leden niet 

gemakkelijk.......

--vervolg pagina 7--

volle werken juist onaantrek
kelijk maken, aangezien dezen 
toch maar door een kleine 
lezerskring gewaardeerd 
worden.
Volgens de Commissie 
Kunst- en Cultuurbeleid 
wordt dit laatste opgevangen 
door de door de ILC voorge
stelde "aftopping" van de 
meest gelezen auteurs.
Dit houdt in dat dat zeer po
pulaire schrijvers tot op ze
kere hoogte een leenrecht- 
vergoeding krijgen, ook urn te 
voorkomen dat uitgevers al- 

•caij leen nog maar bestseller- 
IvXj- auteurs gaan aantrekken.
^ ^Eventueel zou men het door 

0 aftopping vrijgekomen 
^ b e d r a g  ten goede kunnen laten 

^  komen aan minder goed in 
de markt liggende auteurs.
Het door de ILC voorgestelde 
bedrag van 15 mi 1joen 
gulden in 1987, het jaar 
van volledige invoering 
van het leenrecht, is 
door hen min of meer struc
tureel vastgelegd. Juister 
zou zijn dit te relateren 
aan het werkelijk aantal 
uitleningen tegen die tijd, 
dat gezien de hoge graad van 

• iv c automatisering binnen het 
bibliotheekwezen, zeker te 

... bepalen is.
«• ’ De leenrecht vergoeding 

verdient onze instemming, 
maar dan wel onder de finan
ciële verantwoordelijkheid 
van de overheid. Anders komt 
het Opnebaar Bibliotheek
werk in gevaar, en daarmee 
een belangrijke pijler van 
onze democratische in
formatieoverdracht.I
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Iedereen wil zoveel mogelijk de beste kant van zich
zelf laten zien. Dit ggldt zowel voor een beginnend 
JOVD-lid als voor een hoofdbestuurslid. Tevens geldt 
voor beide dat ze het liefst de zwakkere kanten ver
bergen en voor een aanval te behoeden.

Hl'SO BROEKMAN

Omdat ook de JOVD dit onderkent, 
zijn er de Vormings- en Scho
lingsactiviteiten. Nu klinkt dit 
in de oren van velen negatief, 
degenen die er aan deel genomen 
hebben, weten wel beter. Waarom? 
Het is niet het leren of werken 
van de dagelijkse sleur, zoals 
sommigen vrezen en om die reden 
niet komen, aangezien zij dat 
de "hele week" al moeten doen.
Nog minder is het een suffe 
saaie troep, maar een zeer spran
kelend en gezellig geheel. Na 
een weekend te hebben bijgewoond 
heb je er weer vele kennissen 
bij, ook al ging je zonder ook 
maar één bekende naar het wee
kend toe - tot verbazing van 
velen'.
"Ja, maar zo'n weekend bijwonen 
is niets voor mij, ik ben daar 
niet goed genoeg voor", of der
gelijke kreten worden vaak ge
hoord. Dit soort uitspraken moe
ten meteen naar het rijk der fa
belen worden verwezen. Juist op 
een vormingsactiviteit, kun je 
je zeer goed een mening vormen 
door naar de discussies te luis
teren, of, beter nog, er aan 
deel te nemen. Tevens wordt door 
dit soort zaken je discussie
techniek verbeterd, iets dat 
zeer nuttig kan zijn.
Nu bestaat er ook een groep men
sen die denken dat zij dat "vor- 
mingsgedoe" niet meer nodig heb
ben. ook dit moet ik bestrijden. 
Je kunt je mening toetsen aan de 
steen der discussie en waar no
dig funderen. En proberen open 
te staan voor andere meningen en 
inieder geval er begrip voor op
brengen. Want degene die zich 
liberaal wil noemen, zal toch 
niet een puur statische mening 
mogen hebben, noch gedachteloos 
een mening van een ander mogen

overnemen. Een vormingsactivi
teit leent zich hiervoor uitste
kend, mede onder het motto dat 
een mens nooit oud en wijs ge
noeg is om te leren. En wij zijn 
bij de JOVD nog allemaal jong, 
om over wijs maar te zwijgen!

Dit kan allemaal een beetje ago
gisch klinken, toch is dat ech
ter niet het geval met de Vor* 
ming en Scholing in de JOVD. Het 
enige doel hiervan is het probe
ren te krijgen van een zo groot 
mogelijke groep mensen, die een 
gefundeerde, eventueel liberale, 
mening hebben en die kunnen ver
dedigen en uitdragen. Mensen die 
niet zelfgenoegzaam rond zitten 
te kijken, maar zich ontwikkelen 
Dit is voor de JOVD van belang, 
maar nog meer voor jezelf! Want 
één ding is een feit. Mensen die 
nu roepen van vorming en scho
ling het nut niet in te zien, 
kunnen beter eerst zelf komen 
kijken. Met het schaamrood op 
de kaken, zullen ook zij daar
na het tegendeel beweren!

VORMINGS- en SCHOLINGSKALENDER

Agenda t/m juni 1985 
wijzigingen voorbehouden

NOORD
30-03: introdag te Drachten 
13-04: introdag te Zuidlaren 
27-04: congresvoorbereiding te 

Groningen

10,11,12 mei: vergader- en dis
cussietechniek te Vosker- 
hesselen

08-06: public-relations te 
Leeuwarden.

INFO: Saskia Haafkes 050-181655 
OVERIJSSEL

introdag liberalisme te Twente 
bestuurderscursus 
introdag te Zwolle 
juni: weekend liberalisme te 

Ommen
INFO: Jan vd Laag 05208-66395 
GELDERLAND

23,24-03: internationaal seminar 
te Doorwerth

30-03: cursus campagne & PR 
13,14-04: liberalisme seminar 
18,19-05: seminar West-West

betrekkingen en spreekvaar
digheid 1

Verscheidene introdagen en intro- 
avonden.
INFO: Hugo Broekman 03494-52135 
UTRECHT

mrt/apr: introdag 
mei/juni: vergader- en discussie

techniek (onder voorbehoud) 
INFO: Theo Nieuwenhuizen 030- 

791180

N00RD-H0LLAND

30-03: cursus PR (onder voorbe
houd)

27,28-04: vergader- en discus
sietechniek 1

25-05: congresvoorbereiding 
Verscheidene introdagen 
INFO: Liesbeth Weehuizen 020- 

410300
WEST

cursus PR in de praktijk (onder 
voorbehoud)
27-04: spreekvaardigheid te Rijs

wijk
01-06: bestuurderscursus 
INFO: Wim Cassee 03462-61731
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Electorale overwegingen voor het 
aftreden van minister van Aardenne; 
wat zijn we weer héérlijk liberaal...

De voorzitter van District Gelderland 
heeft "OPZIJ" als zijn lijfblad. Dit 
in het kader van de pluriformiteit.

De J0VD heeft nieuwe pennen in de 
roulatie gebracht. Origineel deze 
keer is dat ze het volgens Ton al
thans, nog doen ook!

Alcohol tijdens HB-vergaderingen; 
nü begrijp ik waar sommige HB 
besluiten het gevolg van zijn.

J ^a«i S,^ekt U
•* C  *</'

1 6^a/.

DE LANDELIJKE VICE VOORZITTER ORGANISATIE ZOEKT:
JURIDISCH MEDEWERKER

Het gaat met name om:
- het adviseren van het Hoofdbestuur 
inzake ingediende afdelingsstatuten 
of districtsreglementen

- het adviseren van het Hoofdbestuur 
inzake landelijke reglementskwesties 
en juridische aangelegenheden

Voor sollicitanten strekt tot aanbeveling:
- een goede kennis van het Nederlands 
recht, met name het verenigingsrecht

- een goede kennis van de vereniging JOVD

Sollicitanten dienen hun brief met curriculum 
vitae te sturen aan de landelijke vice 
voorzitter organisatie.
Marcel Gubbels 
Lage der A 23a 
9718 BK Groningen 
tel. 050-14'ö'9'88"”
( bij voorkeur tussen 
18.00-20.00 uur )
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INTRO
K O L Q F O N

AFSCHEID

Een laatste intro van mijn hand. Anderhalf jaar ge
leden ben ik tot hoofdredacteur van de Driemas
ter benoemd door het Hoofdbestuur. Nu heb ik 
besloten mijn prioriteiten anders te stellen. Studie 
en afdeling zullen nu voorrang krijgen.
In die anderhalf jaar is de Driemaster nogal 
veranderd. Van het onhandzame A3-formaat zijn wij 
nu overgegaan op het A4-formaat. Dit had ook 
tot gevolg dat de lay-out veranderde. Na enig expe
rimenteren zijn wij op de huidige lay-out 
uitgekomen.
In die periode is ook eindelijk de lustrum- 
Driemaster verschenen. In een dubbel nummer werd 
een aardige impressie gegeven van de JOVD geduren
de 35 jaar.
De Driemaster is gedurende die anderhalf jaar meer 
dan voorheen het verenigingsblad geworden met ruime 
aandacht voor het verenigingsleven. Juist dit 
verenigingsnieuws heeft wel eens tot controverses 
geleid. Die anderhalf jaar stond namelijk in het 
kadpr van het sluiten van de samenwerkingsover
eenkomst. In die anderhalf jaar heb ik met mensen 
moeten samenwerken. In het bijzonder wil ik mijn 
dank uitspreken aan Elise Fokkink, Kees Fluyt en 
Auke Baas voor de vruchtbare samenwerking binnen 
de redactie. Buiten de redactie wil ik verder 
bedanken Julius Remarque en Arthur Fickel, de beide 
HB-auditoren gedurende die tijd.
Vereniging, bedankt.
Ik wil afsluiten met mijn opvolger Auke Baas veel 
succes te wensen als nieuwe hoofdredacteur van de 
Driemaster.

DRIEMASTER
Maandelijks liberaal magazine 
Verenigingsblad van de onafhankelijke liberale 
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 
Verschijnt 10 x per jaar 
Jaargang 37, nr. 4, april 1985

JOVD algemeen secretariaat 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam 
Tel. 020 - 242000

DRIEMASTER REDACTIE 
Hoofdredacteur: Auke Baas

Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen 
tel. 020-457528

Redacteuren:
Jurjen Olling, Ingrid de Groen 
Milan wielinga, Jacco de Baat.

HB-auditor: Arthur Fickel

HOOFDBESTUUR

Voorzitter Julius Remarque
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam 020 - 229715
Penningneester Luit Tebbens Torringa
G. Bakkerstraat 1, 9713 HA Groningen 050 - 133729
Algemeen Secretaris Linda Bakhuis
W. v. Noortstraat 84, 3514 GG Utrecht 030 - 714943 
Vice-voorzitter politiek Eli Leenaars
Boeckstaetedreef77 , 6543 JJ Nijmegen 080 - 785372 
Vice-voorzitter organisatie Marcel Gubbels 
Lage der A 23a, 9718 BK Groningen 050 - 140988
Internationaal secretaris Frank Rohcrf
Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede 053 - 358954 
Vorming en Scholing Carin de Boer
Nieuwe Blekerstraat 15a, 9718 ED Groningen 050 - 122884 
Public Relations Arthur Fickel
Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag 070 - 472682
Bestuurlijk Juridisch Taliën willems
Van Leeuwenhoekstr. 20, 9727 JJ Grg.050-269695 
Sociaal-economisch Jaap de Mare
Slijkstraat 7-1, 1012 CM Amsterdam 020 -
Welzijn Roel van Goudoever
Kanaalweg 24, 2682 EC Delft 015 - 145339
Ecologie Peter Bessems
Ververstraat 117, 5612 EB Eindhoven 040 - 439934
Internationaal Albert Kooiman
Kastanjelaan 18, 1943 DP Beverwijk 02510 -27826
Promotie en ledenwerving Ton Hooijmaijers
Uilenstede 64/417, 1183 AH Mistel veen 020 - 430257

Publicatie in Driemaster betekent niet, dat de mening 
van redactie of Hoofdbestuur verwoord is. Alvorens kopij 
in te sturen, wordt verzocht contact op te nemen met de 
hoofdredacteur.
Abonnenent: ƒ 27,50 per jaar.
Advertentietarieven op aanvraag bij het algareen secreta
riaat.

Wilfried P.C.G. Derksen

VORMING EN SCHOLINGSKALENDER
Noord,- info Saskia Haafkes 050 - 181655

27-4 cursus congresvoorbereiding
10, 11 en 12 mei vergader en discussietechniek
8-6 cursus public relations

Noord-Holland, info Liesbeth Weehuizen 020 - 410300

27, 28 april vergader en discussietechniek 
25-5 cursus congres voorbereiding 
16-6 cursus public relations
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Overijssel, info Ruud Meinsma 053 - 303286
20-4 cursus bestuurders 
mei/juni introdag

Gelderland, info Hugo Boerman 03494 - 52135

18, 19 mei cursus spreekvaardigheid 
verder verschillende introdagen

Utrecht, info Ellen Tacoma 030 - 319335 
mei introdag
mei/juni cursus bestuurders



CONGRES
Congres Flevohof

Zaterdag en zondag 16 en 17 maart vond het traditio
nele JOVD-voor.iaarscongres plaats, ditmaal in De 
Flevohof. Het congres stond in het teken van het 
Politiek Kernprogramma, maar ondanks de hiermee al 
overvolle agenda hadden veel afdelingen en distric
ten zich niet onbetuigd gelaten en de nodige hoe
veelheid moties inqediend.

Jurjen Olling Annemiek van Dellen

Een propvol congres derhalve, 
dat rond l'l uur werd geopend 
door voorzitter Julius Remarque 
Na een kort woordje kreeg me
vrouw Van Raai te, vice-voorzit- 
ter van de VVD, het woord.
Zij sprak over de politieke pe
rikelen waarmee de VVD te maken 
heeft aehad gedurende het afge
lopen halfjaar. De RSV-enquête 
had de politiek te zeer bepaald 
en iedereen, deskundigen en on- 
deskundigen, had zijn mening

ras gevormd. Aan de essentie 
van de zaak, de steunverlening 
door de overheid aan grote, 
noodlijdende bedrijven, werd 
nauwelijks aandacht besteed. 
Kortom: een beroerde tijd, maar 
de toekomst zou men ootimis- 
tisch tegemoet moeten kunnen 
gaan. De jonge liberalen moeten 
zich meer met de verre toekomst 
bezig houden.
Het zou unfair en laaghartig 
zijn als wij onze kinderen zou

den opzadelen met een giganti
sche schuldenlast, vervuild mi
lieu en een zieke economie.
De huidige maatschappelijke 
problemen kunnen door goede sa
menwerking wel degelijk worden 
opgelost, dat blijkt ook uit 
het politieke probleem tussen 
JOVD en VVD, waarvan de oplos
sing heeft geleid tot een 
vruchtbare samenwerkingsover
eenkomst.
Het liberalisme heeft alle as
pecten die noodzakelijk zijn 
voor de toekomst. De VVD is 
weer gemotiveerd en de JOVD 
werkt pp haar manier aan de on
derbouwing van een gezonde maat
schappij. En zo wenste mevrouw 
Van Raai te ons veel succes toe.

In zijn rede 's avonds sprak 
Julius over de niet te vertrou
wen coalitiegenoot en de rellen 
rond Van Aardenne en Brandt Cor- 
stius. »
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CONGRES

De voorzitter was van mening 
dat de nieuwe tweeverdienerswet 
ongewenst is en afgeschaft dient 
te worden en verder wees hij het 
CDA-standpunt inzake homofilie 
af. Ook de huursubsidie ontkwam 
niet aan een nadere beschouwing: 
Julius achtte deze tegen de li
berale principe's.
De "jonge honden" van de VVD 
konden zijn goedkeuring wegdra
gen, het kabinetsbeleid had de 
belasting- en premiedruk iets

doen dalen waardoor de markt
sector zich had kunnen verster
ken. Met de opmerking dat de in
poldering van de Markerwaard 
slecht zou zijn voor het mili
eu bleek niet iedereen het eens 
te zijn: een aantal mensen ver
liet onder luid protest de ver
gaderzaal .

% * * * *

Nadat de voorzitter nog eens be
nadrukt had dat christendemocra
ten en socialisten een andere 
visie op de toekomst hebben, 
werd het tweede woord verleend 
aan Max van den Berg, voorzit
ter van de PvdA. Wegens omstan
digheden kon de voorzitter van 
de VVD niet verschijnen en was 
men voor de congresrede uitgewe
ken naar het socialistische 
kamp.

*  *  *

De heer Van den Berg bepleitte 
in zijn betoog het opengooien 
van de bestaande politieke ver
houdingen. Als Kinderen van de 
Verlichting hebben het libera
lisme en het socialisme veel o- 
vereenkomsten. Beide stromingen 
zijn gericht op vooruitgang, 
terwijl christendemocraten juist 
terugvallen in oude verhoudin
gen.
Met de huidige crisis worden de 
vrouwen weer teruggezet op hun 
oude plaats in het maatschappe
lijk leven en is hun zelfstan
digheid afgenomen. De socialist 
verweet het kabinet een te prak
tische politiek te voeren en be
treurde het dat de VVD zo ver 
meegaat in de conservatieve 
lijn.

*
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Was het vroeger echt minder 
slaapverwekkend?

Ook gaf Van den Berg de ontwik
kelingen binnen de PvdA aan, 
met name op het gebied van de 
rol van de staat vertelde hij 
dat die aan het verschuiven is. 
Het democratisch socialisme is 
volgens hem van mening dat er 
inhoudelijk nooit verbeterin
gen kunnen plaatsvinden als de 
individuen niet zelf een bijdra
ge leveren.
Eindelijk schijnt dus ook bij 
de socialisten het idee te zijn 
doorgedrongen dat de staat al
leen niet zaligmakend kan zijn. 
Verder maakte Van den Berg op
merkingen over de strategie van 
de VVD. Hij achtte het onver
standig dat de VVD zich nu al 
vastklampt aan het CDA en waar
schuwde dat de VVD het de 
christendemocraten niet al te 
gemakkelijk moet maken.
Kortom: een rede met kritiek 
op het huidige kabinet maar 
vol optimisme over de toekomst.
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CONGRES
Na enkele bestuursmutaties en 
andere zaken van huishoudelijke 
aard, kon het feest beginnen. 
Midden in de polder en de win
derige kou klonk'het discoge- 
raas.
De volgende dag werd het PKP 
behandeld. Dit bleek een omvang
rijk maar geen lastig punt: het 
werd zonder veel weerstand aan
genomen. Ten aanzien van de 
moties moest een kleine nood
procedure worden gevolgd: de 
moties waartegen in de werkgroe
pen geen bezwaar bestond wer
den aangenomen verklaard en 
de meer controversiële exempla
ren doorgeschoven naar de BAV.
De nieuwe volgorde van behande
ling - eerst de resolutie en dan 
pas de moties - is overigens een 
hele verbetering vergeleken met 
het oude systeem, waarin meö aan 
het behandelen van het belang
rijkste agendapunt soms nauwe
lijks toëkwam. Nog steeds ,zijn 
de congressen echter te vol, 
met als inmiddels normaal uit
vloeisel een BAV. Wij zien u 
daar hopelijk ook weer in juni.

West, info Wim Cassée 03462 - 61731

27-4 cursus spreekvaardigheid 
1-6 cursus bestuurders

Zeeland, info Rob Visser 01180 - 617 

introdagen

Brabant, info Baptiest Coopmans 
040 - 525334

Limburg, Frank van Riel 045 - 417426

mei cursus liberalisme 
juni cursus liberalisme

C O N G R E S

Even vooruitkijkenend naar het 
congres dat in juni in Eindho
ven zal plaatsvinden. Van ver
schillende kanten is er te ho
ren gekregen dat het een te 
duur congres zou zijn, de prijs 
zal zo'n fl 80,- bedragen.
Dit komt omdat het niet meer 
mogelijk is om zo'n goedkoop 
congres te organiseren. Eind-

El N D  H O V E N

hoven zal als eerste zijn prij
zen verhogen, maar alle andere 
congressen zullen ook volgen. 
TrouWêns dit is eigenlijk nog 
spotgoedkoop voor alles wat er 
wordt geboden. Verder is Eind
hoven een heerlijke stad om uit 
te gaan en allerlei ander ple
zier te beleven. Dus hierbij 
raad ik iedereen aan om zeker 
te komen.
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De JÜVD gaat verhuizen
Wanneer deze Driemaster voor u ligt, zal bovenstaan
de kop voor velen onder u geen nieuws meer zijn. 
Inderdaad, per 1 juli 1985 is de huur van dé ruim
ten in het Stikkerhuis opaezegd en dient 'het cen
trum van de Nederlandse politiek1- aldus een foto 
met onderschrift op het secretariaat - een nieuw on
derkomen te hebben betrokken.

A u k e  B a a s

Dit nieuwe onderkomen dient ech
ter wei eerst gevonden te wor
den, en volgens de laatste be
richten is het Hoofdbestuur in
middels in onderhandeling over 
een aan haar eisen beantwoor
dend pand aan de Amsterdamse 
Prins Hendrikkade. Naar goed 
Hollands gebruik vormt de prijs 
een laatste - zij het overko
melijk - obstakel.

Belangrijkste eis was dat het 
pand behoorlijk groter en ef
ficiënter moest zijn dan het 
oude secretariaat, en iedereen 
die wel eens of regelmatig op 
het JOVD-hoofdkwartier komt 
kan beamen dat dit zeker geen 
onredelijke eis is: de JOVD is 
in de afgelopen jaren duidelijk 
uit haar jasje gegroeid. En het 
eind van de groei is nog lang 
niet in zicht:.zo komt er bin
nenkort een speciale part-time 
medewerker m/v die het kluster 
Vorming en Scholing moet gaan 
ondersteunen en is een leden
groei van 100 mensen in ëén week 
niet ongebruikelijk. Een nieuwe, 
grotere ruimte is dus dringend 
gewenst.

De verhuizing heeft echter ook 
nog een tweede reden. De huidige 
ruimte is namelijk - in verhou
ding tot haar oppervlakte en ef
ficiency - veel te duur. De JOVD 
betaalt voor de kantoren in het 
Stikkerhuis een huur van 25 a 
30.000 gulden per jaar, een 
prijs waarvoor normaal een veel 
groter pand te huren is. Die 
absurd hoge huurprijs is een 
uitvloeisel van het feit dat de 
organisatie die het Stikkerhuis 
verhuurt - de Stikkerstichting -

in financiële moeilijkheden zit 
en deze, door middel van het 
berekenen van te hoge huurprij
zen, als het ware op de JOVD 
afwentelde. De JOVD had en 
heeft begrip voor de moeilijk
heden van de Stikkerstichting, 
maar na langdurige gesprekken 
konden beide partijen niet tot 
een bevredigende oplossing ko
men. Gedwongen door praktische 
en financiële bezwaren is de 
JOVD toen naar een ander pand 
gaan uitkijken.
Uit het bovenstaande mag wel 
duidelijk zijn dat de aanstaan
de verhuizing van de JOVD een 
keiharde noodzaak is, en zeker 
geen escapade om zonodig de 
onafhankelijkheid ten opzichte 
van de VVD te bewijzen - het 
laatste wordt hier en daar bij 
geruchte vernomen.
De redaktie hoopt dan ook van 
ganser harte dat het nieuwe 
kantoor van de JOVD snel een 
realiteit zal zijn. •

AAN  DE VERNIEUWDE JOVD

Zoals u in bijgaand artikel kunt lezen gaat de JOVD verhuizen. 
Het Hoofdbestuur hoopt daarbij op hulp uit de vereniging voor 
diverse dingen zoals:

- Hulp bij het vertimmeren en inrichten in de maanden mei en 
juni.
Misschien iets voor na het eindexamen? Huisvesting en vergoe
ding in cverleg.

- Hulp bij het zoeken van tweedehands kantoorinventaris.

- Verder zoeken wij een adres voor voordelige stoffering en 
bouwmaterialen.

In onze bloeiende vereniging moeten voor al deze zaken helpende 
handen te vinden zijn. Kun jij ons helpen? Bel dan even met het 
Algemeen Secretariaat (020 - 242000)
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Nieuwe leden HB

Eli Leenaars

In Biddinghuizen heeft de JOVD een nieuwe Vice 
Voorzitter Politiek gekozen. Op het eerste ge
zicht constateer je een aantal overeenkom
sten. De nieuw gekozen Eli Leenaars komt net 
zoals zijn voorganger uit het district Gelder
land, zijn beide katholiek en hebben 
banden met de juridische faculteit van de 
Universiteit van Nijmegen.
Daar is ook de plaats waar ik Eli tref, de 
kantine van het collegezalencomplex. Het 
interview moet gehaast. De nieuwe VVP heeft 
'smiddags een afspraak met senator Geertsema.
Eli is sinds 1980 lid van de JOVD en werd alras 
bestuurslid, later voorzitter van de afdeling 
Nijmegen. Na de reorganisatie van het HB is 
Eli secretaris bestuurlijk-juridisch 
geworden.
Natuurlijk vraag ik hem eerst naar zijn 
plannen. Eli wil juist in de aanloop naar de 
verkiezingen van '86 de originele nieuwe 
ideeën van de JOVD onder de aandacht brengen.
Hij denkt daarbij met name aan de JOVD-opvat- 
tingen over het basisinkomen. Met name in de
immateriële sfeer kan de JOVD zich profileren. 
Bijvoorbeeld euthenasie. De JOVD zal hierover 
in juni een resolutie bespreken op het congres 
Het gesprek gaat verder over de ideologie. Een 
aantal leden in de vereniging zal in samen
werking met het HB een discussiestuk publi
ceren over het liberalisme: wat kan het 
liberalisme betekenen in de jaren tachtig.
Juist het liberalisme kan veel ideeën met 
aantrekkingskracht op alle lagen van de 
bevolking voortbrengen. De JOVD moet de 
inspiratiebron voor liberaal Nederland zijn.

Eli staat in de vereniging bekend als 
milieubewust. Hij ziet een goed milieu als 
een essentiële voorwaarde voor een leefbare 
samenleving. Hij stelt dan ook dat onder he- 
paalde omstandigheden economische groei onder
geschikt kan zijn aan milieubelangen.
Zoals eerder gesteld is Eli katholiek. Hij 
beschouwt het katnolicisme echter niet als inspi
ratiebron voor zijn liberaal politiek handelen.Hij 
zet dan ook vraagtekens bij het bestaan van een

confessionele partij. Zelf beschouwt hij zich als 
katholiek, niet als Rooms-katholiek. Hij accep
teert niet het gezag van de paus.
Afsluitend constateer ik dat Eli nauwelijks 
vertraging heeft opgelopen in zijn studie ondanks 
actief werk binnen de JOVD. Hij dankt dit aan goed 
combineren en gedisciplineerd studeren. Je moet 
prioriteiten stellen en de JOVD af en toe op zij 
zetten.
Ik krijg duidelijk de indruk dat we aan Eli een 
goede en actieve Vice Voorzitter Politiek krijgen.

WD

Carin de B o e r

Carin de Boer, 23 jaar. Was reeds enige tijd lid 
van Vormings & Scholings secretariaat van Wim Hov
ing. Dit hield in dat ze medewerkster was tijdens 

cursussen. Steun en toeverlaat voor Wiml, en admini
stratieve ondersteuning van de secretaris die V & S 
gaf. Na Wim's aftreden werd ze in januari ad inte
rim, en tijdens het laatste congres officiëel benoemd 
als secretaris Vorming & Scholing.
Als uitgangspunt ziet ze de behoeften en ideeën van 
de deelnemers. Op cursussen gaat men allereerst uit 
van hun basisideeën, die voorts op positieve wijze 
bekritiseerd en onderbouwd worden. En over onder
bouwing gesproken, dat heeft ze allereerst met haar 
beleid gedaan. Dit betekent op korte termijn dat de 
halfjaar-planning tot en met juli doorgaat en dat 
de districten hierin ondersteund moeten worden. Per 
district is er nu gebudgeteerd ( voor elk district 
is er een bepaald budget voor V&S-acti vi tei ten). 
Uitgangspunt hierbij is dat er uniformiteit in elk 
district is, en dat er gewerkt wordt vanuit een 
basispakket. Daarnaast kunnen de districten ook 
zelf ideeën naar voren brengen.
Op lange termijn wordt de begeleiding van dis
tricten natuurlijk voortgezet, waarbij vooral aan
dacht geschonken zal worden aan de districten die 
er wat betreft Vorming & Scholing nog niet sterk 
genoeg voor staan.
Vanaf augustus '85 zal er op drie niveau's gewerkt 
worden: -basis

-middenkader
-topkader.
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Nieuwe leden HB
Dit laatste niveau heeft al enige tijd te weinig 
aandacht gekregen en krijgt dus hoge prioriteit. 
Bovendien zal de JOVD haar eigen cursusleiders gaan 
opleiden.
Wat betreft de samenwerkingsovereenkomst met de VVD 
toegespitst op V&S, merkte Carin hetvolgende op.
"De JOVD heeft zijn eigen cursusprogramma-pakket.
De VVD heeft dat ook. Dat blijft zo. Daarnaast is 
er »en aantal samenwerkinqsqebieden met betrek
king tot Vorming & Scholing. Zo zullen vanaf augus
tus in samenwerking met de VVD een aantal cursus
sen worden georganiseerd voor alle liberale 
jongeren. Deze cursussen zullen een algemeen 
karakter hebben en beslist niet partijgericht zijn!1 
Het beleid en de inzet van Carin en haar deelraad • 
zijn er, nu de part-time V&S-medewerker nog! •

IdG

Tan Hooijmai je rs

Tijdens een druk bezet congres vloog ik naar Ton 
Hooymayers toe om te vragen of hij even tijd had 
voor een interview.
Een paar minuten later zaten wij tegenover elkaar 
in het zelfbedieningsrestaurant ia de Flevohof.
Ton Hooymayers is de opvolger van Bertus van 
Weezenbeek en ziet vol enthousiasme zijn nieuwe 
taak, het winnen van leden en het propaganda 
maken voor de JOVD, tegemoet.
Mijn eerste vraag is uiteraard hoe hij van plan is 
zijn nieuwe functie als secretaris P&L uit te voer
en.
Laaiend enthousiast begon hij zijn ideeën uit te 
leggen. Hij is van plan om het hele gebeuren 
rond het Secretariaat P&L in een totaal nieuw 
jasje te gieten.
Zo gaat er op 1 april een landelijke ledenwerf
campagne van start die vorm moet gaan geven aan 
het plan 10.000. In nauwe samenwerking met de 
districten zal deze actie door het hele land 
worden gevoerd. Er staan in totaal 16 acties 
op het programma.
Er zullen nieuwe folders ontworpen worden, de info- 
map zal herschreven worden en er zal een boekje ter 
introductie uitgegeven worden.
Een ding mag echter niet vergeten worden. De JOVD 
heeft naast haar politieke taak ook nog een sociale 
taak te volbrengen.

Dat sociale element moet zeer zeker opgenomen wor
den binnen de JOVD, er moeten meer sportieve acti
viteiten komen, zoals sportdagen, feesten etc.
Naast dit probleem heeft men ook nog te kampen met 
JOVD-leden op middelbare scholen, men heeft er dik
wijls moeite mee om op middelbare scholen leden te 
werven.
Als laatste puntje, voor ik mijn volgende vraag kon 
stellen sprak Ton over de verschillen tussen de VVD 
en JOVD. Hij vond het belangrijk dat de mensen de 
JOVD niet zien als een organisatie die het altijd 
met de VVD eens is, of alleen maar tegen de VVD 
aanschopt met alle mogelijke kritiek. Hij sloot af 
met te zeggen dat opbouaende kritiek prima is en 
dat dat goede vorderingen te weeg kan brengen voor 
zowel de VVD als de JOVD.

Op de vraag om eens een beeld te schetsen van de 
persoon Ton Hooymayers volgde een uitgebreid ant
woord.
Nadat hij de complete Mammoet-wet had doorlopen 
( MAV0--HAV0--VW0 ) en vervolgens de dienst
plicht vervuld, ging hij rechten studeren aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Naast zijn studie en het HB-lidmaatschap houdt hij 
er een verscheidenheid van andere activiteiten 
er op na. Hij volgt een cursus Arabisch en een 
cursus Politicologie.
Hij heeft één grote hobby, onderhand een beetje 
uit de hand gelopen, en dat is zijn eigen 
party-catering bedrijf.

Voordat Ton lid werd van de JOVD, in 1979 was dat, 
zat hij bij de VVD. Tegenwoordig is hij lid van 
de afdeling Amstelland. " Een afdeling die 
bruist van de activiteiten en waar veel enthou
siasme onder de leden heerst!
Ter afsluiting van het interview wilde hij het
volgende nog even kwijt. Afdelingen die om welke 
reden dan ook hulp nodig hebben bij .aangelegenheden 
1 die te maken hebben met het verkrijgen van meer 
lieden en de promotie van de eigen afdeling in oe 
regio, zijn bij hem aan het juiste adres.

Het interview met

Taliën Willems ,
de nieuwe secretaris bestuurlijk- 
juridische zaken, blijft staan tot 
een volgende keer.

JdB
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BRD : verdeeld liberalisme
Zoals wellicht bekend, kent Duitsland twee liber
ale jongerenorganisaties. Verdeeldheid in het Duits 
liberalisme is een historisch verschijnsel. Al 
in de vorige eeuw kan men twee stromingen onder
scheiden. Naast het "Nationalliberalismus" 
bestaat het "Fortschrittsliberalismus".

W i l fn ie d  D e r k s e n

In het Interbellum Bestaan er 
twee liberale partijen. De con
servatieve National-1iberalen 
van de Deutsche Volkspartei en 
de progressieve liberalen van 
de Deutsche Demokratische Partei 
Na de oorlog ontstaat in 
Duitsland slechts één 
liberale partij; de Freie 
Demokratische Partei. De 
FDP komt voort uit beide 
vooroorlogse partijen, en 
ontwikkelt zich tot een 
behoudende liberale 
partij met een sterk 
nationalliberale 
vleugel. De FDP heeft 
een kritische jongeren
organisatie, de Deutsche 
Jungdemokraten (=DJD).

De jaren zestig hebben 
een onmiskenbare invloed 
op zowel de FDP als de 
DJD. Van grote invloed 
zijn de studentenopstanden 
en de Grosse Koalition 
van CDU en SPD. Binnen 
de FDP krijgt de sociaal- 
liberale vleugel onder 
leiding van Flaek,
Dahrendorf en de latere 
president Scheel de over
hand. In Freiburg worden 
de Freiburgse stellingen 
vastgelegd. De FDP gaat 
een coalitie aan met 
de SPD. Duitsland krijgt 
haar eerste linkse 
regering. De Jungdemokraten 
zijn in die tijd sterk onder 
invloed van de APO, de 
bui tenpariementai re 
oppositie. De DJD 
ontwikkelt zich tot een 
zéér kritische, actie- 
gerichte organisatie die 
sterk anti-autoritair 
gericht is. De DJD stelt

het kapitalisme ter dis
cussie.

Aan het eind van de jaren 
zeventig kent de FDP drie 
vleugels. De twee belang
rijkste vleugels zijn de 
sociaal-liberalen en de 
Wirtschaftsliberalen.
De derde vleugel, 
de nationaai-liberalen, 
leidt een kwijnend 
bestaan. Onder invloed van 
wirtschaftsliberalen 
worden in enkele landen 
FDP-jongerencontacten 
opgericht als tegenhanger 
van de DJD.

Nadat de FDP in 1980 de 
verkiezingen wint als 
coalitiepartner van de SPD, 
veranderen de zaken binnen 
binnen de FDP. Veel midden
standers worden lid van de 
FDP en versterken de wirt- 
schaftliberale vleugel.
De Jungdemokraten hebben zich 
in dezelfde tijd in linkse 
richting verder ontwikkeld, 
en hebben zich verwijderd 
van de FDP-politiek.
De meningsverschillen 
tussen FDP en DJD komen 
tot een uitbarsting met 
de Wende. De FDP keert zich 
in meerderkeid af van haar 
coalitiepartner SPD en 
kiest voor een coalitie 
met de CDU:CSU. Dit 
leidt tot twee reacties, 
beide plaatsvindend in 
Bochum bij aanwezigheid 
van JOVD-vertegenwoordigers. 
De DJD verandert haar 
statuten en verbreken daarmee 
de banden met de FDP.
Daags daarna wordt een 
nieuwe partij enthousiast, 
de Liberale Demokraten.

Er lopen echter een 
aantal zaken mis, waardoor 
de LD een doodgeboren 
kind is geworden.
De sociaal-liberalen in de 
FDP raken verdeeld. Een deel 
stapt over naar de SPD, 
een deel blijft in de FDP, 
een deel stapt uit de 
politiek. Slechts een 
klein deel stapt over naar 
de LD.
Zoals hierboven gemeld 
waren enkele FDP-jongeren- 
contacten opgericht. Deze 
verenigden zich in de 
nieuwe organisatie, de 
Junge Liberalen, en werd door 
de FDP als haar nieuwe 
jongerenorganisatie erkend. 
Momenteel kent Duitsland 
dus twee liberale jongeren
organisaties, enerzijds de 
linkse onafhankelijke 
Jungdemokraten en anderzijds 
de conservatief-liberale 
FDP-organisatie Junge 
Liberalen. DJD en JL 
hebben zich gelieerd aan 
de IFLRY. De JOVD onder
houdt contacten met beide 
organisaties.
Op een seminar laatstelijk 
gehouden met JOVD'ers en 
Jungdemokraten kan men een 
aantal zaken constateren:

-de DJD heeft het 
verbreken van de banden 
met de FDP overleefd en 
functioneert nu als de 
onafhankelijke linkslibe
rale jongerenorganisatie 

-de politieke verschillen 
tussen de DJD en JOVD 
zijn niet zo groot als 
vaak wordt aangenomen.
De verschillen uiten 
zich met name op 
economisch en op defen
siegebied.
-de kwaliteit van de 
argumentatie bij de DJD 
is erg hoog.

De JOVD zal m.i. met beide 
organisaties, Junge 
Liberalen en DJD, contacten 
moeten onderhouden. Daarbij 
mag zij ondanks politiek 
verschillen de contacten met 
de DJD niet verwaarlozen. ®
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INfERNATIONAAL
Band-aid of Marshall-aid ?

Terwijl mevrouw Mies Bouwman alweer met een 
nieuwe geldactie bezig is, zijn de problemen in 
Ethiopië zeker niet opgelost. Nu is alle aan
dacht gericht op ons Concertgebouw, maar in 
Africa sterven nog steeds duizenden.

Jur jen  Olling

Gruwelijke beelden staan ons 
allen nog in het geheugen 
gegrifd. Beelden van ster
vende kinderen, vaders en 
moeders en opa's en oma's, 
hebben velen ertoe over
gehaald om snel een bedrag 
te storten om deze mensen 
toch maar in godsnaam wat 
te eten te geven.

*
Na jaren lange droogte en 
een verkeerd politiek 
beleid is de woestijn, die 
dit werelddeel alsmaar meer 
gaat uitmaken, weer een 
paar duizend vierkante 
kilometers uitgebreid.
Twintig jaar geleden was 
60 % van Ethiopië bebosd, 
terwijl dat nu nog maar 
3,1 % is. De ecologische 
gevolgen van ontbossing 
zijn desastreus. Wanneer er 
geen bomen en struiken meer 
zijn en de grond dus niet meer 
vastgehouden wordt, hebben 
wind en regen vrij spel en 
ontstaan er kale onvruchtbare 
rotshellingen.

*
Reeds grote delen van Africa 
zijn zo onbewoonbaar geworden. 
Vooral wanneer dan ook nog 
de koeien het laatste gras 
opeten en de mensen de uitwerp
selen als brandstof gebruiken, 
is het moeilijk 
om zo'n gebied ooit nog voor 
landbouw geschikt te maken.

*

*
Maar het zuiden en westen 
van Ethiopië produceerden 
altijd voedsel overschotten. 
Echter, toen in 1977 
het marxistische regime van 
Mengistu Haile Mariam de 
macht overnam, bracht 
zij landbouwhervormingen 
door naar Sowjetmodel. Dat 
grote staatsboerderijen 
zeer inefficiënt werken blijkt 
al uit het feit dat een 
groot en vruchtbaar land als 
de Sowjet-unie zichzelf niet 
kan voeden.

*
In Africa werkt het helemaal 
niet en hoewel de dictator 
van Ethiopië het Westen ver
weet niet snel genoeg te zijn 
ingesprongen op de nood
kreet, werd er van hun zijde 
absoluut niet mee gewerkt.
Er moeten invoerrechten op 
het voedsel betaald worden 
en militaire voertuigen 
worden niet ingeschakeld 
voor hulptransporten. Daar
bij heeft de Sowjet-unie 
overigens helemaal geen 
voedsel gestuurd.

*
Dat een vrije Westerse 
samenleving zich inspant 
om de honger te bestrijden 
blijkt uit allerlei acties.
Ook de pop-musici zetten 
zich, eerst de Britse met 
de teopasselijke naam 
"Band-aid" en nu het grote 
commerciële succes van de 
Amerikanen met USA for 
Africa.

alleen gericht zijn op 
noodhulp ( voedsel en medi
camenten), omdat daardoor 
de plaatselijke boeren zich 
uit de markt geplaatst 
voelen en niet meer zullen 
zaaien voor hun eigen oogst. 
Belangrijk is structurele 
hulp, die er op gericht is 
het land weer geschikt te 
maken voor landbouw met 
behulp van waterwinning en 
kunstmest en de landbouw 
efficiënter te maken met de 
daarvoor benodigde werktuigen 
en know-how.

*
Slechts deze hulp zal kunnen 
leiden tot een menswaardig 
bestaan en slechts dan kan aan 
de verdere ontwikkeling van 
Ethiopië gewerkt worden. 
Nederland zou tenslotte met 
het Zweeds wittebrood 
alle'ën, de gevolgen van de 
Tweede Wereld-oorlog nooit te 
boven kunnen zijn gekomen.
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JOVD en de univensiteit

Een aanmerkelijk deel der JOVD-leden waart zich 
met enige regelmaat rond op universitaire campi 
in den lande. Sommigen onder hen houden zich on
ledig in het politieke wereldje aldaar, bijvoor
beeld in een universiteitsraad. Schrijver dezes 
verenigt al deze twijfel achtige eigenschappen in 
zich, en is lid van de UR van de Vrije Universi- 
teit voor de JOVD Amsterdam.

R o b b e r t  Brakel

Het gebeurt mij nogal eens dat 
ik, nietsvermoedend door de 
wandelgangen mijner universi- 
teit slenterend, word aange- 
klamnt door lieden die, het 
teken van de onbegrensde 
onwetenheid breeduit over hun 
qelaat bemeten, mij de wel
haast filosofische vraag doen 
toekomen:"Wat doet U hier?"
Zij bedoelden natuurlijk 
"Wat doet U hier als JOVD'er 
in de UR?" En met het oog op 
een nieuw te werven lid 
ga ik daar over het algemeen 
diep op in.
De problematiek is natuurlijk 
al leszins een nadere beschou
wing waard.
En als men zich dan toch op 
het delicate terrein van 
JOvD en U-raden begeeft, 
dient vooral eerst te worden 
onderkend dat vrijwel iedere 
universiteit zijn geheel 
eigen politieke situatie 
kent.
Het is desalniettemin een feit 
dat politiek 'linkse' studenten 
zich in verreweq de meeste ra
den verzekerd weten van een gro
te vertegenwoordiging.
Een vertegenwoordiging die niet 
na laat zich op nepaste en onge
paste momenten Dolitiek stevig 
te profileren.
Zo niet de altijd meer liberaal 
georienteerde clubs.
Deze tegenhangers van links-stu- 
dentenland verliezen zich helaas 
maar al te vaak in volslagen in- 
activisme, of erger, menen dat 
het 'links'-politieke geweld het 
beste kan worden weerstaan door 
zich maar helemaal van eniq po
litiek standpunt te distantiëren.

Aldus ontstaan situaties waarin 
de liberale student zich niet 
meer in de universitaire poli
tiek kan terugvinden, met als 
resultaat dat men niet of 
ongemotiveerd stemt.
Wellicht een reden voor de 
schrikbarend laoe ookomstpercen- 
taqes bij universitaire verkie
zingen.
tn dat alles terwijl, juist nu 
het hoger onderwijs een tijd van 
ingrijpende veranderingen door
maakt, een realistische en poli- 
tiek-consistente visie op hoger 
onderwijs hard nodig is.
De JOVD biedt die visie.

En meer dan dat: zij kent binnen 
haar nelederen ook de mensen net 
de bestuurlijke ervaring en het 
doorzettingsvermogen om binnen 
de universitaire politiek gestal
te aan die visie te qeven.
Kortom, de tijd is voor de ver
schillende afdelingen in univer
siteitssteden riip om de sprong 
naar de universitaire politiek 
ernstig te overwegen, niet al
leen vanwege de enorme impuls 
die een afdeling zélf hierdoor 
zal ondervinden, maar vooral de 
impuls voor de liberale nolitiek 
in het algemeen.
Ue broodnodige coördinatie in de 
liberale studentenpolitiek wordt 
nu al nagestreefd door de com
missie U-raden, beter bekend als 
de commissie Rechsteiner.
Haar on dit initiatief werkelijk 
tot een succes te maken is aller- 
eerst een open instelling van 
vooral de desbetreffende afdelin
gen nodig.

En ik in ieder geval ben van me
ning dat zulks ten zeerste de 
moeite waard zal zijn. A

VAN SCHUPPEN

van Schoppen.

I; fis/rf////t-.jy/kS/t/// 4

t~SKT.. .... ... _
L___ vamSoiuppew

DE BETERE SIGAAR.
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Afdeling Eindhoven
Concurrentie met het VVD-jc. Financiële problemen, 
fora op middelbare scholen, samenwerkingsovereen
komsten met de verschillende politieke jongerenor
ganisaties uit de regio en een bestuur dat zelf de 
uitnodigingen op de fiets bezorgde.

Milan W i e l  inga

Een paar punten uit de (korte) 
geschiedenis van de Eindhovense 
afdeling.
Het begon allemaal in de loop 
van 1981. Jos Hensen, student 
aan de THE was teleurgesteld in 
het feit dat er in Eindhoven 
geen afdeling van de JOVD best
ond. Er was echter wel een VVD- 
jongerencontact, maar dat was 
indertijd een club voor borrel- 
laars en papa's mooiste die zo
nodig aangesloten moest zijn 
bij een politieke jongeren
organisatie.
Jos Hensen kwam van de afdeling 
de Oostelijke mijnstreek, en 
samen met andere THE-studenten 
en veel contact onderhoudend 
met de afdling Venlo, zette hij 
de afdling op poten.
Het was in het begin vooral 
moeilijk om leden te krijgen, 
doordat er in Eindhoven .zo
als eerder genoemd, een VVD-jc. 
bestond waar we toen nog geen 
goed contact mee hadden. Het 
contact met het VVd-jc. is er 
beter op geworden door de ge
sprekken tussen de beide af
delingsbesturen. Deze gesprek
ken gingen over het organiseren 
van gezamelijke activiteiten, 
het dubbellidmaatschap, subsi
diëring en JOVD-vertegenwoordi- 
gers in afdelingsbesturen.
Maar deze besprekingen werden 
echter belemmerd door het HB. 
Dezen voerden indertijd öök 
gesprekken maar dan op lande
lijk niveau, en Eindhoven was 
hierbij een lastig element. 
Theoretisch zou er na de lan
delijke samenwerkingsovereen
komst tussen de JOVD en de VVD 
een einde moeten zijn gekomen 
aan de problemen zoals boven
genoemd, maar in de praktijk 
valt dit echter zwaar tegen.

Buiten deze problemen waren er 
ook financiële problemen. Door 
een strak beleid ën zonder 
hulp van het HB is de afdling 
er toch nog uitgekomen. 
Eindhoven is nu een snelgroei
ende afdling met zo'n zeventig 
leden. Een groei te danken aan 
de mensen die fora op middelbar 
re scholen hielden, en zich op 
andere wijzen nuttiq maakten 
binnen de afdeling.
Eindhoven is begonnen met een 
samenwerkingsovereenkomst tus
sen de verschillende politieke 
partijen uit de regio. Op 
groots opgezette avonden word
en er belangrijke thema's be
sproken en wordt er fel gedis
cussieerd over de verschillende 
zienswijzen.

Over zienswijzen gesproken; 
het bestuur heeft altijd ge
tracht om niet een typisch 
linkse of een typisch rechtse 
politiek te voeren,iets dat 
een groot pluspunt is in het 
beleid.
In maart van dit jaar is het 
eerste nummer van het districts 
blad uitgekomen, hetgeen be
wijst dat er op politiek ge
bied nog heel wat te verwachten 
valt daar in Brabant. A

< 0 *
KIJK MET JASON OVER DE GRENS
A ls  lid van de J.O.V.D. bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in de binnenlandse politiek. 
U  beseft ook terdege dat hiermee het buitenlandbeleid onlosmakelijk is verbonden.
Denk bijvoorbeeld aan internationale handel, kruiswapenproblematiek en ontwikkelings
samenwerking.

De Stichting Jason
Jason stelt zich ten doel jongeren de 
gelegenheid te bieden zich met 
internationale vraagstukken bezig te 
houden. Zij belicht vraagstukken 
als de Oost-West-verhouding. 
ontwikkelingen op het gebied van 
bewapening en ontwapening, de 
invloed van de binnenlandse 
politiek op de totstandkoming van 
net buitenland-beleid etc 
Uitgangspunt van jason is de voor
lichting over de behandelde onder
werpen zo veelzijdig mogeliik te 
doen zijn om op basis van deze 
veelzijdige inlormatie een eigen 
mening te vormen.

Wat éoet Jatoa 
In verschillende plaatsen in ons 
land organiseert jason lezingen.

forum-debatten, conferenties, 
uitwisselingen etc 
Tevens brengt zij zes maal per jaar 
het Jason-Magazine uil. dat iedere 
keer aan één speciaal thema - vaak 
in samenhang met de conferenties • 
is gewiju. D e  redactie tracht de 
gekozen thema's van zoveel moge- 
lijk invalshoeken te belichten, zodat 
de lezer een afgerond beeld van de 
behandelde problematiek krijgt.

U cn Jason
jason is een actieve stichting die u 
erg veel kan bieden. Voor mensen 
die bij willen blijven op het gebied 
van de internationale politiek is 
jason een absolute noodzaak Voor 
slechts f 25,- per jaar ontvangt u het 
Jason-Magazine thuis, evenals

uitnodigingen voor alle jason-activiteiten. Wilt u 
steunen, vul dan onderstaande bon in (postzegel 
niet nodig).

I Antwoordcoupon
I O  ik wil jason ondersteunen voor f 25.- per 
I  per jaar
1 0  stuur mij meer informatie over Jason

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

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

W oonplaats:.........................................

I 
I 
I
| Opsturen in een gesloten enveloppe aan 
| jason. Antwoordnummer 2187.12500 ZJ Den Haag (geen postzegel nodig)
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GOED/VERKEERD
Geachte redactie,

Naar aanleiding van een artikel qepubliceerd in 
Driemaster 10, december 1984, gaarne het volgen 
de:
In het artikel van de heer Meinard-Jan Rechstei 
ner betreffende het JOVD-promotieteam staat een 
passage, welke ondergetekende in het qeheel 
niet kan onderschrijven.
Het betreft met name en ik citeer de auteur: 
"het mag duidelijk zijn waar de symDathie van 
de rechtgeaarde JOVD-er het meest naar uitqaat: 
met het C.O.C. worden in vriendelijke sfeer fob 
dertjes uitgewisseld, terwijl elk contact met 
de "verkeerde" straatkant zorgvuldig gemeden 
wordtT"
De woordkeuze: 1 rechtgeaarde' en 'verkeerde', 
vind ik een uiterst tendentieuze maar bovenal 
verwerpelijke opmerking. Waar beroept de auteur 
van dit artikel zich op met de opmerkinq dat de 
O.S.L. de 'verkeerde' kant en het C.O.C. de 
'goede' kant is?
Wetende dat het uitgangspunt van de JOVD is: 
zich richten naar de grootste liberale partij 
van Nederland, waarin hooq in het vaandel wordt 
gevoerd de qelijke rechten van het individu, 
des te schriller is het kontrast met het door 
mij genoemde citaat.
Er zijn zowel O.S.L.-leden lid van de JOVD, als 
wel lid van het COC
Over rechtgeaarde JOVD-ers qeschreven, deze ty
pering moge ik zeker niet aan de heer Rechstei- 
ner toekennen, mede gezien het feit dat voor
noemde heer als liberaal zijnde het onwaardig 
is om dergelijke insinuaties te uiten in het 
openbare orgaan van de 'echte liberale jonqe- 
ren.'
Kompromitterende uitspraken kan men altijd ge
ven, echter indien zij bezijden de waarheid 
staan - dan zijn zij voor rectificatie vatbaar. 
Derhalve pleit ondergetekende voor rehabilita
tie van zowel het C.O.C. als het O.S.L.

Hopende met dit schrijven tal van leden van 
C.O.C., JOVD en O.S.L. tot tevredenheid te stem
men, teken ik met liberale groet,

M. Kranendonk

Raai te

OPROE P
De secretaris P&L zoekt nieuwe mensen voor de 
versterking van het

PROMOTIE- EN VOORLICHTINGSTEAM

Taak: Uitvoering geven aan de 'lege truien
constructie' (d.w.z. aan afdelingsleden 
informatie geven over werving, opvanq, 
begeleiding van nieuwe leden)

Aanwezigheid o d  allerlei evenementen, 
congressen, themadagen, beurzen etc. met 
propagandamateriaal.

Vereisten: Goede algemene ontwikkeling

Maximale inzet om de JOVD groter, 
sterker en invloedrijker te maken.

Informatie: Ton Hooymayers
(secr. promotie en ledenwerving) 

Uilenstede 64-417 
1183 AK Amstelveen 
020 - 430257

hfTKÜfiX
papier 
nijmspn

Kantoor- en Schoolgroothandel
Hulzenseweg 20 6534 AN 
Postbus 217 6500 AE Nijmegen 
Tel. 080-561044

De méést komplete
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w ^ K e ^ t e r b la d LEF
ONTWERP EEN NIEUWE COVER VOOR LEF

Het JOVD-kaderbiad LEF heeft een nieuwe cover 
nodig. Help mee deze te ontwerpen!
Voor nadere informatie: bel Ada den Ottelander, 
tel. 030 - 517537

CONGRES EINDHOVEN

ACTIVITEITENSERVICE

Met ingang van het meinummer is het weer moge
lijk om afdelinag- en districtsactiviteiten 
op de redactiedagen zelf door te bellen naar 
het Algemeen Secretariaat.
De beste tijd om te bellen is + 14.00 uur 
's middags.
De nummers die oo de hieronder qenoemde redac
tiedagen gemaakt worden verschijnen in de eer
ste helft van de volgende maand bij de leden.

PIakweekenden:

meinummer-
juni/juli nummer -
aug./sept.nummer -
oktobernummer
novembernummer
decembernummer

20 en 21 apri 1
29 en 30 juni
17 en 18 augustus
14 en 15 september
12 en 13 oktober
16 en 17 november

Het zomercongres van de JOVD 
wordt op 22 en 23 juni in het 
van der Valk- motel te Eind
hoven gehouden.
Voor opgave dient men onder
staande bon op te sturen naar 
het Algemeen Secretariaat,

Nieuwe Zijds Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam 
tel. 020-242000.

Bon en betaling dienen uiter- 
lijn 5 juni op het Alg. Secr. 
aanwezig te zijn.
Voor een ieder die ook tijdig 
wil beschikken over het 
congresboek, geldt dat de bon 
vrijdag 24 mei binnen moet 
zijn.
Bij annulering vóór 12 juni 
zal het betaalde bedrag 
minus ƒ 7,50 administratie
kosten worden gerestitueerd. 
Daarna is men verplicht 
het volle bedrag te betalen.

U kunt betalen door overma
king van het juiste bedrag 
op giro nr. 5467270 

t.n. v
JOVD-activiteitenrekening 
N.Z. Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam, 

met de vermelding "Congres 
Eindhoven" en Uw afdeling.

De sluitingsdatum voor moties 
en amendementen voor het juni- 
congres is dinsdag 14 mei 
11.00 uur.

Zegt het voort!!!

............................ - ï x ê  ..............
Ondergetekende,

Naam .............................................

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

Postcode/woonplaats ...............................

Lid van de afdeling ...............................

geeft zich bij deze op voor het zomercongres op 22 en

23 juni te Eindhoven.

( ) diner a ƒ 25,-

( ) overnachting met ontbijt a ƒ 45,-

( ) lunch zondag a ƒ 12,50

( ) congresboek a ƒ 4,-

( ) gehele congres a f 80,-

Handtekening:

Ondergetekende is persoonlijk aansprakelijk voor alle 
schade en extra kosten die hij/zij veroorzaakt tijdens 
het congres.
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In het 
dafc het 
en voor

:|jWegens andere activiteiten 
jij kan Ingrid de Groen het 
i'iPrikbord tijdelijk niet 
meer verzorgen»»»

% ■ %  ■■■■ 
W "

<£, Vv>

PROEF:
FORMAAT: A4 
OPlh&E: 5000
DOOR: Milan W i e » _ Alb. Thijmlaa’

56 15 EB Eind 
MO-IZ?^

9.0

l ï &

---■ ~

het portret van Eindhoven is niet vermeld 
het afdelingsbestuur buiten hun activiteit- 
'oor de JOVD ook nog postbodes waren.

K #  •  •  •  •  •
N / / -

—  ..„a pubLooaes waren.

V O  BINNENLANDSE POLITIEK 
V  X X  DATUM

NR X *  CODE 3  B  M W

% b'r,

( Ode aan Jurjen 011ing: 
Hij heet \redacteur,
Hij is gewoon een t.vnist

i Hij
J io ycwu

j En foutloos

)

Hij is gewoon een typist 
'■■■ typen kan 'ie ook niet.

S  rO

Heupolitiek theater is 
dood, leve het theater

Ach, zolang de Driemaster .. u
nog maar-b11jft bes

ca

^  cc O O

_  — 1^  „v.— “  ̂  ̂  X  f

Op een sneeuw- en regenachtige dag pakt 
'een groepje HB-leden de JOVO-bus en gaat 
'op weg naar Brussel om daar te spreken 
]met enkele mensen van de NAVO. Bij Amersfoort 
jwordt even halt gehouden om de ruitenwis
sers een handje te helpen. Voor alle zeker- 
1 heid wordt ook gekeken naar het oliepeil.
Van olie ontbreekt echter elk spoor.
Frank Rohof: " Ja potverdorie, straks komen 
we te laat op de vergadering. We rijden
gewoon door! Ik heb wel eens vaker zonder olie gereden!

Olie of geen olie, bij Frank loopt alles altijd 
gesmeerd.

M  *
+ALS U WILT bewijzen dat 

' nt dan mo,
stournooi uw ABN re-

__ _ „cmjzen dat sluikreclame
echt iets betekent dan raoet u vanwe>- 
dat slappe tenni'‘
ken i

vanwege
n9 maar nodig een,

* * * * » * „ ,

En hierbij spreken wij de hoop uit dat de 
nieuwe accomodatie ons ook een nieuw koffie
zetapparaat zal brengen.

•  •  •  •  *
Ik zit me af te vragen wat ^
Ruding zou doen wanneer zijn . *
vrouw bij het boodschappen 
doen eens een keer een mee- 
valler heeft.
Haar nog minder huishoudgeld 
geven# * ^

* Hoe maak je een grote augurk?
*■
* laat een komkommer een nachtje
*
* buiten in de regen liggen# 

Wim:''0e kunt liberaal zijn, je kunt op de 
VVD stemmen en het ook nog te kunnen combi

neren.

Sijs blijft, VVD verdwijnt 
Ach tenslotte staat het individu cen-

•  •
•  •

•  •  •

•"Het speciaal aan de wensen van de JOVD; 
i aangepaste tekstverwerkingsprogramma 
• voor de computer op het Algemeen 
J Secretariaat was bedoeld om tijd 
i en werk te besparen.....

Wanne»

o % \ mmmm’id.£'
Wanneer heeft men er ecnter niet 
bij gezegd.

traal in het liberalisme
•  •  •  •

Objectief betekent alleen maar dat je 
de dingen wilt houden zoals ze zijn.

{ Is de Driemaster dan Objectief ?

*

*

*
*
*
*
*
♦¥
*

Vrouwenomroep in Nederland?

"Kijk Haar" was net tot mijn *  
grote genoegen verdwenen.

De eensgezindheid van het HB blijkt zich 
zelfs uit te strekken tot zaken waarover 
helemaal niet gesproken is.
“Nou Frank, daar pakken we een pilsje op"
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! K O L O F O N

•Redactie:
Jurjen Olling
Ingrid de Groen
Milan Wiel inga (eindredactie)
Jacco de Baat (eindredactie)
Marieke de Koning
Bart Driessen

riemaster betekent niet, dat de mening 
het hoofdbestuur verwoord is. Alvorens 
of ander soort kopij in te sturen wordt 

p te nemen met de hoofdredacteur.

•DRIEMASTER
Liberaal magazine van de onaf
hankelijke Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie. 
Verschijnt 10 x per jaar 
Abbonement: ƒ 27,50 per jaar. 
Advertentietarieven op aanvraag 
bij het algemeen secretariaat. 
Jaargang 37, nr.5 1985

•JOVD algemeen secretariaat 
Nieuwe Zijds Voorburgwal 288 
1012 RT Amsterdam 
tel. 020-242000

•Hoofdredactie:
Auke Baas 
Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen 
tel. 020-457528

•HB-audi tor:
Arthur Fickel

•Publicatie in de D 
van de redactie of 
ingezonden brieven 
verzocht contact o

•Voorzi tter U vergist zich niet: er staat in-
Julius Remarque derdaad een nieuwe naam onder het
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam tel. 020-229715 editorial. Met ingang van het vo-

•  Algemeen Secretaris rige nummer ben ik Wilfried Derk-
Linda Bakhuis sen opgevolgd als hoofdredacteur
W. van Noorstraat 84. 3514 GG Utrecht tel. 030-714943 van de Driemaster. Voordat ik écht

•  Penni ngmeester losbrand wil ik hem vanaf deze
Lui t 1 ebbens Torinqa plaats bedanken voor de construc-
G. Bakkerstraat 1. 9713 HA Groningen tel. 050-133729 tieve manier waarop ik gedurende

•  Vice Voorzitter Politiek mijn periode als eindredacteur met
Eli Leenaars hem heb kunnen samenwerken.
Boeckstaetedreef 77, 6543 JJ Nijmegen tel. 080-785372 Het is gebruikelijk dat een nieu-

•  Vice Voorzitter Organisatie we hoofdredacteur beqint met een
Marcel Gubbels uiteenzetting van het door de re-
Lage der A 23a, 9718 BK Groningen tel. 050-140988 dactie te voeren beleid. Ik zal

•internationaal Secretaris hierop geen uitzondering maken.
Frank Rohof Doordat er nieuwe afspraken zijn
Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede tel. 053-358954 gemaakt met hoofdbestuur en druk-

•Secretaris Vorming & Scholing ker t.a.v. een jaarplanning zal
Carin de Boer de tijd die ligt tussen fabricage
Librije 67, 2907 JA Capelle aan deIJssel tel. 010-58663 en verspreiding van de Driemaster

•Secretaris Public Relations nog slechts twee weken bedragen.
Arthur Fickel De actualiteit van het blad zal
Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag tel. 070-472682 hierdoor aanmerkelijk kunnen wor-

•Secretaris Bestuurlijk Juridische Zaken den vergroot. Ook wordt hard ge-
Taliën Wi1lems werkt aan een ingrijpende ver-
V. Leeuwenhoekstraat 20, 9727 JJGrg. tel. 050-269695 nieuwing van de layout.

•Secretaris Sociaal Economische Zaken
Jaap de Mare Een en ander zal resulteren in
Slijkstraat 7-1, 1012 CM Amsterdam tel. 020-226912 het verenigingsblad dat de JOVD

•  Secretaris Welzijn nodig heeft: informatie over re-
Roel van Goudoever cente gebeurtenissen in politiek
Kanaalweg 24, 2628 EC Delft tel. 015-145339 en vereniging; interviews met

•  Secretaris Ecologische Zaken prominente politici; achtergrond-
Peter Bessems informatie en wat dies meer zij.
Verwerstraat 117, 5612 EB Eindhoven tel. 040-439934 Een nieuwe, enthousiaste ploeg

•Secretaris Internationale Zaken staat klaar om dit alles te ver-
Albert Kooiman wezenlijken.
Kastar.jelaan 18, 1943 DP Beverwijk tel. 02510-27826 Tot ziens op het conqres!

•Secretaris Promotie & Ledenwerving
Ton Hooijmaijers Auke Baas,
Uilenstede 64-417. 1183 AK Amstelveen tel. 020-430257

hoofdredacteur
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lamil-af faire EEN LIBERALE V|S|E
Al geruime tijd wordt Nederland geconfronteerd met 
een nieuwe episode in de geschiedenis van de poli
tieke vluchtelingenproblematiek. Op dit moment be
vinden zich in het voor politiek onderdrukten immer 
gastvrije Nederland enige duizenden Tamils, afkom
stig uit Sri Lanka. Hun aanwezigheid heeft geleid 
tot enkele accute (financiële) offers van over
heidswege, wat onder een niet onaanzienlijk deel 
van de Nederlandse belastingbetalers op zijn minst 
enig stof tot nadenken deed opwaaien.

J a c c o  de  B a a t

In onderstaand betoog een 
schets van de situatie in Sri 
Lanka, vervolgens een uiteen
zetting van het Verdrag van 
Genève, dat in het te voeren 
beleid een centrale rol zal 
spelen en tot slot de visie 
van een JOVD Hoofdbestuurslid 
met betrekking tot de Tamil- 
problematiek.

SCHETS

Als je over de Tamils op Sri 
Lanka spreekt, kun je een grof 
onderscheid maken tussen India 
Tamils en Ceylon Tamils. Uë 
eerste groep is destijds door 
de Engelsen vanuit het zui
den van India naar Ceylon ge
haald om op de plantages te 
werken. Hun nageslacht leeft 
nog steeds op Sri Lanka in het 
zuiden. De tweede groep, de 
Ceylon Tamils, maakt deel uit 
van de oorspronkelijke bevol
king en bevindt zich in het 
noorden en oosten van het ei
land. En om deze groep draait 
het.
In het bergachtige noord
oostelijke gebied opereert een 
militante, nogal linksgeoriën
teerde beweging die zich "Tamil 
Tigers" noemt. Deze organisatie 
stelt zich een eigen, zelfstan
dige Tamil-staat (Eelam) tot 
doel. De Singhalezen op Sri 
Lanka, die numeriek in de meer
derheid zijn en dus ook de 
macht in handen hebben, voelen 
hier echter niets voor. Vandaar 
dat de Tigers in verzet komen, 
wat zich uit in terreur-acties 
gericht tegen het bewind, maar

die vooral veel onschuldige 
slachtoffers tot gevolg hebben. 
Het Singhalese bewind heeft 
hiertegen een wet uitgevaardigd 
die de in de Grondwet veranker
de wettelijke waarborgen te 
niet doen. Dit heeft tot gevolg 
dat politie- en legerfunctio- 
narissen boven een bepaalde 
rang zonder daarvoor verant
woording te hoeven afleggen, 
arrestaties en huiszoekingen 
kunnen laten verrichten. Boven
dien worden terroristische 
Tiger-acties met gelijke munt 
terugbetaald.

Slachtoffer van deze strijd 
is de grote groep Tamils die 
niets van de Tigers en hun ide
alen wil weten. Want bij de be
strijding van de Tigers maken 
de Singhalezen geen onderscheid. 
Vandaar dat veel Tamils in het 
noord-oosten zich bedreigd voe
len. En met het voorgaande als 
motief, verkeren momenteel en
kele duizenden Tamils in 
Nederland.

GENEEFS VERDRAG

In het Verdrag van Genève (1951) 
waar het Hoger Commissariaat 
voor de Vluchtelingen van de 
Verenigde Naties toezicht op 
houdt, althans op de naleving 
ervan, luidt de definitie van 
vluchteling als volgt:" een 
persoon dat uit gegronde vrees 
voor vervolging wegens 

-ras
-godsdienst 
-nationaliteit
-het behoren tot een bepaal
de sociale groep, óf 
-politieke overtuiging,

VERVOLG OP PAG. 14 — ►
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NEDERMND
Zure negen

Misschien is het wel wat achterhaald, maar het blijf 
een noodzaak dat erover geschreven wordt.
Het milieuprobleem van de laatste jaren. Vorig jaar 
in het augustusnummer van de Driemaster is er al 
aandacht aan besteed: De Zure Regen.

Milan W i e l i n g a

Het ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer heeft de afge
lopen maanden actie ondernomen. 
Er zijn brochures gedrukt, af
fiches en verder zijn er nog wat 
tvvspotjes gemaakt. Dit alles 
om het grote publiek er bewust 
van te maken dat we met een 
enorme vervuiling zitten.
De actie ondervindt toch wel 
wat tegenstand van de bosbouw
ers en milieuorganisaties, hij 
gaat niet ver genoeg en/of het 
is nog steeds niet bewezen dat 
zure regen wordt veroorzaakt 
door SO,, NO en NH, (resp. 
zwaveldioxide, stikstofoxiden 
en ammoniak). Het is slechts 
voor 95% zeker dat dit de ver
oorzakers zijn. Maar ook al zijn 
dit niet de juiste veroorzak
ers dan is het toch een goede 
zaak dat de mensen bewust 
worden gemaakt wat voor een 
troep onze welvaart teweeg 
brengt, of niet soms?
In Duitsland bedraagt de to
tale schade door de zure re
gen volgens officiële cijfers 
zo'n 100 miljard mark. Er 
moet dus nodig wat gebeuren.
De Nederlandse regering doet 
dus wat. Maar wat gebeurd er 
op internationaal niveau?
Want daar moeten de resultaten 
vanaf komen.

Binnen de EG is er ondertussen 
afgesproken dat er stapsgewijs 
katalysatoren ingevoerd moeten 
worden.Dit zal plaatsvinden 
tussen 1988-1994. Maar dit

brengt wel wat problemen met 
zich mee. Schonere auto's 
zijn duurder. Het is een soort 
strijd tussen het milieu en de 
werkgelegenheid. Want een pro
ducent maakt duurdere auto's 
hierdoor wordt zijn afzet min
der en dit kost banen. Het be
lastingvoordeel lijkt een op
lossing, maar dit mag niet 
want het wordt bestempeld als 
concurrentie-vervalsing en be
lemmering van het handelsver
keer hetgeen in de EG taboe 
is. Dus blijft er gewoon een
prijsverhoging van de schone 
auto's over. Hetzelfde gaat 
gelden voor de niet-loodvrije 
benzine, deze wordt ongeveer 
een stuiver duurder.
Er wordt weleens gezegd:"Als 
je er even niet naar vraagt 
wie het betaalt, dan is het 
probleem van de zure regen 
technisch oplosbaar'.' Er is 
dus nog hoop... Maar het moet 
wel snel gebeuren.

In Japan en de Verenigde Sta
ten zijn er al zware normen 
voor de uitlaatgassen van 
auto's. Hier hebben ze een 
naverbrandingssysteem in de 
auto's gebouwd, maar dat 
werkt alleen op loodvrije 
benzine. Daar ligt ook een 
probleem want loodbevattende 
benzine is hier goedkoper, 
en aangezien hier de rege
ring niet optreedt zal daar 
geen verandering in komen.
Als men-per ongeluk?-loodbe-

vattende benzine tankt en men 
beschikt over een katalysator 
dan is deze naar z'n knoppen, 
om het maar eens populair uit 
te drukken.
In Europa worden de normen 
steeds hoger gesteld. Na 1988 
moet elk nieuw auto-model 
boven de 2000 cc beschikken 
over een katalysator. Voor de 
auto's van 1,4 ° liter
geldt er een grens tot maxi
maal 1990 en onder de 1,4 
liter maximaal 1991. Deze 
data vallen zo laat omdat 
Frankrijk en Engeland dit zo 
wilden. Ze waren bang, voor
al Frankrijk, dat ze hun con
currentiepositie op de auto
markt zouden verliezen t.o.v. 
van Duitsland. De grote auto- 
industrieën zijn namelijk nog 
niet klaar voor de produktie 
van schone auto's.

Dit wat betreft de auto-sect- 
or.Deze is en blijft van groot 
belang in de bestrijding van de 
zure regen want zij is voor 60% 
verantwoordelijk voor de uit
stoot van stikstofoxiden.
De grote uitstoot van zwavel
dioxide (zo'n 87%) komt af 
van de verbranding van steen
kool en olie in de elektrici
teitscentrales.
De twee grootste kolengest- 
ookte centrales worden voor
zien van een rookgasontzwa- 
velingssysteem. Verder heeft 
de overheid voor ons land 
een uitworpplafond ingesteld 
van zo'n 500.000 ton per jaar 
(in 1983). In het kader van 
het ECE-verdrag betreffende 
grensoverschrijdende luchtver- 
ontreiniging over lange af
standen hebben 20 landen
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Benzine loodvrij n o o d z a a k  !

-waaronder ons land- zich ver
plicht tot een vermindering 
per 1993 van de uitworp van 
zwaveldioxide met tenminste 
30% t.o.v. 1980.
Bij verbranden van fossiele 
brandstoffen ontstaan er ook 
stikstofoxiden. Voor deze uit
stoot zijn er nog geen plafonds 
maar is er wel,in hetzelfde 
ECE-verdrag een afspraak deze 
effectief te verminderen, maar 
wat is effectief?

Om de zwaveluitstoot te be
perken zullen er ontzwavel- 
ingssysternen moeten komen. 
Deze kolenvergassingsinstal
laties zijn kostbaar.
Men kan de ontzwavelings- 
procedures ook toepassen tij
dens de verbranding van de 
steenkool. Hierbij mengt men 
de steenkool met as en kalk
steen. Hierbij bindt de kalk 
de zwavel tot gips. Alleen 
zit men nu met het probleem 
van de grote hoeveelheid af
val van as en gips.

Je kunt natuurlijk ook de zwa- 
veldioxide-uitworp pas na de 
verbranding aanpakken. Dit ge
beurt in Japan en de V.S. al 
op grote schaal. De zwaveldio
xide word?: na de verbranding 
uit derookgassen gewassen met 
behulp van kalk(steen)slurry 
(een mengsel van kalk en wa
ter). De ontzwavelingsrende- 
ment ligt hierbij op zo'n een 
95%.

Bij alle drie de methoden 
blijft er toch nog een groot 
probleem over namelijk het af
val die bij elke rookgasont- 
zwavelingsprocedure ontstaat. 
Nog een oorzaak van de zure 
regen(voor zo'n 35%) is de 
ammoniak uitstoot.
Deze ammoniak uitstoot ont
staat door de grote mestover
schotten van de bio-industrie 
in vnl. Gelderland en Brabant. 
De vorming van ammoniak zou 
kunnen worden tegengegaan 
door de mest eerst te vergist
en in een zogenaamde bio- 
gasinstallatie, maar zelfs 
de heren deskundigen zijn het 
hier nog niet over eens. 
Noodzaak is dat de ammoniak- 
vorming tegengegaan wordt. 
WAT GAAT DE JOVD DOEN?

ZURE REGEN. ONZE EIGEN SCHULD. ONZE EIGEN ZORG.

5
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POLITIEK

KERNPROGRAMMA

Hierbij treft U het internationale gedeelte van het Politiek Kern Programma aan.
Dit deel van het PKP zal worden behandeld tijdens een Buitengewone Algemene Leden
vergadering. Deze BAV zal worden gehouden op 21 september 1985.
Op de BAV zullen ook de onderdelen constitutie en economie worden behandeld.
Deze onderdelen zullen in de eerst volgende Driemaster worden afgedrukt.

Amendementen kunnen worden ingediend op die onderdelen waar geen streep voor 
staat. Het indienen van amendementen kan tot dinsdag 27 augustus, 11.00 uur, op 
het Algemeen Secretariaat van de JOVD te AMsterdam.

De onderdelen waar wel een streep voorstaat zijn weergaven van reeds eerder aan
genomen moties en resoluties. Deze tekst werd besproken met de toetsingscommissie. 
Indien U hun standpunt toch wilt herroepen, dan kunt U hiertoe een motie indienen 
voor de voornoemde termijn.

INTERNATIONAAL

800 PREAMBULE

801
Uitgangspunt van het internationaal 
beleid dient volgens de JOVD inter
nationalisme te zijn, waarbinnen de 
samenwerking der volken en naties 
centraal staat. Het zelfbeschik
kingsrecht der volkeren is hierbij 
een eerste vereiste.

802
Als vorm bij uitstek van het zelf
beschikkingsrecht van een volk ziet 
de JOVD de democratie. In deze 
democratie dienen minimaal de vrij
heid van meningsuiting, de persoon
lijke vrijheden en de gelijkwaar
digheid van ieder individu voor en 
door de wet gegarandeerd te worden. 
Aldus kan de samenwerking gereali
seerd worden met een directe be
trokkenheid van het individu, van
uit zijn grootst m ogelijke v r ij
heid.

803
De samenwerking heeft als een van 
haar doelen het wegnemen van on
evenwichtigheden en onrechtvaardige 
ongelijkheden. Immers, werkelijke 
vrijheid, kan slechts bestaan binnen 
een politieke en economische onaf
hankelijkheid. Zonder deze is ook 
een verwezenlijking van sociale en 
klassieke grondrechten, welke de 
JOVD in het geheel der Rechten van 
de Mens de hoogste prioriteit toe
kent, een illusie.

804
Een ander doel van de samenwerking 
is het streven naar (een duurzame) 
vrede tussen de volkeren en naties, 
aangezien ook al wat met oorlog van 
doen heeft de vrijheid beperkt en 
derhalve vrede onlosmakelijk ver
bonden is met vrijheid.

805
Om tot een optimale samenwerking te 
komen dienen de naties en volkeren, 
op basis van gelijkwaardigheid, een 
intensieve dialoog met elkaar te 
onderhouden. Met deze dialoog kan 
tevens wederzijds begrip gestimu
leerd en mogelijk vijandbeelden, 
ingegeven door emoties, vooroorde
len en onjuiste informatie, wegge
nomen worden. Dit vormt een essen
tieel element bij het verminderen 
van spanningen en voorkomen van 
conflicten.

806
Aldus kan er met respect voor e l
kaar en in onderlinge afhankelijk
heid een situatie van zelfredzaam
heid binnen alle naties en volkeren 
ontstaan, welke zal bijdragen tot 
een grotere internationale stabili
teit. Deze stabiliteit kan aanzien
lijk verbeterd worden door het 
uitbouwen en verbeteren van de 
Internationale Rechtsorde.

810 EUROPA

Op basis van de resolutie Europa 
Reparatie (zcmsr 1983)

811
Het streven naar Europese eenwor
ding vormt een onderdeel van het 
in te rn ation a lism e . G estreeft  
dient te worden naar uitbreiding 
van de Europese Gemeenschappen 
met alle landen van Europa.

812
Ten aanzien van het internationa
le beleid dient binnen de EG nauw 
overleg gevoerd te worden binnen 
het kader van de Europese Poli
tieke Samenwerking. M ilitaire 
zaken dien hierbinnen niet aan de 
orde te komen.

813
Speciale aandacht dient hierbij 
te bestaan voor het verminderen 
van de fundamentele tegenstellin
gen tussen landen in Oost- en 
West-Europa. Er dient een actief 
ontspanningsbeleid gevoerd te 
worden waarin centraal staan het 
stimuleren van wederwijds begrip 
en het wegnemen van vijandbeel
den. Het onderwijs dient hierin 
een belangrijke rol te vervullen.
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814
Ontspanning is dan ook het best 
gediend met een vrije uitwisse
ling van informatie tussen Oost
en West-Europa. Deze informatie 
dient zowel politieke, militaire 
en economische als sociale en 
culturele onderwerpen te omvat
ten. Daarnaast is het voor de 
JOVD onaanvaardbaar dat een vrij 
verkeer van personen tussen Oost
en West-Europa nog altijd niet 
mogelijk is.

815
Binnen de EG is de JOVD voorstan
der van een Europees parlement 
dat gekozen wordt met behulp van 
een uniform systeem van evenredi
ge vertegenwoordiging met regio
nale kiesdistricten en de moge
lijkheid van internationale lijs
ten.

816
De controlerende en wetgevende 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement dienen te worden uitge
breid. Het Europees Parlement 
kiest de leden van de Europese 
Commissie, vooralsnog op voor
dracht van de nationale regerin
gen. Het recht van veto in de 
Raad van Ministers dient te wor
den afgeschaft.

817
Op Europees niveau dient zich een 
aan tal urgente problemen ter 
coo rdinatie aan die slechts op 
dat niveau opgelost kan worden. 
Met name de milieu problematiek 
kan hier worden genoemd. Bestuur
lijke bevoegdheden op nationale 
niveaus, met betrekking tot de 
milieuwetgeving, dienen te worden 
afgestaan aan de EG. Het milieu
beleid dient te worden uitgebreid 
tot ook terreinen van gemeen- 
sc h a p sp o lit ie k  als industrie, 
landbouw en ontwikkelingssamen
werking. Ook met landen buiten de 
EG zijn hierover internationale 
contacten en afspraken noodzake- 
1 i jk.

818
Binnen deze Europese aanpak 
speelt het regionale beleid, met 
specifiek op de regionale identi
teit gerichte maatregelen, een 
sleutelrol. Een gedwongen cultu
rele in tegratie  binnen Europa 
wijst de JOVD met kracht van de 
hand ter bescherming van die 
regionale identiteit.

819
Bij de eenwording van Europa 
s ta a t  op de e e rste  p laa ts  de 
eenwording van de Europese markt 
centraal. Daartoe is een actief 
nationaal en internationaal mede
dingingsbeleid noodzakelijk. Daa
rnaast is een Europees industrie
ën innovatiebeleid van eminent 
belang voor de economische posi
tie van Europa.

820
Het EG landbouwbeleid moet pri
mair gericht zijn op een dusdani
ge voedselproductie, dat er a l
tijd voldoende is tegen aanvaard
bare prijzen voor zowel consument 
als producent. Secundair is ver
dere voedselproductie noodzake
lijk voor de wereld voedsel voor
ziening.

821
De JOVD wijst protectionisme om 
principiële redenen a f. Zowel 
nationaal als internationaal die
nen protectionistische maatrege
len in onderling overleg zo snel 
mogelijk afgeschaft te worden.

822
Ook door de EG dient gestreefd te 
worden naar afschaffing van het 
protectionisme, ook al zal dit ra 
dicale gevolgen hebben.

823 NEDERLANDSE EXPORT

gebaseerd op de motie Volksrepu
bliek China/Taiwan/Nederland (voor
jaar 1983) en de resolutie Vrede en 
Vrijheid (zomer 1984)
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824
Gestreeft dient te worden naar 
een zo vrij mogelijke wereldhan
del. Het Nederlandse bedrijfsle
ven dient derhalve, onafhankelijk 
van het internationale Nederland
se regeringsbeleid, de grootst 
mogelijke vrijheid met betrekking 
tot naar welk land het expor
teert, te hebben.

825
Een exportvergunning mag door de 
Nederlandse regering alleen ge
weigerd worden indien door deze 
export internationale verdragen 
geschonden zullen worden of het 
algemeen belang geschaad dreigt 
te worden, bijvoorbeeld doordat 
de veiligheid van het land in 
gevaar kan komen.

826
De JOVD is voorstander van limi
tering van de export van wapens 
naar landen buiten het bondge
nootschap

827
Het Nederlandse parlement kan dan 
export verbieden op grond van het 
feit dat het land waarnaar geëxpor
teerd wordt tot een oorlogszd ne 
behoort.

828
De JOVD wijst, om principiële als
mede pragmatische redenen, een eco
nomische boycot af.

830 WAPENBEHEERSING EN 
ONTWAPENING

gebaseerd op de resolutie Vrede en 
Vrijheid (zomer 1984) en de motie 
Middellange Afstandsraketten (voor
aar 1983)

831
Het huidige niveau van bewapening 
acht de JOVD te hoog. Internatio
nale veiligheid dient te berusten 
op een verbintenis om gezamenlijk 
te leven en niet op een dreiging 
met w ederzijdse vernietiging. 
Derhalve dienen de huidige macht
sblokken hun bewapeningsniveau

terug te brengen tot het laagste 
niveau dat voldoende is om een 
geloofwaardige verdediging te 
vorrrEn.

832
Wapenbeheersing zal via een ge
leidelijk proces van ombuiging 
van de bewapeningsspiraal en in
perking van de bewapeningsarsena- 
len moeten plaatsvinden. Het be
langrijkste middel hiertoe is het 
voeren van onderlinge onderhande- 
lingen. Chemische en bacteriolo
gische wapens wijst de JOVD prin
cipieel a f.

833
Om bij onderhandelingen tussen 
Oost en West tot overeenstemming 
en wezenlijke resultaten te komen 
is gestructureerd regelmatig en 
direct contact tussen de USA en 
de USSR op hoog niveau noodzake
lijk. Hierbij is een goede terug
koppeling naar de bondgenoten van 
essentieel belang.

834
De nucleaire wapenbeheersings- en 
wapenvermi nder i ngs-onderhande1in- 
gen dienen plaats te vinden in 
een structuur waarbinnen alle 
mogelijke nucleaire wapensystemen 
ingedeeld en tot onderwerp van 
onderhandelingen gemaakt dienen 
te wordea

835
Iedere verdere proliferatie van 
kernwapens en kernwapentechnolo- 
gie dient door bindende verdragen 
effectief voorkomen te worden. De 
JOVD acht een complete reductie 
tot nul, waar ook ter wereld, het 
doel van onderhandelingen over 
door middellange afstandsraketten 
vervoerde kernkoppen.

836
Productie, bezit en gebruik van
uit nieuwe technologische ontwik
kelingen voorgekomen wapens, die 
de verdedigingsgeloofwaardigheid 
van mogelijke opponenten funda
m enteel aan tasten , dienen bij
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verdrag e f fe c t ie f  verboden te 
worden. Een wapenwedloop in de 
ruimte dient vanuit dat kader 
bezien voorkomen te worden.

837
Alhoewel onderzoek naar nieuwe be- 
wapeningstechnologieê n niet e ffec
tief bij verdrag verboden kan wor
den, dient bij de afweging of te 
participeren in zulk onderzoek de 
wenselijkheid van de toepassing van 
de uit het onderzoek voortkomende 
bewapeningstechnologiee n van door
slaggevende betekenis te zijn.

840 DIENSPLICHT

841
Tegenover de veelheid aan plichten 
van een overheid jegens het indivi
du dient de plicht van dat individu 
te staan tot het volbrengen van een 
m aatschappelijke diensplicht. De 
m ilitaire  dienstplicht dient te 
worden geï ntegreerd in het scala 
van mogelijkheden van deze maat
schappelijke dienstplicht.

842
Binnen dit scala dient het individu 
een zo groot mogelijke keuzevrij
heid geboden te worden, mits deze 
dienstplicht maar voor het 27e 
levensjaar voldaan wordt.

gebaseerd op de motie Variabele 
Dienstplicht (najaar 1983) en de 
motie Positie Dienstplichtigen (zo
mer 1983)

843
De dienstplicht dient over het 
geheel genomen zo kort mogelijk 
te zija Functies waar men langer 
moet dienen mogen slechts op 
basis van vrijwilligheid worden 
toegewezen.

844
De arbeidsvoorwaarden voor (maat
schappelijke) dienstplichtigen 
dienen door gelijkwaardige onder- 
handelingen te worden afgesloten. 
Beloning dient g ere la teerd  te 
zijn aan dat van beroepskrachten 
met vergelijkbare taak, ervaring

| en leeftijd.

850 NOORD-ZUID

gebaseerd op de resolutie Noord- 
Zuid (zomer 1982), de motie Ontbin
ding Ontwikkelingshulp (zomer 1982) 
en de motie Vergroting Ontwikke
lingssamenwerking (voorjaar 1983)

851
De JOVD streeft naar een verbe
terde internationale economische 
orde. Hierin dient de bevoogding 
tot een minimum beperkt te wor
den: een volk of natie dient zich 
zo veel mogelijk naar eigen in
zicht te kunnen ontplooien. De 
verbeterde internationale econo
mische orde dient ten dienste te 
staan van het realiseren van alle 
Rechten van de Mens, met name de 
klassieke en sociale grondrechten 
in deze.

852
Verder dient de zorg voor het 
milieu, de natuur en de voorraden 
van mineralen een centraal onder
deel van de verbeterde interna
tionale economische orde te vor
men.

853
Om de omvang van de bevolking in 
overeenstemming te brengen met de 
productiecapaciteit is het tevens 
noodzakelijk een doeltreffende 
bevolkingspolitiek te voeren wel
ke een geïntegreerd onderdeel 
dient te vormen van de bevorde
ring van de economische ontwikke- 
1 ing.

854
Bij deze bevordering van economi
sche ontwikkeling dient in de 
eerste plaats gebruik gemaakt te 
worden van het in de regio aan
wezige economische vermogea Het 
verschaffen van mogelijkheden tot 
zelfredzaamheid in die regio is 
hierbij het eerste doel.

855
Een gelijkmatig gediversificeerd 
inkomen is belangrijk voor een

9
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I evenwichtige ontwikkeling van de 
I ontwikkelingslanden.

856
Het streven naar een zelfvoorzie- 
nende landbouw dient hiervan een 
eerste onderdeel te vormen. Deze 
landbouw dient kleinschalig en 
ged iversificeerd  van opzet te 
zijn en gekoppeld te worden aan 
een verbeterd distributiesysteem 
van het geproduceerde.

857
Het onderwijs dient hiertoe in de 
ontwikkelingslanden, zowel kwan
titatief als kwalitatief, verbe
terd te worden en mede gericht te 
zijn op de persoonlijke ontploo- 
ing.

858
De gezondheidszorg dient per re
gio vooral in de e erste  lijn 
versterk t te worden. Hierbij 
dient rekening te worden gehouden 
met de in die regio geboden moge
lijkheden en toegepaste gebrui
ken.

859
Ontwikkelings samenwerking met 
landen, waar de Rechten van de 
Mens ernstig en voortdurend wor
den geschonden mag alleen plaats
vinden voor zover dit de ontploo- 
ingsmogelijkheden van de bevol
king rechtsstreeks en controleer
baar vergroot. Zij mag nooit 
worden gebruikt voor het in stand 
houden van regimes die de mensen
rechten schenden of een agressie
ve politiek voeren en mag nooit 
worden besteed aan militaire uit
gaven.

860
Grondstoffen, die uit internatio
nale wateren en in A ntartica 
gewonnen kunnen worden, dienen te 
worden beschoud als een gemeen
schappelijk erfdeel der mensheid. 
De baten dienen evenredig over 
alle landen verdeeld te worden en 
dienen als zodanig mede aan ont
wikkelingslanden ten goede te

| karen.

861
N aast rendabele en ecologisch 
verantwoorde conventionele ener
giebronnen is de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen met 
dezelfde kenmerken essentieel om 
de afhankelijkheid van energie- 
importen te verkleinen. Ondermeer 
daarom dient het opzetten van 
industrie, waarmee zo veel moge
lijk bewerkingsfasen van grond
stoffen plaats vinden alwaar zij 

i geëxploiteerd worden, mogelijk 
j gemaakt en bevorderd te worden.

862 NEDERLANDSE ONTWIKKELING
SAMENWERKING

863
De Nederlandse regering dient nu 
de huidige economische situatie 
de 1%-norm van het BNP ten aan
zien van ontwikkelingssamenwer
king te handhaven en indien moge
lijk (mede in internationaal ver
band) te streven naar verhoging 
van deze norm.

864
De ontwikkelingssamenwerking moet 
kwalitatief worden verbeterd en 
moet doeltreffender worden. De 
Nederlandse samenwerking dient te 
zijn gericht op een beperkt aan
tal concentratielanden en onge
bonden te geschieden.

865
De rol van medefinancieringsorga
n isatie s en het bedrijfsleven  
wordt door de JOVD positief ge
waardeerd. Er moet een mondiaal 
geldende en juridisch bindende 
wederzijdse gedragscode in wer
king worden gesteld, waarin de 
verhouding tussen transnationale 
ondernemingen en overheden wordt 
geregeld, met speciale aandacht 
voor de derde wereld.

io
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870 MIDDEN OOSTEN

gebaseerd op de motie PLO en Israël 
(voorjaar 1981) en de motie Libanon 
(zomer 1982)

871
Het is van het grootste belang 
dat zo spoedig mogelijk een a l
lesomvattende vredesregeling voor 
het Midden Oosten tot stand komt.

872
In het kader van de zelfbeschik- 
kingsgedachten bepleit de JOVD dat 
uitoefening van politieke rechten 
door alle ingezetenen aldaar dient 
te geschieden binnen het nationale 
verband waartoe de respectievelijke 
groepen wensen te behoren.

873
Verwezenlijking van bovenstaande 
dient te geschieden door directe 
onderhandelingen tussen alle be
trokken partijen, aangevuld met 
andere partijen voor zover dit door 
alle betrokken partijen  relevant 
wordt geacht.

874
De JOVD is van mening dat ge
streefd moet worden naar algemene 
erkenning van het bestaansrecht 
van de staat Israël binnen haar 
grenzen van 1967 alsmede het 
recht op zelfbeschikking van het 
P alestijn se  volk. W ederzijdse 
bereidheid van Israë l en de PLO 
om tegelijkertijd met elkaar en 
tezamen met de andere bij het 
con flict betrokken partijen te 
onderhandelen is hierbij van emi
nent belang.

880 CENTRAAL AMERIKA

gebaseerd op motie Centraal Amerika 
najaar 1983)
881
In Centraal Amerika dient, in het 
kader van het zelfbeschikkings
recht van de diverse volkeren, 
het komen tot pluriforme democra
tieën ondersteund te worden door 
een actief beleid gericht op de 
opbouw van een democratische en

sociaa l rechtvaardige politieke 
en sociaal-economisch infrastruc
tuur.

882
Aldus kan op constructieve wijze 
worden bijgedragen tot het vesti
gen van vrede, vrijheid, economi
sche vooruitgang en sociale ge
rechtigheid en daarmee aan de 
eerbiediging van de Rechten van 
de Mens.

883
Dit dient te geschieden op basis 
van overeenstemming tussen de 
betrokken landen zelf. Zonodig 
kan gebruike gemaakt worden van 
een VN vredesmacht teneinde de 
veiligheid van de staten te ga
randeren om zo bij te dragen tot 
stabilisering en verdere opbouw 
van een democratisch bestel a l
daar, zonder de druk van oplopen
de m ilitaire uitgaven vanwege 
externe militaire dreiging.
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INrERNATIONAAL
Afghanistan: Vijf jaan

Afghanistan. Ongeveer 15 miljoen inwoners in 1979, 
verdeeld over zo'n negen volkeren, waarvan de Pash- 
tuns, Tajieken, Uzbeken en Hazara's de grootste 
zijn. Voornaamste talen: Pashto en Perzisch. Afgha
nistan is ongeveer 20 keer zo groot als Nederland 
en nogal bergachtig. Industrie heeft het land bij
na niet: het aandeel van de industrie in het B.N.P'. 
van vóór 1979 was ongeveer 2,5 %. De meeste Afgha- 
nen leven van de landbouw en veeteelt.

B a r t  D r i e s s e n

Maar.er is ook een ander ge
zicht van Afghanistan: een be
zetting door de Sowjet-Unie 
sinds 1979. Ongeveer een half 
miljoen vermoorden. Vier mil
joen gevluchten, die nu voorna
melijk in Pakistaanse en Iraan- 
se vluchtelingenkampen zitten.
Er zijn berichten over gruwe
lijke wreedheden, begaan door 
de bezettende macht in Afghani
stan. Er zijn, onder andere op 
het Permanent Volkerentribunaal 
in Parijs in 1982, hierover ge
tuigenissen afgelegd. Zo ver
telde een Afghaan over de massa 
moord in zijn dorpje:
Toen Sowjet-troepen het dorp 
omsingelden, vluchtten een aan
tal mensen in een 'karez', een 
ondergronds irrigatiekanaal. De 
Russische militairen bevalen 
twee bejaarden om de mensen uit 
de tunnel te halen.De twee wei
gerden. Daarna werden twee che
micaliën in de karez gepompt en 
de hele boel in brand geschoten. 
De Russen juichten toen ze het 
dorp verlieten. Slechts 62 van 
de 105 slachtoffers konden geï
dentificeerd worden.

De Russen hebben een enorm 
kwantitatief -een leger van 
meer dan 100.000 man en een, 
door massale desertie van ca. 
90.000 man naar ca. 30.000 man 
geslonken Afghaans leger- en 
een enorm kwalitatief overwicht. 
Hoe komt het dat ze de Afghanen 
er niet onder krijgen?

HET AFGHAANSE KARAKTEk

Een reden voor de niet-vaste 
greep van het Rode Leger op het

land bestaat uit het feit dat, 
zoals reeds gezegd, Afghanistan 
uit verscheidene volkeren be
staat, waarvan het grootste,het 
Pashtu volk (ongeveer 7 miljoen 
mensen vóór 1979) weer zeer in 
stammen is onderverdeeld, die 
elkaar van nature wantrouwen. 
Een goed georganiseerd cen
traal gezag zoals Westerse lan
den dat kennen, is hier afwezig 
Een en ander heeft tot gevolg 
dat de Sowjets voor het zelfde 
probleem staan als de Engelsen 
in de vorige eeuw: met wie moet 
onderhandeld worden?
Een ander aspect dat tegen de 
bezetter werkt, is het feit dat 
door het ontbreken van een cen
traal gezag de Afghaanse volken 
en stammen zeer van hun vrij
heid zijn gaan houden.
Een derde punt van belang is de 
Afghaanse godsdienst, de Islam. 
98 % van de Afghaanse bevolking 
is islamiet, en dan voorname
lijk sunniet (dit in tegenstel
ling tot Iran, waar de meeste 
islamieten sji'itisch zijn- een

wezenlijk andere, hiërarchischer 
stroming. De Islam in Afghani
stan verbindt de Afghanen tegen 
de anti-godsdienstige Sowjets.

DE MILITAIRE SITUATIE

Zoals gezegd, is het grootste 
deel van Afghanistan nogal berg 
achtig. Voor het Rode Leger 
heeft dat het probleem dat het 
onpractisch is om met tanks te 
werken, en relatief makkelijk 
om hinderlagen te leggen. Er 
zijn enkele plaatsen langs de 
weg naar Kaboel die in dit op
zicht berucht zijn en waar de 
militaire colonnes zo snel 
mogelijk door heen proberen te 
komen.
Uok van strategisch belang is 
de Panjshir-vallei, ongeveer 65 
kilometer boven Kaboel, waar 
van die stad naar de Sowjet-U
nie dwars doorheen loopt. In de 
vallei huist de verzetsgroep 
van de inmiddels al legendari
sche verzetscommandant Massud. 
Zo'n twee keer per jaar onder
nemen de bezettende troepen 
een groot offensief tegen zijn 
verzetsbolwerk, maar deze met 
grote verwoestingen gepaard 
gaande offensieven zijn tot nu 
toe telkens afgeslapen.

DE RUSSISCHE STRATEGIE

De orthodox-communistische stra 
tegie is er door al dit verzet 
alleen maar gruwelijker op ge
worden. De enige manier waarop 
de Sowjet-troepen het verzet 
kunnen vernietigen is door het 
uit te hongeren. Om dit doel te 
bereiken zijn verscheidene 
technieken in gebruik:
- Dorpen waarin de aanwezigheid 

van mujahedin wordt vermoed, 
worden d.m.v. bombardementen 
vernietigd. Deze bombardemen
ten zijn het gevaarlijkste 
wapen van de Russen. Er komen 
erg veel mensen bij deze bom
bardementen om- voor een 
groot deel vrouwen, kinderen 
en bejaaraen.

- Het zoveel mogelijk verminken 
van Afghanen. Dit berust op 
de gedachte dat een gewonde

------------ 12



INrERNATIONAAL

bezet
en verminkte Afghaan voor de 
bevolking een grotere last is 
dan een dode Afghaan. De 
doelstelling wordt onder ande 
re bereikt door het uitstrooi 
en van mijntjes, deels in de 
vorm van speelgoed, waar veel 
mensen gruwelijke verwondin
gen mee oplopen.
Het zeer waarschijnlijke ge
bruik van chemische wapens.
De Zwitserse krant 'Die Neue 
Ziircher Zeitung' hierover:
"Het aangeboden materiaal is, 
vooral door het medische on
derzoek, veel steekhoudender 
dan veel mensen tot nu toe 
hebben willen aannemen".
In de steden, in onder andere 
de martel centra van de Af
ghaanse geheime politie de 
KHAD, wordt erg veel gemar
teld en gedood. Nemen wij bij 
voorbeeld het verhaal van de 
Afghaanse studente Farida Ah- 
madi. Zij werd gearresteerd 
omdat zij een pamflet bij 
zich had. Zeven dagen lang 
werd zij geschopt en geslagen, 
om te voorkomen dat zij.zou 
slapen. Omdat ze niet wilde 
bekennen dat zij 'lid van een 
verzetsgroep zou zijn werd ze 
naar de folterzaal gebracht. 
Farida Ahmadi: "Daar lagen 
afgehakte handen en vingers. 
Omdat ik als studente genees
kunde gewend was aan operatie 
zaken, maakte dat geen indruk 
op me. Vervolgens brachten ze 
me naar een gevangene wiens 
lichaam opgezwollen was door de 
folteringen. Een bewaker hief 
het ooglid van de gevangene om
hoog en haalde zijn oog eruit." 
Na zes maanden en veel folterin 
gen, waaronder electrische 
schokken, werd ze vrij gelaten 
en vluchtte naar Pakistan. Ver
schillen martelpractijken als 
deze ook maar iets van de wreed 
heden van de nazi's in Europa?

Doel van deze gruwelen is het 
wegjagen of vermoorden van de 
bevolking, waardoor de velden 
onbewerkt blijven en de voedsel 
voorraden slinken. Het verzet 
-de vis- wordt zo berooft van 
zijn achterban -het water.

HET VERZET

De wapens van het verzet zijn 
voor een groot deel buitgemaakt 
op Sowjet-troepen of gekregen 
van gedeserteerde Afghaanse 
soldaten en bestaan voor het 
grootste deel uit geweren.
Er is een groot tekort aan 
zwaardere wapens zoals lucht
afweergeschut om aan de bombar
dementen een einde te maken.
Het verzet geniet de steun van 
practisch de gehele bevolking.

HULP AAN DE AFGHANEN

Vanuit West-Europa komt geen 
militaire hulp. Vanuit de V.S. 
weinig, hoewel de hulp aan het 
Afghaanse verzet op de CIA-be- 
groting nog groter is dan die 
aan de Nicaraguaanse guerilla- 
strijders. Er blijft echter 
veel geld tussen de V.S. en Af
ghanistan 'hangen'. Humanitaire 
hulp komt uit het Westen voor 
een groot deel van organisaties 
als het Comité Afghanistan Vrij, 
maar dit is helaas lang niet ge 
noeg. Het toont wel aan hoe wei 
nig belang in het Westen aan 
een zaak als Afghanistan wordt 
gehecht.
Vooral in Afghanistan zélf kan 
nog veel hulp gebruikt worden.

CONCLUSIE

De oorlog in Afghanistan gaat 
nog steeds onverminderd door,en 
zal ook nog onverminderd door
gaan, alle pogingen van diploma 
ten als Pérez de Cuéllar ten 
spijt. De verliezen die het 
Kremlin lijdt, zijn nog drage
lijk, zodat er een pat-situatie 
ontstaan is. De enige die daar

iets aan kan doen, is de Wester 
se publieke opinie- vergelijk 
Vietnam. Voorts zal de Neder
landse regering, het liefst in 
EG-verband, -vooral- humanitaire 
hulp aan de Afghanen moeten ge
ven, en dan vooral in Afghani
stan zelf. Late de JOVD zich 
sterk maken voor de zaak Afgha
nistan en haar bijdrage aan het 
mobiliseren van de Nederlandse 
publieke opinie leveren. Afgha
nistan is het waard.

*
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uitnodigingen vnor alle Jason-activiteiten. W ilt u 
steunen, vu l dan onderstaande bon in (postzegel 
niet nodig).

KIJK M E T  JASON O V ER  D E GRENS
A ls  lid van  de J.O.V.D. bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in  de b innenlandse politiek. 
U  beseft ook  terdege dat hiermee het buitenlandbeleid on losm akelijk  is verbonden.
D e n k  bijvoorbeeld aan internationale handel, kruiswapenproblem atiek en ontw ikke lings

samenwerking.

De Stichting Jason
Jason stelt zich ten doel jongeren de forum-debatten, conferenties, 
gelegenheid te bieden zich met uitwisselingen etc. 
internationale v raagstukken bezig te Tevens brengt zij zes maal per jaar 
houden. Z ij belicht vraagstukken het Jason-Magazine uit. dat iedere 
als de Oost-W est-verhouding, keer aan één speciaal thema - vaak
ontw ikkelingen op het gebied v a n  in  sam enhang met de conferenties • 

is gewijd. D e  redactie tracht de 
gekozen thema’s van  zoveel moge- 
lijk invalshoeken te belichten, zodat 
de lezer een afgerond beeld van  de 
behandelde problematiek krijgt.

U co Jasoo
Jason is een actieve stichting die u 
erg veel kan bieden. V o o r mensen 
die bij willen blijven op hei gebied 
van  de internationale politiek is 
jason een absolute noodzaak. V oo r

bewapening en ontwapening, de 
invloed van  de b innenlandse 
politiek op de totstandkom ing van 
net buitenland-beieid etc. 
U itgangspunt van  jason is de voor
lichting over de behandelde onder
werpen zo veelzijdig m ogelijk te 
doen zijn om  op basis van  deze 
veelzijdige iniormatie een eigen 
m ening te vormen.

Wat doet Jason 
In  verschillende plaatsen in ons 
land organiseert jason lezingen,

I Antwoordcoupon
I O  ik  wil jason ondersteunen voor f 25,- per 
I  per jaar
1 0  stuur mij meer informatie over jason

N a a m :. 

A d re s : .

W oonplaats:

■  O psturen in een gesloten enveloppe aan 
| jason, Antw oordnum m er 2187,

slechts f 25,- per jaar ontvangt u het 
Jason-Magazine tnuis. evenals

250 0  Z j D e n  H aag  (geen postzegel nodig)

. VERVOLG VAN PAG. 3

zich niet bevindt in eigen land, 
en de bescherming van dat land 
niet kan inroepen, of niet wil 
inroepen uit hoofde van deze ge
gronde vrees."
Nu is het zo dat de Tamils in 
Nederland zijn omdat ze fysiek 
onderdrukt worden. Met andere 
woorden: ze zijn hier niet van
wege hun politieke overtuiging. 
Het is dus nog maar de vraag of 
zij kunnen worden aangeduid als 
"politiek vluchteling", wat een 
vereiste is voor het verkrijgen 
van politiek asiel.

VLUCHTELINGENBELEID

Tot. op heden zou je het vluch
telingenbeleid in kunnen delen 
in drie fasen.
(1) -vri jwi11i ge terugkeer naar 
het land van herkomst als de 
situatie dat daar mogelijk 
maakt.
(2) -opvang in het land van eer
ste opvang in de regio, omdat 
van daaruit terugkeer naar het. 
land van herkomst het makke
lijkst gaat, en anders inte
gratie in de inheemse bevol
king het minst problematisch 
is.
(3) -schieten fase 1 en 2 te
kort, dan pas wordt vestiging 
in een ander land, eventueel 
buiten de regio, mogelijk.

JOVD

Hoofdbestuurlid Taliën Willems 
(bestuurlijk-juridische zaken), 
liet des gevraagd weten dat zij 
wat de Tamilproblematiek betreft 
het volgende van mening is:

Er moet eerst gekeken worden of 
er op Sri Lanka gebieden zijn, 
waar Tamils niet fysiek be
dreigd worden (een onderzoek 
van regeringszijde hiernaar 
is gaande). Is dit het geval, 
dan moet er worden gekeken of 
er terugkeerprojecten naar 
deze gebieden kunnen worden 
opgestart, eventueel met be
hulp van ontwikkelingsgel
den.
Is dit niet het geval, dan 
acht Talien i Tamil Nadu, land 
van eerste opvang, het meest 
geschikt als hervestigings- 
gebied (de Tamil-vluchteling- 
en trekken per vaartuig naar 
het zuiden van India, waar

zo'n 40 miljoen Tamils leven, 
en vertrekken van daaruit via 
Oost-Berlijn naar West-Europa). 
Ook hiervoor mogen ontwik
kelingsgelden worden aange
wend.
Is geen van beide oplossin
gen mogelijk, dan dient een 
andere bevredigende oplos
sing te worden gezocht. Dit 
is echter nog niet aan de or
de, dus een duidelijke uit
spraak hierover mag nog niet 
worden verwacht. Wel is het 
zo dat opvang in Nederland, 
mede gezien de grote cultu

rele verschillen, die inte
gratie bemoeilijken, niet 
als meest ideale oplossing 
wordt beschouwd.
Er zal moeten worden gekeken 
naar gebieden in de regio van 
Sri Lanka en, wederom met 
gebruik van ontwikkelingsgel
den, getracht moeten worden 
daar voor de Tamils een leef
bare toekomst te creëren.

Al met al reden te meer het 
beleid met betrekking tot 
de Tamil-vluchtelingen nauw
gezet te volgen. ^
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MEE DOEN OP RADIO EN TELEVISIE?

Regelmatig wordt de secr. P.R. 
gevraagd om mensen te leveren 
voor radio- en televisie programmas. 
Het gaat hier vooral om praat- en 
discussie programmas.

Daarom zoekt de secr.P.R. jongeren, 
tussen de 16 en 20 jaar, die wel 
eens zouden mee willen werken aan 
een radio of televisie programma.

Je moet vlot kunnen spreken, op de 
hoogte zijn van de JOVD-standpunten 
en aktief kunnen participeren in een 
discussie. Belangstelling ? Neem 
kontakt op met de secr. P.R.

VORMING 8 SCHOLINGSKALENDER

Noord:-10/11/12 mei cursus vergader- en 
discussietechniek Ooster^Hes^elen 
=8 juni cursus publTc relïtTons 
informatie: Saskia Haafkes 

050-181655
Overijssel :-1 of 8 juni Intro-dag Twente 

informatie:Ruurd Meinsma 
053-303286

-7 juni(avond) vervolg cursus 
vergader- en discussietechniek 
deel I (Zwolle)

Gelderland:-18/19 mei cursus verg./discus 
Arnhem

-7 juni Introdag Randmeren- 
gebied

Utrecht:informatie Ellen Tacoma 
030-332157

Noord-Hol1 and:25 mei cursus congresvoorb. 
15 juni cursus PR 
informat1e:Liesbeth Wee- 
huizen 020-410300 

West:-1 juni bestuurderscursus 
informatie: Wim Cassèe 

01829-4135
Zeel and:informatie bij Rob Visser 

01181-617
Brabant:informatie bij Peter van Aldewegen 

076-130503
Limburg:-18 mei bestuurderscursus Roermond 

-mei/juni cursus congresvoorb. 
Midden-Limburg informatie:
Frank van Riel 045-417426 

OPGAVE BIJ HET ALG. SECR. OF UW DISTRICT

IN T E R V IE W
Taliën Willems

Zoals in het vorige nummer reeds werd 
vermeld, volgt hier het interview met de 
andere vrouwelijke aanwinst in het Hoofd
bestuur: de Secretaris bestuurlijk juri
dische zaken, Taliën Willems.
Geboren in Groningen en getogen in Drente, 
woont Taliën momenteel weer in Gronin
gen, waar zij Rechten studeert.
Ze komt uit een "liberaal nest", haar va
der is een actief VVD'er, en ze heeft een 
buitengewoon grote politieke interesse.
Dit bleek al in de tijd dat ze op het 
atheneum zat, omdat ze er nog al eens de 
voorkeur aan gaf haar tijd en energie in 
het leerlingenparlement te steken in 
plaats van in de gehate schoolboeken.
Toen ze in Groningen begon met studeren, 
ze is nu derde-jaars, nam eigenlijk haar 
JOVD-carrière een aanvang. Al spoedig zat 
ze in menig afdelingscommissie en wat 
later in de commissie Binnenlands Bestuur 
van het Hoofdbestuur.
Hoewel haar nieuwe functie in het HB be
hoorlijk wat tijd kost, weegt dit niet op 
tegen het plezier dat ze er aan heeft en 
de ervaring die ze er mee opdoet.
Haar werk bestaat voornamelijk uit het 
coördineren van de commissies die onder 
haar gezag resulteren. De commissies hou
den zich o.a. bezig met het minderheden
beleid in Nederland, het uitdiepen van 
het fenomeen Alternatieve Straffen en 
de Wet Gelijke Behandeling.
De redactie wenst haar sterkte in haar 
pittige functie, en is er stellig van 
overtuigd dat door de HB-activiteiten 
van Taliën in de toekomst rijpe vruch
ten van de JOVD-boom zullen vallen.

JdB
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Met medewerking van Ingrid de Groen

Zure regen: 
en maar zeggen dat er 
geen vuiltje aan de 
lucht te bekennen is

^  D 166 zit weer in de lift! 
^  Ach ze zijn wel vaker

halverwege blijven steken

^  O o
Stichting Vrijwillige Euthanasie 
heeft er een eind aan gemaakt.
Hoe zal (het) de resolutie 
"euthanasie" vergaan?

(Begrijpt de paus de Nederlanders 
of begrijpen wij hem niet?.....

niet

•  •  •  •
Als je al die loze verkiezingskreten hoort, 
dan heeft Orwell zich alleen maar twee jaar 
vergist

Van der Giessen-Noord; 
Voorkomen i s  beter dan su bsid iëren !

* * * *  +  * + +  +

Aanvulling PKP (Politiek Koffie Programmal

De harde kern van de JOVflfïBMredactie in ver
gadering bijeen op 29 april 1985 te Amsterdam 
CONSTATERENDE
-dat de koffie doorgaans niet te genieten is 
-dat dit vaak resulteert in een niet opti
maal functioneren van de redactie 
OVERWEGENDE
-dat een betere kennis van het koffie zetten 
kan leiden tot een verbetering in deze situatie 
VOORTS CONSTATERENDE
-dat er tot op dit moment geen enkel voor
nemen bestaat deze verbetering te realiseren 
NADER OVERWEGENDE
-dat het aanbrengen van deze verbetering be
slist geen kwaad kan
-dat deze verbetering gerealiseerd zou kunnen 
worden door een cursus "koffie zetten" verzorgd 
door Mien Dobbelsteen, in te passen in het 
Vorming -en Scholings-programma 
VOORTS OVERWEGENDE
-dat niet alleen de redactie hierbij gebaat is 
ROEPT HET HOOFDBESTUUR OP
-het op poten zetten van deze cursus ten zeerste
in overweging te nemen
EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG

Jan Nico Schol ten komt met een 
nieuwe partij tussen CDA en 
Dat geeft hoop want daar zi_ 
D'66 en DS'70 ook gestrand'

Onder het motto 
"soort zoekt soort" 
at politiek Den Haag 
weer heel wat eieren 
met de paasdagen

Johanna dan Uyl. 
Huisvrouw ta
Amstardam-Bultanvaldart. 
Haaft moallljkhadan 
mat rakanan an aconomla.

X
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•DRIEMASTER
Liberaal magazine van de onaf
hankelijke Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie. 
Verschijnt 10 x per jaar 
Abbonement: ƒ 27,50 per jaar. 
Advertentietarieven op aanvraag 
bij het algemeen secretariaat. 
Jaargang 37, nr.5 1985

>Hoofdredactie:
Auke Baas 
Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen 
tel. 020-457528

'HB-audi tor:
Arthur Fickel

FRedacti e:
Jurjen 011ing
Ingrid de Groen
Milan Wielinga (eindredactie)
Jacco de Baat (eindredactie)
Marieke de Koning
Bart Driessen

•  J0VD algemeen secretariaat 
Prins Hendrikkade (centrum) 104 
1011 AJ Amsterdam 
tel. 020-242000

'Publicatie in de Driemaster betekent niet, dat de Mening 
van de redactie of het hoofdbestuur verwoord is. Alvorens 
ingezonden brieven of ander soort kopij in te sturen wordt 
verzocht contact op te nemen met de hoofdredacteur.

•  Voorzitter 
Julius Remarque
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam tel 020-229715

•Algemeen Secretaris 
Linda Bakhuis
W. van Noortstraat 84, 3514 GG Utrecht tel 030-714943

•  Penni ngmeester 
Bert Hemmes
De Renne 17, 5902 RB Stadskanaal tel. 05990-22269

•Vice Voorzitter Politiek 
Eli Leenaars
Boeckstaetedreef 77, 6543 JJ Nijmegen tel 080-785372

•Vice Voorzitter Organisatie 
Michiel Wigman
Vrieswijk 153, 1852 EJ Heiloo tel 072-338189

•  Internationaal Secretaris 
Frank Rohof
Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede tel 053-358994

•Secretaris Vorming en Scholing 
Carin de Boer
Librije 67, 2907 JA Capelle a/d IJssel tel 010-585663

•Secretaris Public Relations 
Arthur Fickel
Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag tel 070-472682

•Secretaris Bestuurlijk Juridische Zaken 
Taliën Wi1lems
V. Leeuwenhoekstraat 20, 9727 JJ Grg. tel 050-269695

•Secretaris Sociaal Economische Zaken 
Leo Pi eter Stoel
Vijverhof straat 119b, 3032 BJ R'dam tel. 05150-16894

•Secretaris Welzijn 
Roel van Goudoever 
Kanaalweg 24, 2628 EC Delft tel 015-145339

•Secretaris Ecologische Zaken 
Rob Scholte
Marconistraat 44, 6533 KZ Nijmegen tel 080-561705

•Secretaris Internationale Zaken 
Albert Kooiman
Kastanjelaan. 18, 2628 EC Delft tel. 02510-27826

•Secretaris Promotie en 
Ton Hooijmaijers
Uilenstede 64-417, 1183 AK Amstelveen tel 020-430257

De bewering dat tussen droom en 
daad wetten maar vooral praktische 
bezwaren in de weg staan is uiter
aard gelijk aan het intrappen van 
een open aeur.
Dat zij aktueel blijft bewijst 
echter het verschijnen van het vo
rige nummer dat in weerwil van 
schone beloften mijnerzijds een 
vijftal weken te laat bij u in de 
bus lag. "Technische oorzaken" 
heet zoiets in plastische termen; 
de redactie is inmiddels toegezegd 
dat het mankement is verholpen.
Nare bijkomstigheid tijdens de fa
bricage van dit nummer was de ver
huizing van het Algemeen Secretari
aat, die er de oorzaak van is dat 
- wegens wegraken van allerlei lay- 
out-benodigdheden - de kwaliteit 
van dit nummer niet zo is als u van 
ons zou hebben mogen verwachten. 
Inhoudelijk heeft dit nummer u ech
ter heel wat meer te bieden: naast 
een interview met het prominente 
VVD-kamerlid De Korte - de komende 
maanden zullen meer prominente po
litici aan het woord komen - valt 
te noemen een uitgebreid verslag 
van het afgelopen congres en de re
solutie "Demostaat '85" die op het 
volgende congres behandeld zal 
worden. Een grote gebeurtenis die 
zijn schaduw vooruitwerpt: u zult 
hier beslist nog meer over horen!

Auke Baas.

2



CONGRES

Z O M E R C O N G R E S E I N D H O V E N
Het zomercongres van de JOVD werd 22 en 23 juni j.1. 
gehouden in het Van der Valk-motel te Eindhoven.
Ter discussie stonden ditmaal een tweetal resoluties, 
Euthanasie en West-West en een groot aantal huishou
delijke zaken - het was tenslotte het jaarcongres.
Dit alles - inclusief de als gebruikelijk weer res
pectabele hoeveelheid moties - bleek echter geen belet
sel om het congres tenminste eens binnen een fatsoen
lijke tijd afgehande ld te hebben.
Op de volgende pagina's een impressie.

Marieke de Koning Eindhoven
In het kader van het congresonderwerp West-West 
werd het congres geopend met een toespraak van de 
heer J.D. Junior, consul-generaal van de U.S.A. 
in Nederland.
Hij zag de protesten tegen het Amerikaanse vei
ligheidsbeleid als een bedreiging voor met name 
de handelsbetrekkingen. Daarom pleitte hij ook 
voor wederzijds begrip en vond dat dit congres 
daartoe een goede aanzet was.
Hierna was het woord aan de minister van ontwik
kelingssamenwerking, mw. drs. E.M. Schoo.
Zij gaf een algemene uiteenzetting van haar ont
wikkelingsbeleid en ging bovendien in op een 
aantal actuele gebieden als Midden-Amerika, Su
riname en Indonesië. Het toekomstig beleid t.a.v. 
de NCO werd eveneens toegelicht.
In aansluiting hierop betuigde de bewindsvrouw 
haar steun aan IDEALS. Dit is de recentelijk 
opgerichte Noord-Zuid-stichting binnen de JOVD 
- onder voorzitterschap van Jan van Zanen en 
met als bestuursleden o.m. Jules Maaten, Anne- 
Lize van der Stoel en Cees van Beers - die van
uit liberaal perspectief en binnen liberale 
kring informatie geeft over ontwikkelingsbe
leid.
Tevens riep de minister verzet op tegen protec
tionisme. Dit houdt de Derde Wereld kunstmatig 
klein binnen de wereldhandel en verkleint haar 
kansen op participatie hierin.

Na deze redes konden de vijf werkgroepen begin
nen, waarna borrel en diner werden gebruikt.

Onze voorzitter, Julius Remarque, nam 's avonds 
het woord. Hij sprak de hoop uit dat het con
gres een helder liberaal standpunt t.a.v. Eu
thanasie zou innemen, opdat het HB daarmee de 
komende tijd de partijen in de Tweede Kamer zou 
kunnen bestoken.
Ook werd aandacht besteed aan het World Youth 
Festival in Moskou, dat daar van 2Z juli t/m 4 
augustus plaats zal vinden. Naast kritiek op de 
organisatoren die het Festival voor eigen pro

paganda-doeleinden zouden willen misbruiken, 
deelde Julius mee dat een delegatie van de JOVD 
namens de Internationale Federatie van Liberale 
en Radicale Jeugd, de IFLRY, aan het festival 
zal deelnemen. Hierdoor kan de JOVD de ontwikke
lingen daar waarnemen en kritiek uiten.
Het tweede punt dat het HB bewoog deze reis te 
ondernemen was het feit dat wij liberalen een 
internationalistische opstelling en niet een eng 
nationalistische opstelling voorstaan.
Voor wat betreft de binnenlandse politiek zal de 
JOVD haar invloed aanwenden om de fractieleider 
van de VVD, drs. E. Nijpels, aan zijn woord te 
houden dat de Wet Gelijke Behandeling er dient 
te komen.

Hierna hield dhr. J.D. Blaauw, Tweede Kamerlid 
voor de VVD en vice-president van de Assemblëe 
van de West-Europese Unie een speech. Hij trok 
fel van leer tegen Mi ent-Jan Faber (IKV) die 
meent dat het Strategisch Defensie Initiatief 
(SDI) afbreuk doet aan het afschrikkingsbeleid 
van de NAVO. Volgens de spreker is dit in strijd 
met Faber's vroegere veroordelingen van de NAVO- 
strategie.
Buiten zijn sympathie voor SDI kon hij het Fran
se alternatief EUREKA ook wel waarderen. Dit zou 
een geëigend forum zijn voor Europese samenwer
king op bondgenootschappelijk industrieel gebied

Hierna volgde de aanvang van de algemene vergade 
ring. Na een aantal technische punten die weinig 
problemen opleverden - de werkgroepprocedure had 
zijn vruchten afgeworpen - kwam de wisseling van 
de wacht binnen het Hoofdbestuur aan bod.
Peter Bessems - de eerste secretaris ecologische 
zaken en het stilste HB-lid dat Julius heeft mee 
gemaakt -, nam afscheid met een kritische speech 
t.a.v. het liberalisme. Hij wil echter niet, zo
als Vrij Nederland, rechts zwart maken "want dat 
doet rechts zelf wel". Ook Jaap de Mare (Libera
lisme is rechtlijnigheid, kameraden, geloof in 
vooruitgang;) en Marcel Gubbels - een naar de 
woorden van de voorzitter druk iemand die veel
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voor de JOVD heeft gedaan - namen afscheid. Gub- 
bels overigens met een woord van kritiek op af
delingsbesturen die liever achter de tafel 
Wiegel nadoen dan nieuwe leden op te vangen èn 
op de VVD die de samenwerkingsovereenkomst niet

goed zou uitvoeren. Hij behield echter zijn ge
loof in dit document. Als laatste kwam de aftre
dend penningmeester, Luit Tebbens Torringa, aan 
het woord. Hij kon echter wegens tijdgebrek 
weinig meer zeggen - het feest ("met live 
music") stond voor de deur.
Tot lid van het Hoofdbestuur werden benoemd de 
heren Michiel Wigman (VVO), Leo Pieter Stoel 
(Sociaal-economische zaken), Bert Hemmes (Pen
ningmeester) en Rob Scholte (Ecologische zaken).

De zondag leverde een record op voor wat betreft 
de tijdsduur waarin de twee resoluties werden 
behandeld: vóór de middagpauze waren zowel West- 
West als euthanasie door de vergadering vastge
steld.

Dat een en ander niet zonder kleerscheuren ver
liep bewees de resolutie West-West waarbij van 
de oorspronkelijke tekst weinig overbleef: het 
economisch gedeelte kwam zwaar gehavend uit de 
strijd naar voren; ten aanzien van het militair 
gedeelte, had de commissie zware concessies moe
ten doen in de richting van de (werkgroep-) ver
gadering. Bij de vaststelling onthield de commis 
sie zich dan ook van stemming.
Dat ook de resolutie Euthanasie niet van kritiek 
ontbloot was bewees het feit dat tegenover deze

resolutie het district Noord-Hol1 and een alter
natief stelde - de HB-resolutie werd aangenomen 
met 117 stemmen voor en 99 tegen.

Voor wat betreft West-West is de JOVD nu officieel 
voorstander van een Europese Defensie-organisatie die 
een aantal Europese instellingen van defensiesamen- 
werking - IEPG, WEU en Eurogroep - in zich moet gaan 
verenigen.
In de resolutie Euthanasie pleit de JOVD voor een 
wettelijke regeling van dit onderwerp.

Het congres vond ditmaal plaats in Motel Eindhoven.
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Tussen de bedrijven door deelde de nieuwe VVD, 
Michiel Wigman. mee dat het - zoals inmiddels 
jammer genoeg gebruikelijk - de afgelopen nacht 
weer eens niet aan ernstige ordeverstoorders 
had ontbroken. Grotere hilariteit kon opbrengen 
het bericht dat de heren Rohof, Scholten en 
Leenaars de film "De romantische nachten van 
Sabine S." nog dienden te betalen.

Ook de moties werden in betrekkelijk snel tempo 
behandeld. Belangrijke aangenomen moties waren de 
HB-motie NCO en de motie remigratie - hierin wordt 
bepleit dat er onder omstandigheden na remigratie 
van buitenlandse werknemers een terugkeer-optie 
mogelijk moet zijn.

Op het congres zegde het Hoofdbestuur eveneens 
toe dat een commissie Driemaster op het Novem- 
bercongres een stuk aan de Algemene Vergadering 
zal aanbieden. In dit rapport zal getracht wor
den de visie van het Hoofdbestuur, neergelegd 
in de Notitie Driemaster, en de kritiek vanuit 
de vereniging hierop, te verenigen.

De afdeling ABCD kreeg ditmaal uit handen van 
Ton Hooijmaijers de wisselbeker voor de groot
ste ledenwinst.
Inmiddels liep het congres ten einde en diende 
nog een punt behandeld te worden: de rondvraag 
Zoals gewoonlijk werd dit weer een ontspannen 
afsluiting van het congres met als belangrijk
ste punten de traditionele roep om adhesiete- 
legrammen aan diverse gezagsdragers (ditmaal 
de Koningin, de Paus en Khomeini); een klacht 
van de heer AntoinScholten over de beddenver
deling - zijn bed bleek reeds in gebruik bij 
de heren Rohof en Leenaars; klachten over 
gedrag van leden de afg^'open nacht en het 
voorkomen van - volgens de heer J. van Gilse - 
teveel steil- en taaalvauten in de Driemaster.

Na bevredigende beantwoording van deze bran
dende vragen sloot de voorzitter - onder ui
ting van zijn genoegen over het snelle ver
loop - om 17.30 de vergadering.

KIJK MET JASON OVER DE GRENS
A ls lid van  de J.O .V .D . bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in de b in nen lan d se politiek. 
U  beseft o o k  terdege dat h ierm ee het bu itenland beleid  o n lo sm a k e lijk  is verbonden.
D e n k  b ijvoorbeeld  a a n  in tern ationale handel, kruisw ap enp roblem atiek  en ontw ikkelings
sam enw erking.

De Stichting Jason
[a so n  stelt zich  ten doel jongeren de 
gelegenheid te  bieden zich m et 
in tern ation ale  vraagstu k ken  bezig te  
houden. Zij belicht vraagstukken  
a ls  d e  O ost-W est-verhouding, 
ontw ikkelingen op  het gebied van  
bew apening en ontw apening, de  
invloed v an  de b innenlandse  

olitiek  op de to tstan d kom in g  van  
et buitenland-beleid  etc. 

U itgangsp un t v an  Ja so n  is de v oo r
lichting o ve r de behandelde ond er
w erpen z o  veelzijdig m ogelijk  te  
d oen  zijn  o m  op b asis v an  deze  
veelzijdige in torm atie  een  eigen  
m ening te  vorm en.
Wat doet Jason
In verschillende p laatsen  in ons  
land organ iseert ja so n  lezingen,

forum -debatten, conferenties, 
uitw isselingen etc.
T ev en s brengt zij zes m aa l per ja ar  
het )a so n -M ag az in e  u it, d at iedere  
keer a a n  één sp eciaal th em a • v aa k  
in sam en h a n g  m et de conferenties • 
is gewijd. D e  red actie  trach t de 
gekozen th em a’s van  zoveel m oge- 
lijk in valshoek en  te  belichten, zod at 
d e lezer een  afgerond beeld v an  de 
behandelde p roblem atiek  krijgt.
U en Jason
ja so n  is een actieve  stichting d ie u 
erg  veel kan  bieden. V oo r m ensen  
d ie bij willen blijven op het eebied  
v an  d e  in tern ation ale  politiek is 
Ja so n  een  absolu te  n oodzaak. V oor  
slechts f 2 5 ,-  per ja a r  o ntvangt u het 
Jaso n -M ag az in e  thuis, evenals

uitnodigingen v oo r alle  Jason-activiteiten . W ilt u 
steunen, vul dan  o nd erstaan d e bon in (postzegel 
niet nodig).

I Antwoordcoupon
I O  ik wil ja so n  ondersteunen  v oo r f 2 5 ,-  per 
I per ja ar
'  O  s tu u r m ij m eer inform atie o ve r Jason

N a a m :. 

A d r e s : .

I 
I 
I

| O psturen  in een gesloten  enveloppe a an  
| ja so n , A ntw oord nu m m er 2 1 8 7 ,12 5 0 0  Z J D en  H aa g  (geen postzegel nodig)

W oon plaats:
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JOVD-lflRIA
EN PROFIL:

Waterland
Met een forse hamerslag werd in café-restaurant 
de Harmonie op 2 december 1977 20.00 uur de JOVD 
afdeling Edam-Volendam een feit. Deze oprichtings
vergadering met als gastspreker VVD-Tweede 
Kamerlid Loek Hermans was de eerste activiteit i n 
een lange reeks te gaan.

B e n k e e s  Eel t ink

Nu, ruim zeven jaar later be
staat deze afdeling nog steeds 
en is inmiddels uitgegroeid 
tot de afdeling Waterland, en 
alhoewel de oude kern ener
zijds heeft afgedaan en 
anderzijds actief is in 
hogere JOVD-regionen, mani
festeert zij zich nog altijd 
op een niveau waar aan kwa
liteit net iets meer waarde 
wordt gehecht dan aan kwan
titeit.
Met een aan zekerheid gren
zende waarschijnlijkheid 
is het op een regenachtige 
herfstavond gebeurd. Het 
zolderkamertje zal ook niet 
groot geweest zijn, want dat 
zijn fundamentele en meest 
ideale omstandigheden waarin 
ideeën gaan bloeien.
Een Edammer, erfelijk be
last met een politieke 
kwaal, zocht naar een manier 
om zijn ei kwijt te raken.
Dat was Jan van Zanen, die 
met vrienden en vriendinnen 
een eigen JOVD-afdeling 
daartoe als middel bij uitstek 
zag. De oprichtingsvergadering 
werd een succes en na afloop 
waren er voor het bestuur veel 
felicitaties van diverse ver
tegenwoordigende mensen uit 
verschillende politieke par
tijen.
Door middel van sprekersavon- 
den, ingezonden brieven, de
batten en borrel avonden, kreeg 
de afdeling haar eigen gezicht 
en inücorte tijd werd een gro
te reputatie opgebouwd; naar 
mijn mening geheel terecht, 
want een kersverse afdeling 
die meteen al een debat tus
sen de gemeentelijke lijst
trekkers op haar naam weet

te schrijven, staat zijn man
netje.
Landelijke bekendheid kreeg 
zij door een forum-avond over 
de Europese Verkiezingen in 
juni 1979, waar Veronica TV- 
opnamen maakte. Helaas werd 
het streven naar een gemeen
telijke jongerenraad een sle-

FEEST V A N  LIBERALE 
JONGEREN

— De liberale jongeren (J'OVD) uit Water
land organiseren op zaterdagavond 30 mei
a.s. in het Parochiehuis, Achterhaven 89 in 
Edam hun traditionele feestelijke afslui
ting van het seizoen. Dit „samenzijn” waar 
nu eens niet de politiek op de eerste plaats 
k^mt, maar vooral de gezelligheid, zal be
ginnen om plm. 20.00 uur.
JOVD voorzitter Peter de Baat, nodigt alle 
leden, donateurs en andere belangstel
lenden uit om te komen naar dit JOVD 
festijn. Landelijke JOVD Hoofdbestuursle
den, collega JOVD-afdelingen en andere 
liberale prominenten uit de de Omgeving 
zullen op deze bijeenkomst acte de prèsen- 
ce geven. Iedereen is van harte welkom! 
Informatie over de liberale jongeren? 
Carolien Loen, Sijmen Grootstraat 22, ( 
Edam, tel. 62515. t f t y Q

pende kwestie. Vele discus
sies en een met zorg opgestel
de nota "Jongerenraad" hebben 
niet op kunnen wegen tegen de 
politieke onwil die er heer
ste.
Door middel van een geografi
sche uitbreiding met o.m. 
Purmerend, Monnickendam, Broek 
in Waterland en het overgrote 
deel van de Beemster, kwam het 
tot de afdeling Waterland. 
Daarmee werden hogere eisen 
gesteld aan bestuurlijke 
capaciteiten, maar het huidige 
bestuur inclusief ondergete
kende ziet dat niet als pro
bleem. Desondanks zal het 
altijd moeite kosten jonge
ren te mobiliseren en hun 
latente capaciteiten te be
nutten. Maar in ieder mens 
is de behoefte aanwezig haar 
capaciteiten in te zetten. 
Daarom moet je jonge mensen er 
als het ware met hun haren bij 
slepen. Plak ze een titel op 
en zet ze aan het werk.

Dat politiek Nederland op dit 
moment een neiging naar links 
vertoont, mag van tijdelijke 
aard worden beschouwd. Impopu
laire maatregelen van rege
ringszijde komen hard aan bij 
de Nederlandse bevolking, maar 
de afdeling Waterland onder
schrijft dit beleid. Zij ziet 
het als haar taak deze op
vattingen naar buiten te 
brengen. *
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JOVD-IURIA
ECONOMISCHE DEEL PKP 

Te behandelen op de BAV van 21 september aanstaande.

mededingingsbeleid
323 De onbeschermde positie van consumenten in een markteconomie als 

de Nederlandse Is voor liberalen s le c h t s  aan v aa rd b a a r ,  indien 
voorkomen wordt dat ondernemingen machtsposities scheppen. De 
rivaliteit om de gunsten van de consument beschermt deze laatste; 
machtsposities van ondernemingen tasten deze rivaliteit aan. Con
sumenten worden daarvan het s lachtoffer  via hogere prijzen en 
lagere  kwaliteit.

324 Bovendien is concurrentie een belangrijke prikkel tot efficiency  
en Innovatie.

325 De overheid dient daarom de concurrentie ac tief  te stimuleren en 
de vorming van machtsposities te voorkomen. Daartoe dient een 
actief mededingingsbeleid te worden gevoerd.

326 Uitbreiding van het mededingingsbeleid dat in Europees verband 
wordt gevoerd, in het bijzonder betreffende een deugdelijke 
fusieregeling, moet door de Nederlandse regering worden ge 
steund. Fusies die de concurrentie in belangrijke mate doen 
verminderen, moeten worden verboden.

327 Dit Europees beleid dient te worden aangevuld met Nederlands 
beleid op die gebieden waar het Europese recht niet geldt. 
Kartelvorming en fusies moeten daarbij onder een geconditioneerd 
verbodsstelsei vallen.

arbeids t i jdverkort ing
336 De JOVD acht arbeidstijdverkorting acceptabel om de werkgelegen

heid eerlijker te verdelen onder de volgende voorwaarden:
- de b e d r i j f s t i jd  mag niet verminderen
- de arbeidskosten per eenheid produkt mogen niet toenemen
- het mag niet landelijk, integraal en/of verplicht worden inge

voerd maar moet worden gestimuleerd per bedrijfstak of bedrijf 
en niet uniform voor alle functies

- de a rb eid st i jd  dient fors gekort te worden
- de overheid moet haar belasting- en sociale zekerheidsstelsel 

aanpassen.

337 De overheid zelf moet bij arbeidstijdverkorting een voortrek
kersrol vervullen, enerzijds vanwege haar voorbeeldfunctie naar 
het particuliere bedrijfsleven en anderzijds vanwege de voor 
haar gunstige financiële uitkomsten van arbeidstijdverkorting.

directe belastingen en sociale  zekerheid
345 Het huidige stelsel van sociale  zekerheid voldoet niet. Het ls een 

versnipperd, ingewikkeld geheel dat allerlei ongewenste neven
effecten heeft, en diverse elementen bevat die vanuit een liberale 
visie niet in zulk een stelsel thuis horen.

346 De directe belastingen hebben in principe hetzelfde doel ais de 
sociale zekerheid, namelijk de herverdeling van de gevormde 
inkomens. Aan het huidige belast ingstelsel kleven echter dezel f
de bezwaren als aan het sociale  zekerheidsstelsel.

347 Daarom pleit de JOVD voor een systeem dat beide s telse ls  Inte
greert In een drfetraps-systeem, te weten:
- eerste trap: een gefiscaliseerd basisinkomen. Het basisinkomen 

moet de minimaal noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud 
dekken

- tweede trap: verplichte verzekeringen teken loonderving door
ziekte, werkloosheid of pensionering

- derde trap: vrijwillige, individuele verzekeringen.

348 De eerste  trap bestaat uit een basisinkomen, dat iedere ingezetene  
die bereid is een bijdrage te leveren aan de welvaart in onze 
samenleving, van de rijksoverheid ontvangt via de belastingdienst. 
Iemand wordt geacht bereid te zijn een bijdrage aan de welvaart te 
leveren, indien hij of  zij een aanzienlijk deel van zijn of haar 
tijd besteedt aan:
- arbeid in loondienst
- het verzorgen van de huishouding in een samenlevingsvorm
- studie voor een daartoe erkende opleiding
- het zoeken naar arbeid in loondienst.
Minderjarigen, volledig arbeidsongeschikten en gepensioneerden  
kanen in ieder geval in aarmerking voor het basisinkanen.

349 Over alles wat men verdient moet men een uniform percentage 
belasting betalen. Belastingvrije voet en de progressie van de 
marginale belastingtarieven verdwijnen daarmee dus. Een drasti
sche sanering van het aantal aftrekposten moet hiermee gepaard 
gaan, waarbij de woonlasten echter wel aftrekbaar moeten 2i]n.

350 De tweede trap bestaat uit verplichte verzekeringen tegen loon
derving door kortstondige en langdurige arbeidsongesch iktheid .  
Deze uitkering wordt, afhankelijk van het arbeidsverleden, in 
maximaal twee jaar afgebouwd. Daarna resteert het basisinkomen.

351 De derde trap bestaat uit individuele verzekeringen, die ieder 
mens vrij is om af te sluiten. Hiermee wordt aan de eigen verant
woordelijkheid van het Individu inhoud gegeven.

390 ONDERNEMINGSDEMOCRATISERING

391 Vele ondernemingsbeslissingen raken direct dan wel indirect de belangen 
van de werknemers. Daarom dienen de werknemers, liefst in een zo vroeg 
mogelijk stadium, in de besluitvorming te worden betrokken.

392 De JOVD acht het echter niet verstandig deze werknemersinspraak te for
maliseren in een ondernemingsraad in kleine ondernemingen (minder dan 
50 werknemers).
De geringe omvang van deze bedrijven maakt een meer informele inspraak 
mogelijk.

393 In grotere ondernemingen dient een democratisch gekozen ondernemings
raad, waarin de werknemers zijn vertegenwoordigd, inspraak te hebben in 
die ondernemingsbeslissingen, die de belangen van de werknamers raken. 
Bij operationele beslissingen die de werknemersbelangen rechtsstreeks 
raken dient de O.R. een veto te hebben.

394 Bij strategische beslissingen, zoals betreffende investering innovatie 
en sanering dient de O.R. tijdig inspraak te krijgen middels een advies 
dat de ondernemingsleiding verplicht is in te winnen.

395 Deze werknemers invloed kan slechts effectief zijn als de O.R. voldoen
de informatie heeft. De O.R. dient dan ook een recht op informatie te 
hebben.

396 Deze ondernemingsdemocratisering kan er ook toe bijdragen dat beslis
singen die door het management worden genomen, sneller door de werkne
mers worden geaccepteerd en geeffectiseerd. (vergl. Japan).

397 De slagvaardigheid van het management mag echter niet al te zeer worden 
aangetast. Bureaucratisering dient te worden voorkomen, opdat innova
tie en het zich aanpassen aan gewijzigde omstandigheden niet gefrusteerd 
worden.
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NEDERMND
HET OPTIMISME VAN

" J e u g d w e r k l o o s h e i d ?  Na 1990 k u n n e n  

we ons nauwelijks v o o r s t e l l e n  dat 

we er in 1985 zo van w a k k e r  

l a g e n . "

Binnen alle politieke partijen begint de voorberei
ding van de Tweede Kamer-verkiezirigen in 1986 op gang 
te komen. Voor wat betreft de VVD hield dit ondermeer 
in dat afgelopen mei stevig werd gevochten met als 
inzet de sociaal-economische koers die de partij de 
komende vier jaar moet gaan varen.
Reden genoeg voor Driemaster om een vraaggesprek te 
houden met dr. R.W. de Korte, coördinator van het fi
nancieel en sociaal-economisch beleid binnen de VVD- 
fractie in de Tweede Kamer.

Auke Baas & Jacco de Baat

Uitkomst van bovengenoemd gevecht was, dat er een 
rapport met in VVD-ogen op z'n zachtst gezegd onor
thodoxe voorstellen ter bestrijding van de werk
loosheid, door de partijraad van de VVD zo ongeveer 
de grond werd ingeboord.
Gevraagd naar wat het rapport voor de VVD nu eigen
lijk voor nut heeft gehad, antwoordt De Korte dat 
het binnen de partij "een goede discussie" heeft 
opgeleverd. De beoordeling van het rapport zélf is 
enigszins minder vleiend : in de ogen van De Korte 
blijkt de commissie, als het gaat om manieren van 
werkloosheidsbestrijding, de plank nogal te hebben 
misgeslagen. Sommige voorstellen stonden haaks op 
het kabinetsbeleid.
"De VVD-fractie wil een macro-economisch standvas
tige koers en géén gemorrel en geavonturier binnen 
het economisch beleid." Die zit. Wat de VVD onder 
een een standvastige koers verstaat heeft een ieder 
inmiddels kunnen lezen: de komende kabinetsperiode 
dient 18 miljard gulden bezuinigd te worden, het 
financieringstekort moet terug naar 4,5 %, en 
voorts staat er een lastenverlichting voor de bur
ger van 1 % op het progamma. Wanneer dit wordt ge
realiseerd, dan blijven bovendien de uitkeringen 
en salarissen van overheidspersoneel onaangetast."

En waar moeten die 18 miljard van
daan komen ?

Een en ander blijkt nog in de pijplijn te zitten en 
dat legt uiteraard beperkingen op ten aanzien van 
wat naar buiten gebracht mag worden, maar een tipje 
van de sluier wil De Korte desgevraagd wel voor ons 
oplichten: de komende periode wordt er op een heel 
andere manier bezuinigd dan de huidige. "Het korten 
van inkomens is voorbij, er zal moe
ten worden gedacht aan het afstoten van complete 
overheidstaken en privatisering op grote schaal."

.... De Korte in actie in de
Tweede Kamer

Wat een en ander gaat opbrengen wil De Korte nog 
niet zeggen, wél dat een deel van de opbrengst van 
deze operatie zal worden besteed aan overheids
investeringen in wat zo modieus de "High Tech"-sec- 
tor heet. Een concreet bedrag wordt wel genoemd bij 
de tweede grote operatie: de stelselherziening van 
de sociale zekerheid. Deze moet 4 miljard gulden op 
gaan brengen.
En waar die overige 14 miljard vandaan moet komen, 
horen we te zijner tijd wel.

We vragen ons wél af of de VVD met 
zo'n programma nog wel aan regeren 
toekomt, in een tijd waarin steeds 
meer gedacht wofdt dat het wel 
weer losloopt met de economie....

"Ik weet zeker dat dit beleid bij de verkiezingen 
succes gaat krijgen mede door de feiten! En mocht 
onze boodschap desondanks niet overkomen bij het 
publiek, dan komt dat louter en alleen omdat wij 
deze verkeerd gebracht hebben."
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RUDOLF DE KORTE

We stappen over naar het punt van de jeugdwerkloos
heid, De VVD-partijraad blijkt namelijk niet zo 
heel veel te zien in werkgelegenheidsplannen en wij 
willen daarom wel een weten of dat ook negatieve 
consequenties heeft voor overheidsinitiatieven ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
Dit blijkt niet helemaal zo te zijn: " De VVD gaat 
bij de benadering van de jeugdwerkloosheid uit van 
een vier-sporen beleid. In de eerste plaats zorgen 
voor een algemeen herstel van de werkgelegenheid. 
Uit de statistieken blijkt namelijk dat nieuwe ba
nen vooral door jongeren worden opgevuld. Een twee
de punt is het uitbreiden van het leerlingstelsel. 
Ik denk daarbij aan het systeem zoals dat nu in De
nemarken gehanteerd wordt. Daar gaat 70 % van de 
werkende jongeren door het leerlinstelsel (in 
Nederland 6 %). Jongeren kunnen zo ingroeien in het 
arbeidsproces. Dit is echter een kwestie van lange 
termijn-beleid.
Het derde spoor heeft betrekking op de introductie 
van zogenaamde groeibanen. Je begint met een 
32-urige werkweek en groeit-dan door naar een 38- 
urige werkweek.
Ten vierde pleit de VVD voor een zo groot mogelijk 
aantal praktijkleerplaatsen, waarbij deels produc
tief werk verricht' wordt en deels wordt geleerd."

Hoe zal het jeugdwerkloosheidspro- 
bleem zich in de toekomst ontwik
kelen ?

"Ik ben daar zeer optimistisch over. Na 1990 zal er 
een volledige omslag plaatsvinden. We krijgen dan 
te maken met een tekort van jeugdige werknemers op 
de arbeidsmarkt, doordat de effecten van de naoor
logse geboortegolf dan zijn afgenomen.
We kunnen ons dan nauwelijks voorstellen dat we 
ons daar nu zo druk over maken."

De tijd blijkt te dringen, er is nog tijd voor één 
korte vraag. Als uitsmijter besluiten we hem te 
vragen wat hij zou doen als de VVD hem vroeg om in 
1986 lijsttrekker te worden.
"Als mij dat gevraagd zou worden, zou ik dat reso
luut weigeren. Ik weet namelijk een veel betere 
kandidaat. Dat is Ed Nijpels."

•y

Past in dit beleid ook een verlaging 
van het minimum jeugdloon 1

"Nee, dat niet. Het is natuurlijk wel zo dat jon
geren bij een 32-urige werkweek minder zullen ver
dienen, er wordt immers minder gewerkt, maar het 
minimum-jeugdloon op uurbasis mag zeker niet ver
laagd worden. Jongeren dienen daarvoor te worden 
beschermd."

En wat zijn de consequenties voor 
het niveau van de uitkeringen voor 
jongeren ?

Deze blijken eveneens te moeten worden aangepast 
aan de verkorte werkweek. Na enig aandringen onzer
zijds blijkt dat, wanneer op grote schaal 32-uurs-

banen worden ingevoerd, in de ogen van De Korte de 
consequentie dient te zijn dat de uitkeringen niet 
hoger mogen zijn dan een percentage van het jeugd
loon op basis van deze 32 uur. "In bepaalde situ
aties is het nu al zo dat een jongere in de bij
stand meer krijgt dan wanneer hij zou werken. Dat 
is een gekke situatie. Het neemt de prikkel om te 
gaan werken volledig weg. Wat dat betreft heb ik 
respect voor jongeren, die -ondanks de hogere 
RWW-uitkering- toch gaan werken."
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RESOLUTIE

D E M O S T A A T

Voor u ligt thans de resolutie Demostaat, die 
op het Novembercongres aan de algemene vergade
ring zal worden voorgelegd.
Sluitingsdatum voor het indienen van moties en 
amendementen voor dit congres is

Na deze resolutie volgen een viertal artikelen 
die geschreven zijn door leden van de resolutie- 
commissie Demostaat en die uitleg geven over de 
inhoud van de resolutie.

Uitleg wordt ook gegeven in een begeleidende no
titie die aan alle afdelingen en districten 
wordt toegezonden. Afdelingen die meer exempla
ren willen hebben kunnen vanaf 5 augustus het 
Algemeen Secretariaat bellen.
Ook zal er een THEMAMIDDAG op vrijdag 27 septem
ber in Nijmegen worden gehouden, waarop veel 
bekende politici en andere deskundigen zich 
over de in Demostaat voorgestelde vernieuwingen 
zullen buigen. Onmisbaar voor hen die met deze 
resolutie aan de gang willen!

000 preambule

010 Vrijheidsbegrip
011 Optimale vrijheidsrealisering is de basis van een 

liberale maatschappij.
012 De vrijheid van de een wordt begrensd door de vrijheid 

van de ander. De individuele vrijheid wordt gedefini
eerd door deze begrenzingen.

013 Liberalisme beperkt zich niet tot de formele vrijheid, 
maar omvat ook de materiele vrijheid. In de liberale 
visie heeft de overheid een taak de materiele vrijheid 
te realiseren. Dit geschiedt door de burgers een 
voldoende uitgangspositei te verschaffen opdat zij 
optimaal van de formele vrijheid gebruik kunnen maken.

020 Overheidslegitimatie
021 De overheidsmacht is gelegitimeerd door de theorie van 

het sociaal contract.
022 Dit sociaal contract is een stilzwijgende uiting van 

de volkswil om de overheidsmacht te accepteren, zodat 
overheidsgezag uitgeoefend kan worden over alle bur
gers, met het uiteindelijke doel voorwaarden te 
scheppen om de vrijheid te realiseren.

023 Er is sprake van een gelegitimeerde overheid indien 
de uitoefening van de overheidsmacht gechiedt volgens 
de bij het sociaal contract overeengekomen voorwaarden.

024 Deze voorwaarden zijn:
a. dat de overheid de vrijheid niet verder beperkt 

dan noodzakelijk is om de optimale vrijheid te 
realiseren;

b. dat de uitoefening van de overheidsmacht gedemo
cratiseerd is.

025 Indien er niet sprake is van een gelegitimeerde 
overheid behoeft de overheidsmacht niet erkend te 
worden

030 Democratie
031 Een liberaal democratiebegrip gaat uit van de indivi

duele vrijheid en is gebaseerd op het recht en de 
mogelijkheid van het individu om in de democratie te 
kunnen participeren.

032 Van democratische besluitvorming is sprake wanneer 
daarbij ook met de belangen van minderheden wordt 
rekening gehouden.

033 De J0VD kiest voor een stelsel van representatieve 
democratie aangevuld met directe vormen van democratie.

034 Om de invloed van de burger zo groot mogelijk te 
maken dient deze democratie gestalte tekrijgen in 
een gedecentraliseerde eenheidsstaat

100 Staatshoofd

110 Als liberalen zijn wij van mening dat een openbare 
functie, dus ook die van het staatshoofd, nooit 
verkregen mag worden door geboorte. Een opeDare 
functie dient verkregen te worden op grond van 
persoonlijke kwaliteiten.

110 Minderheidsstandpunt 1
Als liberalen zijn wij van mening dat een 
opebare functie niet mag worden verkregen op 
grond van geboorte. Een openbare functie dient 
verkregen worden op grond van persoonlijke 
kwaliteiten. Enige uitzonderingen hierop vormt 
de functie van Staatshoofd, bepaald door een 
eeuwenlange traditie en symbolieke waarde.

111 Gezien de symboolfunctie van het koningshuis is het 
koningsschap vooralsnog aanvaardbaar.

111 Minderheidsstandpunt 1
Een modern constitutioneel koningsschap, zoals 
dat zich in een bijzondere band met het 
Nederlandse volk heeft ontwikkeld, is voor 
liberalen in Nederland princiieel aanvaardbaar.

111 Minderheidsstandpunt 2
Op grond van liberale beginselen dient er een 
gekozen staatshoofd te komen.

112 Politieke invleod van het staatshoofd moet worden 
uitgesloten en het staatshoofd maakt geen deel uit 
van de regering.

112 Minderheidsstandpunt 1
De president heeft onder andere een taak bij 
de formatie.

112 Minderheidsstandpunt 2
De president wordt verkozen door de verenigde 
vergadering van Kamer en Senaat voor een 
periode van vijf jaar.
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200 Volksvertegenwoordiging

210 Politieke Partijen
211 De parlementaire democratie ka slechts functioneren 

indien er een pluriform partijenstelsel bestaat.
212 De rol van kleine partijen wordt positief gewaardeerd 

Het streven naar een tweepartijenstelsel wordt af
gewezen .

213 Partijen zijn verenigingen met een publiekrechtelijk 
karakter. Hun juridische positie wordt geregeld in de 
wet op de partijen

214 De wet onderscheidt formele en informele partijen.
215 Formele partijen kennen een interne democratische 

structuur en een vorm van kandideringsreferendum, zo
als in deze wet wordt voorgeschreven.

216 Formele partijen en hun geestverwante wetenschappelijk 
ke bureau's, vormings- en scholingsinstituten en jong
erenorganisaties krijgen geldelijke ondersteuning van 
overheidswege. De formele partijen krijgen verder ra
dio- en t.v.-zendtijd buiten de verkiezingstijd.

217 Alle partijen die geen formele partijen (meer) zijn, 
zijn informele partijen in de verenigingsvorm.

218 Formele en informele partijen kunnen zich inschrijven 
bij de kiesraad.
Iedere ingeschreven partij heeft het recht op deel
name aan de verkiezingen . voor Kamer en Senaat en 
zendtijd op radio en t.v. binnen de verkiezingstijd.

220 Kiesstelsel
221 De Staten-Generaal bestaan uit de Kamer en de Senaat. 

De leden der Staten-Generaal worden gekozen door de 
Nederlanders, die de leeftijd van achttien jaar heb
ben bereikt en niet door de rechter uit het kies
recht zijn ontzet.
leder die kiesgerechtigd is, kan tot lid der Staten- 
Generaal worden gekozen.

222 De Kamer bestaat uit tenminste 200 zetels. De zetel
verdeling over de partijen wordt bepaald door het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging voor een 
periode van ten hoogste vier jaar.

223 Vijftig kamerleden worden gekozen in enkelvoudige 
districten via het relatief meerderheidsstelsel.

224 De overige kamerleden worden gekozen in het landelijk 
kiesdistrict via het lijstenstelsel. Het aantal ze
tels, behaald door een partij in het landelijk kies
district, wordt bepaald door van het aantal zetels, 
behaald door deze partij via evenredige vertegen
woordiging, het aantal zetels verkozen in de enkel
voudige districten, af te trekken.

225 De restzetels worden verdeeld via het systeem van de 
grootste overschotten.

226 Behaalt een partij meer zetels in de enkelvoudige 
kiesdistricten, dan waarop zij recht heeft volgens 
evenredige vertegenwoordiging, dan wordt het surplus 
beschouwd als een uitbreiding van de Kamer.

227 Er bestaat geen hogere kiesdrempel dan de kiesdeler.
228 Binnen een lijst worden de zetels verdeeld volgens 

de lijstvolgorde, waarbij voorrang wordt verleend 
aan die kandidaten, waarvan het aantal behaalde stem 
men eenderde van de kiesdeler overschrijdt.

229 De Senaat bestaat uit 75 zetels. Zijn leden worden 
rechtstreeks gekozen door een personenstelsel via e- 
venredige vertegenwoordiging, tegelijkertijd met de 
Kamer.

230 De Senaat
231 De Senaat kan voor de uitoefening van zijn verzwaarde 

controletaak op het bestuur van de volgende rechten 
gebruik maken:
a. het recht op interpellatie;
b. het recht om aan de Algemene Rekenkamer opdracht 

te geven, van bepaalde overheidsuitgaven doel
en rechtmatigheid te onderzoeken.

232 Vijfentwintig Senatoren kunnen besluiten dat de Se
naat een parlementaire enquête houdt.

233 Iedere Senator heeft het recht om vragen te stellen 
aan de (onder-) ministers.

240 De Kamer
241 De Kamer kan voor haar beleidsbepalende taak van de 

volgende rechten gebruik maken:
a. het al dan niet aanvaarden van wetsontwerpen en 

moties;
b. het recht van interpellatie;
c. het recht van amendement op ieder geagendeerd 

voorstel;
d. het budgetrecht, mits zij bij nieuwe uitgaven 

aangeeft hoe deze bekostigd moeten worden;
e. de benoeming van de minister-president.

242 De Kamer kan de Senaat verzoeken een parlementaire 
enquête te houden, waarna de enquêtecommissie ver
antwoording aan de Kamer dient af te leggen.

243 Ieder kaerlid kan een wetsontwerp indienen en heeft 
het recht om aan de (onder-) ministers vragen te 
stellen.

244 Een crèche staat voor de kinderen van de kamerleden 
ten dienste.

250 Fracties
251 Het functioneren van groepen volksvertegenwoordigers 

in fractieverband kan functioneel zijn.
252 Fractiediscipline is aanvaardbaar, zolang er voor 

een individueel kamerlid de mogelijkheid bestaat om 
afwijkend te stemmen.

253 Het beginsel van vrije mandaat mag niet door frac
tiediscipline worden aangetast.

260 Bestaffing Kamer en Senaat
261 Iedere volksvertegenwoordiger en fractie heeft een 

staf waarbij de grootte en de functie afhankelijk 
is van de taak.

262 Senaat en Kamer worden ondersteund door het parle
mentair wetenschappelijk instituut.

263 Ieder Kamerlid en iedere Senator krijgen een budget 
voor wetenschappelijk onderzoek.

300 Regering

310' Formatie
311 De invloed van de Kamer op de regeringsformatie 

dient vergroot te worden.
312 De gang van zaken tijdens de formatieperiode dient 

aan ministeriele verantwoordelijkheid onderworpen 
te zijn.

313 Om redenen van doelmatigheid dient de demissionaire 
periode van een regering en de formatieperiode zo 
kort mogelijk te zijn.

314 De Kamer benoemt binnen een maand een minister-for- 
mateur door middel van een hoofdeli ike
geheime stemming met absolute meerderheid van het aantal 
gekozen Kamerleden.

314 Minderheidsstandpunt 1
De Kamer doet binnen een maand een voordracht tot een 
minister-formateur door middel van een hoofdelijke ge
heime stemming met absolute meerderheid van het aantal 
gekozen Kamerleden. De president kan slechts op zwaarwe
gende gronden en gemotiveerd van de voordracht afwijken.
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315 De regeringsverklaring heeft plaats binnen drie maanden 

na de benoeming van de minister-formateur.

316 De minister-formateur wordt van rechtswege minister
president in de regering en benoemt in die hoedanigheid 
de overige ministers en is politiek verantwoordelijk 
voor de gang van zaken tijdens de formatieperiode.

317 De minister-president heeft de bevoegdheid om tussentijds
de samenstelling van zijn regering te wijzigen.

318 De onderminister kan zijn minister in de ministerraad 
vervangen en wordt benoemd en ontslagen door de mini
ster-president na instemming van de minister. Indien 
zijn minister wordt ontslagen of ontslag neemt, neemt 
de onderminister ook ontslag.

319 De vertrouwensregel en het ontbindingsrecht blijven on
verkort gehandhaaft in de verhouding Kamer en regering, 
respectievelijk de individuele minister.

400 Wetgeving

410 Formele Wetgeving
411 Wetsvoorstellen kunnen worden ingediend door de regering 

, door elk Kamerlid en door het volksinitiatief.
412 Onder volksinitiatief wordt verstaan het indienen bij de 

Kamer van wetsvoorstellen, door middel van een petitie, 
ondertekend door een aantal mensen, gelijk aan de kies
deler bij de laatste Kamerverkiezingen. Het wetsvoorstel 
wordt verdedigd door woordvoerders van de iniatiefnemers

413 Elk wetsvoorstel wordt voor behandeling voorgelegd aan 
het Centraal Wetgevingsinstituut en aan de Raad van Sta
te.

414 De Kamer kan het wetsvoorstel amenderen alvorens de Ka
mer het wetsvoorstel al dan niet aanvaardt. De indie
ners kunnen het wetsvoorstel intrekken zolang de Kamer 
het wetsvoorstel niet heeft a a n v a a r d

415 Na de aanvaardingsperiode vangt een afkoelingsperiode 
van 31 dagen aan, die door de Senaat met twee maal 31 
dagen verlengd kan worden.

416 Gedurende de afkoelingsperiode kan de Senaat besluiten 
tot terugzending, waarna de behandeling in de Kamer op
nieuw aanvangt. Inzake een wetsvoorstel heeft de Senaat 
slechts eenmaal dit recht.

417 Gedurende de afkoelingsperiode kunnen tenminste 90 Ka
merleden via een motie verzoeken om een correctief 
wetgevingsreferendum. Dit verzoek dient door de Kamer 
te worden gehonoreerd. Dit verzoek kan niet gedaan 
worden bij b e g r o t i n g s w e t t e n  . In dit
referendum kan het wetsvoorstel worden bevestigd of 
afgewezen. De uitslag van het referendum is slechts 
rechtsgeldig indien meer dan de helft van de kiesge
rechtigden heeft gestemd.

418 Na afloop van voorafgaand proces dient de verantwoor
delijke minister binnen 14 dagen het wetsvoorstel te 
bekrachtigen door middel van ondertekening. Na be
krachtiging wordt het wetsvoorstel wet en wordt binnen 
31 dagen gepubliceerd in het Staatsblad.

419 Elke andere vorm van referendum op nationaal niveau 
wordt als inbreuk op de representatieve democratie be
schouwd en daarom afgewezen.

420 Materiele wetgeving door regering of minister
421 Op verzoek van 10 Senatoren kan de Senaat een Algemene 

Maatregel van Bestuur, een ministeriele verordening of 
subsidievoorwaarden ongeldig verklaren. Dit verzoek 
dient binnen 31 dagen na afkondiging gedaan te worden.

512 Er is een Constitutioneel Hof waarvan de leden door de 
Kamer op voorstel van de overige leden van dit Hof 
worden benoemd.

513 Taken van dit Constitutioneel Hof zijn o.a.:
a. het toetsen van wetten op strijdigheid met de grond

wet ;
b. het geven van prejudiciële beslissingen inzake alle 

grondrechten op verzoek van de rechter, een der par
tijen en ambtshalve.

520 Grondrechten
521 Grondrechten zijn uitgangspunten voor de individuele 

en maatschappelijke vorming en ontplooiing van het 
individu.

522 Grond'rfechten zijn rechten welke ten alle tijden aan de 
rechter kunnen worden voorgelegd en kennen gefaseerde 
horizontale werking.

600 Gemeenten en provincies

610 Gemeente
611 Aan het hoofd van de gemeente staat de Gemeenteraad 

met als voorzitter de Burgemeester.
612 Als bestuursorgaan kent elke gemeente het College 

van Burgemeester en Wethouders.
613 De Burgemeester wordt op voordracht van de gemeente

raad door de Minister van Binnenlandse Zaken benoemd.
Hij kan slechts op zwaarwegende gronden en gemotiveerd 
van de voordracht afwijken.

614 De Wethouders worden door de Raad uit haar midden benotMiid.

620 Provincie
621 Aan het hoofd van de provincie staan de Provinciale 

Staten, met als voorzitter de Commissaris.
622 Als bestuursorgaan kent elke provincie de Gedeputeerde 

Staten, met als voorzitter de Commissaris
623 De Commissaris wordt op voordracht van de Provinciale 

Staten door de Minister van Binnenlandse Zaken benoemd.
Hij kan slechts op zwaarwegende gronden en gemotiveerd 
van de voordracht afwijken.

Kantoor- en Schoolgroothandel
Hulzenseweg 20 6534 AN 
Postbus 217 6534 AN Nijmegen 
Tel. 080-561044

De méést komplete 
kantoorleverancier!

500 Grondwet en grondrechten

510 Constitutionele rechtspraak
511 De wetten zijn niet onschendbaar
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CONTROLE EN PARLEMENT

BERNARD TILMAN
Het RSV debacle heeft één ding zeer duidelijk ge
maakt: De parlementaire controle op het regerings
beleid is onvoldoende. De Tweede Kamer debatteerde 
over RSV met boter op het hoofd.
Om dit soort politieke fiasco’s te voorkomen en om 
meer duidelijkheid te scheppen in het functioneren 
van de politiek is het wenselijk een onderscheid te 
maken tussen controle vooraf en controle achteraf. 
Immers degenen die bij de controle vooraf fouten ge
maakt hebben zullen het lastig en vervelend vinden 
als deze fouten aan het daglicht komen, m.a.w. het 
is in hun belang gemaakte controle fouten te ver
doezelen. De twee controlefuncties moeten dan ook 
door twee verschillende instanties geschieden.
De commissie Demostaat stelt dan ook voor, om de 
controle vooraf te laten geschieden door een uitge- 
breide(Tweede) Kamer en de controle achteraf door 
het Senaat. De bevoegdheden van het Senaat zullen 
dan ook enerzijds beperkt worden en anderzijds uit
gebreid worden.
Beperkt worden de bevoegdheden doordat het kabinet 
voor zijn politieke voortbestaan niet afhnkelijk is 
van de meerderheid in het Senaat; de vertrouwens- 
regel tussen Senaat en regering kan niet in werk
ing gesteld worden. Konsequentie daarvan is dat de 
regering harerzijds niet tot de ontbinding van het 
Senaat kan overgaan. Verder wordt de Senaat alleen 
nog zijdelings betrokken bij de wetgeving. (in formele 
zin).
Anderzijds staan daar zwaardere controlemogelijkheden 
van het bestuur tegenover. Voorgesteld worden het 
recht van interpellatie en het recht om aan de Al
gemene Rekenkamer specifieke overheidsuitgaven te 
onderzoeken op doel- en rechtmatigheid. Verder kun
nen 25 senatoren (1/3 v/h Senaat) besluiten dat de S 
naat een enquête gaat houden.Dit gekwalificeerde min 
derheidsrecht is zeer essentieel. Het gaat hier om 
het recht van een grote minderheid om op doelmatige 
wijze misstanden aan de kaak te doen stellen zonder 
dat de regeringsfracties dit kunnen frustreren.
Op deze wijze is uiteindelijk een afstandelijke con
trole achteraf gewaarborgd. Deze afstand tussen 
partijpolitieke belangen en een goede controle ach
teraf wordt mede beoogd doordat Senatoren volgens 
een personenstelsel gekozen worden.
De democratische controle vooraf wordt in boven
staand model uitgeoefend door de Kamer. Daardoor 
kan zij van de volgende rechten gebruik maken, het 
recht van interpellatie, het recht van amendement, 
het budgetrecht (maar zij moet bij nieuwe uitgaven 
aangeven hoe deze bekostigd moeten worden), het 
recht om een minister-president te benoemen (zie 
elders in deze Driemaster). Daarnaast heeft ieder 
individueel Kamerlid het recht om een wetsontwerp 
in te dienen.
Iedere Senator en Kamerlid kunnen aan de ministers 
vragen stellen.

HET SOCIAAL CONTRACT

FOPPE ANDRIESSE
In de resolutie Demostaat 1985 wordt gesproken over 
het sociaal contract, dat als een legitimatie van 
de overheidsmacht dient. Het is wellicht goed om 
nog iets meer over het idee van het sociaal con
tract te zeggen.
Overheidsmacht zonder legitimatie is geen macht. 
Sterker nog geldt dit voor het overheidsgezag. De 
overheid dient zijn legitimatie aan iets anders te 
ontlenen dan alleen aan zijn bestaan. Het sociaal 
contract is dan de fictie welke de overheid legiti
meert. Zij behelst een stilzwijgende afspraak tussen 
de burgers onderling om het overheidsgezag en 
-bestaan te accepteren. Indien de overheid de gren
zen van haar gezag en macht voortvloeiende uit de 
afspraken overschrijdt, houdt de afspraak op te be
staan. De legitimatie is dan niet langer aanwezig. 
Het idee van het sociaal contract is niet nieuw. 
Reeds in de 17e enl8e eeuw werd het algemeen aan
vaard. Het had echter een andere uitwerking dan was 
voorzien. Het werd gebruikt voor de bestediging van 
de bestaande situatie.
In 1973 verscheen "A Theory of Justice" van Rawls, 
waarin hij teruggreep op de contracttheorie. Hij deed 
dit echter vanuit een heel andere sociale context 
en vanuit een rechtvaardigheidsgevoel dat de con- 
tractfilosofen nog onbekend was. Naast het toeken
nen van burgrelijke vrijheden laat Rawls ook de so— - 
ciaal-economische situatie een belangrijke rol spe
len in zijn visie op het sociaal contract. Niet al
leen t.a.v. de immateriële vrijheden heeft de over
heid een bij het sociaal contract bepaalde rol te 
vervullen, maar ook de materiele vrijheid valt onder 
deze afspraak.
Voor wat betreft de resolutie Demostaat 1985 is het 
idee van het sociaal contract alsvolgt uitgewerkt: 
Om tot de legitimatie van de overheid te komen is 
het noodzakelijk dat zij door de volkswil gedragen 
wordt. De volkswil vormt de grondslag voor het so
ciaal contract. Het sociaal contract is dus geen 
statisch geheel; het kan - mits zij daarmee uitdruk
king geeft aan de volkswil - gewijzigd worden. Om de 
overheidslegitimatie nu ook daadwerelijk te kunnen 
toetsen worden regelmatig verkiezingen gehouden.
De uitslag hiervan dient haar afspiegeling te krijg
en in de samenstelling van verschillende overheids
organen.
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RESOLUflE
NAAR EEN GEDEMOCRATISEERDE KABINETSVORMING

ELI LEENAARS
Natuurlijk is het zo dat politieke partijen geraad
pleegd worden i.v.m. de benoeming van de kabinets
formateur door de Koning en dat een geformeerd 
kabinet het vertrouwen, althans niet het wan
trouwen, van de Tweede Kamer moet hebben. Voor het 
overige vindt de kabinetsformatie achter gesloten 
deuren plaats en wordt het omgeven door een mis
tig stilzwijgen. De uitkomst van een kabinetsforma
tie is daarbij eerder afhankelijk van toevallige om
standigheden, zoals persoonlijke sympathieën en 
Wederzijdse voorkeuren voor culinaire uitstapjes, 
dan van de verkiezingsuitslag. Voor democratisch- 
liberalen is een dergelijke procedure onbevredigend 
en het dient dan ook beschouwd te worden als een 
achterhaald relict van koninklijke prerogatieven 
uit de 19e eeuw, dat niet meer past in een moderne 
democratische samenleving.
De commissie Demostaat heeft zich ter voorberei
ding op de resolutie "Burger en Democratie" 
(Demostaat '85), waarvan u het resultaat in deze 
Driemaster kunt lezen, ook gebogen over bovenstaand 
probleem.
Men is daarbij tot een, naar mijn mening, terechte 
conclusies gekomen: De kabinetsformatie dient ver
der gedemocratiseerd te.worden en als gevolg daar
van dient de minister-president een andere positie 
te krijgen in de ministerraad.
Wat zijn de hoofdproblemen?
1. Na de verkiezingen duurt het meestal erg lang, 
voordat er een nieuw kabinet gevormd wordt. Het 
gevolg is een lange demissionaire periode, waarin 
belangrijke politieke zaken niet aan de orde kunnen 
komen.
2. De kiezer heeft op dit moment geen enkele in
vloed op de kabinetsvorming, niet direct en ook 
niet indirect via de Tweede Kamer.
3. Er bestaat geen enkele vorm van politieke ver
antwoordelijkheid t.a.v. de kabinetsvorming.
4. De Koning kan een persoonlijke invloed hebben op 
de kabinetsvorming en de politieke kleur van het 
nieuw te vormen kabinet.
Een dergelijke situatie rechtvaardigt een wijziging 
in de formatie-procedure, waarbij aan bovenstaande 
problemen een oplossing wordt gegeven.
Uitdrukkelijk is de commissie niet de richting uit
gegaan van een direct te kiezen minister-president. 
Dit zou een verandering teweeg gebracht hebben in 
de vertrouwensrelatie tussen de Regering en de 
Tweede Kamer en de positie van de minister-presi
dent. daarin te sterk hebben gemaakt. Een motie van 
wantrouwen van de Tweede Kamer in de richting van 
de minister-president zou daarbij tot de onmogelijk
heden hebben behoord. De commissie heeft gekozen 
voor een gekozen formateur door de Tweede Kamer. 
(Qua beginsel te vergelijken met de bevindingen van 
de Staatscommissie-Biesheuvel), Deze formateur is 
dan tevens minister zonder portefeuille met een

"status aparte" in het demissionaire kabinet. We 
spreken dan ook van een minister formateur. De be
noeming van de minister-formateur dient binnen een 
maand na het aantreden van de nieuwe Kamer na de 
verkiezingen te geschieden. In feite zal de poli
tieke wilsvorming dus in die maand dienen te ge
schieden en zal daarna in de praktijk het nieuwe 
kabinet gevormd worden. De gekozen minister-forma
teur kan eventueel zijn opdracht aan de Kamer terug
geven. Dit zal in de praktijk echter niet gebeur
en, omdat de politieke wilsvorming binnen de eerste 
maand al heeft plaatsgevonden.
Bovenstaande procedure heeft een aantal voordel
en.
Op de eerste plaats is de formeel demissionaire 
periode van een kabinet tot een maximum beperkt. 
Zo'n demissionaire periode en de materieel de
missionaire periode voor de verkiezingen dienen tot 
een minimum beperkt te worden, omdat de slag
kracht en de politieke beslissingsruimte van een 
demissionair kabinet zeer beperkt is, terwijl er 
zich na verlo'op van tijd toch belangrijke politieke 
kwesties ter beslissing opdringen.
Op de tweede plaats heeft de kiezer op deze wijze, 
zij het indirect, invloed op de kabinetsvorming. Dit 
mag als een antwoord gezien worden op het bezwaar 
van de huidige procedure, dat de uitslag van de 
verkiezingen onvoldoende invloed heeft op de ka
binetsformatie (bijv. in 1977; de PvdA won toen 10 
zetels, maar bleef toch buiten het kabinet). Een 
grotere invloed van de verkiezingsuitslag op de 
kabinetsformatie is tevens noodzakelijk om de bur- 
gerte stimuleren naar de stembus te gaan. Een ver
anderd stemgedrag dient immers van invloed te zijn 
op het nieuwe kabinetsbeleid.
Op de derde plaats ontstaat er in het commissie
voorstel politieke verantwoordelijkheid van de mini- 
ster-formateur (later minister-president) voor de 
gang van zaken tijdens de kabinetsformatie. Op deze 
wijze wordt de kabinetsformatie uit de achterka- 
mertjesfeer gehaald en publiek discutabel gesteld. 
Heeft de burger geen recht om te volgen wat er in 
politiek Den Haag met zijn stem gebeurt?
Op de vierde plaats wordt in de door ons voorge
stelde procedure de politieke rol van de Koning 
teruggedrongen. Dit is niet alleen principieel wen
selijk, maar het zorgt er ook voor dat de Koning 
niet betrokken raakt in discussies rondom politiek 
omstreden kwesties.
Een laatste voordeel, dat overigens niet beoogd 
werd door de commissie maar wel een automatisch 
gevolg is van het commissie-voorstel, is de verbe
tering van de positie van de minister-president. Na 
de formatie en voor de regeringsverklaring wordt de 
minister-formateur automatisch minister-president. 
Het beginsel van "primus inter pares" zal niet meer 
van toepassing zijn. Hij contraseigneert dan ook de
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RESOLUNE
De heren Foppe Andriesse, Bernard Tilman, 
Eli Leenaars en Wilfried Derksen zijn lid 
van de commissie Demostaat.
Eveneens lid van deze commissie zijn Jan 
van Zanen en Taliën Willems.

benoemings-KB's van de overige ministers en is daar
door én door het feit dat hij als minister-formateur 
is benoemd politiek verantwoordelijk voor de gehele 
gang van zaken tijdens de formatie. Mede heeft dit 
automatisme een gunstig gevolg voor de afstand tus
sen Kamer en kabinet, omdat een ministercrisis min
der gemakkelijk een kabinetscrisis wordt. Tussen
tijdse vervanging van een minister wordt gemakke
lijker door de gelegitimeerde positie van de mini- 
ster-president die hij door zijn verkiezing heeft ge
kregen .
Al met al ben ik van mening dat het voorstel van 
de commissie Demostaat in de in deze Driemaster ge
publiceerde resolutie alle steun verdiend in de 
vereniging en op het congres.
We mogen niet stil staan bij de huidige situatie 
in ons staatsrechtelijke bestel. Integendeel, we 
moeten het aandurven om ons democratisch bestel aan 
te passen aan de niéuwe eisen van de samenleving 
zonder het goede uit het oude bestel te verliez
en. Een veranderende samènleving betekent steeds 
weer nieuwe eisen aan de democratie. Het zoeken 
daarnaar is een permanente zaak van iedere poli
tieke organisatie,de JOVD gezien haar traditie ze
ker niet in het minst.

NAAR EEN NIEUW

KIESSTELSEL
W ILFRIED  DERKSEN

De r e s o lu t ie  Demostaat 1985 doet voorstellen in 
zake wijzigingen van het Nederlandse kiesstelsel.
In dit artikel wil ik kort uiteen zetten wat deze 
voorstellen inhouden en waar ze op neer komen.
De commissie hecht veel waarde aan de evenredige 
vertegenwoordiging en de rol van kleine partijen. 
KAMER
Dit leidt er toe, dat het uitgangspunt van het 
nieuwe stelsel van de verkiezingen voor de Kamer 
het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging 
is. Wij zien echter ook veel voordelen in het dis
trictenstelsel. Ons stelsel is dan ook een combina
tie van beide stelsels. Op de eerste plaats staat 
dat de totale verdeling uitgaat van evenredige ver
tegenwoordiging. De 200 zetels worden verdeeld over 
de partijen naar rato van het stemmenaantal door 
middel van het systeem van grootste overschotten..
Dit laatste betekent dat de 'restzetels verdeeld 
worden over de partijen met de grootste overschot
ten. Hiermee is vastgesteld hoeveel zetels elke 
partij krijgt.

50 zetels worden ingevuld door aparte verkiezing
en in 50 kiesdistricten, dit gebeurt door het.rela
tieve meerderheidsstelsel. De kanidaat met de mee
ste stemmen wordt gekozen.
Het aantal zetels dat een partij haalt in de kies
districten wordt afgetrokken van het totaal aantal 
zetels, behaald volgens de E.V. Het aantal wat dan 
overblijft, is het aantal, dat elke partij krijgt van 
de overige 150 zetels.
Op deze manier worden zonder dat de evenredige ver
tegenwoordiging wordt aangetast, de voordelen van 
het districtenstelsel hiermee gecombineerd. Derge
lijke stelsels, met varianten, bestaan op dit moment 
in de Bondsrepubliek en in Denemarken.
Tegelijkertijd versterken wij de invloed van de voor
keurstemmen, door iedere kanidaat, die meer dan de 
helft van de kiesdeler haalt, voorrang te verlenen 
op kanidaten, die minder dan de helft hiervan heb
ben gehaald.
SENAAT
Volgens de resolutie wordt de Senaat rechtstreeks 
gekozen door een personenstelsel via de E.V. Ver
schillende varianten zij dao mogelijk. Met name wil 
ik ingaan op het stelsel, dat bekend staat onder 
de naam STV (Single Transferable Vote). Voordelen 
van het personenstelsel is dat de senatoren minder 
partijmensen zijn. Natuurlijk zijn ze lid van een partij 
maar doordat de partij geen invloed heeft op hun 
verkiezing, hoeven zij zich minder van hun parij- 
wensen aan te trékken.
STV staat voor, hetgeen al eerder genoemd, Single 
Transferable Vote, oftewel enkelvoudig overdraag
bare stem. Het verschil tussen een personenstelsel 
en een lijstenselsel heeft te maken met de overdr
acht van stemmen, als een kanidaat een kiesdeler 
heeft gehaald. Bij een lijstenstelsel wordt het over
schot doorgeschoven naar de volgende kanidaat.
Bij STV gaat dat anders. Iedere stemmer nummert de 
kanidaten van zijn voorkeur. Als een kanidaat meer 
stemmen haalt dan de kiesdeler, dan wordt het over
schot verdeeld over de kanidaten die twee genummerd 
zijn door de stemmer, etc.
Dit lijkt een ingewikkeld stelsel om uit te kiezen 
wie er gekozen is, daarom gaat dit gepaard met 
kiesdistricten, waar vijf tot tien senatoren gekozen 
worden. Met de huidige stand vande technologie moet 
het mogelijk zijn om snel de uitslag te kunnen door
geven .
Een variant is, dat men niet in het algemeen mag 
nummeren, maar mag nummeren binnen een partij.
Op deze manier hopen wij dat de senatoren zo onaf
hankelijk mogelijk zijn en als ware controleurs kunnen 
optreden.
Hierdoor is de invloed van de burger op de samen
stelling van de volksvertegenwoordiging vergroot 
en kan de volksvertegenwoordiging zich ontwikkelen 
tot een echte volksvertegenwoordiging.
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DEMOSTAAT AMENDEREN... : kan niet zonder LEF !

Het komende nummer van "LEF" staat in het teken van de resolutie "Demostaat". De volgende
artikelen verschaffen veel achtergrondinformatie hierover:

- Jan van Zanen (oud-hoofdbestuurslid van de JOVD) over de rol van liberalen in de Eerste 
Kamer;

- drs. M. van den Berg (voorzitter PvdA), die het met name zal hebben over het opengooien 
van politieke verhoudingen en veranderingen in het denken binnen de PvdA over bijvoorbeeld 
de rol van de staat;

- Felix Rottenberg (hoofdbestuurslid van de PvdA), die geinterviewd is over een mogelijke li
berale- socialistische toenadering, waarbij het denken en handelen op grond van individuele 
analyses door een veranderende generatie politici een rol speelt;

- drs. P. Lehning (politicoloog aan de Erasmusuniversiteit) over de theoriën van Rawls;
- Prof. mr. M. Burkens (hoogleraar staatrecht) over de principes waarop een zichzelf recht

vaardig noemende staat opgebouwd dient te zijn. Tevens zal hij ingaan op toetsing van wet
geving aan de grondmacht;

- mr. W. Geertsema (Eerste Kamerlid voor de VVD) over het referendum en de grenzen van ons 
parlementair stelsel;

- mr. R. Luchtenveld (kandidaat Tweede Kamerlid en lid gemeenteraad Amersfoort voor de VVD) 
over zijn redenen en motieven voor het referendum;

- Congrescommissie "Demostaat" met een achtergrondverhaal over haar concept-resolutie;
- drs. J. den Dekker (oud-hoofdbestuurslid JOVD) bespreekt het boek "De Staat" van Plato;
•- Kees Fluyt (geschiedenisstudent) bespreekt het boek "The open society and its ennemies"

van Popper.

Losse nummers van LEF zijn te verkrijgen via het Algemeen Secretariaat

Voor verdere inlichtingen kunt u beolen naar Ada den Ottelanaer (tel. 030 - 517537).

M 5 0
VACATURE

In het kader van een in opdracht van de JOVD door 
M50 uitgevoerd project zoeken wij:

EEN PROJECTCOÖRDINATOR

V O R M I N G _ S _ S C ^ O L I _ N G _

KALENDER

NOORD S a s k i a  H a a f k e s  0 5 0 - 1 8 1 6 5 5I N F O

13 sept. -Intro avona
28 sept. -Organisatie/Communicatiedag

OVERIJSSEL I N F O  R u u r d  M e i n s m a  0 5 3 - 3 0 3 2 8 6

21 sept. -Intro dag
28 sept. -Congresvoorbereiding (Twente

GELDERLAND I N F O  H u g o  B r o e k m a n  0 3 4 9 4 - 5 2 1 3 5

Functieomschrijving:
De betrokken functie omvat max. 20 uur per week, te 
beginnen vanaf 1 januari
In eerste instantie geschiedt aanstelling voor een 
projectvoorbereidingsperiöde tot 31 dec. 1985.
Wanneer het project in de eerste helft van 1986 
wordt uitgevoerd, kan voor deze periode de aanstelling 
worden verlengd. (Standplaats: Utrecht). Salariëring 
geschiedt volgens de CAO voor het welzijnswerk. Het 
project "politiek, po.litieke participatie en 
staatsinrichting" heeft tot doel de politieke betrokken
heid van jongeren te vergroten o.a. door middel van 
materiaal.

Functie- eisen:
Gevraagd wordt een goede bekendheid met het 
functioneren van politieke jongeren organisaties, 
een goede groepsgeest, flexibiliteit, orginaliteit 
en enig inzicht in de werking van de Nederlandse 
staatsinrichting. Enige ervaring in de onderwijs
sector strekt tot aanbeveling.

21-22 sept -Vergader/Discussie weekend

UTRECHT I N F O  E l l e n  T a c o m a  0 3 0 - 3 3 2 1 5 7

28 sept. -Intro ddg

NOORD-HOLLAND I N F O  L i e s b e t h  W e e  h u i z e n  0 2 0 - 4 1 0 3 0 0

begin sept. -Intro dag (Alkmaar)
eind sept. -Liberalisme cursus (Haarlem)

WEST I N F O  W i m  C a s s e e  0 1 8 2 9 - 4 1 3 5

28-29 sept. -Vergader/Discussie techniek deel 2

BRflBANT I N F O  H a n s  van V e e k e n  0 1 6 1 3 - 1 3 6 3

7 sept. -Congresvoorbereiding
28 sept. -Intro dag (Roosendaal)
28 sept. -Intro dag (Den Bosch)

LIMBURG I N F O  F r a n k  van R i e l  0 4 5 - 4 1 7 4 2 6

24 aug. -Spreken in het openbaar
14 sept. -Public Relations

Sollicitatie:
Sollicitaties dienen te geschieden door een gemo
tiveerde sollicitatie- brief met een curriculum 
vitae voor 1 oktober .

naar ondergetekende te verzenden.

Informatie en sollicitaties: Eli Leenaars
Boeckstaetedreef 77 
6543 JJ Nijmegen. 
080- 785372

\ ___________________________________ /
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•  DRIEMASTER
Liberaal magazine van de onaf
hankelijke Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie.
Verschijnt 10 x per jaar. 
Abbonement: ƒ 27,50 per jaar. 
Advertentietarieven op aanvraag 
bij het algemeen secretariaat. 
Jaargang 37, nr.6 1985.

Hoofdredactie:
Auke Baas 
Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen 
tel. 020-457528

HB-audi tor: 
Arthur Fickel

Redactie:
Jurjen 011ing
Ingrid de Groen
Milan Wielinga (eindredactie)
Jacco de Baat (eindredactie)
Marieke de Koning
Bart Driessen
Jaap Schlette

•  J0VD algemeen secretariaat 
Prins Hendrikkade (centrum) 104 
1011 AJ Amsterdam 
tel. 020-242000

•  Publicatie in de Driemaster betekent niet dat de mening 
van de redactie of het hoofdbestuur verwoood is. Alvorens 
ingezonden brieven of ander soort kopij in te sturen wordt 
verzocht contact op te nemen met de hoofdredacteur.

•  Voorzitter
Julius Remarque
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam tel 020-229715

•Algemeen Secretaris 
Linda Bakhuis
W. van Noortstraat 84, 3514 GG Utrecht tel 030-714943

•  Penningmeester 
Bert Hemmes
De Renne 17, 5902 RB Stadskanaal tel. 05990-22269

•Vice Voorzitter Politiek 
Eli Leenaars
Boeckstaetedreef 77, 6543 JJ Nijmegen tel 080-785372

•Vice Voorzitter Organisatie 
Michiel Wigman
Vrieswijk 153, 1852 EJ Heiloo tel 072-338189

•  Internationaal Secretaris 
Frank Rohof
Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede tel 053-358994

•Secretaris Vorming en Scholing 
Carin de Boer
Librije 67, 2907 JA Capelle a/d IJssel tel 010-585663

•Secretaris Public Relations 
Arthur Fickel
Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag tel 070-472682

•Secretaris Bestuurlijk Juridische Zaken 
Taliën Willems
V. Leeuwenhoekstraat 20, 9727 JJ Grg. tel 050-269695

•Secretaris Sociaal Economische Zaken 
Leo Pieter Stoel
Vijverhofstraat 119b, 3032 BJ R'dam tel. 05150-16894

•Secretaris Welzijn 
Roel van Goudoever 
Kanaalweg 24, 2628 EC Delft tel 015-145339

•Secretaris Ecologische Zaken 
Rob Scholte
Marconistraat 44, 6533 KZ Nijmegen tel 080-561705

•Secretaris Internationale Zaken 
Albert Kooiman
Kastanjelaan. 18, 2628 EC Delft tel. 02510-27826

•Secretaris Promotie en ledenwerving 
Ton Hooijmaijers
Uilenstede 64-417, 1183 AK Amstelveen tel 020-430257

Onder het motto: 'Voor anti-imperi 
rialistische solidariteit, vrede 
en vriendschap' (Sovjet-organisa- 
toren beschikken over een flitsend 
taalgebruik) is vorige maand het 
twaalfde Wereldjeugdfestival in 
Moskou gehouden. Een politiek ar
tikel en een uitgebreid verslag 
omtrent dit gebeuren vindt u op 
de pagina's 3 t/m 6. En nu maar 
hopen op een anti-imperialisti
sche, solidaire, vredelievende en 
vriendschappelijke wereld!
Ook het verenigingsnieuws krijgt 
in deze Driemaster ruime aandacht. 
Zo komen in interviews het kader- 
blad LEF en de JOVD-promotieacti- 
viteiten aan de orde. Verder zijn 
er interviews met de nieuwe HB- 
leden. Zie bovendien de aankondi
gingen van de BAV (pag.9) en het 
komende congres (pag.15) 
Achtergrondartikelen zijn er o- 
ver staatsprijzen en de tendens 
naar het 'spelen op de man' in 
de politiek (interessant in ver
band met Demostaat.).
Wat dit laatste betreft: bezoek 
de themadag en vergeet niet je 
tijdig op te geven voor het con
gres !

Auke Baas.
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INfERNATIONAAL
From Moscow with love !

Op zaterdag 29 juni j.1. vertrok een delegatie van vier 
hoofdbestuursleden onder leiding van voorzitter Julius 
Remarque naar Moskou.
Op uitnodiging van de Russische jongerenorganisatie KMO 
werd de JOVD zes dagen lang in de gelegenheid gesteld 
om de voorbereidingen van het Wereldjeugdfestival te 
bestuderen en om de banden tussen de twee jongerenorga
nisaties nauwer aan te halen.

Julius R e m a r q u e  L inde  B ak h u is

Voor twee dingen waren we gewaarschuwd door JOVD- 
ers die eerder bij de Russen op bezoek geweest 
waren: "Jongeren zijn in de Sovjet-Unie rond de 
35", en: "Van 's ochtends vroeg tot 's avonds 
laat worden de gesprekken begeleid door liters 
Wodka!"
De eerste waarschuwing bleek volkomen terecht. 
Onze gastheren waren welvarende dertigers, zeer 
Westers gekleed, die beschikten over een groot 
kantoorgebouw met talloze secretaresses en auto's 
met chauffeur. Echt het type jonge, geleerde ma
nager.
Maar ja, dat krijg je natuurlijk in een land 
waar De Partij en alles wat daarmee samenhangt 
aan het hoofd staat.

FESTIVAL

Direct op de eerste dag al bleek dat onze gasthe
ren het bezoek voornamelijk in het teken van het 
Wereldjeugdfestival wilden stellen, zij waren 
zeer benieuwd naar de standpunten van de JOVD en 
wilden ook precies weten hoe de nationale Neder
landse delegatie eruit zou zien en waarom de 
JOVD daar niet in deelnam. Toen Albert - onze 
'Festivalspecialist' - ze had uitgelegd dat de 
Nederlandse delegatie naar het festival naast 
een aantal communistische jongeren voornamelijk 
bestond uit vertegenwoordigers van homogroepenn- 
gen en ethnische minderheden, knikten de Russen 
begrijpend. In zo'n delegatie kon natuurlijk 
geen enkel weldenkend mens participeren! Ze 
maakten zich bij voorbaat al ongerust over de 
provocaties waaraan de Sovjet-Unie ongetwijfeld 
ten prooi zou vallen.
Wij waren echter in heel andere onderwerpen geïn
teresseerd dan alleen dat festival. We wilden 
proberen om een uitwisseling op lager niveau te 
organiseren zodat JOVD-ers in afdelingen en dis
tricten ock eens een echte discussie kunnen 
hebben met mensen uit het Oostblok.
Vanaf 1986 komen er misschien inderdaad jonge 
Russen naar de JOVD-afdelingen in Nederland want 
het reisbureau voor jonge mensen (Spoetnik) was 
zeer geïnteresseerd in ons aanbod om af en toe

een dagdeel te verzorgen voor een groep die in 
Nederland op vakantie is.

KRUISRAKETTEN

De delegatie heeft ook veel tijd besteed aan ge
sprekken over de hoogst actuele kruisraketten
kwestie, onder andere bij het Arbatov-instituut 
voor Amerika en Canada en bij het Russische 
CSVE-comité (veiligheid en samenwerking in Eu
ropa). Iedere keer opnieuw hebben we geprobeerd 
om te weten te komen hoeveel SS-20's er opge
steld staan, maar dit aantal bleef in nevelen 
gehuld. Het is zeer teleurstellend dat de 
Sovjet-autoriteiten geen enkel exact cijfer la
ten horen, want wat kan Nederland dan anders doen 
dan afgaan op de Amerikaanse satel1ietgegevens?

WODKA

Conclusie van ons bezoek is dat de KMO de contac
ten met de JOVD zeer belangrijk vindt en graag 
wil doorgaan rret uitwisselingen. Belangrijk was 
wèl de manier waarop het Wereldjeugdfestival zou 
verlopen. (Lees: of de Westerse organisaties er 
één grote anticommunistische rel van zouden maken 
of niet.)
Toch is dat een opvallend resultaat binnen Rus
sische partijkringen. Een paar jaar geleden name
lijk, werd er nog een heftige discussie gevoerd 
of de KMO wel uitwisselingen kon hebben met zo'n 
'conservatieve organisatie als de JOVD'. Kenne
lijk zijn deze contacten van hogerhand goedge
keurd en dat is toch een positieve ontwikkeling. 
Want hoe groot de verschillen ook zijn, wij jon
ge liberalen durven de dialoog in ieder geval 
aan, met welke groepering dan ook!
Nu wilt u onderhand nog weten hoe het met die 
tweede waarschuwing zat. Dankzij de anti-alcohol- 
campagne van Kameraad Gorbatsjov hebben w ’j ge
weldig genoten van aangelengd vruchtensap en 
brak smakend mineraalwater. Ook daarvoor hoef je 
niet in de Sovjet-Unie te zijn!

*
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12e Wereldj

Het twaalfde Wereldjeugdfestival voor vrede, vriend
schap en anti-imperialistische solidariteit heeft de 
gemoederen binnen onze vereniging de laatste maanden 
behoorlijk beziggehouden. Na zeer uitvoerige discussie 
over de vraag of wij als JOVD wel of niet rechtstreeks 
zouden moeten deelnemen - middels de nationale delega
tie - iB dit voor de Sovjet-Unie grootste 'spektakel' 
sinds de Olympische Spelen van 1980, werd besloten in- 
direkt te participeren door 3 JOVD-ers af te vaardigen 
in de IFLRY-delegatie. De IFLRY is de internationale 
federatie van liberale en radikale jongeren. Hieronder 
volgt een korte indruk van twee van hen.

Harold M akaske  en R o b  V e r m e e r

Na veel lange telefoongesprekken en bezoeken aan 
de Sovjet-ambassade in Den Haag en intensief con
tact met het IFLRY-kantoor te Brussel kregen wij 
een kwartier voor ons vertrek van het vliegtuig 
uit Brussel onze speciale festival-visa overhan
digd. Om te voorkomen dat hij zonder visum naar 
Moskou moest afreizen had Rob op aanraden van de 
Sovjet-ambassade in Den Haag ook nog een gewoon 
visum aangeschaft. Dit dubbele 'toegangsbewijs' 
zou echter een van de oorzaken zijn van onze pro
blemen aan de grens. Een andere oorzaak was de 
fout, die door de Sovjet-missie in Brussel was 
gemaakt. Zij had tot overmaat van ramp als dele- 
gatie-aanduiding CENYC op onze visa ingevuld. 
CENYC is het overkoepelend orgaan van de Euro
pese nationale jongerencentra.
Aangezien wij niet op de CENYC lijst van de doua
ne voorkwamen leverde dat voor Rob Vermeer en 
Albert Hoff (Jonge Democraten) nog extra proble
men op. De Sovjet-bureaucratie belemmert ieder 
flexibel handelen van het douanepersoneel.

Behalve met sightseeing Moskou werden de eerste 
dagen en nachten gebruikt om te vergaderen. 
Zaterdagmiddag 27 juli begon het festival met 
een + 5 kilometer lange mars van het centrum van 
Moskou naar het Lenin-stadion. Vlak voordat de 
mars zou beginnen rezen de eerste problemen.
De zogenaamde delegatie van West-Berlijn, verge
zeld van 'nationale' vlag, bleek direct voor on
ze delegatie te moeten gaan lopen. Na een fel 
protest en wel geplaatste dreigementen werden 3 
andere delegaties tussen West-Berlijn en ons in
geplaatst. Tevens werd door een hoge vertegen
woordiger van het Sovjet-voorbereidingscomitë 
(SPC) tot twee maal toe bevestigd, dat de West- 
Berlijnse vertegenwoordigers niet met hun vlag
gen het stadion binnen zouden komen. Voor ons, 
was dat van groot belang omdat wij gesteld had
den dat de IFLRY niet zou participeren in het 
festival indien de delegatie van West-Berlijn 
de status van een nationale delegatie zou krij
gen. Maar met de verzekering van de SPC op zak 
begaven wij ons op weg naar het Lenin-stadion

euadfestival
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Voor anti-imperialistische solidariteit, 
vrede en vriendschap!

alwaar wij een paar uur later èn een honderd
tal 'Liberals do it Freely'-stickers lichter 
aankwamen.

In het stadion werd ons echter duidelijk dat be
paalde politieke beslissingen in hogere dan SPC- 
kringen genomen moesten zijn. Ondanks de verzeke
ring van de SPC kwam de Westberlijnse delegatie 
toch het stadion binnen met een enorm groot exem
plaar van de gewraakte vlag. Tevens verscheen op 
de electronische borden waarop alle delegaties 
vermeld werden niet "Delegation from West-Berlin" 
maar "Delegation of West-Berlin". Vervolgens ver
liet de IFLRY-delegatie het stadion. Deze stap 
werd ook genomen door de Westduitse delegatie en 
de delegaties van het CENYC en de International 
Union of Socialist Youth (IUSY). De Westduitse 
delegatie besloot direct het participeren in het 
festival op te schorten. De drie internationale 
delegaties besloten één koers te gaan varen. Dit 
resulteerde in het voorlezen van een verklaring 
tijdens de opening van de thematische centra, 
waarin stond dat de organisaties hun participatie 
opschorten totdat er een aanvaardbare verklaring 
van de SPC zou komen over hetgeen zich in het 
stadion had voorgedaan. In de loop van zondag- 
nacht/maandagmorgen werd ons duidelijk dat wij 
alsnog aan de slag konden. Door Tass werd een be
richt de wereld ingezonden waaruit duidelijk 
bleek dat de SPC in de fout was gegaan en dat dit 
ten zeerste betreurd werd.

Een impressie van 2 JOVD - ers 
uit de IFLRY-delegatie
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INfERNATIONAAL
De maandag zou voor de Westerse delegaties in het 
teken staan van de bezetting van Afghanistan door 
de Sovjet-Unie. Het was ons bekend dat de Noorse 
delegatie een demonstratie tegen de bezetting van 
Afghanistan had voorbereid. Deze demonstratie zou 
plaatsvinden tijdens een solidariteitsbijeenkomst 
voor de mensen in Azië tegen imperialisme. Een 
groot deel van de IFLRY-delegatie was aanwezig 
bij deze demonstratie, die een redelijk succes 
genoemd kan worden, 's Avonds hield een Zweedse, 
die voor de VN als waarnemer in Afghanistan was 
geweest, een felle lezing over de bezetting van 
dit land. De vertaling van haar speech was rond
uit slecht en bepaalde zinsneden werden helemaal 
niet vertaald. Protesten vanuit de zaal mochten 
niet baten, het was een van de vele technische 
problemen.
De eerste dagen van het festival werden wij veel
vuldig geconfronteerd met technische en organisa
torische problemen. Zo verschenen de bussen niet 
op tijd, waardoor wij soms uren te laat in de 
centra aankwamen. In de loop van het festival 
raakten wij hieraan gewend en regelden zelf het 
een en ander.

Dinsdag en woensdag waren voor de JOVD-ers op po
litiek terrein de topdagen. In het thematische 
centrum over de rechten van de werkende jongeren 
vond een discussie plaats over de mensenrechten. 
Aangezien de IFLRY op de post van rapporteur in 
het presidium vertegenwoordigd was, werd het mo
gelijk om meer sprekers met westerse visies aan 
het woord te laten. In dit centrum wierp ook de 
goede samenwerking met de IUSY-delegatie in de 
persoon van Maarten Groene van de Jonge Socialis
ten vruchten af. In een serie verklaringen stel
den wij onderwerpen als vakbondsrechten, politie
ke vrijheden, gehandicapten in de USSR, het vrije 
verkeer van personen tussen Oost en West en homo- 
sexualiteit aan de orde. Deze verklaringen lever
den tot onze grote verbazing steeds een redelijk 
applaus op van de overwegend communistisch geori
ënteerde afgevaardigden. Rob speelde het klaar om 
ondanks felle tegenstand van de SPC het vraag
stuk van de homosexualiteit, de participatie van 
gehandicapten in de samenleving van de USSR en de 
Westerse visie op vakbondsrechten in de slotver
klaring te krijgen. Tevens wisten wij toezeggin
gen van de KMO in de wacht te slepen om een dia
loog op te starten over het vrije verkeer van 
personen, en van de FDJ om een dialoog te begin
nen over de problematiek rond de homosexualiteit 
in het Oostblok.

Tot aan die woensdag hadden wij geen enkele inva
lide gezien in Moskou, maar na de verklaringen 
van een Noorse gehandicapte collega en Arthur in 
dit centrum kwamen wij enkele malen gehandicapten 
tegen rond ons hotel...toeval?

Donderdag werd het tweede lustrum van de slotakte 
van Helsinki gevierd. Na een uur te laat te zijn 
begonnen omdat de IFLRY en het CENYC aan het on
derhandelen waren met de SPC over de posten van 
voorzitter en rapporteur van het presidium, 
startte de discussie over de paragrafen van de 
slotakte, waarin gesproken wordt over de mensen
rechten. Ondanks het feit dat de IFLRY in het 
presidium vertegenwoordigd was, bleef het poli
tieke succes beperkt.
Slechts één delegatielid voerde het woord. In de 
spreekbeurt werd uiteengezet waarom de IFLRY veel 
belang hecht aan het opnieuw opstarten van de Al 1 
European Youth & Students Cooperation (Oost-West 
jongerenplatform).
Van Sovjet-zijde werd hierop niet gereageerd, 
maar men stond wel toe dat deze opmerking samen 
met de discussie over het anti-zionisme in de 
USSR opgenomen werd in het eindverslag.
Behalve de discussies in de thematische centra 
vonden er ook levendige discussies plaats op de 
zgn. Vrije Tribune. In dit centrum kon iedereen 
zijn eigen onderwerpen inbrengen. De IFLRY hecht
te veel belang aan dit centrum dat op haar ver
zoek aan het festival was toegevoegd. Onder voor
zitterschap van Jules Maaten werd er heftig ge
discussieerd over onderwerpen als: ontwikkelings
hulp- vrede en ontwapening en religie in de Sov
jet-Unie. Omdat er in dit centrum niet binnen be
paalde thema's gediscussieerd hoefde te worden, 
werden de discussies veel levendiger dan in de 
thematische centra, waar de discussies zich mees
tal bij gebrek aan tijd beperkten tot het houden 
van lezingen.

Twee augustus was de Dag van de USSR. Tijdens de
ze dag werden er uitstapjes georganiseerd en 
stonden er ontmoetingen op het programma met door 
de Sovjets uitgekozen 7gewone7 burgers. Enkele 
Nederlanders hebben echter zelf bepaald welke 
Sovjetburger zij wilden ontmoeten en zijn dan ook 
op bezoek gegaan bij Irina Grivnina. Harold heeft 
een bezoek gebracht aan de Opperste Sovjet en 
daar tijdens de schijnvertoning vragen gesteld o- 
ver de vrije uitwisseling van personen tussen 
Oost en West. Het antwoord was, zoals verwacht, 
volstrekt nietszeggend.
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INrERNATIONAAL
De zaterdag was de dag der waarheid, omdat op die 
dag alle slotverklaringen van de discussies uit 
de thematische centra voorgelezen moesten wor
den. Zoals al eerder vermeld leverde dit na het 
nodige lobbyen en felle discussies in de presi
dia toch geen onoverkomelijke problemen op.
's Avonds werd het festival besloten met een e- 
norme slotmanifestatie en een voor Sovjet-begrip- 
pen grandioos vuurwerk, zoals ons door de tolken 
werd verzekerd.

Het festival was voorbij. Alleen de nachtelijke 
ontmoetingen rond het Rode Plein met de Sovjet- 
jeugd werden nog voortgezet. Gedurende het gehele 
festival werd er 's nachts feest gevierd rond dit 
bekende plein. Het plein zelf was afgezet om 
schoongemaakt te worden, zoals de officiële ver
klaring luidde. Behalve om te dansen, zakdoekje 
te leggen en speldjes en adressen uit te wisselen 
grepen wij deze gelegenheden voornamelijk aan om 
te discussiëren met de lager geplaatste KMO-leden 
Tussen deze geïnstrueerde studenten en scholieren 
liepen zelfs enkele kritische Sovjet-jongeren 
die, met gevaar voor eigen veiligheid i.v.m. de 
aanwezigheid van bepaalde 'luisteraars', ons een

D E M O S T A A T
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heel ander beeld van de Sovjet-samenleving schet
sten. Het moge duidelijk zijn dat deze toch e- 
nigszins uit de hand gelopen bijeenkomsten de KGB 
behoorlijk wat werk opleverden. Maar ook voor 
onszelf waren deze bijeenkomsten een behoorlijke 
belasting. Samen met de nachtelijke vergaderingen 
waren deze bijeenkomsten ervoor verantwoordelijk 
dat wij gemiddeld maar twee a drie uur per nacht 
ons bed zagen.

Op de laatste dag voor ons vertrek hebben wij ai- 
een afscheidsbezoek gebracht aan Irina Grivnina. 
Tijdens dit bezoek hebben wij gediscussieerd 
over de taktiek die wij zouden moeten volgen om 
haar naar Nederland te krijgen. Hoewel zij zich 
duidelijk uitsprak voor harde acties en veel pu
bliciteit, gaf ze ook te kennen bewondering te 
hebben voor het JOVD-beleid van stille diploma
tie.

Terug in Nederland kijken we met gemengde gevoe
lens terug op het Festival.
Ten eerste kunnen wij constateren dat het Festi
val in politiek opzicht een succes is geworden. 
Hoewel de vertalingen soms niet goed waren in de 
discussie-centra, konden wij onze mening kwijt 
en dan kwam de lijn van ons verhaal altijd over. 
Ook tijdens de nachtelijke discussies 'op' het 
Rode Plein konden we vrij onze mening profileren, 
zodat onze ideeën ook buiten het besloten Festi
val doorklonken en dat was een opmerkelijke mee
valler. Toch geloven wij dat het tijd wordt om 
het Festival eens in een Westers land te organi
seren .
Over de veiligheidsmaatregelen zijn wij enigs
zins ontstemd. Zo konden wij bijvoorbeeld niet 
zonder de nodige ambtelijke procedures de ande
re hotels betreden. Tevens werden wij overal 
gevolgd en in de gaten gehouden door de veilig
heidsdienst. Deze personen veroorzaakten gedu
rende het gehele Festival een zekere spanning 
rond en in de delegatie. Samen met allerlei an
dere aspecten als de 'technische problemen' en 
weinig nachtrust veroorzaakten deze spanningen 
nog wel eens problemen binnen de delegatie. Maar 
over het algemeen kunnen wij toch stellen dat de
ze 'bijverschijnselen' het functioneren van de 
delegatie niet ernstig belemmerd hebben.

Een hele ervaring rijker en met veel waardevolle 
informatie kunnen de JOVD-ers volgens ons terug
kijken op een geslaagde participatie van de 
IFLRY-delegatie in het twaalfde Wereldjeugd- 
festival.
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JOVD-141RIA
Ada den

Mensen bestellen nog a ltijd  sneller 5 pilsjes 
dan dat ze een abonnement op LEF nemen /

In november 1982 werd nummer "0" voor het eerst 
uitgereikt aan onze ere-voorzitter mr. W.J. 
Geertsema. Het was het politieke kaderblad van 
de JOVD, LEF. Tegenwoordig ligt de hoofdredac
tie in handen van Ada den Ottelander. Met haar 
hadden we een interview.

*Zou je ons wat kunnen vertellen over de gesch
iedenis van het blad LEF. Het is ruim drie jaar 
geleden dat jullie zijn begonnen?

AdO: Dat klopt. Aller-eerst hoe kwamen we aan 
de naam LEF? LEF was een vondst van Marco Swart. 
het is een afkorting die verschillende zaken 
symboliseert. Ten eerste staat LEF voor: Liber- 
té, Egalité et Fraternité, hetgeen vrijheid, 
gelijkheid en broederschap betekent. Het is de 
leuze uit de Franse Revolutie. In deze leuze 
kun je de liberale beginselen van de JOVD heel 
duidelijk herkennen. Ten tweede heeft LEF sym
bolische waarde als het gaat om het aandragen 
van vernieuwende politieke ideeën.
Het idee van het oprichten van een politiek 

kaderblad is al in 1980 ontstaan. Er kwam des
tijds een discussie op gang (De geschiedenis 
herhaalt zich.) over de inhoud van de Driemast
er. Er werd gezegd dat de Driemaster te lange, 
niet voor iedereen interessante artikelen be
vatte. Het publiek wilde gewoon wat anders.
Meer interviews, kortere en minder gespeciali
seerde artikelen en ook nieuws van afdelingen 
en hun activiteiten.

*Een politiek kaderblad zou een oplossing kun
nen brengen...

AdO: Ja, onder andere, in een kaderblad zouden 
er wat langere artikelen kunnen worden behan
deld, zodat er ruimte zou komen in de Driemast
er. Artikelen die een btere analyse van de pro
blemen zouden geven. Het was de bedoeling dat 
politici en specialisten voor ons artikelen 
zouden schrijven. Artikelen onder bepaalde, 
door de redactie opgestelde, voorwaarden. De 
redactie zelf zou niet schrijven. Wel coördine
ren. Dit plan is in grote mate ook uiteindelijk 
gerealiseerd.
Maar zoals vaak het geval is, financieel zat 
het er indertijd nog niet in.
Er werd gewacht tot 1983. Het hoofdbestuur 

bood ons de mogelijkheid om onze plannen tever-

Milan W ie l in g a

wezenlijken. Ons budget was niet erg groot, 
maar je moet ergens mee beginnen. In het begin 
zaten we dan ook met die Ooh-zo-onhandige, niet 
in de boekenkast passende, ringbanden, hetgeen 
ons in de bindkosten bespaarde. Met name Hans 
Veltkamp heeft uren doorgebracht met het aanbr
engen van de ringbanden. Afkomst verlochende 
zich niet! Als oud-penningmeester van het hoofd- 
bestuurheeft hij hier veel geld mee uitgespaard.
Later kregen we wat mee geld tot onze beschik

king, door de groei van het abonnee bestand, zo
dat we LEF alsnog konden laten binden.

* Jullie hadden indertijd een bepaalde opzet 
voor ogen, mogen we aannemen?

AdO: De opzet was in het begin in principe het
zelfde als nu. Maar er ging helaas wel eens wat 
mis. Bijvoorbeeld als we niet het aantal toege
zegde artikelen kregen waar we op rekenden, of 
als de artikelen (te) kort waren. Dan was het 
vaak improviseren. Maar ieder blad moet leren 
en door de kinderziektes heen zien te komen. We 
hadden wel als opzet bepaalde rubrieken, zoals 
de politieke- en levensbeschouwelijke stroming
en, de congresonderwerpen etc. Later is er de 
rubriek "boekbesprekingen" eraan toegevoegd.
De JOVD op zich stond wat aan de kant, of ten
minste tegenwoordig gaan we wat intensiever in 
op de JOVD. Drie van de vier nummers gaan over 
het congresonderwerp. Een belangrijke verander
ing in de organisatorische opzet was het voor
uitlopen op een congres. De mensen kunnen nu de 
artikelen gebruiken als achtergrond informatie 
voor het maken van een amendement. Of het voor/ 
tegenspreken met betrekkink tot een bepaald am
endement .
Afgelopen congres was dit het geval. In de 

werkgroep waar do conceptresolutie "Eutanasie" 
een hoofdrol speelde, is er verschillende keren 
verwezen naar artikelen, over dit onderwerp, in 
LEF. J.D. Blaauw, de hoofdgast, die in LEF een 
artikel over de West-Westrelatie geschreven had, 
verwees in zijn rede verscheidene malen naar 
dit stuk. Een gemis voor iedereen voor iedereen 
die dit stuk niet had gelezen.

z.o.z.



JOVD-MRIA
'Streven naar selfsupporting
*Wat was de doelgroep en wat is de doelgroep, 
de uiteindelijke doelgroep, van LEF geworden?

AdO: Onze eerste doelgroep was en is het JOVD- 
kader. Mensen die de problemen wat verder wil
len uitdiepen, verder dan de korte vermeldingen 
in de Driemaster, die dan ook niet tot doel 
heeft deze problemen te analyseren.
Verder bestaat ons lezerspubliek uit oud-JOVD’ 
ers die op de hoogte willen blijven.

*Kun je zeggen dat de doelstellingen bereikt 
zijn? En wat vind je van je lezerspubliek, als 
doelgroep
AdO: Nee, onze inhoudelijke doelstelling is nog 
steeds niet helemaal bereikt. Langzaam maar ze
ker komen we in de buurt. Ik vind dat, het nog 
uit te komenjulinummer (Het julinummer is, zij 
het met enige vertraging halverwege augustus 
bij de lezers aangekomen-RED.) aan al onze ver
wachtingen voldoet ten aanzien van de inhoud.
Er staan artikelen over politieke stromingen, 
JOVD-oüngresonderwerpen, de verschillende com- 
issies van de JOVD en de boekbesprekingen.
Het uitkomende themanummer(Buiten de drie 
nummers die over het congres handelen brengen 
we eenmaal per jaar een themanummer uit) zal 
over "100 jaar liberale partijvorming in Ne
derland" gaan. Het is dit jaar immers zo dat 
precies honderd jaar geleder de eerste liberale 
partij, De Liberale Unie, werd opgericht. Dit 
nummer zal handelen over de geschiedenis, het 
heden en de toekomst van het liberalisme. Ook 
een nummer dat, het is nog niet helemaal klaar, 
hopelijk volledig aan onze verwachtingen zal 
voldoen.
Eén van de dingen, één van de doelstellingen, 
die nog niet volledig bereikt is, is een gro
tere oplage. We willen meer mensen in aanraking 
met LEF brengen, omdat we denken dat nog veel, 
in politiek geinteresseerde, mensen het blad 
nog niet kennen. Het blad dat een groot scala 
aan onderwerpen te bieden heeft én deze onder
werpen zijn in een duidelijke taal geschreven.
We sporen onze schrijvers aan om het onduide
lijke vakjargon weg te laten.
Maar het aantal abonées groeit de laatste tijd
steeds beter, ook na invoering van het combi- 

abonnement met de Driemaster.
In de toekomst zijn we van plan om LEF self
supporting te maken. Financieel totaal onaf
hankelijk van het hoofdbestuur. Dit moet te ver
wezenlijken zijn. Met een groot genoeg aantal 
abonnementen misschien over een jaar of twee.

*En zijn er nog verdere toekomstplannen?

AdO: We zitten nog steeds in onze maag met de 
(beloofde) nieuwe cover. Enkele ontwerpen zijn 
al binnen gekomen. Hierover beraden wij ons nog, 
de sluitingsdatum is eind augustus. Het is niet 
gemakkelijk een passende cover te vinden.

Verder dachten we aan een redactie-uitbreiding 
Mensen die contacten kunnen leggen met eventu
ele schrijvers , maar natuurlijk ook wel het een 
en ander mogen uittypen. Voor reacties mag ie
dereen me gerust bellen.

*Ben je nog van plan om het werk binnen het re- 
dactie-team nog voort te zetten?

AdO: Ik heb mezelf een bepaald streven gesteld. 
Bijvoorbeeld om het blad self-supporting te ma
ken en op het gewenste goede niveau te brengen. 
Dit laatste lijkt te lukken, want...LEF GROEIT!

Voor reacties op de redactie-uitbreiding waar 
Ada over sprak kun je je wenden tot:

Ada den Ottelander 
Wilhelminapark 53 
3581 NM Utrecht 
tel. 030 - 51 75 37

LEF kost per jaar ƒ15,- (incl. verzendkosten). 
Als je geïnteresseerd bent om je als abonée op 
te geven kun je dit doen door overmaking van 
ƒ 1 5 ,- op girorekening 95-35.00 t.n.v. 
penningmeester JOVD Amsterdam 
Prins Hendrikkade 10b (II)
1011 AJ Amsterdam

Dan ontvang je dit jaar het nog extra dikke 
themanummer.
Combiabonement. Driemaster-LEF kost ƒ35,- 
Losse nummers zijn verkrijgbaar op het alg. 
secretariaat.

haiÉïi 
papier 
nymiEpn

Kantoor- en Schoolgroothandel
Hulzenseweg 20 6534 AN 
Postbus 217 6534 AN Nijmegen 
Tel. 080-561044

De méést komplete
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M c n e p M M n  -- ----- ------------------------

SPELEN OP DE MAN

Een verschijnsel dat de laatste tijd in politiek Den
Haag opgeld doet is het fenomeen "de zaak___Zo gaf
het nu lopende parlementaire jaar een groot aantal van 
dergelijke zaken te zien. Ik som op: Ruding i.v.m. de 
beruchte 'Jantje van Leiden' en- 'Tante Truus'-uitla
tingen, Ploeg contra de 'Cryptocommunistische Anne 
Frank-stichting', Brinkman tegen de gezamenlijke om
roepen, Van Aardenne en Korthals inzake het RSV-deba- 
cle. Als laatste loot in het rijkgeschakeerde rijtje 
is hieraan toegevoegd 'de zaak Koning'.

J on t  K e l d e r

In het laatste geval, dat is evident, hanteerde 
een bewindsman een bevoegdheid die hem staats
rechtelijk toekwam op een wijze die, politiek/ 
publicitair gezien, op z'n minst onverstandig te 
noemen is. Een gedeconcentreerd overheidsorgaan 
werd door de staatssecretaris van Financiën 
overruled, en dat was toegestaan.
Waar de zaak zich in de media op toespitste was 
of er al dan niet sprake was van onterechte be
voordeling van privë-kennissen van de bewindsman. 
Grof gezegd: was er vriendjespolitiek bedreven?
De publieke opinie beschouwde deze vraag duide
lijk als een rhetorische. Bestaande bevoegdheden 
en mogelijk rechtvaardige correcties in de aan
slag van de 'vriendjes' speelden ineens geen rol 
meer. Koning, en daarmee de VVD, konden in dis
krediet gebracht worden. Daar ging het om, en 
naar mijn idee ten onrechte.
Onverlet blijft dat er vraagtekens gezet kunnen 
worden bij de wijze waarop Koning zijn bevoegd
heden hanteerde en of de rechterlijke weg die 
immers open stond niet steeds in eerste instantie 
gerefereerd had dienen te worden. Het opkloppen 
van het hele geval tot een schandaal op Water- 
gate-niveau had helaas niet ten doel deze vragen 
te beantwoorden maar veeleer om, zoals reeds aan
gegeven, personen en partijen in diskrediet te 
brengen.
Waar het mij in dit stukje om gaat is de kenne
lijke tendens in 's lands politiek die ertoe 
leidt dat meer en meer vergadertijd wordt gespen
deerd aan, op zichzelf, trivialiteiten. 
Bovengenoemde 'zaken' wil ik daarmee niet baga
telliseren maar naar mijn smaak behoort het pri
mair tot de taak van het Parlement dat het be
leid van ministers en regering als geheel gecon
troleerd en gefiatteerd wordt.
Dat verhoudingen meer en meer zoek raken zal ik 
trachten te illustreren aan de hand van een 
voorbeeld. Zo kon het RSV-debat verwateren tot 
'de zaak Van Aardenne'. De Tweede Kamer redu
ceerde het 5000 pagina's omvattende rapport van 
de door haarzelf en uit haar eigen gelederen sa
mengestelde enquêtecommissie tot slechts één vel 
bruikbaar papier. Het vel dat de rol van een nog

politiek verantwoordelijk persoon bekritiseerde: 
minister Van Aardenne. Waar vijftien jaar lang 
falend scheepsbouwbeleid aan de kaak gesteld had 
moeten worden discussieerden de heren kamerleden 
slechts over een "kennelijk misleidend en daar
door onaanvaardbaar" gedrag van een minister.
Een en ander signalerende kunnen liberalen 
slechts hopen dat het werkterrein van de politici 
in de toekomst verlegd zal worden van de man ach
ter de ideeën naar de ideeën achter de man.
Is het nu door het Parlement, en door de media 
van harte ondersteunde 'spelen op de man' voorbo
de van het onzalige stelsel waar niet visie maar 
face de hoofdrol speelt: het personenstelsel? 
Laten we hopen van niet.

De BAV vindt plaats in de Biltse Hoek te Utrecht 
.Holle bilt 1,tel.030-760285,op 21 september 
1985.Aanvang 10.30 uur,stemmen ophalen van 
10.00-10.30 uur.
Behandeld zullen worden de resterende onder

delen van het Politiek Kernprogramma,die u in 
voorgaande Driemaster kon lezen.
U kunt het congresboek bestellen door onder
staande bon in te vullen en voor 15 september 
op te sturen naar het Algemeen Secretariaat. 
Samen met het congresboek ontvangt u dan een 
acceptgi rokaart.
In het congresboek vindt u tevens een uitge

breide routebeschrijving.Vanaf station Utrecht 
neemt u bus 50,51,52,53 of 54.Uitstappen halte 
tunneltje in de Bilt,onder tunneltje door,via 
Burg. de Withstraat op de splitsing naar Soest- 
dijkseweg,deze oversteken,dan komt u op de 
Holle bilt. ..

............................. S e . . . - - . .
» naam *
j adres J
i plaats ■
J afdeling !
■ wil het congresboek voor de BAV ontvangen eri,
1 zal via de acceptgirokaart f3,- betalen. i
■ i
■ i
• Handtekening: i
■ i
\ .................

9



JOVD - VARIA m

TON HÜÜIJMAIJERS
HELP JE AFDELING”

i j

De coördinator van ons promotieteam, Jaap Vanderweide:, 
en het HB- lid belast met promotie en ledenwerving,
Ton Hooijmaijers, zijn 1 augustus van start gegaan 
met een l e d e n w e r v i n g s c a m p a g n e D e z e  zal de JOVD 
dichter bij haar "Plan 10.000" brengen. Dit idee is 
gegroeid uit voorafgaande plannen voor een reeds 
overschreden ledenaantal en opgesteld door het 
Politie’: Campagne Bureau (PCB) waarin oud HB- leden 
za t e n .

M a r i e k e  d e  K on ing
Onze organisatie telt momenteel ongeveer 5 duiz mid 
leden, maar toch zijn Jaap en Ton ervan over
tuigd dat de 10.000 een haalbare kaart is, 
mits er genoeg voor gedaan wordt. Sinds de aan
stelling van Jaap Kruithof, inmiddels weer op
gevolgd door Arthur Fickel, zijn PR en P&L 
gescheiden posten. Een broodnodige verandering, 
zowel uit politiek als uit organisatorisch 
oogpunt. Voorheen was het nl. onvermijdelijk 
dat er selectief acties ondernomen werden.
De bal rolde en afdeling Gelderland richtte een 
promotiewerkgroep op. Het financiële knelpunt 
probeerde men te verlichten door steun aan het 
bedrijfsleven te vragen. Het HB tikte dit 
district op de vingers, wijzend op het gevaar 
dat er dan aan onze politieke organisatie een 
commercieel luchtje gaat zitten. Toen nam het 
HB het heft in handen en richtte het ledenwerf- 
team op. Deze zorgde voor naamsbekendheid en 
interne promotie t.b.v. nieuwe leden. Benader er
van eventuele potentiële leden heeft immers 
weinig zin wanneer die in een klein actief 
kader worden opgevangen. Zo trokken de initia
tiefnemers de boer op om bewustwording bij 
afdelingen te kweken. Nu is dat nauwelijks 
ïeer nodig; men kan tijdens congressen zelfs 
een competitiegeest voelen tijdens de uitrei
king van de wisselbeker voor de grootste 
ledenwinst. Toch kan momenteel niet genoeg de 
nadruk gelegd worden op een versterking van het 
rader, zowel kwalitatief als kwantitatief, 
waarmee de JOVD meer aan invloed kan winnen.
Zo geeft Ton de voorkeur aan een afdelingsbe
stuur dat een vvo en een vvp kent; wij zijn 
immers een politieke organisatie. Zijn sympathie 
gaat uit naar de afdelings- en districtsbladen 
die zorgen voor een stukje interne communicatie.
Het huidig promotieteam zorgt voor het uitdragen 

van de liberale aspecten en probeert mensen

met latente politieke behoefte over de drempel 
te halen. Zij informeren potentiële leden over 
het feit dat de JOVD niet alleen haar politieke 
output heeft bij de VVD, maar ook bij de PvdA 
en D'66. In het landelijk team zijn ook speciaa1 
mensen aangesteld uit de districten Noord- 
Holland en Noord- Brabant, dit uit hoofde van 
de reiskoeten, -tijd en communicatie (gewoonten, 
dialecten). Men kan de sfeer van gezelligheid 
proeven tussen deze fanatieke JOVD- ers die 
weten dat zij voor een goede zaak streven, 
omdat zij succes boeken. De leeftijd loopt 
uiteen van 17 tot 24 jaar en allen kunnen zich 
in het promotieteam schikken. Doorgewinterde 
leden kunnen hun enthousiasme overbrengen en 
nieuwe leden leren de JOVD op politiek en 
organisatorisch vlak snel kennen. Jaap is van 
zins de groep uit te breiden tot dertig personen 
en denkt hierbij m.n. aan districtsteams.

Tevens ligt het in de bedoeling dat afdelingen 
met klachten, etc. naar hun eigen districts- 
coördinator kunnen stappen. Deze P&L- bestuurs
leden hebben tegenwoordig allemaal in de P&L

ÏO



JOVD-iftRIA
PS.L

deelraad. Van deze nieuwe organisatiestruktuur 
wordt bij ledenwerfakties dankbaar gebruik 
van gemaakt. Het ligt in de bedoeling dat iedere 
afdeling de boer opgaat om ƒ10,=- leden te 
werven. Dit lidmaadschap loopt tot eind decem
ber . Men kan nu bij het algemeen secreta
riaat de nieuwe aanmeldingskaartjes krijgen. 
Waarde JOVD nog meer biedt voor scholieren 
wordt uitgebreid genoemd in de medezeggenschaps- 
folder die vanaf september op het algemeen secre
tariaat ligt. Met het oog op de gemeente- en 
Kamerverkiezingen en het recent herziene 
PKP, zal er een nieuwe blauwe map, c.q. poli- 
ke folder komen. Ook is het Hb gekomen met 
een boekje "ter introductie" voor nieuwe leden.
Tot slot wordt de Driemaster uitgebreid t.b.v. 
publicaties omtrent P&L, zoals oproepen, leden
stand, etc. Voor overige informatie kun je terecht 
bij je district. Kortom het wordt een bruisende 
aktie. En ook jij kunt meehelpen. "Help je 
afdeling en maak jouw vrienden en vriendinnen 
lid of ga gewoon overal in de omgeving leden 
werven.", aldus Ton. Aan ledenwerving hangen 
overigens nog voordelen voor jouw afdeling 
ook, zowel kwantitatieve als financiële. Immers 
voor 15 procent meer leden, krijgt de afdeling 
een extra financiële injectie. Met andere 
woorden op naar de 6.000 betalende leden!

poppoepopnoei
opiniepagina

Zoals het een liberaal magazine betaamd, zal de 
redactie van de Driemaster vanaf het volgende 
nummer (nr. 8) een opiniepagina openen. Op deze 
pagina zullen we dan ingezonden stukken plaat
sen. Het is de bedoeling dat deze stukken refe
reren aan een bepaald actueel onderwerp binnen 
de JOVD of dat ze een (positieve/negatieve) 
kritiek geven over artikelen die elders recen
telijk in de Driemaster gestaan hebben.
Om de mogelijkheid tot inkorten van de stukken 

zoveel mogelijk te verkleinen is het verstandig 
om je schrijven te beperken tot maximaal 250 
woorden. Dit moet overigens meer dan genoeg 
ruimte bieden voor de stukken (komt ongeveer o- 
vereen met driekwart ko l o m ) .
We hopen dat aan deze oproep in grote mate vol

daan zal worden, om zo van de Driemaster een nog 
interessanter, liberaler magazine te maken.
Deze stukken kun je het best richten aan 

de hoofdredacteur: Auke Baas
Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen

Sluitingsdatum voor de komende Driemaster 
is: vrijdag 13 september 1985.

„GEZOCHT”

INTRESSE

Mocht je interesse hebben in het promotieteam, 
laat dat dan even weten aan Jaap Vanderweiden: 
Nieuwe Leliestraat 163 
'1015 HC Amsterdam 
Te 1:020- 242702

Wanneer j e  voor 10 sep tem ber r e a g e e r t ,  kun j e
nog meedoen aan  de twee in tr o d u c t ie d a g e n
d ie  v a l le n  in  h e t  weekend van 14 en 15 se p te m b er .

Van de Onderwijscomissie.

Welk energiek, wilskrachtig en bovenal jong 
mens (m/v) wil de landelijke onderwijscomissie 
versterken?
Wij zoeken i.v.m. reorganisatie mensen die zich 

bezig willen houden met alle soorten onderwijs, 
uitgezonderd hoger.
Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact 

op met Robert Brakel of Yvette Mannée. 
tel. Robert Brakel: 020-839343 

Yvette Manée: 02946-3690.

LIBERALS
DOIT
FREELY
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NEDERMND
staatsprijzen nog een 
lang leven beschoren?

Na de verwikkelingen rond het niet toekennen van de 
P.C. Hooftprijs aan de essayist dr. Hugo Brandt Corst- 
ius lijkt het de cömissie Kunst & Kuituur zinnig het 
instituut "staatsprijs" nader te belichten. Na de ont
stane breuk in de vertrouwensrelatie tussen regering 
en kunstsector lijkt een herbezinning op zijn plaats.

R on  B ra n d

De geschiedenis leert, dat al bij instelling van 
staatsprijzen er problemen zijn gerezen.
In 1939, negen jaar voordat de P.C. Hooftprijs 

voor het eerst werd uitgereikt, achtte minister 
Bolkestein van het toenmalige departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het kabi
net De Geer de mogelijkheid van onaangename ver
wikkelingen rond staatsprijzen zo reeel, dat hij 
geen reden zag deze in te stellen. Hij voorzag 
"menige interpellatie die zou komen in de Kamer, 
wegens het grote verschil van inzicht". De Ka
mer bleef echter aandringen en de minister be
loofde de mogelijkheid van een staatsprijs te on
derzoeken.
Na de Tweede Wereldoorlog, die aan deze plan

nen een einde maakte, werd de draad weer opge
pakt. De toenmalige minister Van der Leeuw van 
O.K.W. keerde in het najaar van 1945 aan negen 
Nederlandse auteurs een geldbedrag uit als waar
dering voor hun verzetsliteratuur. De vereni
ging van Letterkundigen prees deze geste en kop
pelde hieraan tevens de vraag om een deugdelijke 
regeling van literaire prijzen die door de over
heid werden toegekend. De minister liet hierop 
weten van plan te zijn een staatsprijs in te stel
len.
Op 25 februari 1948 werd de eerste P.C. Hooft

prijs uitgereikt en de eerste Nederlandse Staats
prijs een feit.
Er volgden daarna staatsprijzen voor andere 

kunst-takken, maar van de negen ooit ingestelde 
prijzen bestaan er momenteel no drie: De P.C. 
Hooftprijs, de staatsprijs voor kinder- en jeugd
literatuur en de prijs der Nederlandse Letteren.
De overige prijzen sloegen niet aan of hadden 

een te sterk "elitair karakter". Hier maakte de 
Raad voor de kunst bezwaar tegen en zij bracht 
geen advies meer uit over de jurysamenstelling.
Alleen de afdeling Letteren van de Raad bracht 

ieder jaar een juryvoordracht uit en behoedde 
de literatuurprijzen zo voor liquidatie.
Overwegingen die bij de instelling van de 

staatsprijzen een rol hebben gespeeld, zijn het 
ondersteuningsmotief (een tegemoetkoming in de 
kosten van het kunstenaarsschap), het motief 
van erkenning door de overheid van het belang 
van de kunst en het stimuleringsmotief (een 
prikkel tot verhoging van artistieke verrichting

en) .
Vergelijken we Nederland met het buitenland,

dan zien we dat in Europa het begrip staatsprijs 
tamelijk zeldzaam is. De meeste Europese landen 
kennen prijzen die geheel of gedeeltelijk uit de 
nationale begroting worden gefinancieerd, maar 
de binding tussen regering en prijs is minder 
direct dan in Nederland.
De cömissie Kunst & Cultuur is van mening dat 

staatsprijzen gehandhaafd dienen te blijven ter 
aanmoediging, waardering of erkenning van kunst 
en kunstenaars. Staatsprijzen versterken de band 
tussen staat en kunst. Deze band is noodzakelijk, 
omdat in onze samenleving artistieke produkti- 
viteit grotendeels van subsidies en daarmee van 
de politiek , afhankelijk is. Prijzen die zijn in
gesteld door verenigingen, stichtingen of bedrij
ven, worden doorgaans in het verlengde van die 
instanties toegekend. Deze prijzen geven geen 
garantie voor positieverbetering van de kunst, 
maar zijn veelal bedoeld als reclamemiddel of om 
naamsbekendheid te verkrijgen.

Kunstprodukties moeten beoordeeld worden door 
een "onafhankelijke" en deskundige jury, die is 
voordragen door de Raad voor de kunst en be
noemd door de democratisch gekozen regering.
De cömissie Kunst & Cultuur vindt dat de als zo
danig benoemde jury dient te oordelen over het 
laureaat. Vervolgens fungeert de regering uit
sluitend als uitreikende instantie. De afzijdig
heid van de overheid t.a.v. de inhoudelijke 
toetsing van kunstprodukties wordt zodoende be
werkstelligd .
De overheid behoort het algemeen belang en het 

welzijn van individuen zonder onderscheid van 
personen te dienen. Essentieel voor de toeken
ning van staatsprijzen is niet in de eerste 
plaats de prestatie van de laureaat als zodanig, 
maar deze prestatie in relatie tot het sociaal- 
cultureel effect, dat daarmee bereikt wordt. 
Staatsprijzen behoren een symbolisch karakter te 
hebben, ze moeten graadmeters zijn van een cul
tuur. ____________________________________________________

benoeming

Het bestuur van het district Utrecht maakt bekend 
dat op de districtsvergadering van 4 juni 1985 
de heer L.S. Maderasz bij acclamatie tot lid van 
verdienste is benoemd. Dit vanwege zijn jarenlan
ge inzet voor dit district in diverse functies, 
het laatst als VVO.
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IN T E R V IE W S

NEDERMND
W . F .  H E R M A N S .

E I N D  D E C E M B E R  1 9 7 2

ontving Hermans een 
brief van de minister 
van Cultuur, Rekreatie 
en Maatschappelijk Werk, 
P.J. Engels, waarin hem 
werd meegedeeld dat hem 
de Staatsprijs Letter
kunde 1971, de P.C. 
Hooftprijs, was toege
kend. De brief vermeld
de een bedrag van 
18.000 gulden en omdat 
tot dan de p.c. Hooft
prijs 8.000 gulden 

Jgroot was geweest, in
formeerde Hermans of hier van een fout sprake 
was. In antwoord daarop bevestigde de minister 
dit vermoeden, hetgeen volgens hem niet van be
lang was tot aanvaarding van de staatsprijs voor 
Hermans.
Dat was teveel verwacht, want Hermans reageerde 

onmiddelijk:

excellentie,
Het culturele leven is vol gevaren en niet ge
makkelijk. Niet alleen is het voor een typist 
niet gemakkelijk om geen tikfouten te maken, 
blijkbaar is het zelfs voor een minister niet ge
makkelijk altijd precies te weten wat hij onderte
kent .
Men kan nauwelijks verwachten dat een schrijver 

zich bijzonder vereerd zal voelen wanneer hij be
kroond wordt door een minister wiens handteke
ning van de ene dag op de andere tienduizend 
gulden in waarde verminderd. Ik heb daarom be
sloten geen prijs te aanvaarden.

Met verschuldigde hoogachting, 
(dr. Willem Frederik Hermans)

J a s m
KIJK MET JASON OVER DE GRENS
Als lid van de J.O.V.D. bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in de binnenlandse politiek. 
U  beseft ook terdege dat hiermee het buitenlandbeleid onlosmakelijk is verbonden.
Denk bijvoorbeeld aan internationale handel, kruiswapenproblematiek en ontwikkelings
samenwerking

De Stichting Jnson
|ason stelt zich ten doel jongeren de 
gelegenheid te bieden zich met 
internationale vraagstukken bezig te 
houden. Zij belicht vraagstukken 
als de Oost-West-verhouding, 
ontwikkelingen op hel gebied van 
bewapening en ontwapening, de 
invloed van de binnenlandse 
politiek op de totstandkoming van 
het buitenland beleid etc. 
Uitgangspunt van lason is de voor
lichting over de behandelde onder
werpen zo veelzijdig mogeltik te 
doen zijn om op basis van deze 
veelzijdige inlormatie een eigen 
mening Ie vormen.

Wat doet Jason 
In verschillende plaatsen in ons 
land organiseert jason lezingen,

fomm-debatten, conferenties, 
uitwisselingen etc.
Tevens brengt zij zes maal per jaar 
het Jason-Magazine uit, dat iedere 
keer aan één speciaal thema • vaak 
in samenhang met de conferenties - 
is gewiju. De redactie tracht de 
«Kozen thema's van zoveel moge
lijk invalshoeken te belichten, zodat' 
de lezer een afgerond beeld van de 
behandelde problematiek krijgt.

U enjason
jason is een actieve stichting die u 
erg veel kan bieden. Voor mensen 
die bij willen blijven op het gebied 
van de internationale politiek is 
jason een absolute noodzaak. Voor 
slechts f 25,- per jaar ontvangt u het 
jason-Magazine thuis, evenals

uitnodigingen voor alle Jason-adiviteiten. Wilt u 
steunen, vul dan onderstaande bon in (postzegel 
niet nodig).

I Anlwoordcoupon
I O  ik wil jason ondersteunen voor f 25.- per 
I  per jaar
J 0  stuur mij meer informatie over jason

I 
I
| Opsturen in een gesloten enveloppe aan 
I  Jason, Antwoordnummer 2187, 
j 2500 Z) Den Haag (geen postzegel nodig)

Adres:........

Woonplaats:.

michiel wigman

E E N  V A N  D E  N I E U W S T E  L E D E N  V A N  H E T  H B -

team is Michiel Wigman die na een goed aantal 
jaren in de organisatie mee te hebben gedraaid, 
met de juiste ervaring ten ijs zal komen.
In de functies die hij heeft bekleed binnen zijn 

afdeling ABCD heeft Michiel zijn kwaliteiten we
ten te ontwikkelen, ook later in het district 
Noord-Holland, waar hij het voorzitterschap ver
vulde, heeft hij zich weten te bewijzen. Nu is hij 
tot de hoogste regionen doorgedrongen en is hij 
verantwoordelijk geworden voor de organisatie 
van de grootste politieke jongerenorganisatie 
van Nederland. Ondanks zijn grote interesse voor 
het politieke spel, heeft hij zich gespeciali
seerd op het organisatorische vlak, mede omdat, 
zoals hij benadrukte, er pas sprake van een 
politiek spel kan zijn als er een goede organi
satorische grondslag is. Dat hij over organisa
torische kwaliteiten beschikt blijkt uit zijn 
werk voor N.I.P.0.
"Echter een enquête organiseren is wel wat an
ders dan een JOVD-congres bijvoorbeeld. Op zo'n 
congres moeten namelijk allerlei groepen mensen 
aan hun trekken kunnen komen. Het programma mag 
niet over laden zijn; in Flevoland bijvoorbeeld 
heeft niet de hele vereniging optimaal kunnen 
participeren bij de besluitvorming omtrent de mo 
tie Kernbewapening. Het sociale aspect, dat van 
wezenlijk belang is voor de vereniging als de 
onze is de laatste tijd wat slecht uit de verf 
gekomen. Het feest in Eindhoven begon te laat 
en moest te vroeg beëindigd, worden meent de 
nieuwe VVO. In het vervolg zal dat niet meer ge
beuren. Daaromtrent zijn goede afspraken gemaakt 
net de Postoljon-keten, zodat er in Dordrecht 
weer als vanouds gefeest kan worden.
Een ander aspect dat Michiel in zijn bestuurs- 

preiode wil benadrukken is het belang van het 
behouden van de leden. Het aantal nieuwe leden 
groeit nog steeds, maar er wordt te weinig ge
daan om de oude leden te behouden. Daar is niet 
alleen een taak voor de landelijke VVO weggelegd 
maar ook op het districtsniveau en binnen de af 
delingen.
Hoe de organisatie zich zal ontwikkelen is een 

punt waar we niet alleen bij kunnen toekijken, 
maar waar de vereniging zelf ook een steentje 
aan moet bijdragen. Dat het niet aan onze VVO 
Michiel Wigman zal liggen blijkt al door zijn gr
ote inzet en bereidbaarheid om zo'n 30 uur per 
week voor de J0VD gereserveerd zal houden en de
ze dan ook zal volmaken.
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JOVD-lflRIA
leo pieten stoel

O P  H E T  A F G E L O P E N  C O N G R E S  Z I J N  E R  A A R D I G

wat nieuwe gezichten bij het HB gekomen.
Eén van hen is de secretaris sociaal-econo
mische zaken, Leo Pieter Stoel. Deze opvolger 
van Jaap de Mare is een 22- jarige student 
economie en recht, waarbij hij zich toelegt op 
staatsaangelegenheden. In het vervolg kan ied- 
reen zich wenden tot hem voor dingen die op 
nationaal economisch gebied liggen. Voor zaken 
die op internationaal economisch vlak liggen, 
kan men te rade gaan bij Frank Rohof. "Het 
werkterrein van HB- leden loopt in elkaar 
over; specialisaties groeien in de praktijk."
Leo Pieter is van plan de leden meer te betrek

ken bij het economisch beleid en particuliere 
ondernemingen. Tevens vindt hij dat de JOVD 
frequenter naar buiten moet treden met haar 
meningen over het macro- economisch reilen 
en zeilen. Weliswaar is het moeilijk om nieuwe 
plannen aan te dragen die de voorpagina's halen 
maar dat dit kan binnen onze organisatie 
getuigt het congres in Vlissingen van 1982.
Daar werd het idee van een basisinkomen gepo
neerd, iets wat momenteel erg binnen de Kamer 
speelt. De commissie algemeen economisch 
beleid zal hem de helpende hand aanreiken 
ter verwezenlijking van zijn beleidsvoornemens. 
Zij heeft de laatste tijd haar handen vol ge
had aan het PKP en zal binnenkort gereorgani
seerd worden. Een definitie van liberalisme 
kan hij, evenals menig liberaal, moeilijk 
geven. De secretaris denkt dat het geen macht 
boven zich erkent en tevens tolerantie, c.q. 
emancipatie impliceert. Leo Pieter is vier 
jaar geleden begonnen als secretaris bij de 
afdeling Sneek.en werd vervolgens als vvo 
binnen het District West aangesteld. Hij zit 
in de faculteitsraad te Rotterdam en in zijn 
vrije tijd mag hij graag in zijn Finjol stap
pen om een wedstrijd te zeilen. Overige privé 
informatie wordt niet verstrekt, onder het 
mom van "De JOVD mag van mij wat zakelijker 
worden". Aldus een impressie van dit nieuwe HB- 
lid die van ondergetekende reeds het vertrou
wen verworven en hem daarom namens de redaktie 
veel succes toewenst.

rob scholte

R O B  S C H O L T E  K O M T  U I T  D E  J O V D - N IJ M E G E N . H I J  I S

een bijna afgestuurd bioloog en zal per één ok 
tober beginnen te werken aan een promotie-on- 
ierzoek in de biochemie te Groningen.
Binnen de JOVD is hij al sinds lang bekend: Na 
een periode van viereneen half jaar als afde
lingsbestuurder in Nijmegen (achtereenvolgens 
als secretaris, vice-voorzitter en voorzitter), 
een "pauze" Van drie jaar om in de gemeenteraad 
van voorgenoemde plaats actief te zijn en een 
half jaar als discussieleider bij de Brede 
Maatschappelijke Discussie is Rob weer helemaal 
terug als secretaris Ecologische Zaken.
Rob Scholte volgt de eerste secretaris Ecolo
gische Zaken, Peter Bessems, op die drie werk
ende comissies achterliet: De milieucomissie, 
de landbouwcomissie en de comissie Volkshuis
vesting. De laatste is net opgericht, de tweede 
draait goed en van de eerste moet in oktober 
een resolutie over het milieubeleid verschijn
en .
Zijn beweegredenen om in het hoofdbestuur 

plaats te nemen liggen puur op het interesse 
vlak. Hij heeft geen politieke ambities om nog 
eens ooit verder te gaan.
In zijn beleid wil Rob vooral de discussie op 

de congressen stimuleren, die volgens hem vaak 
te weinig inhoud hebben. Hij is van mening dat 
ook binnen de afdelingen zelf ook betere dis
cussies gevoerd kunnen worden.
Het mocht opvallend worden genoemd dat Rob 
S cholte op het afgelopen congres geen duide
lijk standpunt in zake kernenergie ingenomen 
heeft. Gevraagd naar de reden hiervan antwoordt 
hij dat hij het liefst eerst een grondige dis
cussie zou willen,voeren over kernenergie voor
dat er wordt overgegaan tot standpuntbepaling 
en dus het liefst wil wachten tot het maart- 
congres. Over Zure Regen wil hij eerst de ge
gevens inventariseren en ze dan gaan uitwerken 
in een resolutie.
Een ander punt waar Rob aandacht aan zou wil- 
schenken is de volkshuisvesting. In de lande
lijke politiek is dit onderwerp een beetje on
dergesneeuwd en bij de JOVD is het nooit echt 
in de belangstelling geweest. Aan dat laatste 
wil de comissie volkshuisvesting nu aandacht 
gaan besteden.
De redactie wenst Rob Scholte in zijn functie 
als secretaris Ecologische Zaken veel succes.

Het interview met de heer B e r t  H em m es heeft he
laas niet kunnen plaatsvinden. Het interview 
met onze nieuwe penningmeester zal daarom ver
schuiven naar Driemaster nr. 8. i
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JOVD-MRIA
Contract Congres

Postiljon Dordrecht
Op 2 juli 1985 werd het contract met het Postiljon- 
concern gesloten na het vele voorbereidende werk van de 
oud-VVO en de oud-penningmeester, de heren Gubbels en 
Tebbens-Torringa.

Michiel  W i g m a n

Het contract voor drie congressen bij Postiljon 
is een feit. Het eerste congres zal plaatsvinden 
in November te Dordrecht, het voorjaarscongres 
1986 zal in maart plaatsvinden in Deventer en het 
zomercongres zal in juni 1986 plaats vinden in 
Bunnik.
Wij zijn er na lang onderhandelen in geslaagd de 
prijs per individuele congresdeelnemer te houden 
op ƒ80,- voor een geheel congres in deze zeer 
prettige goed werkbare sfeer. Gezien de normale 
prijzen van dit concern en wat wij ervoor geboden 
krijgen een bodemprijs waarmee wij ons gelukkig 
mogen prijzen.
De accomodatie van de locaties staat garant voor 
een optimaal uitbuiten van onze tweeledige doel
stelling: politieke ên sociale bedrijvigheid.
Dat laatste is voor veel congresgangers minstens 
zo belangrijk als het eerste, dus ook hiervoor 
dient vanuit het HB optimaal gezorgd te worden.
Zo is in het contract vastgelegd dat het feest 
in ieder geval langer dan tot 2.00 uur kan duren. 
Ik ben ervan overtuigd - mede gzien de grote in
zet en medewerking tot nu toe van Postiljon - 
dat iedereen aan zijn of haar trekken komt en we 
met z'n allen 3 grandioze congressen tegemoet 
kunnen gien.

Als je nog nooit op een congres bent geweest dan 
zou ik zeker op de komende congressen komen.
Waar vindt voor dit bedrag een weekend lang po
litieke vorming, betrokkenheid, gecombineerd met 
lunch, diner, overnachting en ontbijt en niet te 
vergeten een groots feest om nooit te vergeten 
plaats?! En dat alles met minstens 200 geestver
wanten op politiek terrein!!
Een kleine kritische kanttekening meen ik te mo
gen maken.
Om ook 's nachts de sfeer te continueren op het 
gebruikelijk hoge niveau van overdag, dient ie
dereen zijn of haar verantwoordelijkheden te ken
nen. Er zijn mensen die enkele uren willen sla
pen en er slapen ook andere gasten in de hotels. 
Uiteraard geldt dat alleen die leden die betaald 
hebben voor bepaalde faciliteiten hiervan gebruik 
kunnen maken.
Ik heb er voor de komende congressen alle ver
trouwen in. Het Hoofdbestuur samen met Postiljon 
staan voor u klaar.

Tot ziens op het eerstvolgende congres.

Het najaarscongres van de J0VD vindt plaats in 
het posti1jonmotel te Dordrecht,op 9 en 10 no
vember.
Voor opgave dient men onderstaande bon op te 

sturen naar het Algemeen Secretariaat J0VD,
Prins Hendrikkade 104,1011 AJ Amsterdam.
Bon en betaling dienen uiterlijk 21 oktober op 

het Algemeen Secretariaat aanwezig te zijn.
Voor eenieder die ook tijdig wil beschikken 
over een congresboek.geldt dat de bon woensdag 
16 oktober uiterlijk binnen moet zijn.
Bij annulering voor 29 oktober zal het betaalde 
bedrag minus ƒ7,50 administratiekosten worden 
gerestitueerd.Daarna is men verplicht het volle 
bedrag te betalen.
U kunt betalen door overmaking van het juiste 

bedrag op gironr.5467270 t.n.v. JOVD-activiteit- 
enrekening,Prins Hendrikkade 104,1011 AJ 
Amsterdam.Met de vermelding "congres Dordrecht' 
en uw afdeling.
De sluitingsdatum voor moties en amendementen 
is dinsdag 1 oktober,11.00 uur.

Ondergetekende,

Naam.

Adres

*
t
I

Postcode/woonplaats.......................

geeft zich bij deze op voor het najaarscon
gres op 9 en 10 november te Dordrecht.

( ) diner

( ) overnachting met ontbijt 

( ) lunch zondag 

( ) congresboek

a ƒ 25,- 

a ƒ 45,- 
a ƒ 12,50 

a ƒ 4,-

( ) gehele congres a ƒ 80,-

Handtekening:

l Ondergetekende is persoonlijk aansprakelijk 
■ voor alle schade en extra kpsten die hij/
I zij veroorzaakt tijdens het congres.
«

________________ _
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^Geloven doe je de kerk, 
en zeker niet in het HB.

In verband met onze vertragingen 
van de Driemaster:
Een v e rg is s in g  i s  mogelijk, maar om 
e r  echt een puinhoop van te  maken, 

.heb je  een komputer nodig.

Milan Wielinga 
August Sniedersln. 26 
5615 GE Eindhoven.

HB-PROMOTIONS vraagt da
mes, boven de 20 jaar, voor 
het showen van lingerie. Erva
ring niet vereist. Reacties met 
foto naar: HB-promotions,
Raaimoeren 8, Breda.

\
—  'IN HET NIEUWS"

Amsterdam heeft ’t.

tante Nel
en

ome Henk
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd.

AUKE BAAS 
Autoverhuur.

Het heeft lang geduurd voordat Vorming en Scho
ling wat voeten in de Limburgse Lösch kreeg. Daar 
waar diverse districten al byzonder actief waren 
met het organiseren van cursussen bleef district 
Limburg 'ongevormd en ongeschoold'. Gelukkig 
heeft het HB een duidelijk vormings- en scho
lingsbeleid waardoor Limburg in de goede richting 
'gepushed' is.
De eerste cursussen verliepen moeizaam en het 
aantal cursussen was minimaal. Thans zijn we zo
ver dat we in de tweede helft van dit jaar de 
leden maar liefst zes cursussen kunnen aanbieden. 
Maar wat veel belangrijker is: de belangstelling 
hier in het zuiden voor vorming en scholing is 
groot en groeit met de dag. Kortom; alles wijst 
erop dat het tweede halfjaar '85 op V&S-gebied 
een groot succes wordt in Limburg. Gelukkig maar 
want er moet nog heel wat gevormd en geschoold 
worden. Daarom, tot slot: Beste medeliberalen, 
vorm je en school je, in het belang van jezelf 
maar ook van de JOVD!

Frank van Riel
Secr. vorming en scholing
District Limburg

De oproep van het district Limburg is tekenend 
voor het enthousiasme van de V&S-deelraad. In het 
afgelopen halfjaar hebben we gezien dat er in al
le districten verschillende V&S-aktiviteiten heb
ben plaatsgevonden. Dit is uniek.
De belangstelling door middel van aanmelding was 
voldoende. Helaas kwamen veel mensen niet opda
gen zonder af te melden. Dat past jonge liberalen 
niet, als je je opgeeft doe je gewoon mee!!
Er zijn in het tweede halfjaar van 1985 veel V&S 
activiteiten gepland in alle districten. Dus 
nieuwe kansen voor iedereen om zich op te geven 
en mee te doen. Helemaal nu we gaan werken met 
cursussen op verschillende nivo's en met ver
schillende thema's is er voor elk wat wils.
Ik hoop op een liberaal enthousiasme en een grote 
opkomst!

Carin de Boer
Secr. vorming en scholing
Hoofdbestuur

Tevens wil ik hierbij jullie aandacht vragen voor 
het volgende: In het kader van de samenwerkings
overeenkomst met de VVD worden een aantal cursus

sen georganiseerd, te weten:
7 en 21 september: SWO 1, Assen

21 en 28 september: SWO 2, Roermond
5 en 12 oktober: SWO 3, Utrecht
Deze cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, 
dus als je geïnteresseerd bent, neem dan even 
contact op met het bestuurslid V&S van je dis
trict.

Noord:
13 september: introavond, Veendam
28 september: organisatie/communicatiedag, 

Groningen
Overijssel:
28 september: cursus congresvoorbereiding, Twente 
12 oktober: introdag, Kampen
Gelderland:
21-22 september: vergader- en discussietechniek/ 

spreken in het openbaar, 
Apeldoorn

5 of 6 oktober: congresvoorbereiding
19-20 oktober: bestuurderscursus, Alteveer
Utrecht:
28 september: introdag, Utrecht 
19 oktober: introdag, Eemland
Noord-Holland:
24 september: introavond, Alkmaar
19 oktober: cursus liberalisme dl. 1, Haarlem.
West:
28-29 september: vergader- en discussietechniek 

dl. 2 (i.s.m. Zeeland + Brabant) 
Dordrecht

5 oktober: Introdag, Leiden
26 oktober: cursus democratie, Voorne
Zeeland:
26 oktober: introdag, Goes 
Brabant:
7 september: cursus congresvoorbereiding, Breda
28 september: introdag, Roosendaal
28 september: introdag, Den Bosch
12-13 oktober: vergader- en discussietechniek 
26 oktober: spreken i/h openbaar, Tilburg.
Limburg:
14 september: P.R. cursus
5 oktober: vergader- /discussietechniek, Venlo
26 oktober: bestuurderscursus, Roermond
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□Wet Gelijke 
Behandeling, 
laatste kans ?

□ JQVD-varia: 
foto’s van 
Moskou en het 
congres!!

□ Een interview 
met IFLRY’s 
president: 
Jules Ma aten

Jaargang 3"7 
oktober 10B5

EXCLUSIEF :

interv iew met

Minister Schoo
Steun aan IDEALS
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KOLOFOIVI
□ Driemaster
Liberaal magazine van de onaf
hankelijke Jongeren Organisatie 
voor Vrijheid en Democratie. 
Verschijnt tien keer per jaar. 
Abonnement: ƒ 27,50 per jaar. 
Advertentietarieven op aanvraag 
bij het Algemeen Secretariaat. 
Jaargang 37, nr.8 1985.

□Hoofdredactie:
Auke Baas 
Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen 
tel. 020- 457 528

□ H B - a u d i t o r : 
Arthur Fickel

□ R e d a c t i e :
Jurjen Olling 
Ingrid de Groen
Milan Wielinga (eindredacteur) 
Jacco de Baat (eindredacteur) 
Marieke de Koning 
Bart Driessen 
Jort Kelder

□JOVD Algemeen Secretariaat 
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJ Amsterdam 
tel. (020— ) 242 000

□Publicatie in de Driemaster betekent niet dat de mening 
van de redactie of het hoofdbestuur verwoord is. Alvorens 
ingezonden brieven of ander soort kopij in te sturen wordt 
U verzocht contact op te nemen met de hoofdredacteur.

□Voorzitter 
Julius Remarque
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam tel. 020-229715

□ A l gemeen Secretaris 
Linda Bakhuis
W. Van Noortstraat 84, 3514 GG Utrecht tel. 030-714943

□Penningmeester 
Bert Hemmes
De Renne 17, 5902 RB Stadskanaal tel.05990-22269

□Vice-Voorzitter Politiek 
Eli Leenaars
Boeckstaetedreef 77, 6543 JJ Nijmegen tel. 080-785372

□  Vice-Voorzitter Organisatie 
Michiel Wigman
Vrieswijk 153, 1852 EJ Heiloo tel. 072-338189

□Internationaal Secretaris 
Frank Rohof
Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede tel. 053-358994

□Secretaris Vorming en Scholing 
Carin de Boer
Librije 67, 2907 JA Capelle a/d IJssel tel. 010-585663

□Secretaris Public Relations 
Arthur Fickel
Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag tel. 070-472682

□Secretaris Bestuurlijk Juridische Zaken 
Taliën Willems
v. Leeuwenhoekstraat 20, 9727 JJ Gron. tel. 050-269695

□Secretaris Sociaal Economische Zaken 
Leo Pieter Stoel
Vijverhofstraat 119b, 3032 BJ R'dam tel.05150-16894

□  Secretaris Welzijn 
Roel van Goudoever 
Kanaalweg 24, 2628 EC Delft tel. 015-145339

□Secretaris Ecologische Zaken 
Rob Scholte
Marconistraat 44, 6533 KZ Nijmegen tel. 080-561705

□Secretaris Internationale Zaken 
Albert Kooiman
Kastanjelaan 18, 1943 DP Beverwijk tel.02510-27826

□Secretaris Promotie en Ledenwerving 
Ton Hooijmaijers
Uilenstede 64-417, 1183 AK Amstelveen tel. 020-430257

Het is zover! De Driemaster zit in 
een nieuwe jas en ook de layout 
van het binnenwerk is vernieuwd. 
Zonder overdrijving kan dan ook 
gezegd worden dat de kwaliteit van 
Driemaster zich in een stijgende 
lijn bevindt. Over de vernieuwde 
layout leze men het artikel van 
Milan Wielinga op pagina 13.

'Het is ons gelukt om in de reeks 
intervieuws met politici een ge
sprek met minister Schoo van ont
wikkelingssamenwerking te publice
ren (zie pag. 3). Een ander inter- 
view is gehouden met IFLRY-voor- 
zitter Jules Maaten, dit in het 
kader van het IFLRY-congres dat 
van 18 t/m 20 oktober in Dordrecht 
wordt gehouden.
Actuele artikelen zijn er ditmaal 
over de miljardennota (pag.9) en 
de Wet Gelijke Behandeling (pag.10) 
10). Een achtergrondartikel over 
emancipatie is gepubliceerd op pag. 
14.
Tussen deze artikelen door zijn de 
foto's van het Zomercongres en het 
Wereldjeugdfestival geplaatst. 
Succes met dit nummer!

Auke Baas
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Minister Schoo :
„ Het geslotene is van 
on t w ikke ling ssam enw erk in g  
af g e h a a ld . ”

De regeerperiode van de eerste liberale minister voor 
ontwikkelingssamenwerking, mevrouw drs. E.M. Schoo, is 
tot nu toe niet onopgemerkt voorbijgegaan. Twee nota's 
van haar departement met tamelijk revolutionaire idee- 
en, verdediging van haar compententie en begroting, 
nieuwe discussies rond de positie van de NCO, mensen
rechtenkwesties: de minister heeft over belangstelling 
voor haar beleid niet te klagen. Een inventarisatie 
van dit beleid, in de vorm van een vraaggesprek met de 
minister, leest u op de volgende bladzijden.

A u k e  B a a s  en Jan van  Z an en

De minister blijkt door verplichtingen jegens de 
Tweede Kamer enigszins verlaat en Driemaster 
wordt verzocht alvast maar plaats te nemen in 
het Kamerrestaurant - een locatie die zich qua 
inrichting en bezetting nog het meest laat ver
gelijken met een provinciale stationsrestaura
tie tegen sluitingstijd. Het oponthoud is ech
ter van korte duur en wanneer de minister is 
gearriveerd wordt besloten eerst twee van haar 
vijf beleidsnota's onder de loep te nemen.
De inhoud van deze nota's - Herijking bila
teraal beleid en Ontwikkelingssamenwerking en 
Werkgelegenheid - komt er heel in het kort op 
neer dat er een einde komt aan de geografische 
versnippering door minder landen intensievere 
hulp te verstrekken en dat, in tegenstelling 
tot vroeger toen er veel projecten in de sector 
verzorging en welzijn werden gefinacierd, er 
nu meer ontwikkelingsgeld gaat naar invester
ingen in produktiviteit. Daarbij zullen de ac
tiviteiten in een drietal programma's worden 
gebundeld: landbouw, industrie en onderwijs en 
onderzoek. Het Nederlandse bedrijfsleven kan 
bij deze vorm van ontwikkelingssamenwerking 
een grote rol spelen.
Grootste punt van kritiek in Nederland is al
tijd geweest dat nog maar bezien moet worden 
of een dergelijk beleid inderdaad kans van 
slagen heeft: vooral de angst voor het subsi
diëren van prestige-objecten zit er goed in.

Is die angst nog reëel ?

Schoo geeft toe dat een en ander in de jaren '70 
nog wel eens voorkwam. Tegenwoordig worden de 
zaken echter anders aangepakt: "In een aantal 
landen - de 10 programmalanden - wordt in over
leg met de regeringen besloten welke projecten 
zullen worden (mede)gefinancierd. Die regerin
gen willen ook zélf liever geen prestige-objec
ten als grote en dure ziekenhuizen meer: boven-
I i i i i i i i i  i i i i i i i i T~

De minister op het afgelopen Zomercongres

dien ben ik ook bijzonder terughoudend op dit 
punt, gezien de zware blijvende financiële las
ten die aan deze welzijnsvoorzieningen voor het 
land in kwestie verbonden zijn."
De minister stelt een nieuwe manier van samen
werken voor waarbij ook het midden- en kleinbe
drijf een grote(re) rol moet gaan spelen, bij
voorbeeld door joint-ventures met bedrijven uit 
de Derde Wereld, technologie-overdracht dient 
hiervan een belangrijk onderdeel te zijn. Essen
tieel voor deze projecten is dat zij toekomst 
hebben en op den duur ook een bijdrage kunnen 
leveren tot de ontwikkeling van het berokken 
land. Bovendien zijn voor dergelijke projecten 
garanties vanuit de Wereldbank mogelijk.
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■Ander onderdeel van deze nieuwe manier van sa
menwerken is de aandacht voor de opleiding van 
de bevolking: "Er dient gewerkt te worden aan 
'manpower development': na de koloniale periode 
had vooral de politieke staatsvorming priori
teit hetgeen ten koste ging van het onderwijs 
bedoeld voor die sectoren waar het geld uitein
delijk verdiend moet worden".

Een en ander klinkt mooi, maar past 
het Nederlandse aanbod op de vraag 
uit de Derde Wereld? Het zijn ten
slotte uw eigen woorden dat het Ne
derlandse bedrijfsleven meer ontwik
kelingsgericht moet gaan produceren.

"De Nederlandse export richt zich inderdaad voor 
een groot gedeelte op het Westen; er vinden ech
ter studies plaats naar de aanpassing van ver
schillende producten. Maar het gaat natuurlijk 
niet alleen om die producten: Het gaat erom dat 
bedrijven hun kennis en kapitaal inzetten. 
Strijdigheid tussen winststreven en 'helpen' 
hoeft er niet te zijn. Belangen van het Neder
landse bedrijfsleven kunnen heel goed samen
gaan met die van bedrijven in ontwikkelings
landen.
Samenwerking heeft voor Nederlandse bedrijven 
het voordeel dat nieuwe markten toegankelijk 
worden terwijl de betreffende bedrijven in ont
wikkelingslanden profiteren van Nederlandse er
varing op het gebied van technologie, manage
ment en marketing. Door ontwikkelingssamenwerking 
stimuleren we die 'joint-ventures'. Bijvoorbeeld 
op het terrein van de milieu technologie, de 
agro industrie, de scheepsbouw.

Een ander onderwerp is het mensen- 
rechtenbeleid. De kwesties die op dit 
punt in de pers veel aandacht kregen 
- Indonesië en Suriname - laten voor 
ons één vraag open: hoe bont moet een 
land het gemaakt hebben wil het niet 
meer voor ontwikkelingsgeld in aan
merking komen?

Daar in de vraag Suriname en Indonesië vlak na 
elkaar genoemd zijn begint de minister haar ant
woord met de constatering dat "men goed voor ogen 
moet houden dat afweging geschiedt op grond van 
één concreet geval. Iedere onderlinge vergelij
king gaat mank".
Aangegeven wordt dat sinds minister Van der Klaauw 
zijn notitie over mensenrechtenbeleid uitbracht, 
het iedereen duidelijk is hoe moeilijk dit vraag
stuk is: "Het is zaak om alle overwegingen goed 
op een rijtje te zetten. Zodra er sprake is van 
medeplichtigheid moet de hulp vanzelfsprekend 
stoppen. Maar verder moet de uiterste voorzichtig
heid en terughoudendheid betracht worden, anders 
kan de bevolking voor wie de ontwikkelinssamen- 
werking is bedoeld dubbel getroffen worden.
En door problemen op het terrein van de mensen
rechten èn door het wegvallen van hulp. Voor 
1986 staat er trouwens voor het eerst een post 
op de begroting voor het verlenen van hulp aan
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slachtoffers van mensenrechtenschendingen, bij
voorbeeld door juridische assistentie te geven. 
Ook is zo’n 2,5 miljoen gulden gereserveerd voor 
het ondersteunen van mensenrechtencommissies in 
Ontwikkelingslanden zelf."

Op een paar actuele gevallen na 
blijft ontwikkelingssamenwerking een 
zaak van de lange termijn en voor de 
meeste mensen inderdaad een ver-van- 
m'n-bed-show. Wat doet u om de Neder
landse bevolking betrokken te houden 
bij het beleid?
Het belangrijkste is de "vermaatschappelijking" 
van het beleid. Het departement staat nu al veel 
meer open voor suggesties vanuit de samenleving, 
vanuit het bedrijfsleven, vakbonden, gemeenten, 
noem maar op.
De belangstelling bij deze groepen neemt zelfs 
zo toe dat we soms in tijdnood komen. Meer over
laten aan particulieren, commerciële en niet 
commerciële organisaties moet het werk metter- 
tijk verlichten.
Voorlopig moet ik er voor zorgdragen dat door 
alle vernieuwingen sommige afdelingen op het 
ministerie niet te zwaar belast worden.
Overigens: ik vind de door de JOVD opgerichte 
stichting "Ideals"een grote aanwinst. Ik verwacht 
dat de liberale nuchtere aanpak van de ontwikke
lingssamenwerking die ik voorsta bij hen in goede 
aarde valt.
Voor wat betreft jongeren heeft de minister de 
Stiching Nederlandse Vrijwilligers de kans gege
ven het Nederlands vrijwi11igersprogram fors uit

"Ja, ze moet samen met de andere bestuursleden 
vooral zorgen dat er door de SNV meer vrouwen 
naar de Derde Wereld gestuurd worden...". 
Gemeenten kunnen behulpzaam zijn door hun ambte
lijke en andere know-how in te zetten voor de 
ontwikkeling van gemeenten in de Derde Wereld. 
Voor het stimuleren van dergelijke projecten 
wordt in 1986 twee miljoen uitgetrokken.

Kunt u aangeven wat het specifiek li
berale is aan uw beleid? Met andere 
woorden: waarom zou volgens u de VVD 
in 1986 - gesteld dat ze in de rege
ring komt - wéér de post ontwikke
lingssamenwerking moeten claimen ?
De stuwmeer problematiek die jaren sleepte is 
opgelost en de 1 1/2 % van het Netto Nationaal 
Inkomen is volledig en structureel in ere her> 
steld.
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Groot belang hecht ik voorst aan de verbeterin
gen op het terrein van de beheersing en plan
ning van projecten en financiering.
Daardoor kan de 1 1/2 % in de toekomst ook daad
werkelijk jaarlijks worden uitgegeven. Tot begin 
1980 is dat eigenlijk nooit het geval geweest. 
Mijn beleid kenmerkt zich verder door twee ver
schuivingen: één van het financieren van wel
zijnsvoorzieningen naar het stimuleren van eco
nomische ontwikkeling. Twee van de staat als 
dominerende factor voor verandering en ontwikke
ling naar een grotere inschakeling van het par
ticulier initiatief. Het geslotende is van ont
wikkelingssamenwerking af; over de materie moet

een open discussie gevoerd worden en het departe
ment kan t.o.v. de samenleving dan ook de grootst 
mogelijke openheid betrachten als de efectiviteit 
en kwaliteit maar centraal blijven staan.
Het lot verbeteren van de 800 miljoen armen is er 
belanariik qenoeg voor.

En als u weer wordt gevraagd, komt u 
dan terug ?
(fel): "Ja zeker!"

(Jan van Zanen is voorzitter van de liberale 
Noord-Zuid-stichting 1IDEALS'. Zie ook Driemas
ter van januari 1985).

I I I I I I

1ÖTOREPORTAGE
I I'-‘'m oskou

De foto's die de Nederlandse leden van de 
IFLRY-delegatie op het 12e Wereldjeugd- 
fesival in Moskou maakten bleken helaas 
te laat te zijn gearriveerd om nog in het 
vorige nummer te worden afgedrukt als on
derdeel van de reportage.
Daarom op de volgende pagina's alsnog een 
fotografische impressie van het Wereld- 
jeugdfestival, vanaf de openingsceremonie 
tot en met de persconferentie na afloop.
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*  *  *  *

(Rechts) De IFLRY-delegatie presen
teert zich.

(Rechtsonder) Delegatielid Harold 
Makaske met gasballon voorzien van 
de bekende sticker. In het stadion 
werden honderden van deze ballonnen 
opgelaten...

(Onder) Een der propaganda-affiches 
voor het Festival.

*  *  *  *

1 i i i i i i i i i i i i 7

De IFLRY-delegatie tijdens de parade. Daarachter de brass
band en de KMO die op de TV-reportage, tot grote woede van 
de organisatie, geheel achter het IFLRY-doek schuilging...
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Ju les  M a a te n  ( I F L R Y ) :
„ We m oeten  m eer z ijn  dan  
een s o o r t r e is b u r e a u . ”

Voor het eerst zal het tweejaarlijkse congres van de 
Internationale Federatie van Liberale en Radicale Jon
geren in Nederland worden gehouden; op dit congres - 
van 18 tot 20 oktober in Dordrecht - hoopt bovendien 
de huidige voorzitter van de IFLRY, oud JOVD-interna- 
tionaal secretaris Jules Maaten, voor twee jaar herko
zen te worden. ____________________________

A u k e  B a a s

Een gesprek met de voorzitter over delJOVD-in- 
vloed in en de toekomst van de Federatie leek 
ons dan ook niet overbodig. Het komt de IFLRY- 
president ook byzonder goed uit want zo kan hij 
even een vooroordeel rechtzetten: de JOVD zou 
binnen de IFLRY als 'rechts' bekend staan.
"Dat is niet juist", aldus Jules. "De JOVD is 
lang niet zo rechts als waarvoor men haar bin
nen de IFLRY lange tijd heeft aangezien.
Dat laatste komt eigenlijk omdat de JOVD zich 
lange tijd teveel heeft willen aanpassen aan de 
binnen de Federatie heersende opinie. Men geloof
de echter niet dat de JOVD wérkelijk zo dacht, 
met als gevolg dat men ons juist veel rechtser 
inschatte dan werkelijk het geval was.
Pas toen we werkelijk voor onze mening uit durf
den te komen werden we serieus genomen".
Deze triomf van de eerlijkheid heeft er volgens 
Jules mede voor gezorgd dat de lucht binnen de 
IFLRY is opgeklaard: de 'kameleontactiek' wordt 
algemeen minder toegepast.
Ander exponent van de JOVD-invloed is dat de Fe
deratie zich veel meer dan voorheen richt op de 
'volwassen' liberale organisaties zoals de Libe
rale Internationale en de liberale/radicale frac
ties in het Europees Parlement. Dat zou volgens 
Jules tien jaar geleden onmogelijk zijn geweest: 
"je zou je dan compromitteren door samen te wer
ken met organisaties waarmee je het inhoudelijk 
niet eens was. Door de Nederlandse JOVD-VVD si
tuatie, waar ook met behoud van onafhankelijk
heid samengewerkt moest worden, als voorbeeld 
te nemen heeft de JOVD een realistischer IFLR - 
politiek tot stand gebracht."

Hoe komt de JOVD nu aan relatief zo veel invloed? 
Volgens Jules voornamelijk omdat de JOVD altijd 
goed gekwalificeerde mensen naar IFLRY-bijeenkom- 
sten heeft gestuurd. "Zo was het IFLRY-optreden 
op het Wereldjeugdfestival voor een groot gedeel
te voorbereid door JOVD'ers. En ook zit de JOVD 
in veel meer delegaties dan welke andere lid-or- 
ganisatie dan ook."

Zo blijken JOVD en IFLRY elkaar dus wederzijds 
te verrijken. De betrekkingen van de JOVD met li
beralen in de USA zijn voor een groot gedeelt tot 
stand gekomen door contakten met de Federatie. En

Jules Maaten tijdens het Wereldjeuqdfestival

de nieuwe congresopzet van de JOVD is mede tot 
stand gekomen doordat de JOVD via de IFLRY-con- 
tacten het systeem bij andere lid-organisaties, 
waar men er goede ervaringen mee had, kon bekij
ken. "De JOVD heeft het zodanig geperfection- 
neerd dat het nog werkt Ó Ó R . . !"
Dat laatste is trouwens een goed voorbeeld van 
een, volgens Jules, belangrijke taak van de 
Federatie: "De IFLRY moet meer zijn dan een soort 
reisbureau...Je bent geen organisatie maar een 
platform van organisaties; uitwisseling van opi
nies is erg belangrijk". Die platformfunctie is 
des te belangrijker omdat de IFLRY-gedelegeerden 
- "dat zijn toch al vrijdenkers" - op bijeenkom
sten los staan van het nationale kader en daar
door creatiever denken, meer tot overeenstemming 
geneigd zijn.
Jules constateert dat ook op een andere manier 
het lidmaatschap van de IFLRY voor een organisa
tie voordelen heeft: "het betekent een interna-

| I I I I I I DRIEMASTER • 4 ?  <



rir^ 1  i i i i i i Y i - m i .  iiFA ftitijrrrrrrrrrrrrrrrrrrri
tionale erkenning voor je organisatie op een 
eerlijke manier. Dat is goed voor je identiteit: 
als JOVD kun je een standpunt, dat in de IFLRY 
tot stand is gekomen, bijvoorbeeld uiten met de 
wetenschap dat een groot aantal uiteenlopende 
organisaties achter je staat. Je staat niet al
leen en dat werkt ook goed naar de pers toe."

Ondanks het vele werk wat vooral door de invloed 
van de JOVD al is gedaan dient verder gestreefd 
te worden naar een verbreding van de Federatie. 
Een nieuwe beleidslijn staat hiervoor garant. 
Jules: "We moeten meer mensen betrekken bij het 
werk van de IFLRY. De summercamps werkten vroe
ger goed, maar de laatste drie a vier jaar zijn 
ze doodgebloed.
We proberen nu een rondreis te organiseren voor 
een grote groep mensen door Spanje en Portugal

waarbij de te besteden tijd wordt verdeeld tus
sen 50% vakantie en 50% 'leuke politieke dingen'. 
Voor het jaar daarna staat een groot festival 
op het programma, dat door honderden - wellicht 
duizenden - jongeren bezocht moet gaan worden." 
En hoewel de President nadrukkelijk vraagt te 
vermelden dat alles onder voorbehoud is, is 
het duidelijk dat de IFLRY een tweede ambtster
mijn Maaten met vertrouwen tegemoet kan zien.

Op de thee bij mevrouw Trina Grivnina.

Overleg in de wandelgangen. De persconferentie na afloop op Schiphol.
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MILJOENENNOTA 1986
„ MINDER NO NONSENSE

September 1985. Acht maanden voor de verkiezingen.Het 
kabinet Lubbers heeft de contouren waarlangs haar fi- 
nancieel-economisch beleid zich zal ontwikkelen ont - 
huid. Een beleid dat om een aantal redenen de titel 
"no-nonsense" minder verdient dan voorheen. Dat is jam
mer doch begrijpelijk gezien het ongeduld waarmee op
positieleider Den Uyl op Prinsjesdag op zijn stoel zat 
te schuiven.
te schuiven. Het is dan ook zijn voornemen om de vol
gende troonrede als regeringsleider bij te wonen. Dat 
weten Lubbers, de VVD en het CDA maar al te goed waar 
door men bereid is een toegevingsgezinde begroting te 
construeren.

J o r t  K e ld e r

Het bedrijfsleven dat tot nog toe in de huidige 
regering een "partner in business" had gevonden 
weet zich nu veel minder gesteund in haar stre
ven tot rendements- en werkgelegenheidsherstel. 
De reeds toegezegde lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven zal door de werkgevers als nooit 
ontvangen politiek wisselgeld afgeschreven moe- 
t worden. .— -— —

O n n o

Op de langere termijn kan dit bijzonder onguns
tig uitwerken. Echter, wat is "lange termijn,zo 
kort voor de verkiezingen? Voor de meeste poli
tici acht maanden maximaal. Dat is voor rende
mentsherstel een wat korte termijn, maar niet' 
voor electoraal herstel. De motivatie om nu te 
kiezen voor lastenverlichting voor de burgers 
en niet voor het bedrijfsleven is dan ook gro
tendeels ingegeven door electorale overwegingen. 
Het causaal verband tussen een florerend be
drijfsleven en een hoog welvaartsniveau wordt 
door de meeste kiezers nog altijd onvoldoende 
aangenomen. Als toetssteen wordt de portemonnaie 
door velen helaas als voldoende beschouwd. "Wat 
heb ik nu, en wat had ik vier jaar geleden".Tja, 
daar staat dit soberheidskabiriet met schatkist- 
bewaarder H.O.C.R. Ruding wat zwak. Overigens 
was- en is- er voor dat matigingsbeleid alle re
den.
De vraag die nu gesteld moet worden luidt: wie 
gaat dat betalen? Op z'n Lubberiaans gezegd: hoe 
zit het met het kostenplaatje?

Deze vraag is helaas eenvoudig te beantwoorden. 
Het kabinet wijkt af van de zichzelf opgelegde 
lijn van matiging. De lijn die tot nu toe gevolgd 
werd heeft tot bevredigende resultaten geleid. 
Het financieringstekort ging gestaag in de rich
ting van de 7,4% die in het regeringsaccoord op 
uitdrukkelijk verzoek van de Minister van Finan
ciën was overeengekomen. Indien ook het laatste 
jaar van dit kabinet deze lijn gevolgd zou worden 
zou de 7,4% zeker bereikt kunnen worden, echter 
de lastenverlichtng voor de burgers maakt van 
de lineare een kromme. En kromme in de verkeerde 
richting; in de richting van 8% financieringste
kort .
Millimeteren over tienden van procenten? Helaas 
niet want we spreken hier over vele honderden 
miljoenen guldens. Guldens die in de komende ja- 
ren stuk voor stuk terugverdiend zullen moeten 
worden. Afschuiven naar de toekomst dus, en dat 
onder Lubbers!

Ruud

Het meest frapperende in de begrotingsexercities 
is dat 's lands boekhouder Ruding niet dié i n 
vloed op zijn ambtgenoten heeft kunnen uitoefe
nen die ogenschijnlijk zo gewoon was. Waar voor 
heen de Minister van Financiën de schatkist nog 
niet op een kier wilde zetten voor allerhande 
min of meer kostbare wensen die Kamer of mini
sters hadden lijkt Ruding thans voor dergelijke 
wensen veel meer open te staan. Verbazend voor 
een man wiens credo is : "Je kunt een gulden pas 
uitgeven als je hem verdiend hebt".
Conclusie: het kabinet Lubbers lonkt in haar 
laatste jaar naar de kiezer op een wijze die 
breekt met een aantal tot nog toe consequent ge 
volgde beleidslijnen. Dat drukt geen geloof in 
het eigen gelijk uit. De gevoerde lijn van de 
afgelopen drie jaar zou op zichzelf voldoende 
steun moeten vinden bij "Koning Kiezer". En zelfs 
'dat beleid was al een surrogaat van wat strict 
financieel-economisch gezien gevoerd had moeten 
worden. Ter illustratie: in '84/85 had 16 mil
jard omgebogen moeten worden volgens de OESO, 
het werden er nog geen 12 ....
Tweede conclusie: Minister van Financiën H.O.C.- 
R. Ruding lijkt sociaal-electorale overwegingen 
onaanvaardbaar veel meer dan voorheen in zijn 
begroting te laten meewegen. Die Ruding, dat 
lijkt wel een politicus'. En of hij dat zelf als 
een compliment beschouwd is de vraag. A
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Wet Ge l i j ke  Behandel ing
In dit overgereguleerde land ontbreekt helaas nog 
een wet, een wet gelijke behandeling.Toch is er 
grote behoefte aan deze wet. Hoewel deze behoefte 
zeer dringend is, is het moeilijk met een wetsvoor
stel te komen waar zoveel mogelijk mensen zich mee 
kunnen verenigen.

T a lië n  W i l le m s

Mevrouw Kraayenveld-Wouters heeft dit aan den 
lijve kunnen ondervinden toen zij haar voor
ontwerp gelijke behandeling in 1981 presenteer
de. Van heinde en verre kwam er kritiek. De 
JOVD kon zich met een deel van deze kritiek 
verenigen. Enkele kritiekpunten waren: het 
niet opnemen van discriminatie op grond van 
etniciteit, de rol van de commissie gelijke 
behandeling en de inhoud van enkele uitzonde
ringsbepalingen .
Inmiddels heeft Nederland een ander kabinet 
gekregen. Dit kabinet was zich goed bewust 
van de onhoudbare situatie rond het vooront
werp en rond de discriminatie in het algemeen. 
Het kabinet besloot dan ook nog deze regerings
periode met een wetsontwerp gelijke behande
ling te komen. Het kabinet heeft daar op dit 
moment nog ongeveer een half jaar de tijd voor. 
Naast dit grote tijdsgebrek bezit het kabinet 
nog een ander euvel: het CDA als dwarsligger.
De problemen spelen zich af rond homosexuele 
leerkrachten in het onderwijs. Het CDA is van 
mening dat besturen van christelijke scholen 
homosexuele leerkrachten mogen weigeren op 
grond van hun sexuele geaardheid. Het stand
punt van de VVD staat hier lijnrecht tegenover. 
Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet 
helemaal duidelijk of het kabinet wel of niet 
in staat is met een wetsontwerp gelijke behan
deling te komen. Gezien de reacties van minis
ter Lubbers voor het zomerreces en de onwrik
bare houding van beide regeringspartijen, vrees 
ik het ergste.

* *
Indien het kabinet niet met een voorstel komt, 
zal het parlement met een initiatief moeten 
komen.Gelukkig heeft de VVD deze verantwoor
delijkheid gezien en aangekondigd met een 
initiatief wetsontwerp te zullen komen.
Enkele hoofdlijnen heeft zij al op papier 
gezet en uitgewerkt in de vorm van een 
notitie. Ook hierop is al weer de nodige 
kritiek geweest,(niet geheel ten onrechte).

Laatste
Kans ?

Ook het hoofdbestuur van de JOVD heeft in deze 
niet stilgezeten. Een aantal maanden geleden 
heeft zij een werkgroep ingesteld die een 
aantal standpunten omtrent gelijke behandeling 
op papier heeft gezet. Deze notitie is inmid
dels gereed en wordt onderschreven door het 
hoofdbestuur.
De belangrijkste punten uit deze notitie zal ik 
hier toelichten.

*  *

Als eerste valt op dat de doelstelling van de 
WGB in de notitie minder omvattend is dan in 
artikel 1 van de Grondwet staat.Dit is gedaan 
om er zorg voor te dragen dat een aantal dis- 
criminatievormen zodanig geregeld worden dat 
ze daadwerkelijk uitgeband kunnen worden. Het 
betreft hier de discriminatie op grond van 
geslacht, huwelijkse staat of gezinsverant- 
woordelijkheid, sexuele geaardheid en etnici
teit. Deze vormen sluiten voldoende bij elkaar 
aan en vinden tot op heden te weinig bescher
ming van de Grondwet. Zal men de doelstelling 
van de WGB uitbreiden (zoals de W D  wenst) dan 
zal het gevolg zijn dat alles half geregeld 
wordt en dat deze discriminatievormen nog niet 
volledig kunnen worden uitgeband. Een ander 
opvallend punt in de notitie is de bevoegdheid 
van de commissie gelijke behandeling.De cie. 
kan tot nu toe slechts advies geven indien een 
discriminatie geval op grond van een klacht 
aan haar voorgelegd werd. Dit is onvoldoende. 
Dit advies zou bindend moeten zijn voor beide 
partijen. Indien een der partijen zich niet 
kan verenigen met dit bindend advies, staat er 
een weg open naar de rechter.
Deze rechter moet dan volgens de notitie niet 
langer de strafrechter zijn maar de burgelijke 
rechter. Deze keuze is gemaakt om de burger 
zelf in staat te stellen zijn klacht aan de 
rechter voor te kunnen leggen. Tot op heden 
kan de burger dit niet zelf bepalen, maar is 
hij of zij afhankelijk van het Openbaar 
Ministerie. Deze bepaald of een klacht voldoend 
opportuun is om aan een rechter voor te kunnen 
leggen.

JO V D - n o t it ie  g e re e d  # *
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Er bestaat geen wet zonder uitzonderingsbepa
lingen, dus ook deze wet zal een aantal uit
zonderingen kennen. Dit is noodzakelijk om 
niet te ver in te grijpen in de privé-sfeer 
van de mensen.
De uitzonderingsbepalingen die in de notitie 
zijn genoemd hebben betrekking op besloten 
clubs en op die werkzaamheden waar het geslacht 
een bepalende factor is. Ook wordt er een uitzon
dering gemaakt indien er sprake is van een achter 
standssituatie. Wanneer bepaalde groepen in een 
achterstandssituatie verkeren is het niet vol
doende dat zij gelijk behandeld worden, want zij 
blijven daarmee in een achterstandssituatie.
Deze groepen moeten met behulp van een tijde
lijke positieve actie op een gelijkwaardig ni
veau gebracht worden met alle andere groepen in 
onze maatschappij.

*  *

Mevrouw J.G.
Kraaijeveld-Wouters, 
Tweede-Kamerlid CDA.

Als laatste punt wil ik nog onder de aandacht 
brengen dat een uitzondering betreffende het 
aanstellen van homosexuele leerkrachten bij het 
christelijk onderwijs ten stelligste wordt afge
wezen in de notitie. Christelijke scholen beroe
pen zich op de vrijheid van onderwijs en denken 
daarom te kunnen stellen dat homosexuele leer
krachten niet werkzaam horen te zijn bij het 
christelijk onderwijs. Men vergeet hierbij dat 
het aanstellen van personeel -blank, zwart, al
leenstaand, getrouwd, hetero- of homosexueel- 
niets met de vrijheid van onderwijs te maken 
heeft. Al deze mensen kunnen in principe uitste
kend onderricht geven op een christelijke basis 
indien zij de christelijke beginselen onder
schrijven .

Dit zijn een aantal standpunten over de wet ge
lijke behandeling. Wie er meer van wil weten kan 
de notitie wet gelijke behandeling opvragen bij 
het Algemeen Secretariaat. Op basis van deze no
titie kunnen een aantal leuke discussies gevoerd 
worden. Veel plezier!

LIBERAAL REVEIL

X°2r_1ib£r£1£n_die_dieEe£ graven^ _

Het blad "Liberaal Reveil" bestaat inmiddels al
weer meer dan 25 jaar. In haar bestaan heeft het 
blad een gevarieerd aanbod van hoogwaardige ach
tergrondartikelen aan haar lezers voorgescho— 
teld.
Kortgeleden is er een nauwere samenwerking geko
men met het wetenschappelijk bureau van de VVD, 
de prof. mr. B.M. Teldersstichting.
De besturen van het blad en de stichting zijn 
overeengekomen dat de Teldersstichting uitgeef
ster is geworden van het blad "Liberaal Re
veil". De redactie van het blad blijft echter 
volledig autonoom. De wederzijdse beïnvloeding 
van ideeën zal de kwaliteit van het blad echter 
verhogen.

In "Liberaal Reveil" dat vier a vijf keer per 
jaar verschijnt wordt geschreven over uiteen
lopende en actuele onderwerpen. Naast vooraan
staande liberalen schrijven ook specialisten van 
andere politieke pluimage bijdragen voor dit 
b l a d . , zodat de lezers zich zo breed mogelijk 
kunnen oriënteren bij hun meningsvorming.

"Liberaal Reveil" is onmisbaar voor liberalen 
die van de achtergronden van de (liberale) po
litiek op de hoogte willen blijven.

Abonnementen (zie onderstaande bon) kunnen op 
elk gewenst moment ingaan Ook zijn er (o.a. op 
het secretariaat van de JOVD) losse nummers 
verkrijgbaar.

............... 3 * C “ ” ......... .....

NAAM ...........................

ADRES ...........................

POSTCODE en ...........................

WOONPLAATS ...........................  •

LEEFTIJD ...........................

HANDTEKENING ...........................

Wenst zich voor f 35.- per kalenderjaar 
(jongeren tot 27 jaar betalen slechts 
f 25.-) te abonneren op Liberaal Reveil. 
Ik stort mijn bijdrage op girorekening- 
nr. 240.200 t.n.v. Stichting Liberaal 
Reveil te Den Haag
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FOTOREPORTAGEcongres

*  *  *  * Bij de congresreportage in het zomernummer konden 
helaas geen foto's worden afgedrukt omdat deze te 
laat binnen kwamen. Om de schade goed te maken nu 
op de volgende pagina.' s een foto-impressie van 
het afgelopen Zomercongres!!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Twee Driemasters terug wees onze nieuwe hoofd
redacteur er al op: De Driemaster in een nieuw 
jasje! Het heeft wel wat voeten in de aarde ge
had, maar zoals u ongetwijfeld wel zal zijn opge
vallen heeft de Driemaster een nieuwe lay-out 
gekregen.
Het kolofon is al een tijdje zo, van een onover

zichtelijke lijst van namen en adressen naar een 
duidelijk en leesbaar geheel. De voorkant en het 
binnenwerk hebben een vrij modern karakter. Dit 
omdat de gehele JOVD altijd een vereniging is die 
oo zich altijd moderne (progressieve) ideëen 
heeft. De Driemaster is het presenteerblaadje 
naar buiten. Voor velen die aktief en passief 
zijn in de politiek is de JOVD datgene wat ze in 
de Driemaster zien.

Buiten een nieuwe lay-out zijn we aan het streven 
om de Driemaster wat actueler te maken, de opzet 
verandert o.a. door het publiceren van meer in
terviews met prominente politici, zoals in dit 
nummer het interview met minister Schoo.
De oproep voor de opiniepagina blijft gelden; 

stuur je mening over een bepaald actueel poli
tiek onderwerp in!

WEEKEND VREDE 

EN VEILIGHEID
; 22 en 23 november zal, met medewerking van de
; Jongerenorganisatie van de Europese Beweging 
J (J E B ), het C D J A , de JD en de JOVD, een weekend 
j worden gehouden over Vrede en Veiligheid in Eu- 
i ropa. Hoofdorganisator zijn de Young'Europeans 
j for Security.
'i Geïnteresseerden kunnen bellen naar: 
j - Frank Rohof (tel. 053 - 358954)
$ - Eric Balemans

\ Bij Frank Rohof kunt u overigens ook terecht 
5 voor informatie omtrent het IFLRY-congres dat 
ï van 18 t/m 20 oktober in Delft wordt gehouden.

E

Kantoor- en Schoolgroothandel
Hulzenseweg 20 6534 AN 
Postbus 217 6534 AN Nijmegen 
Tel. 080-561044

De méést komplete

i i i i i i i i i i i i i

organa
Het chanisch concern "Organa" te Ehschede bestaat nog maar zeven jaar. 
Zeven moeilijke jaren, maar het ziet er naar uit dat het bedrijf zich 
zal kunnen handhaven, vooral nu er een zeer grote opdracht is gekanen 
van het Ministerie van Defensie. Dat Organa de concurrentie van bedrij
ven als Bayer en Unilever heeft doorstaan is te danken aan haar uitste
kende onderzoekers en de sterke teamgeest. Remarque, de directeur, gaat 
op zeer democratische wijze cm met zijn medewerkers. Er vielen wel 
eens harde voorden, maar dan lag de oorzaak bij Güfctoels, de arrbitieuze 
adjunct-directeur, die niet veel ziet in Ranarque's democratische ma
nier van leiding geven. Gubbels is echter een uitstekend zakerman en 
heeft het bedrijf menigmaal voor een debacle behoed, sanen met zijn 
geestverwant Tebbens-Torringa, de procuratiehou der De personeelschef. 
Leenaars, vas bij deze conflicten bemiddelaar; een geboren diplomaat, 
een man die niet door zijn principes in de war gebracht wordt. Dan zijn 
er de onderzoekers, vier in totaal. "Onze linkse kameraden", zoals Gub
bels ze tegenover Tebbens-Torringa betitelt. Daarmee bedoelt hij vooral 
Fickel en Kooiman. Delftse Chemici, beiden tegen de dertig. Fickel zat 
in de studentenvakbeweging. Kooiman sympathiseerde. De bioloog Rohof is 
qwt cuder, heeft een groot gezin en zit consequent in geldnood; hij is 
vat minder briljant dan de anderen en duft geen stelling te nemen.
De Mare, last but not least, is een ecte ivoren-toren geleerde; hem inte
resseert alleen de vatenschap en in het bijzonder de biochemie en de 
neurologie, andere liefdes heeft hij niet.

Vandaag vindt een stafvergadering plaats. De agenda vermeldt alleen dat 
er een opdracht van het Ministerie van Defensie besproken zal worden. On
danks, of misschien dankzij de toevoeging "uiterst geheim heeft het ge
rucht zich verspreid dat er een lucht je aan deze opdracht zou zitten, 
gamgde gevoelens gaat men de vergaderzaal binnen.

i I I I I I i I I I i ■ DRIEMASTER



r i i Y  1 ï ï \ 9 ï \ l \ l \ Ë j r r r r r r r r r r r r r r r r r r r i

Nu draait het er niet om dat iedereen de pil 
gaat gebruiken ( steeds meer onderzoeken 
wijzen uit dat het gebruik van de pil bij 
meisjes onder de twintig gevaarlijk kan zijn) 
maar dat er zeker een (betere) voorlichting 
over voorbehoedsmiddelen wordt gegeven.
"Waarom is het dan zo belangrijk dat een 

vrouw een baan heeft ? Als ze getrouwd is, is 
ze toch onder de pannen ?
Het is van belang dat een vrouw (betaalde) 

ardbeid verricht. Het vergroot haar eigen waar
de en het maakt haar in zekere mate minder af- 
van haar man (economische zelfredzaamheid).
Het laat je als vrouw niet in een hoek druk— , 
ken. Je beschikt over geld! Waar een ander niets 
over te zeggen heeft. Betaalde arbeid staat 
garant voor economische zelfredzaamheid.
Naast de baan is het afmaken van een studie 
ook essentieel. Het vergroot haar zelfredzaam
heid voor het geval er iets mis loopt. Wnat 
ze heeft maar weinig mogelijkheden als zij en 
haar man besluiten om uit elkaar te gaan. In 
Nederland, en vele andere Westerse landen, is de 
alimentatie die een vrouw krijgt, of beter ge
zegd: kan eisen, hoog. Soms te hoog. Maar niet 
in elk land is dit zo. Als een vrouw dus met 
haar kinderen op straat komt te staan zonder 
baan, opleiding, dan is vaak het einde zoek.
Ook de sociale voorzieningen zijn hier (te) 
goed, wat niet ieder land kan zeggen.
Zoals ik al eerder heb geschreven is het van 

belang dat de emancipatie vooral in de Der
de Wereld-landen doordringt. Dit met het oog op 
het feit dat vooral hier de vrouw nog een echte 
minderheidspositie bekleedt, in vele stammen 
kebt de vrouw geen rechten en heeft ze alleen 
maar plichten. Daar de Derde Wereld-landen 
nog moeten worden opgebouwd is het goed dat de 
vrouw daar meteen wordt meeontwikkeld. Als 
noot zou ik willen toevoegen: mag de Westerse 
Wereld wel doordringen in een andere cultuur ?

«0»
KIJK MET JASON OVER DE GRENS
Als lid van de J.O.V.D. bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in de binnenlandse politiek. 
U  beseft ook terdege dat hiermee het buitenlandbeleid onlosmakelijk is verbonden.
Denk bij voorbeeld aan internationale handel, kruiswapenprobleniatiek en ontwikkelings
samenwerking.

De Stichting fason
Jason stelt zich ten doel jongeren de 
gelegenheid te bieden zich met 
internationale vraagstukken bezig te 
houden. Zij belicht vraagstukken 
als de Oost West verhouding, 
ontwikkelingen op het gebied van 
bewapening en ontwapening, de 
invloed van de binnenlandseSolitiek op de totstandkoming van 
et buitenland beleid etc. 
Uitgangspunt van lason is de voor

lichting over de behandelde onder
werpen zo veelzijdig mogelijk te 
doen zijn om op basis van deze 
veelzijdige iniormatie een eigen 
mening te vormen.

Wat doet Jason 
In verschillende plaatsen in ons 
land organiseert Jason lezingen,

forum-debatten, conferenties, 
uitwisselingen etc 
Tevens brengt zij zes maal per jaar 
het Jason-Magazine uil, dat iedere 
keer aan één speciaal thema - vaak 
in samenhang met de conferenties • 
is gewijd. De redactie tracht de

f;ekozen thema's van zoveel moge- 
ijk invalshoeken te belichten, zodat' 

de lezer een afgerond beeld van de 
behandelde problematiek krijgt.

I  enJason
Jason is een actieve stichting die u 
erg veel kan bieden. Voor mensen 
die bij willen blijven op het gebied 
van de internationale politiek is 
Jason een absolute noodzaak Voor 
slechts f 25.- per jaar ontvangt u het 
Jason-Magazine thuis, evenals

uitnodigingen voor alle Jason-adiviteiten. Wilt u 
steunen, vul dan onderstaande bon in (postzegel 
niet nodig).

I Antwoordcoupon ^
I O  ik wil Jason ondersteunen voor f 25.- per
1 per jaar
2 0  stuur mij meer informatie over Jason

■  Naam :........

■  Adres:........

!  Woonplaats:.

r1 Opsturen in een gesloten enveloppe aan 
Jason, Antwoordnummer 2187,

1 2500 ZJ Den Haag (geen postzegel nodig)

V♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Een jaar geleden stapte de emancipatie-cie op.
Er is dus nog steeds geen resolutie, maar mis
schien wordt er binnenkort een nieuwe werk
groep opgericht. Onderstaand stuk is door een 
mannelijk lid van de redactie geschreven, met de 
bedoeling dat de JOVD-leden reageren via de ru
briek Ingezonden. Het gaat hier dus om een eigen 
mening

Ik geloof niet in de B e auvoir’s uitspraak.
De emancipatie in Nederland en in andere landen 
van de Westerse Wereld maakt het goed. Er 
zijn nog problemen die uitgewerkt dienen te wor
den, zoals de maatschappijvisie omtrent een wer
kende vrouw, zwangerschapsverlof, meer part- 
time-banen, maar deze problemen eisen alleen 
maar tijd. Er zijn nog wel landen waar het 
een en ander ontbreekt. Italië, Spanje, Portu
gal om maar eens wat te noemen. Staand onder 
invloed van de R-K-kerk, maar ook onder eigen 
cultuuropvatting. ( en geloof me, de Westerse 
cultuur is echt niet de beste ), onderwijs ont
wikkeling enz.
De echte "probleemgevallen zitten buiten Europa 
en de VS. Met name de Derde Wereld-landen, 
de USSR en de Oosterse landen. Maar toch.

It just takes time; and before you know it, 
womens lib. is a fact.

f 10,- LID TOT EN MET 31 DECEMBER!
Ja!, de JOVD spreekt mij aan.

□  Ik wil graag lid worden van

de afdeling...............................................................

□  Ik wil meer informatie over de JOVD

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

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

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

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

Geb. datum:.........................................................M /V

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

Afgeven bij het afdelingsbestuur of opsturen naar:
Algemeen Secretariaat JOVD,
Prins Hendrikkade 104 
1011 A J Amsterdam.

Algemeen Secretariaat 020-2420 00.
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Emancipat ie  ?
De arrivée zei tegen de student:"Zeg Willem-Alexander 
vind je niet dat je onderhand eens aan de vrouw moet?" 
"Vrouwen zijn geen dingen waar je aan moet, maar mens
en waar je mee omgaat!"

Milan W ie l in g a

De positie van de vrouw nog steeds in de onder
drukking? Een vraag die we ons,na afloop van 
het tien-jarenplan dat de VN-vrouwenconferen- 
tie in 1975 te Mexico heeft opgesteld, wel mo
gen stellen.
1985. De vrouwenconferentie te Nairobi is net 

achter de rug.
Het resultaat was magertjes. Het slotdocument 

werd weliswaar aangenomen, maar zoals het NRC- 
handelsblad daags erna s chreef:"Volgens het re
cept; hoe vager hoe acceptabeler." Er was, en 
in dat opzicht had de Amerikaanse delegatie 
o.l.v. Maureen Reagan gelijk, wéér te weinig 
over vrouwenzaken gepraat en teveel over andere 
wereldzaken zoals de apartheid in Zuid-Afrika 
en de situatie in Irak en Iran. Wéér, want op 
elke vrouwenconferentie is dit een feit, alleen 
bij de laatste conferentie was er wat meer aan 
de hand.
Deze conferentie vormde namelijk de, zoals eer

der genoemd, afsluiting van een tienjarenplan. 
Een plan dat in Mexico was opgesteld. Het plan 
dat als uitgangspunt had dat vrouwen een belang
rijke rol kunnen spelen bij het inrichten van een 
rechtvaardiger maatschappij.
Er is in die tien jaar toch het een en ander 

bereikt, om de twee belangrijkste punten maar 
eens op te noemen.
I Tegenwoordig worden de gelijke rechten van de 
mannen en vrouwen overal ter wereld erkend.
II De discriminatie van de vrouw moet via de 
nationale wetgeving in ieder land uitgeband 
worden.
De drie punten die hier min of meer uit voort
vloeien zijn:
I Dat in ieder land de elementen: gelijke recht
en op arbeid, loon en sociale zekerheid (gelijk 
recht op eigendom en krediet), ter discussie 
staan.
II In het onderwijs krijgen vrouwen en meisjes 
betere kansen dan voordien aangeboden.
III Meer vrouwen krijgen kansen op betaalde ar
beid.
Een belangrijk gegeven is dat deze punten ook in 
de Derde Wereldlanden hebben kunnen doordringen. 
Dit zal ik later proberen toe te lichten.
Toch is emancipatie vande vrouw nog steeds een 

probleem. Simone de Beauvoir zei in 1971 in een 
interview, nadat ze zich had aangesloten bij het 
feminisme:"De positie van de vrouw in de huidige 
maatschappij kan niet veranderen, tenzij men het 
hele systeem omverwerpt." Hoeveel waarheid sch
uilt er in deze uitspraak? Waarom is de gelijke 
behandeling tussen de man en de vrouw zo moeilijk

| I I I I I I I I I I 1 I I I I i I

te verwezenlijken? Waarom is dit pas te verwezen
lijken als men zich tegen de maatschappij keert, 
deze omverwerpt? Het moet toch anders kunnen.
Na mijn oordeel kan het ook anders, tijd kan de 
oplossing brengen.
Het emancipatieprobleem begint al met de op

voeding die een kind meekrijgt. De jongen 
wordt vaak als depersoon beschouwd die later 
voor hem en zijn gezin de kost behoort te ver
dienen. Het meisje wordt in een hoekje met de 
poppen gezet, moet leren koken en er wordt 
vanuitgegaan dat zij (terecht) de kinderen zal 
baren en deze (minder terecht) zal doen opgr
oeien. Als er weinig geld is binnen een gezin 
dan is het vaak de jongen die behoort te gaan 
studeren, hij moet immers later de kost verdien
en. Trouwens een meisje zegt vaak zelf al:"Ik 
wil trouwen.. .waarom studeren?... Ik wil kinderen 
en daarvoor heb ik geen bedrijfskunde nodig." Ze 
schakelt dan over op een studie die minder zwaar 
is, vaak minder perspectieven biedt, of ze stopt 
met studeren.
Ten tweede vindt de maatschappij (u én ik!) het 

moeilijk te accepteren dat een vrouw werkt en 
niet, zoals we graag willen zien, bij haar kin
deren thuis zit. "Een vrouw hoort bij haar kind
eren en mag ze zeker niet in een crèche stoppen, 
omdat ze per sé wil werken. Als dat zo is, waar
om dan kinderen.
Ten derde. Het is voor een vrouw moeilijker aan 

een baan te komen. Niet omdat ze gediscrimi
neerd wordt door de ( mannelijke ) bedrijfs
leider, maar vanwege het feit dat er een kans is 
dat ze gaat trouwen en eventueel kinderen kan 
krijgen. Het is vrij logisch dat een bedrijf 
hier rekening mee houdt. Het zou voor een be
drijf totaal niet rendabel zijn om iemand in 
dienst te nemen, op te leiden, die vier jaar la
ter weer verdwijnt om voor haar kind te zor
gen. Niet rendabel omdat de persoon in kwes
tie in de eerste jaren van zijn loopbaan, het
geen vooral geldt voor de hogere bedrijfs- 
functies, meer kost dan ze oplevert. En al zou 
iemand niet definitief ophouden met werken, 
dan moet het bedrijf zeker twee maanden zwan
gerschapsverlof uitbetalen, geld voor iets ( of 
iemand dat niets oplevert i
En waarom zou een bedrijf dit geld op tafel leg
gen als ze weten dat een man met dit probleem 
nooit zal kunnen komen aanzetten.
Men mag ook niet dat de godsdienst die een land 

overheerst ook sterk meespeelt in dit proces.
In een land als Italië, waar het Rooms-Katholi- 
cisme hoog aangeslagen staat, daar is het pil
gebruik aanzienlojk lager dan in Nederland. Het 
risico om zwanger te worden is dus aanzienlijk 
groter. Vrouwen 'en mannen) of meisjes worden 
vaak genoodzaakt meteen te gaan trouwen (abor
tus uit den boze) en zullen daarvoor studie of 
baan moeten opgeven door geldgebrek.

| I I I I I I .DRIEMASTER



Zat ex-HB-lid Robin Linschoten een aantal 
jaren geleden voor de VUSO in de Universi
teitsraad van de VU, afgelopen studiejaar 
was Robert Brakel lid van de Vu-Universi- 
teitsraad, nu echter voor de JOVD-Amsterdam- 
VU.
In zijn afscheidsrede kwam Brakel ondermeer 
tot de volgende opmerkelijke uitspraak: " De 
raadsleden van de JOVD-Amsterdam-VU en de 
VUSO zien er ongeveer gelijk uit. Jasje 
dasje, sigaren, maar onder de jasjes van de 
VUSO schuilen de echte keurige nette heren, 
terwijl onder de dasjes van de JOVD-Amster- 
dam-VU eigenlijk gewoon tuig van de richel 
zit."
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Wiebenga (w d ): 'Terugdringen overheid actueler

dan staatsrechte!ijke hervormingen '

De politieke carrière van mr. J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga 
is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk verlopen. Van 1969 
tot 1971 was hij VVP in het JOVD-Hoofdbestuur, in de peri- 
odeode 71-73 gemeenteraadslid voor de VVD in Leiden 
("Hier heb ik het vak geleerd") om vervolgens in 1973 bur
gemeester van Eelde te worden. In 1982 verruilde hij het 
gemeentehuis voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer waar 
hij zich onder meer bezighoudt met juridische zaken en 
vreemdelingenbeleid.

Eli L e e n a a r s  A u k e  B a a s

Weinigen weten dat hij in het begin van de jaren 
'70 ook nog voorzitter was van de Wereldfedera
tie van Liberale en Radicale Jongeren, de voor
ganger van de IFLRY. In de internationale poli
tiek is hij echter nooit doorgegaan - "door mijn 
nationale beslommeringen raakte ik de voeling 
daarmee kwijt." -Met de jongerenpolitiek als zo
danig is dat nooit het geval geweest: zo was hij 
aanwezig op de openingsreceptie van het nieuwe 
JOVD-kantoor, waar wij hem enige aktuele vragen 
stelden.

U hebt de contacten tussen de JOVD en 
de VVD van beide kanten meegemaakt. 
Kunt u iets zeggen over de verschillen 
tussen nu en de tijd dat u HB-lid was?

"Als je kijkt naar de mate van gedachtenwisse
ling over actuele politieke onderwerpen en de o- 
pen sfeer waarin men elkaar de waarheid durft te 
vertellen, zijn er meer overeenkomsten dan ver
schillen. Maar als ik één verschil mag: er was 
toen het Liberaal Beraad, een overlegorgaan waar
in een aantal liberale organisaties vertegenwoor
digd waren - ook JOVD en VVD - en waarin over po
litieke vernieuwingen werd gesproken. Het over
leg in het L.B. was zeer frequent en geformali
seerd en men trachtte er tot consensus te komen. 
Iedereen wist dat het bestond en dat verplichtte 
tot het nastreven van resultaten."

Wat betreft politieke vernieuwingen: 
binnen de JOVD staat het staatsbestel 
ter discussie in de resolutie Demo- 
staat. U kent de tekst van de resolu
tie; heeft u commentaar op de hoofdlij
nen hiervan?

Wiebenga stelt vast de resolutie "met ingehouden 
adem" te hebben gelezen. Zijn totaalindruk van 
de resolutie is zeer positief al was het alleen 
maar omdat volgens hem de positie van de over
heid in de samenleving permanent ter discussie 
dient te worden gesteld.
De manier waarop de JOVD dit heeft gedaan be
hoeft behalve de ingehouden adem ook enige kant
tekeningen: "De discussie gaat op het ogenblik 
naar mijn mening niet meer over de staatsrechte
lijke kant van de zaak maar voornamelijk over te
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rugdringen van de bureaucratie. Dat zie je ook 
duidelijk in de debatten tussen VVD en PvdA, de 
twee grote partijen die zich het meest met dit 
onderwerp bezighouden. En ik zou dan ook graag 
willen dat de JOVD deze discussie óók ging voe
ren. Dat is dus meer de lijn Vonhoff."
Een ander punt dat Wiebenga in de resolutie 
opviel betrof de positie van het koningshuis. 
Hij wil er geen twijfel over laten bestaan dat 
dit instituut van hem best mag blijven: "van
uit liberaal oogpunt is het niet het belang
rijkste of het staatshoofd gekozen is of erfe
lijk maar dat voorop moet staan of het staats
hoofd functioneert onder een grondwet met 
waarborgen voor parlementaire democratie, men
senrechten en al die waarden die in het Westen 
relevant geacht worden.
Het maakt dan niet uit of je een koning hebt 
of een president. In feite is Nederland als 
samenleving een 'republikeinse monarchie'".

Binnen de WD-fractie bent u specia
list op het gebied van het vreemde
lingenbeleid. Dit beleid maakt op 
veel mensen de laatste tijd een cha
otische indruk: de ene groep groep 
vluchtelingen komt erin, de andere 
wordt uitgewezen. Wat zijn nu de 
grondslagen voor het Nederlandse 
vluchtelingenbeleid?

"Het vreemdelingenbeleid is terughoudend ter- 
wille van een goed minderhedenbeleid. De VVD 
wenst een goed minderhedenbeleid te voeren - 
met name geconcentreerd op de problemen in de 
grote steden. Maar een randvoorwaarde hiervoor 
is een terughoudend toelatingsbeleid". 
Correcties op deze terughoudendheid blijken mo
gelijk op het gebied van gezinshereniging en 
binnen het vluchtelingenvraagstuk. "De VVD 
vindt dat het vluchtelingenbeleid bestaat uit 
3 componenten: ten eerste moet Mederland ruim
hartig financieel bijdragen aan de vluchtelin
genopvang in de wereld; ten tweede moet Neder
land bereid zijn om via de Verenigde Naties 
jaarlijks een aantal vluchtelingen uit te nodi
gen, die in hun eigen regio niet opgevangen 
kunnen worden (dit zogenaamde quotum bedraagt 
momenteel enkele honderden mensen per jaar).
Ten derde moeten ook individuele asielzoekers 
opgevangen kunnen worden.

Maar toch worden er dan met instem
ming van de VVD mensen weggestuurd..

"Dat komt omdat er binnen de VN een regel be
staat die bepaalt dat een asielzoeker niet 
hoeft te worden opgfevangen als hij afkomstig 
is uit een land waar hij opgevangen is of had 
kunnen zijn.
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kunnen zijn. De VVD ondersteunt die internati
onale afspraken, hetgeen betekent dat in zo'n 
geval een asielzoeker géén recht heeft op op
vang in Nederland. Wèl moet natuurlijk een hu
manitaire toepassing van deze regel mogelijk 
zijn".

Een laatste vraag: de VVD doet het 
ronduit slecht in de opiniepeilingen. 
Op welke terreinen moet de VVD vol
gens u haar campagne toespitsen om 
het verkiezingsresultaat wat accept
abeler te maken?

"Vanuit mijn gezichtspunt vind ik dat de bu- 
reaucratiebestrijding een belangrijk onderdeel 
van de VVD-campagne moet zijn. Verder moet de 
economische saneringspolitiek worden voortge
zet en moet het criminaliteitsbeleid dat nu in 
gang is gezet uitgevoerd worden.
Deze drie kernpunten zijn terug te voeren op 
een belangrijk liberaal uitgangspunt: de 
plaats van de burger in de samenleving. Men 
mag niet teveel bedild worden door een over
heersende overheid, men mag zich niet bedreigd 
voelen door criminaliteit en economisch moet 
het eigen initiatief vooropstaan.
Overigens, voor wat betreft de opiniepeilingen 
vind ik het niet erg dat we nu slecht gaan.
Het kan dan alleen maar beter!

Eli Leenaa rs in gesprek met de heer Wiebenga.
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DEMOSTAAT DAG
"PARLEMENT, KAPITEIN OF LOOPJONGEN ?"

Aldus luidde het thema van het op 28 september j.1. ge
houden en redelijk bezochte forum te Nijmegen. Organisa
tor was onze commissie DEMOSTAAT die deze dag had georga
niseerd ter voorbereiding op het landelijk congres in no
vember alwaar de resolutie DEMOSTAAT '85 behandeld zal 
worden.

Ingnid de  G r o e n

Het forum stond onder voorzitterschap van de 
heer Jurgens, oud-voorzitter van de NOS. Voorts 
bestond het forum uit de heren Geertsema (VVD), 
Diepenhorst (CDA), Patijn (PvdA) en de Graaf 
(D '66). De verdienstenlijst van deze heren zou 
deze pagina reeds kunnen vullen, dus basis ge
noeg aanwezig voor interessante discussies!
En die waren er genoeg, met name onder de heren 

zelf. Na een inleidend woordje van Julius , ging 
de heer Jurgens in op het parlementaire vraag
stuk 'lam of leeuw'. "Al sinds 20 jaar zijn 
staatsrechtelijke vernieuwingen aan de orde ge- 
seld, doch er is nagenoeg niets vernieuwd. Con
crete voorstellen werden stuksgewijs afgescho
ten door een kamermeerderheid, echter zonder we
zenlijke argumentatie of alternatieven. Behoed
zaamheid? Onmacht? Behoud van machtsposities?
De knelpunten die telkens weer gesignaleerd wor
den, zijn ook weer terug te vinden in de noti- 
tie/resolutie DEMOSTAAT. Een moedige poging van 
een jongere generatie die een impasse hoopt te 
doorbreken. Doch ook hierin het gevaar dat niet 
de analyse maar de voorstellen worden behandeld'.' 
Hij eindigde met een citaat van onze grootste 
hedendaagse filosofen: "Dom doen wordt gelukkig 
niet langer als een bijzondere vorm van intelli
gentie beschouwd.
Voorts gaven de heren een algemene visie op het 

onderwerp. Volgens Diepenhorst waren veranderin
gen alleen gewettigd in een tijd dat alles op 
zijn kop staat, anders is er ook weinig behoefte 
aan. De grongedachte van de notitie, ontevreden
heid, leidde tot de voorgestelde wijzigingen: 
de commissie wilde zich profileren. Deze opvat
ting versterkte hij door op te merken dat Thor- 
becke in de notitie op dezelfde pagina als zijn 
leerling Jan van Zanen staat die zelfs nog meer 
aandacht krijgt o o k . .. Verder was hij tegen het 
districtenstelsel vanwege een te veel aan kleine 
partijen, en miste hij het spanningsveld tus
sen gezag en vrijheid in de resolutie. Kortom, 
t.a.v. de resolutie verschilde hij over bijna 
alles van mening. Hoe constructief!
De Graaf echter vond de resolutie de moeite 

waard, kwam dan ook een aantal herken aare idee- 
en tegen. Hij ging in op de relatie kabinet/ 
parlementaire meerderheid: deze band is té 
hecht en té afhankelijk van elkaar. Zo verliest 
de oppositie a.h.w. haar recht.

"Het dualisme in Nederland", aldus De Graaf,
"is dood. Het is een monistisch stelsel waarin 
wetgever en uitvoerende macht bij elkaar op 
schoot zitten." Derhalve pleitte hij voor ver
sterking en bestaffing van het parlement.
Patijn vond dat er net zoals de afgelopen 20 

jaar, niets zou veranderen: alles draait om de 
macht en positie in den lande, de centrale par
tij. Geertsema kon zich hierin ook vinden. Pa
tijn constateerde voorts dat we hier eigenlijk 
met een 3-partijen-stelsel te maken hebben, met 
hén worden en zaken gedaan. Om deze feitelijke 
gang van zaken een uitwerking te geven, zag hij 
derhalve een beperkte kiesdrempel wel zitten.
Geertsema. wiens decibellen zelfs het maximum 

aan het het volume van een versterker lijken te 
overtreffen, had als uitgangspunt dat mensen 
geen engelen zijn. Of dit vertrouwen in de mens 
een juiste basis is voor een liberaal, laat ik 
maar in het midden... Regionalisme t.a.v de 
Tweede Kamer, was hij absoluut tegen. "De polder 
heeft geen bekwame kandidaat -dan maar een onbe
kwame, maar eentje uit de polder komt erin", al
dus de VVD volgen Geertsema. Regionalisme heeft 
alleen maar parlementariërs die gespecialiseerd 
zijn op een klein terrein. De Eerste Kamer is 
volgens hem noodzakelijk voor het correctiewerk. 
Ondersteund door Patijn, pleitte hij voor het 
terugzendrecht van deze Kamer.
Na de pauze kon de zaal los branden. Er werd 

met name nog wat dieper ingegaan op de contro
lemogelijkheden van het parlement en het refe
rendum. Zoals bekend is Geertsema hier een fer
vent tegenstander van: het haalt het represen
tatieve stelsel onderuit en maakt een land on
bestuurbaar. Diepenhorst zag het als een onder- 
graving van het gezag,van het parlement, en 
Patij was ook tegen omdat omdat het onvoldoende 
toevoegt aan de mogelijkheden die er zijn en is 
wetgeving hier te gecompliceerd voor. Trouwens, 
bij de harde onderwerpen kan een ieder volop 
zijn zegje doen;wetgeving duurt dan jaren. Al
leen de Graaf zag er voldoende waarborgen in om 
dit idee te ondersteunen.
Om met Churchill te eindigen:"De parlementaire 

democratie is niet de optimale oplossing, maar 
nog nooit heeft iemand een betere gevonden", kan 
er geconcludeerd worden dat het een boeiend 
middagje was. Doch tevens dat het huidige sys
teem nog wel even gehandhaafd zal blijven, aan
gezien het immuun lijkt te zijn voor het gezegde 
'geen woorden maar daden'.
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L’Europe a perdu la guerre 
een verslag over de 

economische oorlog
Het centrum van economische bedrijvigheid en economische 

kracht in de wereld is onmiskenbaar aan het verplaatsen 
van het Atlantisch bassin naar de Pacific. Van Europa en 
de oostkust van de Vereniade Staten, naar de West-kust van 
de VS en naar economieën als Japan, Zuid-Korea, Singapore 
en Hong Kong.

steld,de westkust van de VS en het Verre Oosten 
het economisch klimaat in de wereld meer en meer 
gaan bepalen.

Op zichzelf genomen zou de door mij beschreven 
tendentie niet te betreuren zijn zolang Europa 
aansluiting zou behouden.Het aantal welvarende

Jont K e ld e r

Van de beurs van Londen, via New York naar To- 
kyo. Waar bovenstaande economieën in de jaren 
'80-'83 een reële groei van het BRUTO NATIO
NAAL PRODUCT van 24 % wisten te behalen bleef 
Europa ver achter. In onze streken was geen of 
nauwelijks groei in het BNP. De oorzaken in een 
notendop.
In de landen rond de Pacific heerst om te 

beginnen een zeer innovatieve instelling. Niet 
renderende bedrijven en bedrijfstakken worden 
onmiddelijk afgestoten en, wat belangrijker is, 
een wel rendëarendo bedrijf pakt en krijgt kan
sen om te expanderen. De ruime aanwezigheid van 
zogenaamd 'venture bapital' (onlangs werd in de 
NRC het begrip 1durfkapitaal1 geïntroduceerd; 
dit kapitaal wordt tijdelijk aan het eigen ver
mogen van jonge, veelbelovende ondernemingen 
toegevoegd, door zogenaamde Particuliere Par
ticipatie Maatschappijen. Deze PPM's hebben vaak 
een minderheidsdeelneming in zo'n jong bedrijf. 
Hoewel de risico's op dit kapitaal aanmerkelijk 
hoger zijn dan bij gewoon aandelenkapitaal, 
wordt door de PPM een hoog rendement verwacht.
De PPM geeft het veelbelovende bedrijf 'manage
mentondersteuning'. Voor de handel in aandelen 
van deze 'bedrijven met toekomst' is een aantal 
jaren geleden een speciale beurs opgericht, de 
parallelmarkt. Bedrijven als Datex, Pie Medical, 
Furigas en Amsterdam Option Traders staan hier 
genoteerd.) maakt expansie mogelijk.
Zo was het mogelijk dat in Santa Clara Valley 
in California een gebied ontstond dat de toon 
aangeeft in de economische sector van de toe- 
komst:de micro-electronica.De sinds 1980 ver
loren gegane 300.000 arbeidsplaatsen werden in 
Santa Clara Valley ofwel Sillicon Valley flexi
bel opgevangen.De wil tot ondernemen,tot het 
dragen van risico en de dynamiek in denken en 
doen zorgden voor nieuwe economische bedrijvig
heid en in feite voor de wederopleving van de 
wereldeconomie.
Daarbij gevoegd de hoge produktiviteitscijfers 

en daarmee samenhangende betere benutting van 
investeringen en (voor Japan) afscherming van de 
thuismarkt leiden er toe dat ,zoals reeds ge-

industrielanden in de wereld zou toenemen.Nu 
Europa de aansluiting dreigt te verliezen zal 
de consequentie echter zijn een positie op de 
tweede of derde rang en uiteindelijk onvermijde
lijk een lager welvaartsniveau.Een zaak die ie
dere europeaan aangaat.
Een aantal oorzaken voor Europa's falen.
(1) De europese markt van 270 miljoen mensen (ter 
vergelijking:de VS telt 230 miljoen zielen) is 
weliswaar koopkrachtig maar geenszins een een
heid. Op kleinere of grotere schaal hebben over
heden nog altijd de neiging eerder emotioneel 
dan rationeel aankopen te doen.Nationale indu
strieën worden gesteund,wat de concurrentie
kracht aantast.De economen die eendrachtig de 
bewijzen leveren dat protectionistische maatre
gelen op termijn contraproductief uitpakken zijn 
tot nog toe roependen in de woestijn.
(2) De eerder aangehaalde aanwezigheid van

L E E S  V E R D E R  O P  P A G IN A  1 5

| I 1 I I I I I I i I I 1 1 » I I I i I I I I » I I «DRIEMASTER • \ / \  ( >



1 ¥ ¥ ¥ ¥ 7 ¥ ¥ M ,¥7'il ¥ ¥ ¥  yl I i I I I I l l l i i i i i i i i i i i l i i i irtiu i u~ iiü iiA "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Nieuw Alg. Secretariaat

Werd het nieuwe Algemeen Secretariaat ongeveer twee maan- 
geleden officieus in gebruik genomen door middel van 
diefstal van het rijwiel van de hoofdredacteur, vrijdag 
27 september was het Ed Nijpels die de etage aan de Am
sterdamse Prins Hendrikkade officieel voor geopend ver
klaarde. Maar dan wel op een heel andere manier...

J a c c o  de  B a a t

"Er is heel wat water door de Amstel gevloeid 
voordat de JOVD de verhuizing van het Stikker- 
huis naar de Prins Hendrikkade kon realiseren. 
Twee jaar lang hebben hoofdbestuursleden met de 
gedachte rondgelopen. De noodzaak om uit te 
breiden werd steeds groter. In het Stikkerhuis 
stootte niet alleen iedere JOVD'er, die langer 
is dan 1.80 zijn of haar liberale hoofd, ook 
de omvang van het archief, ledenadministratie 
en propagandamateriaal groeide dusdanig dat 
het JOVD-secretariaat dichtgeslibd dreigde te 
raken. Tel daar nog de personeelsuitbreiding 
van één naar twee vaste krachten plus een full
time WVM-medewerkster bij en het is duidelijk 
dat de JOVD uit zijn jas gegroeid was."
Zo begon voorzitter Julius Remarque zijn 

korte speech, voorafgaand aan de officiële ope- 
ning. Onder de toehoorders ondermeer Eegje 
Schoo, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
en een aanzienliik aantal VVD-tweede Kamer
leden (en uiteraard veel JOVD'ers uit alle 
windstreken).

Algemeen Secretariaat 020-2420 00.

De nieuwe kantoorruimte zou worden geopend 
door Ed Nijpels, thans leider van de Tweede 
Kamer-fractie van de VVD, en tien jaar geleden 
landelijk voorzitter van de JOVD.
Julius Remarque hierover: "Ed Nijpels voerde 
in 1975 zijn eigen oppositie tegen het kabinet. 
Ik heb eens gesnuffeld in de map met voorzit- 
terredes en kwam voortdurend passages tegen, 
waarin hij de PVDA-ministers met 'de rode neu
zen op de feiten drukte'. De socialistische 
ministers moesten het regelmatig ontgelden :

Nijpels verweet minister Pronk voor ontwikke
lingssamenwerking een 'neo-klassieke visie' te 
hebben op Suriname omdat Pronk had gezegd dat 
het inhouden van de ontwikkelingshulp aan dat 
land een geschikt middel was om de handhaving 
van de mensenrechten daar te garanderen. Mis-

z o  tap je het..»

zo drink je het...
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schien dat je dit ook eens tegen Eegje Schoo wil 
zeggen ?" Natuurlijk grote hilariteit in de 
zaal.

Het verhaal van Julius dwong Ed Nijpels tot 
het geven van enkele geïmproviseerde reacties. 
Julius stelde ondermeer dat één van de redenen 
waarom de JOVD de afgelopen drie jaar zo ge
groeid is, de nieuwe subsidieregeling van WVC 
is. "Of de JOVD nu een subsidie-junk is of niet, 
we hebben de extra mogelijkheden die ons 
sinds 1982 ter beschikking zijn gesteld in ie
der geval goed gebruikt om duizenden jonge men
sen in Nederland kennis te laten maken met het 
liberalisme en met de politiek in het algemeen. 
Kan je nagaan wat we zouden kunnen doen als de 
W D  ons jaarlijks zou verblijden met een even 
hoog bedrag als de PvdA de Jonge Socialisten, 
of het CDA het CDJA.... leve de onafhankelijk
heid. ...! "

Reactie van Nijpels: "Doordat de JOVD zo'n 
hoge subsidie van WVC krijgt, vfordt het voor mij 
ontzettend moeilijk om bij de volgende kabi
netsformatie het Ministerie van WVC op te hef
fen. "
Met het doorknippen van een blauw-wit lint was 

de officiële in gebruikname van het nieuwe 
Algemeen Secretariaat een feit. Nijpels stelde 
zich nog de vraag waarom het lint blauw-wit 
was, althans, hij kon het blauwe gedeelte niet 
"thuis brengen".
Blijkbaar had hij nog niet zo goed om zich 

heen gekeken, want het interieur weet niet be
ter dan dat het blauw of wit is. De JOVD be
schikt over een bijna perfecte accomodatie. Al
leen een goede air-conditioning ontbreekt nog.

Het Algemeen Secretariaat is dagelijks geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur, en kon je onverhoopt 
niet bij de opening aanwezig zijn, wip dan ge
woon eens binnen.

Redactie Driemaster met onze Ed. 
(Helaas konden Jurjen Ollir.g en 
Ingrid de Groen niet aanwezig zijn)

bid redaktie luistert top-ontmoeting af.

I i i i i i i i 1 7 i i i En dit is het dan!!! I I I DRIEMASTER
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(advertentie)

PO LITIEK?
Politiek is niet altijd leuk en opwindend, maar we kunnen er niet omheen. 
M 50  is de organisatie van jongeren en politiek die je laat zien w at politiek 
is. Door projekten en diverse informatiefolders. O m  w at te noemen: een 
computerspel over de derde wereld; een blad voor schoolverlaters over 
jeugdwerkloosheid; een projekt over racisme; Heb je vragen of ideeën, 
bel of schrijf dan even naar M50. Bart en Ursela zitten er bij M 50  voor jou.

«I Nï DIM,

Doe
Zo ziet Frits Muller de relo- 
tie jongeren en politiek, 
maar hij mag niet aan onze 
wedstrijd meedoen. Jij wel! 
En jij weet vost wel een 
leuke manier, om uit te 
beelden, wat politiek voor 
jou betekent. Daarbij hoef 
je niet alleen aan tekenin
gen te denken. O o k  met 
foto's, gedichten en verha
len, videofilmpjes (mis
schien een idee om met de 
klas op school uit te voe
ren?}, selftaping, nummers 
van je eigen band en noem 
moor op kun je meedoen. 
Misschien win jij de hoofd
prijs wel; je eigen Home 
Computer. In ieder geval 
maakt M 5 0  een tentoon
stelling ven alle inzendin
gen. O p  31 januari 1986 
moet je inzending bij M 50  
binnen zijn, dus ga  aan het 
werk en vraag de wed- 
strijdvoorwaorden aan.
Dan zie je meteen, wat 
voor andere prijzen je kunt 
winnen.

M50
Oude Gracht 139 bis 
3511AJ Utrecht 
030 333494

M50 is een organisatie van de politieke jongerenorganisaties CDJA, JD, JOVD, JS en PSPjg.

H jij • DRIEMASTER • 1 0



ï aw ¥iAivii-i."'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrri

verslag BAV
Op zaterdag 21 september jongstleden hield de 
J.O.V.D. een Buitengewone Algemene Vergadering 
(BAV) in congrescentrum "De Biltse Hoek" in De 
Bilt bij Utrecht.
Het was voor iedereen erg vroeg opstaan aange

zien de stemmen voor 10.15 uur opgehaald moes
ten zijn.
De opening begon met een welkomstwoordje van 

Julius Remarque, die sprak over de procedure 
die was gevolgd bij het vaststellen van het Po
litiek Kernprogramma, en waar, naar gebleken is, 
nogal wat moeilijkheden waren gerezen. De lande
lijk voorzitter verontschuldigde zich voorzover 
fouten gemaakt waren door het Hoofdbestuur, met 
de kanttekening dat het Hoofdbestuur bepaald 
niet de enige "schuldige" is. Dit als een reac- 
op drie moties over deze zaak (allen van het
zelfde district). Het HB zegde toe nooit meer 
zo een omslachtige procedure te zullen voorstel
len.

Na de opening begonnen de werkgroepen.Het waren 
er twee: een die het economisch deel, en een die 
het internationaal deel van het PKP behandelde.

Kat kruipt daar over de grond?

Bij de laatste waren er een paar interessante 
discussies: over een HB—voorstel over dienst
plicht werd flink gediscussieerd. Uiteindelijk 
werd het toch aangenomen. Een ander belangrijk 
amendement dat aangenomen is, is een paragraaf 
over Zuid-Afrika.
met de resolutie- en sprak middels een motie uit 
voorstander te zijn van meedoen van Nederland 
met het politiek-strategische onderzoek binnen 
de NAVO en tegenstander te zijn van het verbieden 
aan bedrijven om mee te doen aan het SDI project. 
Deze opsomming van moties beoogt niet volledig te 
zijn.
Een motie die tot doel had de steunbetuigingen 

aan de Contadoragroep uit het PKP te schrappen, 
haalde het niet. Wel haalde een compromismotie 
van het HB over Afghanistan in het PKP het. De 

* vergadering sprak zich verder nog uit voor meer 
ontplooiingskansen voor doven, nam een PKP-tekst 
over euthanasie aan -die inhoudelijk overeenkomt 
Al met al een vrij technische vergadering, zon
der de diverterende speeches, diners en feesten 
die de congressen van de J.O.V.D. kenmerken.

| I I I I DRIEMASTER ttTII
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i s S È Ê M ü t i k .

H f!

De JOVD is een politieke jongerenorganisatie, waarmee dus 
wordt aangegeven dat we ons bezig houden met politiek en 
o r g a n i s a t i e .
O m  actief deel te kunn e n  nemen aan de discussies, zul je 
een bepaalde kennis m o eten hebben, je eigen mening vormen 
en deze ook nog d u i delijk formuleren zodat anderen b e 
grijpen wat je bedoelt. V e r d e r  zul je als je bijvoorbeeld 
in een a f d e l ingsbestuur zit, je organisatietalent g e b r u i 
ken om bepaalde a c t i viteiten op touw te zetten.
Nu b egrijp je a l ..... . Vorming- en Scholingsdagen willen
je daarbij helpen. Er w o rden tal van verschillende ond e r 
werpen aan de orde gesteld.
In district Noord heeft m en altijd vrij veel aandacht b e 
steed aan V orming & Scholing, de m e nsen zijn behoorlijk 
actief, zodat de geo r g a n i s e e r d e  dagen m et voldoende d e e l 

nemers enthousiast worden bezocht.
We proberen de dagen een informatief karakter te geven 
en verwachten van de deelnemers een actieve opstelling. 
Gezelligheid is daarbij een gegeven.
In september is er een groots opgezette bestuurderscur- 
sus gehouden en op het programma staan nog een intro- 
avond, een weekend-cursus en een thema-dag gemeenteraad. 
Hopelijk kunnen we ook op jouw komst rekenen bij één of 
meer cursussen, want deze dagen staan voor iedereen open. 
Schroom niet en stap naar je afdelingsbestuur, het A l 
gemeen Secretariaat of naar mij voor meer informatie. We 
kunnen altijd nieuwe inzichten en ideeën gebruiken.

Saskia Haafkes (tel. 050-181655)

tomèk
papier

n iinu
Kantoor- en Schoolgroothandel
Hulzenseweg 20 6534 AN 
Postbus 217 6534 AN Nijmegen 
Tel. 080-561044

De méést komplete 
kantoorleverancier!

Een oud actief district zit niet stil. De enthousiaste o p 
roep van district Noord moet jullie stimuleren om vaak 
deze JOVD-cursussen te volgen.
Niet alleen in Noord, maar in alle districten zijn v e r 
schillende cursussen gepland. Aan jullie de keus ze te 
volgen en jezelf te ontwikkelen. Kadervorming binnen de 
JOVD is hard nodig, jullie kunnen daar een invulling aan 
geven.

Carin de Boer -secretaris Vorming & Scholing-

Noord:

29/30 november en 1 december 
vergader-en discussietechniekweekend 
in Korte Hemmen
14 december themadag in Winschoten 

O v e r ijs se l :

16 november spreken in  het openbaar in 
Zwolle

Gelderland:

14 december themadag gemeenteraad 

Utrecht:

16 november vergader- en d isc u ss ie 
techniek I

Noord Holland:

30 november bestuurderscursus Hoorn
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West:
29 november introdag Rotterdam 

Zeeland:
30 november vergader-en discussie 
techniek I Middelburg

Brabant:

30 november PR cursus 

Limburg:
23 november spreken in het openbaar 
Maastricht
7 december redaktiecursus Roermond
Opgeven kan bij het Algemeen Secretari
aat op Maandag en Vrijdag bij Karin 
Izaks en verder bij de secretarissen 
Vorming en Scholing van de districten, 
te weten:

«0»
KIJK MET JASON OVER DE GRENS
Ais lid van de J.O.V.D. bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in de binnenlandse politiek 
U  beseft ook terdege dat hiermee het buitenlandbeleid onlosmakelijk is verbonden.
Denk bijvoorbeeld aan internationale handel, kruiswapenproblematiek en ontwikkelings
samenwerking.

De Stichting juon
Jason stelt zich ten doel jongeren de 
gelegenheid te bieden zich met 
internationale vraagstukken bezig te 
houden. Zij belicht vraagstukken 
als de Oost-West-verhouding, ' 
ontwikkelingen op het gebied van 
bewapening en ontwapening, de 
invloed van de binnenlandse 
politiek op de totstandkoming van 
net buitenland-beleid etc 
Uitgangspunt van jason is de voor
lichting over de benandeide onder
werpen zo veelzijdig mogelijk te 
doen zijn om op basis van oeze 
veelzijdige informatie een eigen 
mening te vormen.

Wat doet Jason 
In verschillende plaatsen in ons 
land organiseert jason lezingen.

forum-debatten, conferenties, 
uitwisselingen etc 
Tevens brengt zij zes maat per jaar 
het jason-Magazine uit, dat iedere 
keer aan één speciaal thema - vaak 
in samenhang met de conferenties - 
is gewiju. De redactie tracht defielcozen thema's van zoveel moge- 
ijk invalshoeken te belichten, zodat 

de lezer een afgerond beeld van de 
behandelde problematiek krijgt 

U en Jason
jason is een actieve stichting die u 
erg veel kan bieden. Voor mensen 
die bij willen blijven op het gebied 
van de internationale politiek is 
jason een absolute noodzaak. Voor 
slechts f 25.- per jaar ontvangt u het 
Jason-Magazine thuis, evenafs

uitnodigingen voor aile jason-activiteiten Wilt u 
steunen, vul dan onderstaande bon in (postzegel 
niet nodig).

I Antwoordcoupon

i
i

O  ik wil jason ondersteunen voor f 25.- per 
per jaar

O stuur mij meer informatie over Jason 

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

Adres:

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

Opsturen in een gesloten enveloppe aan 
Jason. Antwoordnummer 2187.
2500 ZJ Den Haag (geen postzegel nodig)

Noord:Saskia Haafkes 050-181655 
Overijssel: Ruurd Meinsma 053-303286 
Gelderland: Hugo Broekman 03494-52135 
Utrecht: Ellen Tacoma 030-332157 
N-Holland:Liesbeth Weehuizen 020-

410300
West:Wim Cassee 071-130414 
Zeeland:Rob Visser 01181-617 
Brabant:Hans van der Veeken 01613-1363 
Limburg:Frank van Riel 01170-3675

Algemeen Secretariaat 020-2420 00.

f  10,- LID TOT EN M ET  31 D ECEM BER !

Ja!, de JOVD spreekt mij aan.
□  Ik wil graag lid worden van

de afdeling...........................................................

□  Ik wil meer informatie over de JOVD

Naam.-.................................................................... A lgem een  Secretariaat JO V D

Adres:...................................................  Prins Hendrikkade 104

Woonplaats:............................................................  1011 AJ A M S T E R D A M
Postcode: .... 

Geb. datum:

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

Afgeven bij het afdelingsbestuur of opsturen naar: 
Algemeen Secretariaat JOVD,
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJ Amsterdam.

M /V

Algemeen Secretariaat 020-2420 00.
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venture Capital die economische bedrijvigheid in 
de VS en Japan mogelijk maakt ontbreekt in het 
Europa van nu bijna geheel.Hier is slechts zo'n 
10 a 20% van het risicovermogen van dat in de VS 
beschikbaar.Ook het amerikaanse gezegde "een 
goed ondernemer is minstens éénmaal failliet ge 
gaan!" lijkt in Europa en zeker ook in ons land 
weinig weerklank te vinden.
(3) De europese landenfons land tragischerwijze 
niet uitgezonderd) hebben met een zeer hoog in
komstenbelastingtarief te maken waardoor onder 
meer geen geld over is voor particulier aan
delenbezit. Ondernemingen ontberen hierdoor een 
belangrijke kapitaalbron en daarnaast voelt de 
bevolking niet zoals bijv. heel sterk in Japan 
een lotsverbondenheid met het bedrijfsleven.
(4) In Europa vindt onvoldoende samenwerking 
plaats tussen universiteit en bedrijfsleven.De 
opleidingen zijn,aldus veel ondernemers,te wei
nig praktijkgericht.Bovendien was tot voor kort 
het klimaat op de faculteiten veelal bedrijfs
leven onvriendelijk.Een sterke groei van alfa- 
faculteiten ten koste van bèta-faculteiten vond 
plaats.Noodzakelijke onderzoeksgelden kwamen 
niet vrij waardoor technisch toptalent in de 
kiem gesmoord werd.Kwantiteit won het van kwali
teit.
(5) De factor arbeid is in de europese landen im
mobiel als gevolg van verlammende wetgeving op 
gebieden als ontslagrecht,faillissementsrecht en 
pensioenwetgeving.

Het zal u niet ontgaan zijn dat het geschetste 
beeld niet slechts reden tot vreugde geeft.Een 
eensgezind en daadkrachtig beleid zal Europa 
de aansluiting moeten laten behouden met de 
haar vooruitsnellende economieën rond de Paci
fic.Topman Dekker van Philips drukte als volgt 
uit:"Europa is nog niet verloren maar bevindt 
zich wel in staat van oorlog".

Mir
<?■
q. In de Driemaster nr. 7 van september staat 
ijs. op blz. 4 het vignet van het twaalfde 
jj. Wereldjeugdfestival met daaronder een Russische 
q  tekst. Die tekst wordt vertaald met : Voor 
^ anti- imperialistische solidariteit, vrede en 

vriendschap. Om het woord vrede gaat het.
Het russische woord dat vertaald wordt met vrede 
i s M M P o f t e w e l  "mir" (lees hier: mier). Dit 
woord heeft echter in het russisch niet de 
betekenis van vrede of "peace" zoals wij in het 
westen daar onze aanvulling aan geven. Het 
eeuwenoude begrip mir had in het Rusland 
van voor de revolutie twee betekenissen. De 
enen betekenis was: "heelal", "planeet" of 

^  "groep van bij elkaar behorende mensen".
^ De andere was: "rust in betrekkingen", "het 
® ontbreken van oorlog, vijandschap of twist"
Q dus "vrede". De laatste uitleg is door de 
V- Sovjets overgenomen en kreeg een Marxistisch- 
V- lenistische toevoeging. Mir werd de ideale 
V- levensvorm of de aanloop daartoe volgens 

het Sovjet- model.
Mir, de wereld van het goede, van welzijn, 
is bereikt en kan ook slechts bereikt worden 
in landen met een Sovjet- signatuur!!
Behalve in de Sovjet- unie is van mir ook 

„ sprake in de tot de socialistische gemeenschap 
behorende "broederlanden", zoals Polen, Honga- 
rije, Tsjechoslovakije, enz.. Als de Russen 

^ verkondigen dat zij mir (vrede) voor de gehele 
^ wereld willen, klinkt dit niet onaantrekkelijk, 
v maar werkelijke mir zou verstrekkende gevolgen 

hebben.

*}■ Met dank aan het boek "Sovjet software" van Hans 
t1 Bax.

Jan Willem Menkveld

Herman Vermeer
Statenlid

Zoals inmiddels wellicht bekend, is oud JOVD- 
voorzitter Herman Vermeer gekozen tot lid van 
Provinciale Staten van de nieuw in te stellen 
provincie Flevoland.
De redactie van DRIEMASTER feliciteert Herman 
van harte met zijn verkiezing en hoopt dat hij 
een vruchtbare periode als Statenlid tegemoet 
mag gaan. Succes Herman! Vermeer in gesprek met 

Remarque jr. en sr.
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AUGUST SNIEDERSLAAN 16 
5615 GE EINDHOVEN 
040-448857
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Op PRIKBORD treft U de meest waanzinnige teksten aan..
Nu heeft iedereen wel eens een keer iets waarvan hij 
denkt: hoe kom ik er aan? Of: wat ik nu in gedachten heb, 
dat is zó enorm geinig, dat is zo waanzinnig, dat eigen
lijk Uw pantalon langs Uw heupen een neerwaartse bewe
ging zou moeten maken!
PRIKBORD is het intermedium bij uitstek om die gedach

tes te ventileren. SCHRIJF ZE OP EN STUUR ZE NAAR MILAN! 
Want lachen willen wij liberalen allemaal.
Ik had laatst ook zo'n gedachte:

Nieuwe woorden die een verrijking van het politiek 
jargon zijn, moeten worden OPGEPRIKT op het PRIKBORD. 
Dus prik ik:
1NONREPRO-FIGUUR1 Het aanduiden van iemand als non- 
repro-figuur is iets dat je doet op gevoel, het is een 
pure gevoelskwestie. Dat gevoel is moeilijk te om
schrijven, maar je kunt het je wél als volgt voorstel
len :
Een nonrepro-figguur is te vergelijken met een ballon 

van een heel dun rubbertje. Eén prik met een scherp 
iets, en wèg is ie.
Een repro-individu is daarentegen een ballon van een 

rubbertje dat dik genoeg is om alle politieke intri
ges te weerstaan (want daar praten we natuurlijk over).
De verhouding REPRO/NONREPRO bij politieke partij
en in de Tweede Kamer is ongeveer 1 : 10. Deze REPRO- 
NONREPRO-ratio is bij het CDA het laagst. J

Heeft U dergelijke gedachtes, heeft U een nieuw woord 
ter verrijking van het politiek jargon:SCHRIJF 'M OP 
EN STUUR HEM OP NAAR MILAN.

PRIKBORD IS ER OOK VOOR JOU !!!!

UITSPRAKEN VAN GEERTSEMA M.B.T. DEMOSTAAT

(over regionalisme als in de de- 
mostaat-resolutie:)
"...dan krijg je allemaal mensen 

met een bepaald specialisme ter
wijl niemand op het idee komt om 
een potentiële opvolger van Nij- 
pels in de Kamer te zetten."

"Vroeger kreeg elke heilige een 
kaarsje, nu krijgt elke actiegroep 
een amendement, dan hoef je ze 
niet meer het gat van de deur te 
wijzen."

h m *a h a
De voorpagina van het partijorgaan 
van onze Arnhemse kameraden willen 
wij U niet onthouden.

V
V
y
y
V
y
y
y
y
V-

y
V-
•V-

Het kwam PRIKBORD ter ore dat enkele VU-student- 
en een gezelligheidsvereniging op liberale 
grondslag willen laten opbloeien. Uit betrouw
bare bron vernamen wij dat de eerste liters bier 
reeds hebben gevloeid. De vereniging heeft als 
naam LACS ("niet laks maar lacs") maar eventu
eel op te richten disputen zouden voor hun 
naam geholpen kunnen zijn met.deze suggesties: 

VLAG—  Verenigd Liberaal Alcoholisch Genoot
schap

JOVDEJOVDG—  Jongeren Organisatie Vrijheid & 
Democratie En Je Ook Vol Durven 
Gooien

*
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Liberaal magazine van de onaf
hankelijke Jongeren Organisatie 
voor Vrijheid en Democratie. 
Verschijnt tien keer per jaar. 
Abonnement: ƒ 27,50 per jaar. 
Advertentietarieven op aanvraag 
bij het Algemeen Secretariaat. 
Jaargang 37, nrjfl 1985.

□Hoofdredactie:
Auke Baas 
Uilenstede 122 
1183 AN Amstelveen 
tel. 020- 457 528

ÜHB-auditor: 
Arthur Fickel

□Redactie:
Jurjen Olling 
Ingrid de Groen
Milan Wielinga (eindredacteur) 
Jacco de Baat (eindredacteur) 
Marieke de Koning 
Bart Driessen 
Jort Kelder

□JOVD Algemeen Secretariaat 
Prins Hendrikkade 104 
1011 AJ Amsterdam 
tel. (020-) 242 000

□Publicatie in de Driemaster betekent niet dat de mening 
van de redactie of het hoofdbestuur verwoord is. Alvorens 
ingezonden brieven of ander soort kopij in te sturen wordt 
U verzocht contact op te nemen me.t de hoofdredacteur.

□Voorzitter 
Julius Remarque
Raamstraat 8, 1016 XM Amsterdam 

□  Algemeen Secretaris 
Eric Balemans

tel. 020-229715

Postbus 85013, 3508 AA Utrecht 
□Penningmeester 
Bert Hemmes

tel. 030-512192

De Renne 17, 5902 RB Stadskanaal 
□Vice-Voorzitter Politiek 
Eli Leenaars

tel.05990-22269

Boeckstaetedreef 77, 6543 JJ Nijmegen 
□ Vice-Voorzitter Organisatie 
Michiel Wigman

tel. 080-785372

Vrieswijk 153, 1852 EJ Heiloo 
□Internationaal Secretaris 
Frank Rohof

tel. 072-338189

Hengelosestraat 225a, 7521 AC Enschede 
□Secretaris Vorming en Scholing 
Carin de Boer

tel. 053-358994
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□Secretaris Public Relations 
Arthur Fickel

tei. 010-585663

Weteringkade 64, 2515 AR Den Haag 
□Secretaris Bestuurlijk Juridische Zaken 
Taliën Willems

tel. 070-472682

v. Leeuwenhoekstraat 20, 9727 JJ Gron. 
□Secretaris Sociaal Economische Zaken 
Leo Pieter Stoel

tel. 050-269695

Vijverhofstraat 119b, 3032 BJ R'dam 
□  Secretaris Welzijnszaken 
Ron Brand

tel.05150-16894

Wilhelminasingel 14, 2641 JC Pijnacker 
□Secretaris Ecologische Zaken 
Rob Scholte

tel. 01736-3039

Marconistraat 44, 6533 KZ Nijmegen 
□Secretaris Internationale Zaken 
Albert Kooiman

tel. 080-561705

Kastanjelaar! 18, 1943 DP Beverwijk 
□Secretaris Promotie en Ledenwerving 
Michiel Wigman
Vrieswijk 153, 1852 EJ Heiloo

tel.02510-27826
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V E R G A D E R  Z E  !!

U kent die grap van die twee soci
alisten die elkaar in een café te
genkomen? De een zegt tegen de an
der: "Leuk dat ik je tegenkom, dan 
kunnen we een vergadering houden".

Nu is het erop nahouden van een 
vergaderhobby niet het monopolie 
van PvdA'ers, getuige dit nummer 
van Driemaster. Maar liefst drie 
congresverslagen - JOVD-najaars- 
congres, congressen van de IFLRY 
en district West - maken duidelijk 
dat vergaderziekte ook in liberale 
kring veelvuldig voorkomt. Voor de 
concrete uitkomst van dergelijke 
bijeenkomsten leze men de versla
gen. Aan een der gastsprekers op 
het JOVD-najaarscongres, defensie
minister De Ruiter, werden enige 
vragen gesteld ten aanzien van het 
op 1 november jl. uitgevoerde be
sluit van 1 juni 1984. Hetgeen het 
resultaat was van zes jaar...jawel, 
vergaderen. En zo wordt weer alles 
tot de conferentietafel herleid.., 
enfin, zolang het maar niet leidt 
tot het geloof in maakbaarheid van 
de samenleving vanachter die tafel 
vandaan blijft vergaderen een nut
tige en aangename bezigheid.

Auke Baas
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Julius
Remarque

* 9 OPROEP TWEEDE KAMERLEDEN TOT ACTIES
* TE BESTEMPELEN ALS ANARCHIE.

TEGEN KERNWAPENS
99

In het weekeinde van 9 en 10 november vond het landelijk 
congres plaats in Dordrecht. De resolutie "Demostaat" 
en 13 moties van verschillende strekking werden in 
behandeling genomen. In het kader van de democratisering 
van staatsinstellingen ontstonden heftige discussies over 
de positie van het staatshoofd.

Ingrid d e  G r o e n
_____________M a r i e k e  d e  K on in g

De burgemeester van Dordrecht, dhr.
Noorland, heette alle aanwezigen 
welkom om 11.15 uur in "...de 
stad van de gebroeders de Witt".

Vervolgens sprak mr. F. Korthals 
Altes, minister van Justitie. De 
oorzaken van de herleving van de 
discussie uit eind jaren 60 om
trent de democratie, zocht hij bij 
de uitbreiding van de media en een 
toename van de interesse in de poli
tiek. In dit verband sprak hij dan 
ook zijn lof uit over de grote opkomst.
Een ieder die zich in de recent 

opbloeiende discussie heeft gemengd 
was het er over eens dat de controle 
en de mogelijkheden van de Tweede 
Kamer zijn achtergebleven bij de 
ontwikkelingen. De spreker pleitte 
niet voor uitbreiding van de controle, 
maar vond wel dat de mogelijkheden 
van de Tweede Kamer aangepast 
dienen te worden aan de huidige 
omstandigheden.
Ook schort het aan managementcapaciteiten 
binnen het overheidsapparaat.
Prof. mr. H.D. Tjeenk Willink 
(regeringscommissaris Reorganisatie 
Rijksdienst) wil de kwaliteit van de 
regelgeving aanpassen aan de mogelijkhe
den van het ambtenarenapparaat.
Dhr. Korthals Altes wil daarentegen dat 
de beleidsvoerders zorg dragen voor 
de uitvoering. Zij moeten derhalve van
uit een betere overlegsituatie contact 
met de ambtenaren onderhouden. Een ver
betering ziet hij echter binnenkort 
niet optreden, immers*..het hemd is 
nader dan de rok. De overheid zal haar 
beleid pas verbeteren indien zij er 
zelf voordeel van kan hebben of wan
neer een andere ontwikkeling dat onver
mijdelijk met zich meebrengt.
Enkele kritische kanttekeningen plaatste 
hij bij de resolutie waarin de monarchie 
ter discussie wordt gesteld. Hij wees 
o.m. op de historische verbondenheid van 
het Nederlandse volk met het Huis van 
Oranje, de soevereiniteit van de 
Staten Generaal en het feit dat een ge
kozen staatshoofd niet expliciet een 
verbetering van de kwaliteit inhoudt.

Inhakende op de recent uitgekomen 
persverklaring van de JOVD inzake 
burgerlijke ongehoorzaamheid, merkte 
hij op dat te liberaal gedrag tegen
gegaan moet worden. Als voorwaarde 
voor burgerlijke ongehoorzaamheid 
noemde hij het liberale beginsel van 
verantwoordelijkheid: men moet de 
gevolgen van strafbare feiten dragen.
Dit middel mag volgens dhr. Korthals 
Altes slechts gebruikt worden als 
ui tets middel. Immers een «et, biedt 
vaak een escape. Te denken valt aan 
euthanasie en militaire dienstplicht.
Tn tegenstelling tot hetgeen de JOVD 
in de persverklaring propageert, 
vindt hij dat burgerlijke ongehoor
zaamheid geen middel moet zijn om 
individuele zaken naar voren te

brengen. Hij besloot zijn betoog 
met de stelling dat té liberaal 
gedrag tegengegaan moet worden.
"Illegale middelen ondermijnen de 
democratie, waarin regels bestaan 
ter waarborging van de vrijheid.
Er zou een paradoxale situatie ontstaan 
waarin Tweede Kamerleden collegae 
onder druk kunnen zetten middels 
dergelijke acties waardoor de 
vrijheid om zelf beslissingen te 
nemen teloor gaat.

De vice- voorzitter politiek,
Eli Leenaars, begon met twee stel
lingen. Ten eerste is de democratie 
haar grip op de bureaucratie verloren.
Ten tweede is de bureaucratie 
haar grip op de werkelijkheid ver
loren. Ter illustratie noemde hij 
respectievelijk de onwilligheid 
van ambtenaren tijdens de RSV- 
enquête en de aan alle kanten 
rammelende regelingen voor twee
verdieners en voordeurdelers.
Resumerend uit de resolutie, 
noemde hij allereerst de politieke 
apathie die verminderd kan worden door 
burgers meer invloed te geven.
Vervolgens zou de kabinetsformatie 
meer openbaarheid genieten in het 
geval van oen gekozen minister
president. Ook een kritischer bena
dering van het eigen beleid door de 
Kamers zou een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de democratisering van 
staatsinstellingen. Tenslotte zou de 
toetsing van beleidsvoorstellen 
aan de Grondwet door een objectief 
constitutioneel hof moeten gebeuren 
teneinde de partij- politiek tijdens 
deze procedure buiten de poort te 
houden.
Onder de aanwezigen bevond zich ook dhr. 
G. van Aardenne. In een korte reactie 
zei hij tegen een constitutioneel hof 
en tegen een gekozen minister- president 
te zijn, uit hoofde van ons huidig 
meer- partijenstelsel wat hij gehandhaafd 
wil zien. Reagerende op de tweede stel
ling van Eli Leenaars merkte hij op 
dat men eerst de werkelijkheid weer in 
het oog moet krijgen door een uitgebrei
de analyse voordat er hervormingsvoor
stellen worden gedaan.
Op een vraag omtrent zijn recente uit
spraak over de NCO, antwoordde 
hij voorzichtig dat: "...ontwikke
lingssamenwerking inderdaad steeds meer 
een economische betekenis krijgt".
Een tweede departement dat aast op de 
NCO ? (MdK)
In de werkgroepen liepen s'middags de 
emoties hoog op: beleefdheid moest 
even wijken voor de ideologie. Het zal 
geen verbazing wekken dat dit sterkst 
het geval was tijdens de behandeling 
van diverse (actuele) moties en de pas
sage over het staatshoofd.
In de avond sprak onze landelijk 
voorzitter Julius Remarque. Inleidende 
2ei hij dat democratie een zaak is voor 
alle inwoners in ons land, daarom 
zouden burgers meer invloed moeten krijgen 
op de besluitvorming in Den Haag.
Een onderwerp dat in de resolutie niet 
aangeroerd wordt is de bureaucratie.Hi 
vond dat ook dit te maken heeft met 
het vertrouwen dat mensen in de politiek 
s t e l l e n e n  we betalen er tenslotte 
allemaal aan." Het geheel is een droevige 
zaak die vervreemdend werkt op de gemid
delde burger en waarop de grip door de 
politiek verloren is gegaan. Dit laatste

Gelukkig staat de BOKMA koud

"Leuk zo'n gekozen hoofdredacteur."

"Van
Toch

wie zouden die vlooien toch 
niet van Ton Hooyinaaiers?"

zijn:
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Congres p̂ era!eion§®renŵ*en

koningin uit de regering
Dordrecht : "̂ 71̂ 51
komt tot uiting in het slechte financie
ringsbeleid, aldus de spreker, .̂e voorne
mens van het huidige no- nonsense kabi
net op dit gebied zijn bij voornemens 
gebleven. De overheid is voorzichtig met

het inkrimpen van departementen. Als 
voorwaarde voor het efficiënt functione
ren van het apparaat noemde hij dat 
politici er boven moeten staan en niet 
andersom. Tevens zouden zij geen regels 
moeten vaststellen op het gebied waar 
burgers zelf enige verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. De noodzakelijke regelin
gen moeten bij voorbaat op gemeentelij 
niveau getroffen worden, zo dicht moge 
lijk bij de burgers. Aldus pleitte 
Julius sterk voor de reorganisatie van 
de Rijksoverheid en een vermindering 
van het aantal ambtenaren als hoofdthe
ma voor de komende regeerperiode. Bi i 
dit laatste doelde hij op het hoger 
personeel. Voorts sprak hij een 
goed woord uit over het beleid van minister 
Ruding waarin overheidsbedrijven en - 
deelnemingen worden afgestoten.
Daarentegen zag hij nog geen verbetering 
in de slechte wetgeving en overregulering 
Sterker nog: Julius vond bij voor
beeld de nieuwe mediawet en a- liberaal, 
wat voor hem onbegrijpelijk is temeer 
daar ue liberale bewindslieden hierin 
toestemden.Ook een vermindering van het 
leger ambtenaren zag hij niet in het 
verschiet: "..voor een minister is het 
onaantrekkelijk tegen de belangen van 
ambtenaren in te gaan waarvan hij oh zo 
afhankelijk is".
Tot slot merkte hij over burgerlijke 
ongehoorzaamheid op dat besluiten geres
pecteerd moeten worden. Dergelijke acties 
zijn slechts legitiem binnen gedefinieerde 
grenzen. Het oproepen van Tweede Kamer 
leden voor acties tegen kernwapens keurde 
hij dan ook af_.en bestempelde dat met 
anarchie.
De laatste gastspreker van deze avond 
was mr. J.F. Glastra van Loon, 
lid Eerste Kamer D'66, Hij was van 
mening dat de ministeriële verantwoor
delijkheid is uitgehold.uen kabinet 
stapt de afgelopen decennia alleen op 
na interne conflicten. Er is volgens 
hem een machtsverschuiving opgetreden 
en ook een taakverschuiving. Over dit 
laatste zei hij dat het aantal specialisten 
t.k.v. het aantalbroodnodige generalis
ten is gegaan. Tevens is de kloof sinds 
eind jaren 60 groter geworden tussen 
overheid en burger. Dit komt allereerst 
door een gebrek aan gemeenschappelijk 
debat en ten tweede door de slechte 
informatieverwerking. Dhr. Glastra van 
Loon meende dat onduidelijkheid inhere- 
rent is aan dit beleid en noemde het 
huidige kabinet ondemocratisch, omdat 
zij geen gehoor geeft aan de wensen van 
het volk. Hij sprak zich uit voor refe
renda ter versterking van het collec
tief. Na afloop kwamen er onder een ge
zellig gesprek nog enkele van zijn ideëen 
naar voren. Over de gebrekkige informa
tiestroom zei hij dit. Informatie moet 
aan twee voorwaarden voldoen. Ten 
eerste moet het ook voor leken begrijpe
lijk zijn en vervolgens moet er uit de 
verschillende gegevens één koers bepaald 
kunnen worden. Daarom vindt hij dat de 
interne organisatie geen hiërarchie moet 
zijn, en dat er van twee kanten infor
matie moet toestromen, nl. vanuit de 
commissie en vanuit de overheid.
Het probleem van de taakverschuiving 
zou opgelost kunnen worden door deel

belangen naar beneden te verplaat
sen. Aan de top zou er dan weer 
plaats zijn voor generalisten die 
het algemeen belang behartigen. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid vindt hij 
alleen toelaatbaar wanneer het niet 
met geweld gepaard gaat. De rechter 
zou de intentie van de actie bfj zijn 
overwegingen ter bestraffing mee moe
ten nemen.
Het idee van "one man two votes" ziet 
hij als oplossing voor de partij-poli- 
tieke manipulatie. De informatie zou 
door de inetrne organisatie direct bij 
de beleidsmakers komen zonder eerst 
enkele "filters" gepasseerd te zijn. 
Kortom een functioneel zelfbestuur.
Als klap op de vuurpijl barstte er in 
de plenaire zaal een discussie los 
over het tientjeslidmaatschap voor 
1986. Het zou volgens sommigen teveel 
kosten en de administratie complexer 
maken. Vooral kleine afdelingen zouden 
gedupeerd worden.
Het kwam tot een compromis, dat door 
de vergadering werd aanvaard.

Waar het formeel bekeken om draaide op het 
congres was de resolutie Demostaat

Meer dan 600 amendementen, toch verliep 
het allemaal vlotjes. Dit mede dankzij 
gestructureerd delegatieoverleg en de 
discussies die voornamelijk in de werk
groepen en wandelgangen al plaats von
den, zodat plenair de roeesten alleen nog 
maar een -enigszins misbruikte- stemver
klaringen uitbrachten om te trachten 
twijfelaars over de treep te trekken.
Onder de nieuwe titel "DEMOSTAAT, BUR
GER EN DEMOCRATIE", werden er een aantal

Wat een ondeugende vraagjes stelt U toet

E3 E  IVI O  S  T  JK. T  "Jaaaa!, hij is er ingestonken!

-streng presidium, maar wel correct-

Zoals gewoonlijk heeft onze partijfotograaf 
Gerard Drost jr. weer een duivelsch stukje werk 
afgeleverd. Beste Gérard, namens alle slachtof
fers die je nu weer gemaakt hebt: BEDANKT!!
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staatkundige hervormingen voorgesteld.
Basis van een liberale samenleving is het 
streven naar optimale vrijheidsrealise- 
ring. Daarvoor dient een overheid in stand 
te houden geworden. Haar legitimatie 
vindt zij in het maatschappelijk verdrag 
waarin de voorwaarden vastgelegd zijn 
waaraan zij dient te voldoen. De mogelijk
heden van het individu om te participeren 
in de democratie dienen zo groot mogelijk 
te zijn, en derhalve werd er gekozen voor 
een stelsel van representatieve democratie 
aangevuld met vormen van directe democratie. 
In Nederland dient dit gestalte te krijgen 
in een gedecentraliseerde eenheidsstraat.

Een modern constitutioneel koningsschap in 
Nederland is vooralsnog aanvaardbaar, 
maar de politieke invloed van de Koning
in moet uitgesloten worden, met name bij 
kabinetsformaties. Bovendien mag de Ko
ningin geen deel meer uitmaken van de reg- 
ring, en moet er een door de Tweede Ka
mer gekozen Minister-forroateur komen, die 
in beginsel Minister-president wordt.

Het aantal Kamerzetels dient verhoogd te 
worden tot 200, waarvan 50 zetels bekleed 
door Kamerleden gekozen in enkelvoudige 
districten via het relatief meerderheids- 
stelsel. De Senaat bestaat uit 75 leden; 
haar leden worden direct gekozen door 
het personenstelsel via het systeem van 
de enkelvoudige overdraagbare stem. Haar 
taak wordt uitgebreid met o.a. het recht 
van enquête en het terugzendingsrecht.

Als vormen van directe democratie werd er 
gekozen voor het volksinitiatief, waarbij 
een nieuw orgaan het levenslicht zag, name- 
lijk het centraal wetgevingsinstituut, ter 
juridisch technische begeleiding van het 
wetsvoorstel. Het volksinitiatief dient 
ook op provinciaal en ;emeentelijk niveau 
ingevoerd te worden.

Tja, we hebben nu eenmaal grootse plannen

...jong en liberael..."

iir <5fO R EPO R TA G E
'J  congres

Administratief beroep en rechtspraak zou
den geïntegreerd moeten worden tot een 
stelsel, waarbij men uiteindelijk bij een 
onafhankelijke rechter terecht moet kun
nen komen.

Verder zouden gemeente.aden en provincia
le Staten bindende voordrachten moeten 
kunnen indienen over de benoeming van 
burgemeester en Commissaris.

Naast deze resolutie kwam nog het tientjes- 
lidroaatschap aan de orde, welke volged jaar 
per al per 1 januari in zal gaan met het 
oog op vele potentiële leden i.v.m de 
verkiezingen. Ook werd de motie over af
schaffing van de exclusiviteit en het 
dwingend rechterlijk karakter van het bur
gerlijk huwelijk aangenomen, evenals de mo
tie die het Sowjet-moratoriuro veroordeel
de op propagandistische gronden. T.a.v. de 
Driemaster werd er besloten, tégen het HB 
in, dat er een gekozen hoofdredacteur dient 
te komen en daarnaast een redactiestatuut 
en een redactieraad.

"Die jeugd van tegenwoordig"

GRRRRRR!! Driemaster-Amstelland 0-0...
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M R .  J O B  D E  R U I T E R  :

Tijdens het najaarscongres in Dordrecht onmoetten de re
dacteuren Jort Kelder en Jacco de Baat in de VIP-room 
van Postiljon Motel Dordrecht de door veel twijfel, 
demonstraties en petionnement gekwelde Minister van 
Defensie De Ruiter.Een gesprek met de jurist op Defensie.

J a c c o  de  B a a t  &  J o r t  K e ld e r

O E i n d e l i j k ,  n a  z e s  j a a r  d i s c u s s i ë r e n  e n  

d e m o n s t r e r e n ,  i s  H e t  B e s l u i t  g e n o m e n .

U  m o e t  e e n  g e l u k k i g  m e n s  z i j n .

Nou nee, geluk is gezien de materie het woord 
niet. Ik ben er van overtuigd dat we er goed 
aan hebben gedaan nu te besluiten. Dus geen uit
stel, geen formules meer. Het brok is door de 
keel, de basis voor parlementaire besluitvorming 
gelegd. We zitten op het juiste spoor.

O I n  u w  d e n k e n  -  u  u i t t e  d i t  i n  u w  r e d e  

v o o r  d e  J O V D  -  s t a a t  h e t  b e r e i k e n  v a n  

c o n s e n s u s  c e n t r a a l .  I s  d a t  g e z i e n  d e  

h u i d i g e  p o l a r i s a t i e  w e l  r e ë e l ?

De mogelijkheden moeten niet overschat maar ook 
niet onderschat worden. Natuurlijk lijkt over 
consensus spreken op dit moment niet reëel. Alle 
partijen zullen er aan moeten werken meer con
sensus te bereiken. Ik zie dat als een opdracht. 
Een politieke opdracht waar ik vertrouwen in heb 
Als je ziet hoeveel eenstemmigheid er nog is 
over de algemene lijnen inzake een te voeren 
veiligheidsbeleid. De discussie is nog in het 
geheel niet afgerond. Denkt u maar aan vraag
stukken als een europees veiligheidsbeleid, 
nieuwe-ook niet militaire- technologie en SDI. 
Vanuit meer gemeenschappelijkheid zal op deze 
vraagstukken ingegaan moeten worden.

O O n s  d e f e n s i e b u d g e t  m o e t  v o l g e n d  j a a r  

m e t  3%  s t i j g e n .  W a a r o m  i s  j u i s t  o p  

d i t  m o m e n t  e e n  d e r g e l i j k e  g r o e i  n o o d 
z a k e l i j k ?

Q H e t  n o v e m b e r  b e s l u i t  w a s  a a n g e k o n d i g d  

o p  e e n  p e r s c o n f e r e n t i e  o m  h a l f  v i j f .  

M e n  v o e l d e  a l  a a n k o m e n  w e l k  b e s l u i t  

g e n o m e n  z o u  w o r d e n ;  t o c h  w e r d  h e t  n o g  

l a a t . W a a r o m  l i e t  d i t  d o o r g a a n s  z o  b e 

s l u i t v a a r d i g e  k a b i n e t  d e  n a t i e  z o  l a n g  

i n  s p a n n i n g ?

We wilden de zaak niet beschouwen als louter eer. 
rekensommetje. Het was geen kwestie van 
"verstand op nul, blik op oneindig". Het lag ge
compliceerder. De hele samenhang werd in het ka
binet besproken. Het denkbeeld dat het zo lang 
duurde was dus eigenlijk optiek. Maar het aan
kondigen van de persconferentie om half vijf, 
dat is achteraf gezien wel onverstandig geweest.

© I s  e r  n u  w e l  o f  g e e n  d u i d e l i j k  v a s t 

s t a a n d  b e s l u i t ?  W i j  h e b b e n  h e t  i d e e  d a t  

u  m o g e l i j k h e d e n  o p e n  l a a t .  D a t  e r  

m a r g e s  z i j n .

U moet dat niet zo zien. Er zijn geen marges,
Het besluit is duidelijk. Het feit dat het k a 
binet de verdragsvorm heeft gekozen maakte het 
eenvoudigweg onmogelijk de zaak op 1 november 
definitief af te doen. Parlementaire goedkeuring 
van het verdrag is nog noodzakelijk. Wat we 
moesten doen is gedaan
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”  H O L L A  N D I T J S ?

I K B E G R I J P  N I E T  WA T  U B E D O E L T . ”

Nederland voert een defensie in een Oost-West 
relatie en het Atlantisch Bondgenootschap. Het 
gaat niet zo maar om getalletjes prikken maar 
om het leveren van een geloofwaardige bijdrage 
aan de afschrikking die wij tegenover de ge
voelde dreiging stellen.
Het was niet Nederland maar de NAVO die reeds in 
1977 de wens uitte de defensiebudgetten te laten 
stijgen met 3% per jaar. Die wens is nog recent 
bevestigd. Ons land voldeed hieraan lange tijd 
niet. Dit kabinet is op 2% groei per jaar gaan 
zitten en heeft nu de politieke intentie om van
af 1987 de budgetten te laten stijgen met 3%.
De aandacht moet gericht blijven op de bijdrage 
die Nederland levert aan de eerste verdedigings
linie in de Bondsrepubliek.
Ook ten aanzien van de luchtverdediging bestaan 
in NAVO-kringen nog wensen.

O H a a r  a a n l e i d i n g  v a n  d e  z g n .  W a l r u s - a f -  

f a i r e  z i j n  e e n  a a n t a l  h o g e  m a r i n e  m e n 

s e n  g e d w o n g e n  v e r t r o k k e n .  H a d d e n  n i e t  

ó ó k  p o l i t i e k  v e r a n t w o o r d e l i j k e n  d e  

c o n s e q u e n t i e s  m o e t e n  t r e k k e n  e n  o p  

m o e t e n  s t a p p e n ?

Uw kwalifikaties over een gedwongen vertrek van 
marinemensen zijn niet in overeenstemming met

wat ik daarover aan de Kamer heb medegedeeld.
Voor het trekken van politieke konsekwenties uit 
de gang van zaken al sedert 1973 door de zit
tende bewindslieden is geen enkele reden. Zij 
hebben de zaak in haar volle omvang gerappor
teerd en in de openbaarheid gebracht. Zegt dat 
niet voldoende?

Q B e n t  u  w e e r  b e s c h i k b a a r  a l s  m i n i s t e r  

i n  e e n  v o l g e n d  k a b i n e t ?

Zo werkt dat niet. Eerst komen er verkiezigen, 
dan kijken we hoe mijn partij, het CDA, uit de 
bus komt en dan pas komt uw vraag aan de orde.
In principe ben ik dan wel bereid weer minister 
te worden.

O U  w a s  r e e d s  M i n i s t e r  v a n  J u s t i t i e .  H u  

z i t  u  o p  D e f e n s i e .  H o e  v a l t  e e n  k e u z e  

t u s s e n  d i e  t w e e  n u  v o o r  u  u i t ?

Als men mij voor Defensie vraagt, dan zal ik dat 
zeker niet als negatief ervaren.

Q a I s  l a a t s t e :  w i j  h e b b e n  h e t  i d e e  d a t  u  

n o g  a l t i j d  i e t s  v a n  h e t  e e n s  z o  r o e m 

r u c h t e  " H o l a n d i t i s - v i r u s "  b i j  u  d r a a g t .

Dat is een retorische vraag. Pc?.r kan ik dus 
geen antwoord op geven. Ik heb wel een idee wat 
u bedoelt. Als je Hollanditis nu zou definiëren 
als alles wat niet is W D ;  dan zit ik zeker niet 
op één lijn met de W D .  0
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M l  L I  E U R  E S  O  -

PREAMBULE

1. De aarde wordt bevolkt door een grote ver
scheidenheid aan organismen. Deze organismen, 
hun onderlinge betrekkingen en hun verhoudingen 
tot de (dode) omgeving vormen samen de biosfeer.
2. De huidige biosfeer is een resultaat van een 
evolutie van enkele miljarden jaren. In deze, 
nog steeds voortdurende, evolutie heeft ook de 
mens zich ontwikkeld. Veel meer dan de andere 
organismen, is de mens in staat de dode omge
ving ten gunste van zichzelf te veranderen. Dit 
vermogen heeft het de mens mogelijk gemaakt 
zich de laatste eeuwen reusachtige in aantal te 
vermeerderen.
3. De keerzijde van dit betrekkelijke succes 
van de mens treedt steeds duidelijker op de 
voorgrond. Doordat grondstooffen in hoog tempo 
worden verbruikt, wordt het in de westelijke 
wereld steeds moeilijker de welvaart te handha
ven. In de Derde Wereld kan vaak niet worden 
voldaan aan de primaire levensvoorwaarden van 
de mens en ontstaat voortdurend minder uitzicht 
op een verbetering van de levensomstandigheden.
4. De hoge menselijke activiteit leidt boven
dien tot een grote productie van afval. De ge
volgen daarvan zijn alom zichtbaar als een ver
vuiling van bodem, lucht en water. Niet alleen 
betekenen deze problemen een gevaar voor wel
vaart en welzijn van de mens; grote delen van 
de biosfeer worden bedreigd of zijn reeds ver
nietigd .
5. Deze aantasting van de biosfeer door mense
lijk ingrijpen hoeft echter niet in hetfc huidige 
tempo door te gaan. De mens onderscheidt zich 
van andere organismen als een dekend wezen dat 
zich bewust kan zijn van de gevolgen van zijn 
eigen handelen. Ingrijpende maatregelen zijn 
daarom noodzakelijk, zowel op nationaal als op 
internationaal niveau, om verdere aantasting te 
voorkomen.

ALGEMEEN

6. Bodem
Er moet een hoge prioriteit gegeven worden aan 
het opsporen en zuiveren van verontreinigde bo 
dems aangezien deze een directe bedreiging vor
men voor de volksgezondheid. Waar mogelijk 
dient dit zuiveren biologisch te gebeuren van
wege het milieuvriendelijke karakter.
7 . Water
Gezien het grote belang van oppervlaktewater 
voor onder andere drinkwatervoorzieningen en

recreatie moeten chemische en thermische ver
ontreinigingen worden tegen gegaan. De bouw 
en subsidiëring van zuiveringsinstallaties kun
nen daarbij een rol spelen. Om thermische ver
ontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan 
moet toepassing van warmtekracht-koppeling 
worden bevorderd.
8. Lucht
De kosten van de bestrijding van de verzuring 
door atmosferische depositie (zure regen) zul
len aanzienelijk maar noodzakelijk zijn. Op 
korte termijn dient reeds een begin te worden 
gemaakt met de invoering van rigoreuze maatre
gelen ter bestrijding van de verzuring van de 
biosfeer. Alleen internationale aanpak zal tot 
daadwerkelijke resultaten kunnen leiden. Men 
dient hier echter niet op te wachten, maar 
reeds nu op nationaal niveau de noodzakelijke 
maatregelen te treffen. Als onderdeel daarvan 
dient de emissie van verzurende verbindingen 
door industrieën, electriciteitscentrales en 
veehouderijen drastisch te worden terug gedr
ongen .

BEHEERSING VAN DE AFVALSTROOM

9. Gezien de toename van vooral de varkens- en 
pluimveestapel moet een milieuheffing per dier 
worden ingesteld. De grootte van deze heffing 
is afhankelijk van de omvang van de problemen 
in de betreffende regio. De zo verkregen inkom
sten worden gebruikt voor het opzetten van een 
landelijk systeem voor de verwerking en distri
butie van mest.
10. Het inzamelen van huishoudelijk afval dient 
gericht te zijn op hergebruik. Waar mogelijk 
dienen glas, metaal, papier en organisch afval 
gescheiden te worden ingezameld. Recycling 
dient bovendien bevorderd te worden door een 
geproduceerde afval zoveel mogelijk te zuiver
en en te verwerken (o.a. recycling). De lozing 
van afval dient door heffingen te worden afge
remd; eigen verwerking en zuivering dient door 
middel van subsidies te worden gestimuleerd. 
Voor de inzameling en verwerking van chemica
liën dient een landelijk netwerk te worden op
gezet, waarvan tegen kostprijs gebruik kan 
worden gemaakt.

I 1 » 1 1 » 1 1 1 1 1 i 1 1 ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DRIEMASTER »
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L U T  I E

VERVOER

12. Het gebruik van auto's roet een drieweg-ka- 
talysator (rijdend op lood-vrije benzine) moet 
financieel aantrekkelijker zijn dan gebruik van 
auto's zonder katalysator. De wegenbelasting 
dient in de brandstofprijs te worden verrekend.
13. Om de totale uitstoot van uitlaatgassen te 
verlagen dient het gebruik van openbaar vervoer 
te worden gestimuleerd. Daarvoor zijn zowel ta
rief sverlagingen als optimale bereikbaarheid 
noodzakelijk.
14. Om de uitstoot van uitlaatgassen te vermin
deren mag de overheid de maximumsnelheid niet 
verhogen en moet zij strenger controleren op de 
naleving van de huidige maximumsnelheid van 100 
km per uur.

RUIMTELIJKE ORDENING
15. Natuurgebeiden kunnen een recreatieve func
tie vervullen. Een goede spreiding en bereik
baarheid van deze gebieden is daarom belangrijk. 
Daar waar sprake is van aantasting van de na
tuurgebieden dient de recreatie te worden b e 
perkt.
16. Het doel van ruilverkaveling is het verbe
teren van de werkomstandigheden van het agra
risch bedrijfsleven. Voor een goede uitvoering 
van een ruilverkaveling is het noodzakelijk dat 
het landschappelijk karakter zo min mogelijk 
wordt aangetast en terreinen van grote weten
schappelijke of cultuurhistorische waarde wor
den ontzien.
17. Militaire oefeningen brengen vaak onherstel
bare schade aan flora en fauna toe. Het is daar
om onaanvaardbaar natuurgebieden tot militaire 
oefenterreinen te verklaren.
18. Om geluidsoverlast van luchthavens zoveel 
mogelijk te beperken dient ernaar te worden ge
streeft zoveel mogelijk vluchten overdag te m a 
ken. Landingsbanen dienen te worden geconcen
treerd op drie of vier geografisch gespreide 
luchthavens.
19. Industriën, stedenbouw en voorzieningen ten 
behoeve van electriciteitsopwekking kunnen de 
oorzaak zijn van visuele verontreiniging. Zij 
dienen daarom zoveel mogelijk buiten natuurge
bieden te worden gelokaliseerd.

DE ROL VAN DE RIJKSOVERHEID
20. De rol van de rijksoverheid dient tot een 
minimum te worden beperkt. Voor een gezond m i 
lieubeleid is overheidsbemoeienis echter onont
koombaar.
21. Van sommige grondstoffen kan worden ver
wacht dat zij, verwerkt in een eindproduct, uit 
eindelijk een schadelijke invloed zullen hebben 
op de biosfeer. Door een stelsel van milieuhef
fingen op deze grondstoffen dient de rijksover
heid het gebruik van de grondstoffen af te rem
men .

22. Om maatregelen die de aantasting van de bio
sfeer tegen gaan meer draagkracht te geven in
de samenleving, dient het milieubewustzijn te 
worden vergroot. Daartoe dient in het onderwijs, 
te beginnen op de basisschool, meer aandacht te 
worden besteed aan milieuhygiëne. Ook landelij
ke campagnes, gefinancierd door de rijksover
heid, moeten hieraan bijdrage,,.
23. Omdat hoogwaardige milieutechnologie noodza
kelijk is, om in veel gevallen de schadelijke 
gevolgen voor de biosfeer te bepalen, moet aan 
de drie TH's een studierichting milieutechnolo
gie worden ingesteld. J i

INTERNATIONAAL V + j
24. De snelle groei van de wereldbevolking in 
met name de derde wereld en de gewenste toename 
van de welvaart aldaar, zullen op den duur lei
den tot een omvangrijke aantasting van de bio
sfeer: steeds meer grondstoffen zullen worden 
gebruikt (waardoor onder andere ontbossing op
treedt), steeds meer afvalstoffen zullen worden 
geproduceerd. In het kader van de ontwikkelings
samenwerking dienen maatregelen genomen te wor
den om deze aantasting zoveel mogelijk te beper
ken.
25. Heffingen op milieuonvriendelijke producten 
geproduceerd buiten de EG zijn gerechtvaardigd, 
indien de invoer van deze producten de produc
tie van milieuvriendelijke producten binnen de 
EG in gevaar brengt.
26. Normen om de aantasting van de biosfeer te
gen te gaan moeten zoveel mogelijk internatio
naal worden vastgesteld. De EG dient hierbij een 
voortrekkersrol te vervullen. Binnen de lidsta
ten dient de EG de bevoegdheid te krijgen tot
de controle op naleving van de gezamenlijk vast
gestelde normen. Op EG-niveau dient een milieu- 
effect-rapportage plaats te vinden en moet geza
menlijk wetenschappelijk onderzoek naar behoud 
en verbetering van het milieu actief worden ge
stimuleerd .
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En vooral de schnitzel was erg lekkerFOTOREPORTAGE
congres

OHH... SOLE MI O O O O O . Jul i u s :"Blij dat die gozer vertrekt

STERKE OMZETSTIJGING JOVD-V&S-BRABANT.

TILBURG- B IJ HET ONDERDEEL V&S VAN JOVD- 
BRABANT IS DIT JAAR SPRAKE VAN EEN ENORME 
OMZETSTIJGING T.O.V. 1984.HET DOOR HET 
ONDERDEEL V&S BESTEDE BEDRAG AAN CURSUS
SEN STEEG VAN F300,- IN 1984, TOT F1500,- 
DIT JAAR. VOLGENS V&S-BRABANT IS DIT EEN 
GEVOLG VAN HET IN 1984 OPGESTARTE 
KWALITEITSPROGRAMMA.

Dit programma heeft tot doel een grotere 
participatie van de leden te bewerkstel
ligen. Om dit te bereiken is een top- 
down-filosofie gevolgd. Volgens een 
woordvoerder van V&S-Brabant zijn de 
resultaten van het programma af te lezen 
aan een groeiend aantal leden, dat deel
neemt aan een cursus. V&S- Brabant ver
wacht dat deze trend zich ook in 1986 
zal voortzetten, en houdt voor dat jaar 
rekening met een omzetstijging van 50%.

" Wij blijven natuurlijk wel realistisch, 
en realiseren ons dat wij voor het be 
reiken van deze doelstelling ook afhanke
lijk zijn van onze financiers ", aldus

een woordvoerder van V&S-Brabant," maar 
wij verwachten van die zijde niet veel 
problemen, daar wij op dit moment al 
over een goedgevulde orderportefeuille 
voor 1986 beschikken".

Van onze correspondent V&S-Brabant,
Hans van der Veeken.

Van onze secretaris V&S, Carin de Boer

CAPELLE AAN DE IJSSEL- Ik ben erg blij 
met de vorderingen die er gemaakt worden 
op het gebied van V&S in een aantal dis
tricten, en dan roet name in het district 
Brabant, zoals uit bovenstaand artikel 
blijkt.Kortom de successen geboekt 
binnen Vorming en Scholing zijrjn dus
danig dat het zeker een stimulans voor 
de lezers van deze artikelen moet zijn 
om bovengedane uitspraken zelf eens te 
toetsen in een cursus in hun district. 
Dus tot ziens op één van de volgende 
cursussen.
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CQNGRE.S. W .E.S.I
Op zaterdag 19 oktober organiseerde district West 
(Zuid-Holland) in Rijswijk zijn jaarlijkse congres. 
Ditmaal stond de dag in het teken van het Midden- en 
Kleinbedrijf.

______M a r | {  R u  t t e ______________________

In de morgen werd het congres geopend door het 
VVD-Tweede Kamerlid Van Erp die een inleiding 
hield over het Midden- en Kleinbedrijf en de re
solutie die daarover voorlag.
Er werd zwaai-gediscussieerd waarbij de emoties 
soms hoog opliepen. Zeker over punten als BTW- 
tarief, minimumloon en de diverse milieuaspect
en.

Resultaten van de discussies waren dat het mini
mumloon afgeschaft dient te worden en dat er één 
BTW-tarief van 15% dient te komen. B

De nieuwe werkgroepen
procedure voor het 
maartcongres werd door 
District West getest. 
Dat kan nog gezellig 
worden!!

(fototMarianne Strui
kenkamp.)Ook dient een milieubelasting te worden inge

voerd waarbij de belastinggrond de mate van ver
vuiling is. Het beroepsonderwijs dient voorts 
beter aan te sluiten bij de praktijk, hiertoe 
dienen regionale centra opgericht te worden waar 
onderwijzers contacten kunnen leggen en informa
tie kunnen krijgen van mensen uit het bedrijfs
leven. Ook dienen er meer praktijkplaatsen en 
stageplaatsen te komen.
Verder werd een regeling bepleit voor produkt- 
aansprakelijkheid, waarbij de producent aanspra
kelijk gesteld wordt voor schade als gevolg van 
gebreken aan zijn produkt.
Er dient voorts een geconditioneerd verbodstel- 
sel te komen op fusie- en kartelvorming. Ook 
dienen midden- en kleinbedrijf meer gebruik te 
kunnen maken van de INSTIR (Innovatie Stimule- 
rings Regeling) en de MIP (Maatschappij voor In
dustriële Projecten).

Verder sprak hij over de plannen van staatssec
retaris Van der Reyden voor een anti-alcohol- 
campagne. Als liberale oreanisatie moet de JOVD 
Verder sprak hij over de plannen van staatssec
retaris Van der Reyden voor een anti-alcohol- 
campagne. Als liberale organisatie moet de JOVD 
hierover haar scherpe verontwaardiging uitspre
ken. Ook de resolutie drugsbeleid van vorig 
jaar zomer is hier duidelijk over: alcoholge
bruik staat iedereen vrij, tenzij je achter het 
stuur gaat zitten.

Later op de avond nam Wim Cassée na dik 2 jaar 
Vorming & Scholing afscheid. Hij benadrukte het 
grote belang van V&S in een organisatie als de 
JOVD, waar het kader zo snel verandert en ver
jongt. Om slagvaardig te kunnen optreden heeft 
de JOVD goed geschoold kader nodig.
Het district bedankte Wim met een staande ova-

In de avond hield de voorzitter van het dis
trict, Johan Buitenga, zijn congresrede. Hij 
sprak over zwaar toegenomen belang van de dis
tricten binnen de JOVD. Juist ook daarom is het 
van belang dat binnen het district goede demo
cratische besluitvormingsprocedures bestaan.Het 
district is er voor de afdelingen en niet omge
keerd! Verder wees Johan op een aantal landelij
ke zaken zoals de nog tamelijk jonge Adviesraad.

tie.

«0»
KIJK MET JASON OVER DE GRENS

n  k il!»  V  ,bLnl u vai“ elfsprekend geïnteresseerd in de binnenlandse politiek.
U  beseft ook terdege dat hiermee het buitenlandbeleid onlosmakelijk is verbonden.
Denk bijvoorbeeld aan internationale handel, kruiswapenproblematiek en ontwikkelings-: bijvoorl 
samenwerking.

Het hoofdbestuur verbindt een veel te groot ge- De Stichting |.«<m

wicht aan de adviezen van dit orgaan, daar zij de 5 S l & r ,erenll“’ “;m<*digin«n voor alle |aso„-ac.iviiei.en. win u
a ------- ----------------------------------- ------------------- *- J ' ............. .. internationale vraagstukken bezig Ie Tevens brengt zij zes maal per jaar n l a S i ^  ^  ° "dersliande bo" in (PMUegel

houdeiv Zij belicht vraagstukken het lason-Majazine uil, dat iedere _ _ _ _

I Antwoordcouaan

deze steeds weer als argument in de discussies 
gebruikt. als de Oosl-West-verhoudinL neer aan een speciaal tnema • vaak ■  —

Tenslotte sprak Johan over de verkiezingen: de omwaad"" u S o K c U e S r a S f ” JA“<"«o"lcoupoii
t . - ‘ - imrietAei.—  ui i„_j „  p IO ikw ilJasonondeisteunei.voorf25. per

keer aan één speciaal thema • vaak

per jaar
stuur mij meer informatie over Jason

JOVD zal daaruit nieuwe kracht moeten putten om va n *binnenlandse 
, ,  . . . .  r  politiek op de totstandkoming van

ook na 1986 sterk verder te gaan. hetbuiteniand-beleidetc - v f c V „ , « „ uc ■
Uitgangspunt van lason is de voor- behandelde problematiek krijgt I  u

Hierna sprak de landelijk voorzitter Julius Re- Achting over de behandelde onder- u  .  jN a am :............................................
X  , , . . , J  n , . werpen zo veelzijdig mogelijk te ? e “  l “ ° a  i  A< w

marqué. Ook hij noemde een aantal discussiepun- doen zijn om op basis van deze Jason is een actieve stichting die u I  .............................................
i • i i  , tv • veelzijdige Intormatie een eisen e,K voel kan bieden. Voor mensen ! WoonnUats-

ten binnen de vereniging, zoals de Driemaster enting te vormen. die bij willen Wijven op het gebied | p .....................................

het jongerenbeleid. V , t i V i l T ‘  ^1°ppt“ n
Over het laatste benadrukte hij de goede conta c - J u^  posueselnodig)

ten die landelijk met de VVD bestaan, en het be- ’ “ “  —
lang dat deze contacten ook lokaal en regionaal 
gelegd worden.I i » i i i i i i i i i i i i i i T~T i i i i ■DRIEMASTER
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B I O S C O O P !
De laatste jaren kampen de bioscopen in Nederland met de 
gevolgen van een teruglopend bezoekersaantal. Naar de mo
gelijke oorzaken hiervan werd in maart 1985 een onderzoek 
ingesteld door de Nederlandse Herstructureringsmaatschap- 
pij (Nehem). Volgens de Nehem zou het afnemende bioscoop
bezoek te wijten zijn aan de dalende koopkracht van de 
jongeren, die 80 procent van het bioscooppubliek uitmaken, 
de hoge tarieven van de bioscoopkaartjes en de groeiende 
concurrentie van de op video uitgebrachte bioscoopfilms. 
Sluiting van een aantal bioscopen is volgens de Nehem on
vermijdelijk .

Eén en ander was voor de landelijke commissie Kunst en 
Cultuur aanleiding om het filmbedrijf in Nederland nader 
te onderzoeken en in een tweetal artikelen toe te lichten.

Edwlne Rouffaer

Strict genomen valt het filmbeleid niet geheel 
binnen de termen van het kunstbeleid, aangezien 
film in belangrijke mate afhangt van de commer
ciële ontwikkelingen in nationaal en internati
onaal verband. Overheidsbemoeienis in deze, be
treft in de eerste plaats het scheppen van voor
waarden die het filmklimaat kunnen bevorderen.
De belangrijkste instrumenten daarbij zijn het 
stichten en financieren van bepaalde filmin- 
stellingen, zoals de Nederlandse Filmacademie, 
het subsidiëren van producties en het financi
eel ondersteunen van filmmanifestaties in bin
nen- en buitenland.

Zo bestaat sinds 1956 voor de produktie van 
avondvullende speelfilms (35 mm) het Productie- 
fonds voor de Nederlandse Films. Jaarlijks wor
den hieruit zo'n tien a veertien speelfilms ge
deeltelijk gefinancierd, naast een aantal kor
tere films en regiedebutanten, waarvan het 
Fonds de gehele produktiekosten op zich neemt. 
Sinds de Nederlandse Bioscoopbond (NBB) in 1985 
zijn bijdrage aan het Fonds stopzette, is het 
Produktiefonds geheel een aangelegenheid van 
WVC geworden.

Voor de financiering van de korte kunstzinni
ge en culturele films (16 mm) bestaat sinds 
1984 het Fonds voor de Nederlandse Film. Voor
dien werden de subsidieaanvragen voor dit soort 
films behandeld door de Raad voor de Kunst. Het 
beschikbare budget van het fonds is afkomstig 
van het ministerie van WVC.

Buiten deze van overheidswege opgezette fond
sen, is vorig jaar een particuliere financier
ingsmaatschappij opgericht, Elven-films, welke 
zich voornamelijk wil concentreren op films 
waarvan het commercieel succes van tevoren min 
of meer vaststaat. Het argument is onder andere 
dat de overheid zich steeds meer zal kunnen wij
den aan het steunen van films met een artistiek- 
experimenteel karakter.

De produktiekant van de film in Nederland 
heeft al met al weinig reden tot klagen. De pro
blemen doen zich meer voor bij de consumptieve 
zijde. De redenen hiervan zoekt men wel bij de

kwaliteit van de films enerzijds en de kwaliteit 
van de bioscopen anderzijds, maar vooral in de 
te starre beleidsvoering van de Nederlandse 
Bioscoopbond, die onder meer te weinig heeft ge
reageerd op de concurrentie van nieuwe media als 
v i d e o .

In de.NBB zijn verenigd de exploitanten van 
bioscooptheaters, filmverhuurders en filmprodu
centen. De bond die in 1918 werd opgericht was 
oorspronkelijk bedoeld om de film in Nederland 
op een gestructureerde wijze te populariseren 
en te beschermen tegen de conservatieve houding 
van de regering. Thans is de belangrijkste be
staansreden van de Bond het beperken van de in
vloed van de grote buitenlandse distributeurs 
en producenten op de Nederlandse markt. Tevens 
heeft zij taken als de controle op de opbrengs
ten van films in de bioscopen, de centrale in
ning van BUMA-gelden, en het centrale transport 
van films.

De NBB is coördinator van het zgn. commerci
ële circuit in Nederland. De niet bij de Bond 
aangesloten distributeurs (Fugitive Cinema Hol
land , Film International, Cinemien), vormen te
zamen het 'vrije circuit'. De afnemers van hun 
films zijn culturele centra, clubhuizen en film
huizen. Tot vorig jaar was het niet mogelijk dat 
de NBB verhuurde aan niet bij de Bond aangeslo
ten theaters.

Als voorbeeld van de veranderde politiek van 
de NBB kan gezien worden de in maart 1985 geslo
ten samenwerkingsovereenkomst tussen de NBB en 
de Associatie van Nederlandse Filmtheaters. De 
bij de Associatie aangesloten theaters zijn af
komstig uit het vrije circuit en kunnen onder 
bepaalde voorwaarden films huren van de NBB en 
andersom. Een positieve ontwikkeling voor de 
vergroting van het filmafzetgebied in Nederland.

Een andere positieve ontwikkeling betreft het 
actieprogramma dat de NBB met behulp van het 
eerder 'genoemde rapport van de Nehem heeft opge
zet. Naast een algehele prijsverlaging van bios
coopkaartjes verbetering van de service in de 
bioscopen en het streven naar een meer geleide
lijke spreiding van het filmaanbod, bevat het 
het programma een aantal meer cultuurpolitieke 
aanbevelingen, zoals:
- het mogelijk anderszins aanwenden van bios- 
coopgebouwen, hetwelk vereist dat gemeentes min
der strakke bestemmingsvoorschriften gaan hante
ren. Dit zou onder meer inhouden dat bioscoop- 
gebouwen gemakkelijker kunnen worden verkocht 
en de bioscopen eventueel van lokatie kunnen 
veranderen.
de oprichting van een speciaal fonds voor de 
vervaardiging van meer filmkopiën dan nu het ge
val is. Dit ter bevordering van het filmaanbod 
in de provincie.
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Diversity is beautiful
Van 18 tot en met 20 oktober vond in Dordrecht het 
2-jaarlijkse congres van de Internationale Federatie 
van Liberale en Radikale Jongeren plaats. Twee jaar 
geleden vond dat congres in Klingenthal (Frankrijk) 
plaats. Dat congres was een groot succes voor de 
JOVD. Jules Maaten werd daar gekozen tot president.

W i l f n e d  D e n k s e n

IFLRY is een federatie van een groot aantal lib
erale jongerenorganisaties. Deze organisaties 
hebben allen dezelfde ideologische basis, het 
liberalisme. Binnen het liberalisme bestaan ver
schillende stromingen. Zo ook binnen IFLRY.

De lidorganisaties van IFLRY kun je globaal in 
drieën verdelen: gematigd liberalen, radicaal- 
liberalen en een tussengroep. Voorbeelden van 
radicale ledenorganisaties zijn de Critica Li
berale uit Italië, de Critica Radical uit Cata- 
lonië, Unge Venstre uit Noorwegen en de Britse 
liberale jongeren. De Amerikaanse Youth for De
mocratie Action sluit zich vaak bij deze groep 
aan.

De gematigd-liberale groep, of rechts-liberale 
groep, bestaat uit o.a. de Italiaanse republi
keinen, de Deense Venstres Ungdom, de Zwitsers, 
de Oostenrijkers, de Vlamingen en de Junge Libe 
ralen uit Duitsland.

De middengroep bestaat uit o.a. Folkpartiets 
Ungdomförbund uit Zweden, de Italiaanse libera
le jongeren en de Canadezen.
De JOVD staat binnen deze indeling tussen de 
rechtsliberale groep en de middengroep.

Zoals de titel al aangeeft: diversity is 
beautyful, en dat geldt zeker voor de IFLRY. 
Diversity is beautiful was ook de leuze van dit 
IFLRY-congres.

He opkomst was groot. Vrijwel alle organisa
ties waren aanwezig. Twee nieuwe organisaties 
waren aanwezig en werden later als waarnemer 
toegelaten. De Vlaamse PVV-Jongeren en uit een 
ander continent de Young Australian Democrats. 
Met name door deze laatste is IFLRY waarlijk 
internationaal.

Verschillende zaken kwamen aan de orde op dit 
congres. Op de eerste plaats het "Programm of 
Action". De inbreng van de JOVD was hier groot 
en succesvol. Met name het toevoegen van een 
seminar over West-West. Een compromis werd 
bereikt over vrouwenemancipatie. IFLRY heeft 
een streven vastgelegd van drie vrouwen op 
zeven bestuursleden.

Op de tweede plaats was er een groot aantal 
moties. In het algemeen kan de JOVD tevreden 
zijn over ue resultaten. Geen enkele der 
moties is in strijd met de JOVD standpunten.
Ook de oproep tot een internationale boycot 
van Zuid-Afrika is in overeenstemming met 
het Politiek Kernprogramma. Enige moeite had

AGAINST RACISM AND XENOPHOBIA
International Federation of Liberal and Radical Youth 

P.B. 781, B-1000 Bruxelles

de JOVD met de o.i. te positieve beoordeling 
van de PLO.

Op de derde plaats werd een nieuw bureau 
gekozen. De JOVDer Jules Maaten werd herkozen 
tot president van de IFLRY. Antonio Graziosi 
(Italiaanse Republikein) werd eerste vice- 
president. Verder zijn de Zweedse, Engelse, 
Oostenrijkse, Amerikaanse en Noorse zuster
organisaties vertegenwoordigd. Niet gekozen 
werd Claus Juergen Cohausz van de Jungdemocra- 
ten, wat betreurenswaardig is.

Al met al heeft de JOVD reden genoeg tot 
tevredenheid over de resultaten en de organi
satie van het IFLRY congres.

Op dit congres presenteerde het bureau ook 
de nieuwe IFLRY campagne tegen racisme en 
xenophobie. Deze campagne concentreert zich 
op vier thema's:
-apartheid in Zuid-Afrika 
-racisme in de Verenigde Staten 
-anti-semitisme in de USSR
-xenophobie(vreemdelingenhaat) in West-Europa. 
Meer informatie over deze campagne is verkrijg
baar bij de internationaal secretaris of bij 
de schrijver dezes.

(Wilfried Derksen was voor de 
JOVD aanwezig op het IFLRY- 
congres. Zijn adres: Markt 7 
6851 AG Huissen.)
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B I O S  C O  O  P

I- een voor de bioscopen gunstige herziening van de filmhuurovereenkomst. Momenteel is een thea
terexploitant 50 a 60% van zijn entreegeld kwijt 

■ aan de huur van een Nederlandse film en 32 tot 
I 40% aan huur bij een buitenlandse productie. En 
dat terwijl de belangstelling van het publiek 
voor Nederlandse films toch groot genoeg is. Vo
rig jaar bedroeg het aandeel van de Nederlandse 
film maar 3% van het totale aanbod, maar wel 18% 

| van de totale inkomsten der bioscooptheaters.

Naast deze veranderingen die ongetwijfeld hun 
I vruchten zullen afwerpen, valt te denken aan an- 
1 dere maatregelen die de positie van met name de 
i Nederlandse film zullen kunnen versterken. Deze 
* maatregelen zoals samenwerkingsovereenkomsten 
met de televisieomroepen, regulering van de vi- 

| deocultuur en de opzet van een bureau voor ex
portbevordering van Nederlandse films, worden 

| in een volgend artikel aan de orde gesteld. £

0 vacatures
DE REDACTIE VAN HET LIBERAAL KADERBLAD "LIBERTE
Egalité et Fraternité (LEF)" zoekt voor het 
uittypen van LEF een ervaren typist(e). Solli
citanten dienen te kunnen beschikken over een 
tekstverwerker die de mogelijkheid heeft om per 
pagina twee kolommen aan beide zijden neer te 
zetten.
LEF verschijnt vier keer per jaar en bevat on
geveer 40 pagina's tekst op A4 formaat. 
Vergoeding ligt tussen de ƒ3,- en ƒ4,- per pa
gina A4.
Heb je interesse, neem dan even contact op met:

Ada den Ottelander 
Wilhelminapark 53 
3511 NM Utrecht 
tel. 030-517 537

Eric Balemans 
I.B. Bakkerlaan 197 
3582 ZL Utrecht 
tel. 030-512 192

D o e n ! ! !

>DE SECRETARIS WELZIJNSZAKEN ZOEKT OP KORTE
termijn actieve leden voor de volgende com
missies:
- kunst en cultuur
- onderwijs
- welzijn en volksgezondheid
Voor het lidmaatschap van elk van de genoem
de commissies wordt gevraagd:
- interesse in en/of ervaring met de materie 

op het werkterrein van de betreffende com
missie,

- een positieve instelling zodat flink wat 
politieke output te verwachten is.

Nadere inlichtingen betreffende het lidmaat
schap zijn te verkrijgen bij:
Ron Brand (secretaris welzijnszaken HB) 
Wilhelminasingel 14 
2641 JC Pijnacker 
tel. 01736 - 3039. i

Kantoor- en Schoolgroothandel
Hulzenseweg 20 6534 AN 
Postbus 217 6534 AN Nijmegen 
Tel. 080-561044

De méést komplete

o ER IS NOG PLAATS VOOR ENKELE ENTHOUSIASTELIN
gen in de commissie volkshuisvesting. Deze 
commissie houdt zich bezig met het kwalita
tieve en kwantitatieve woningprobleem, toege
spitst op jongerenhuisvesting.
Hiertoe behoren uiteenlopende onderwerpen zo
als kraken, financiering en planning, studen
tenhuisvesting enz. Bovendien heeft iedereen 
er meer of minder mee te maken: wonen moet 
Voorlopig is ongeveer één commissievergade
ring per maand gepland. Heb je belangstel
ling, dan kun je je aanmelden bij Rob Scholte 
tel. 050 - 347 380.

— ---------------------------------- 1
0PR0EP VOOR EEN JOURNALISTIEK ONDERZOEK j

De landelijke redactie stelt een jour
nalistiek onderzoek in naar de resul
taten van het internationaal jongeren- l 
jaar. Het ligt in de bedoeling dat ik 
een avond/dag organiseer waar iedere | 
JOVD-afdeling/district haar activitei- | 
ten, ideëen en resultaten in het kader 
van het internationaal jongerenjaar 
vertelt. Opgave liefst vóór l6 decem
ber 1985 b i j :
Marieke de Koning 1

Ds. van den Boschlaan 34 |
2286 PM RIJSWIJK 
Tel.nr. 070-944448
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29/30 november en 1 december Brabant:
vergader-en discussietechniekweekend
in Korte Hemmen 30 november PR cursus
14 december themadag in Winschoten

Limburg:
Overi issel:

16 november spreken in het openbaar 
Zwolle

23 november spreken in het openbaar 
Maastricht
7 december redaktiecursus Roermond

Gelderland:

14 december themadag gemeenteraad 

Utrecht:

16 november vergader- en discussie
techniek I

Noord Holland:

30 november bestuurderscursus Hoorn 

West:

29 november introdag Rotterdam

Opgeven kan bij het Algemeen Secretari
aat op Maandag en Vrijdag bij Karin 
Izaks en verder bij de secretarissen 
Vorming en Scholing van de districten, 
te weten:

Noord:Saskia Haafkes 050-181655 
Overijssel: Ruurd Meinsma 053-303286 
Gelderland: Hugo Broekman 03494-52135 
Utrecht: Ellen Tacoma 030-332157 
N-Holland:Liesbeth Weehuizen 020-

410300
West:Wim Cassee 071-130414 
Zeeland:Rob Visser 01181-617 
Brabant:Hans van der Veeken 01613-1363 
Limburg:Frank van Riel 01170-3675

o o s t -  w e s t  
co mmi ssi  e

DE OOST-WEST C0MMMISSIE ZOEKT OP KORTE TERMIJN 
ENERGIEKE KANDIDATEN WEGENS HET WEGZUIVEREN VAN 
DE EIGEN GERONTOCRATIE.
WIJ VRAGEN LEDEN DIE VOLDOEN AAN:
*EEN GEZOND VIJANDBEELD T0V OOST EN WEST,
DIE BEREID ZIJN:
♦DEMOCRATISCH CENTRALISME TE AANVAARDEN 
♦BUITENLANDSE REIZEN TE ONDERNEMEN 
♦MAANDELIJKSE ANALYSES TE SCHRIJVEN OVER IN
TERNATIONALE VRAAGSTUKKEN
W IJ  B IE D E N  D E  K A N D ID A A T S L E D E N :
♦EEN BALLERIGE ONGENUANCEERDHEID TIJDENS BOR
RELS
♦EEN RESERVOIR AAN DESKUNDIGEN OP HET GEBIED 
VAN VREDE EN VEILIGHEID
♦EEN INTERESSANTE MANIER OM DE SAAIE ZONDAG 
DOOR TE KOMEN
♦REISKOSTENVERGOEDING OP BASIS VAN 2e KLAS 
OPENBAAR VERVOER
BEL VOOR CONTACTEN: ANDRE (KOPPERS) 076-143394 

LUDO 015-564563
JOHAN 020-796788
ERIK 020-647899

Zeeland:

30 november vergader-en discussie 
techniek I Middelburg 
Waddeneilanden:
5 december 
Evangelielisatiesession in geleid door 
prof. P.G.W.C. Derksen uit Andijk. 
Lokatie:Eli1s Koffiebar

Dorpsplein 11/13 
Rottummer Plaat

31 december
Cursus: liberale perspectieven in het 

evangelisatieproces. 
Voorganger: prof. P.G.W.C. Derksen 
Lokatie:Gereformeerd Scouting Sentrum 

"Het Lichtend Pad"
Meindert Leerling Plantsoen 1 
Grafhorst

Waddeneilanden: Hennie van Ipsen 
(geen telefoon)

H U M O R

Zegt Ed Nijpels tegen Huub Jacobse:
"Zeg Huub, ik heb een leuke grap. Het 
is rood en vliegt door de Tweede Kamer." 

Jacobse:
"Nou Ed, ik zou het echt niet weten." 

Ondertussen spitst Linda ook haar oren. 
Nijpels:

"Een ongestelde vraag..." 
HAHAHAHAHAHAHAHAHA

(zo te zien vond Linda de grap wat minder 
leuk, maar een plichtmatig lachje kon er 
nog wel vanaf...)
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Ingrid de Groen 
d'AlTtiarasweg 147 
6525 DV NIJMEGEN 
tel.: 080 - 568001

C H A O S

tale B M Ö W »  van 
Het Pre"n ® TnF.UAAl.'

Het aantal opzeggingen van het JOVD- 
mlidmaatschap heeft na DEMOSTAAT '85 
een recordhoogte bereikt.

JO V D .%
‘Liefde N  
van VVD 
voor CDA 
baart 
zofoen'

stemden tegen

Discussie over onze koningin op het congrei 
Van velen mocht ze blijven 

"ORANJE BOVEN!"
(een aantal) liberalen 

"ORANJE BENEDEN'
En dat was toch wel ORANJE BITTER 
In ieder geval mag ze "vooralsnog" een 
'langdurige maximale maxima' blijven

Wel eens een kamer gezien waarbij de wijn als 
vloerbedekking gold? Volgende keer eens bij 
Eric Baleroans gaan kijken.

Hoe herken je de Internationaal Secretaris?
"Hij heeft vaker een vliegticket dan een 
strippenkaart op zak."

n» ■ ■ — —*
Kritisch lid Scholten zorgt voor het 
JOVD-clublied. Dit zal zingend aangebo
den worden op het maart-congres.
OPROEP van onze hopman: "Wil iedereen 
die een andere melodie dan van de pad
vinders weet, mij bellen?"
(tel: 05700 - 12102)

gepoch over het oudste beroep van de wereld:

Arts: "Wij, natuurlijk, aangezien ons soort 
de rib uit Adams lijf heeft gehaald" 

Technicus: " Maar daarvóór moest er nog wel 
enige orde in de chaos van de zojuist 
geschapen wereld gecreëerd worden!" 

Politicus: "Juist. En wie denk je dat die 
chaos geschapen heeft?!"

Om te weten en te begrijpen wat voor 
een type congresgangers Michiel 
zaterdagnacht zou gaan verwijderen, 
en hoe dat nou zou zijn, ging hij 
vrijdagavond zelf eerst maar eens 
flink aan de Whisky..

D'66 komt ondanks alles en iedereen 
tóch weer sterk terug:
Stel voortaan eerst vast of het kalf 
wel dood is voordat je de put dempt...

Weet U waarom het bos-kaal-is?
Dat komt door zure regen.

(ADVERTENTIE)
(vooraankondiging)

In de aanbieding: per 1 januari 1986 
de JOVD voor slechts één tientje!! 
KO O P J E !!!

Tientjesleden;
District Gelderland vond - en vindt - ƒ10,= voor nieüwe 
leden per 1 januari te laag. ƒ15,= zou aanvaard worden.

Michiel: " Je moet nieuwe leden zien als domme dametjes 
die bij C&A een rokje kopen. Als het fl5,= is, laten 
ze het hangen en als het ƒ10,= is, nemen ze het mee."

Julius lost zijn politieke honger op middels de 
JOVD, een rammelende maag wilde hij onlangs gaan 
vullen in de koffieshop hier verderop. En zo be
stelde hij een stuk cake. Aangekomen op het Secre
tariaat bleek de cake echter toch geen 'zoete koek' 
te zijn, doch space-cake!!
Hij heeft deze geestverruimende versnapering toen 
maar links laten liggen......
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